
\j Beiarn kommune
.8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
Møtedato: 17.02.2014 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Anne Rita Nybostad
Bror Even Hemminghytt
Tone K. Helbostad
André Kristoffersen
Øyvind Sande

Rune Jørgensen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
ørjan Kristensen

Kjell Sandmo
Helge Osbak
Ame Larsen
Ole-Håkon Hemminghytt
Morten Hammer

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:
RS
PS, 1,2,3,4,5,6, 7, 8,9, 10114

Underskrifter:

Forfall Møtt for

FO

Ame Larsen

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Postadresse:

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

1/14 14/73
GODKJENNING AV PROTOKOLL

2114 12/36
NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER

3114 13/207
FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER
- FORSKSRIFT.

4114 13/567
PP- TJENESTEN

5114 14/55
TJENESTEOMRÅDER I NAV - VALG AV TJENESTEOMRÅDE

6114 13/687
SAL TEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD

7114 13/739
ERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/22

8114 14/46
UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

9114 14/42
KJØP AV LAGERBYGNINGER OG AREAL TILKNYTTET TVERVIK
KAI

10114 13/212
BEIARN TURISTSENTER AlS KJØP AV AREAL FOR OPPSTILLING
AV CAMPINGVOGNER
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ÅPNING AV MØTET:
Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller ingen innvendinger til sakslisten som ble godkjent
slik utsendt, inkludert to tileggs saker.

Kommunestyret godtok en justering av behandlingsrekkefølgen på den måten at saker som
krever varamedlemmer på grunn av habilitet tas inn først i møtet.
Behandlingsrekkerfølgen ble derfor sak 1, sak 2, sak 10, sak 7 og sak 9, før man gikk tilbake
til ordinær liste.

HABILITET:
Anne Rita Nybostads sin habilitet i sak 7114 om erverv av tomt i Tvervik (samboer med
søker), samt i sak 9114 (har gitt uttrykk for privat interesse i tomt som benyttes til samme
formål som det er aktuelt å bruke dersom kommunen i denne saken kjøper) om kjøp av
lagerbygninger og areal tilknyttet Tvervik kai ble vurdert. I begge sakene ble Nybostad funnet
inhabil

Helge Osbak sin habilitet i sak 2114 om nedklassifisering av kommunale veier ble
vurdert (medeier i Troliveien som foreslås tatt tilbake). Osbak ble funnet inhabiL.

Øyvind Sande sin habilitet i sak 2/14 om nedklassifisering av kommunale veier (styreleder i
etablert privat veiforening) og i sak 10114 (styreleder i søkers selskap), ble vurdert. Sande ble
vurdert inhabil i begge sakene.

Som konsekvens av Øyvind Sandes habilitet ble ordfører (søster til Øyvind) sin habilitet
vurdert hver for seg i sakene 2114 og 10/14.

Ørjan Kristensen sin habilitet i sak 2114, om nedklassifisering av kommunale veier, ble vurdert

(inhabil i driftsutvalgets behandling basert på tydelig uttrykt agitasjon for den veien han er
medeier til - men som ikke tilrås endret eierskap til). Ørjan Kristensen ble funnet habiL.

Som konsekvens av habilitetsvurderingene i sak 2114, ble Anne Rita Nybostad saksordfører i
den saken.

TEMATIME:
Rune Devold fra Rune Devold AS fikk gjennom rapport etter avsluttet drifts- og
ressursanalyse av kommunens Pleie- og omsorgssektor.

Kommunestyret fulgte opp med kommentarer og spørmål til Kommunalleder Lisbeth Movik
og rådmannen. Administrasjonen fikk støtte for sin skisse til videre arbeid med denne store
omstilingssaken, blant annet ved å søke skjønnsmidIer og søke ytterligere ekstern bistand til
videre prosess. Det er tilyst møte allerede kvelden 17.02.14 der alle berørte ledere og ansatte i
pleie- og omsorgssektoren er invitert.
REFERATER:

Referatene ble gjennomgått av ordføreren.
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Kommunestyret ønsker for ettertiden at selve referatene også sendes ut til
enkeltrepresentantene.

I tilknytning til referatene viste ordfører til at hun, i kommunestyremøtet 18. desember, lovet
leder kontrollutvalget og kommunestyret å redegjøre for hvor mye penger Beiarn kommune
brukte på Ramsgjelveien ifm. utrasing/flom våren 2013, mens veien var å regne som privat.
Beløpet er kr. 68.660.

