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SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

1/14 13/687
SAL TEN - NORDOMRÁDENES HOVEDSTAD

2/14 14/46
UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

3/14 14/59
SØKNAD OM TILSKUDD TIL DELTAKELSE I INNOVASJON
NORGES DESIGNPROGRAM

4/14 14/42
KJØP AV LAGERBYGNINGER OG AREAL TILKNYTTET TVERVIK
KAI

5/14 13/739
ERVERV AV TOMT I TVERVIK GNR. 50/22

6/14 13/212
BEIARN TURIST SENTER AlS KJØP AV AREAL FOR OPPSTILLING
AV CAMPINGVOGNER

7/14 12/481
KJØP AV TILLEGGSAREAL, TOLLÁNES

8/14 12/756 Ofl § 13
KAPITALUTVIDELSE I SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS



Ordfører åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig
satt. Sakslista ble godkjent slik utsendt.
Sak fra Solbakk Tre A/S ble trukket og ny sak fremmet for møtet fra ordfører.

Formannskapet hadde på forhånd invitert tre aktører som på hver sin måte arbeid med nye
betydelige næringssaker. Dette gjelder Arena Beiarn v/Andre KristifIersen, Beiarelva SA
v/Bror Hemminghytt og Kulturpunkt Tvervik v/Kurt Edvin Blix Hansen.
Informasjon om status for sakene ble gitt i lukket møte.

Orienteringer:

Rådmannen orienterte om arbeidet med regnskapsavslutningen 2013, bruken av næringsfondet
i 2013 og om fondets størrelse og midler til disposisjon i 2014.

REFERATER - Formannskapets møte 05.02.2014

13/718 Søknad om tiskudd ti restaurering av laksetrapp i Tollåga i Beiarn.
Legges fram som egen sak til formannskapets møte 19. mars.

12/724 Høringsuttalelse - forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når
husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.
Beiarn kommune gir sin tilslutning til uttalelsen.

14/54 Opplæring folkevalgte.
Formannskapet takker ja til tilbudet, og setter onsdag 19. mars som dag for
gjennomføring av opplæringen.
Opplæringen foregår i tre timer og kommunestyrets medlemmer innalles til
denne opplæringen. Det blir ordinært formannskapsmøte etterpå.

12/8 Henstiling ti stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret.
Formannskapet ber om at det fremlegges egen sak til kommunestyrets møte 19.
mars.

14/66 Høring. Reservasjonsordning for fastleger.
Formannskapet ber om at det fremlegges egen sak til kommunestyrets møte 19.
mars.

Øvrige referater tatt til orientering.



1/14
SALTEN - NORDOMRÁDENES HOVEDSTAD

Formannskapets behandling
Innstiling til kommunestyret:

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

Saksordfører: Heidi Larsen

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:
Saken fremmes uten innstilling.

2/14
UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

Formannskapets behandling
Innstiling til kommunestyret:

Beiarn kommune støtter Bodø kommunes søknad til Kommunal- og
moderniseringsdeparementet (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.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord.
Behandling:
Ordføreren fremmet forslag om å ta ut siste setning i rådmannens innstilling.

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
tilleggskostnaden dette medfører dekkes av deltakerkommunene selv.

3/14



SØKNAD OM TILSKUDD TIL DEL T AKELSE