ORIENTERIGER

Ordfører orienterte i lukket møte om vedtak fattet i medhold av kommunelovens § 13,
hasteparagrafen, siden siste møte 18.12.13.

1114

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra 18. desember ble godkjent. Til å skrive under dagens protokoll ble Bror
Hemminghytt og Helge Osbak valgt.

2114

NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER

Vedtak:

1. I medhold til veglovens § 5 tilbyr Beiarn kommune følgende veier opptatt som
kommunal vei.

Agnes - Nordland som tidligere.
Troliveien opp til grense privat vei Troåbakk Veiforening.
Ramskjellveien som tidligere.

2. Omklassifiseringen gis virkning fra 01.05.2014.
3. Troliveien Veilag SA får refundert omsøkt beløp på kr. 30.000,- til å innfri lån opptatt

til utbedring av veien.
4. Prosess med neklassifisering av kommunale veier, jfr. Kommunestyrets vedtak,

stoppes.

Vedtatt med 9 mot 6 stemmer.

Behandling:

Representantene Helge Osbak (AP), Øyvind Sande (SP) og Monika Sande (SP) fratrådte som
inhabile. Som vara møtte Kirsten Strand (AP), Geir Asle Haraldsen (SP) og Tom Antonsen
(SP).

Saksordfører Anne Rita Nybostad redegjorde for saken.
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Beiarn Arbeiderparti fremmet forslag om nytt punkt 5, tilegg til innstilingen:
((Utgifter som oppsitterne har hatt i forbindelse med oppgraderinglvedlikehold og drifting av
veiene i perioden de har vært privat, refunderes oppsitterne fullt ut)).

Votering:
Innstilingen ble holdt opp mot innstilingen med tilegsforslaget fra Beiarn Arbeiderparti.

Forslaget fra Beiarn Arbeiderparti fikk 6 stemmer og falt.

Rådmannens innstiling:
1. I henhold til vegloven § 5 annet ledd opptas følgende veier som kommunal vei:

. Troliveien

. Ramskjellveien

2. I henhold til vegloven § 7 tredje ledd og Beiarn kommune sine kriterier for
klassifisering av veier, vedtatt av Beiarn kommunestyre 25.09.2013, vedtar Beiarn
kommunestyre at følgende kommunale veier legges ned og i henhold til vegloven § 8
annet ledd legges ut til bruk som privat vei:

3114

FORSØKSORDNING MED ETABLERING AV SNØSCOOTERLØYPER -
FORSKSRIFT.

Vedtak:

Beiarn kommunestyre vedtar Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløype i Beiarn
kommune med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr 87 om forsøk i offentlig forvaltning §§ 3 og 5,
jfr. KgL. Res. 11 desember 1992 nr 1050.
Forskriften trer i kraft straks den er stadfestet av departementet.

Enstemmig vedtatt.

4114

pp- TJENESTEN - ETABLERING AV NY ORDNING.

Vedtak:

1. Det inngås et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Fauske, Beiarn, Sørfold,
Saltdal og Steigen om en interkommunal PP-tjeneste. Fauske skal være vertskommune
for ordningen etter kommunelovens § 28- 1 b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Beiarn kommunestyre instruerer gjennom vedtak i denne saken rådmannen i Beiarn til,
iht. kommunelovens bestemmelser og Beiarn kommunes delegasjonsreglement, å
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delegere ansvaret for tjenesten til rådmanen i Fauske kommune. Iht kommunelovens §
28e, vil vedlagte samarbeidsavtale utgjøre grunnlaget for den nye PP-tjenesten.
Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes av Beiarn kommunestyre.

3. Det nye samarbeidet trer i kraft fra 1. august 2014.

Enstemmig vedtatt.

5114

TJENESTEOMRÅDER I NAV - VALG AV TJENESTEOMRÅDE

Vedtak:

Beiarn kommune ønsker at det igangsettes forhandlinger for å tilknytte seg til tjenesteområde
Indre Salten.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Beiarn Arbeiderparti fremmet en innstiling, som etter bearbeiding ble omgjort til felles forslag
som følger:

((Beiarn kommune ønsker at det igangsettes forhandlinger for å tilknytte seg til t j enesteområdet
Indre Saltem).

Rådmannens innstiling:
Saken fremmes uten innstiling.

6/14
SAL TEN - NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD
Vedtak:

Beiarn kommune ønsker å delta i mulighetsstudie i regi av Salten Regionråd.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Beiarn Arbeiderparti fremmet følgene forslag til vedtak:
((Beiarn kommune ønsker en mulighetsstudie angående kommunestrukturdebatten igangsatt på
neste møte i Salten Regionråd.))

Samarbeidslista BBL og SP fremmet følgende forslag:
((Beiarn kommune ønsker å delta i mulighetsstudie i regi av Salten Regionråd)).

Etter dette trak Beiarn Arbeiderparti sitt forslag.
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Innstilingen fra Formannskapet ble etter dette holdt opp mot forslaget SP/BBL.

Forslag et fra SPIBBL ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstiling:
Beiarn kommune sin holdning i kommunestrukturdebatten diskuteres i kommunestyrets møte
17. februar. Dette som en forberedelse til debatt om temaet i regionrådets møte 20 og 21
februar. Kopi av Salten Regionråds dokumenter til møte 20 og 21 februar vedlegges til
kommunestyret.

7/14
ERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/22

Vedtak:

Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Representanten Anne Rita Nybostad fratrådte som inhabiL. Frank Einar Vilhelmsen tiltrådte.

Ordføreren fremmet utsettelsesforslag på sak 7114. Dette ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstiling:

Med henvisning til søknad datert 27.12.13 tilbyr Beiarn kommune Kurt Edvin Blix Hansen å

kjøpe areal regulert til forretningsformål øst for gnr. 50/22 innfor reguleringsplan for Tvervik.
Arealet har en størrelse på ca. 300 m2. Endelig arealstørrelse fastsettes etter oppmåling.

Beiarn kommune tilbyr arealet til en pris på kr. 25 pr. m2. Kjøper dekker kostnader tilknyttet
oppmåling og tinglysning.

8114

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

Vedtak:
Beiarn kommune støter Bodø kommunes søknad til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) om deltakelse i Utviklingsprogram for byregioner.

Beiarn stiler administrative ressurser til rådighet i tråd med prosjektbeskrivelsen, men ønsker
sterkt at ordførere i berørte deltakerkommuner skal inngå i styringsgruppen for prosjektet.

Enstemmig vedtatt.
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Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune støtter Bodø kommunes søknad til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) om deltakelse i Utviklingsprogram for byregioner.

Beiarn stiler administrative ressurser til rådighet i tråd med prosjektbeskriveIsen, men ønsker
sterkt at ordførere i berørte deltakerkommuner skal inngå i styringsgruppen for prosjektet. Den
tileggskostnaden dette medfører dekkes av deltakerkommunene selv.

9/14
KJØP AV LAGERBYGNINGER OG AREAL TILKNYTTET TVERVIK KAI

Vedtak:

I samsvar med vedlagt avtale og kartskisse erverver Beiarn kommune lagerbygninger og
omliggende areal regulert til industri i tilknytning til Tvervik kai fra eier av gnr. 50, bnr. 1.

Erverv og tilhørende kostnader finansieres ved nytt låneopptak på kr. 500.000,-.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Representanten Anne Rita Nybostad (BBL) fratrådte som inhabiL. Frank Einar Vilhelmsen

(BBJL) tiltrådte.

Representanten Håkon Sæther presenterte saken og det ble redegjort for de forretningsmessige
sidene ved saken. Etter dette fremmet Håkon Sæther utsettelsesforslag. Dette ble nedstemt og
saken gikk til sluttbehandling.

10114

BEIARN TURISTSENTER AlS K.iØP AV AREAL FOR OPPSTILLING AV
CAMPINGVOGNER

Vedtak:
Forutsatt at Beiarn Turistsenter AS får overta eiendommen, fnr. 41/32 og bedriften etter
nåværende eier er Beiarn kommune positive til salg av nødvendig areal av parsellen gnr 41/30.

Pris og vilkår avtales nærmere.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Øyvind Sande (SP) og Monika Sande (SP) fratrådte som inhabile. Geir Asle Haraldsen (SP) og
Tom Antonsen (SP) tiltrådte.
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Rådmannens innstiling:
Forutsatt at Beiarn Turistsenter AS får overta eiendommen, g.nr. 41/32 og bedriften etter
nåværende eier, stiler Beiarn kommune i utsikt å kunne selge ca. 3,2 dekar av parsellen g.nr.
41/30 til Beiarn Turistsenter AS.

Pris per m2 settes til kr 25. Kjøper betaler i tillegg oppmålings- og tinglysningsgebyr.
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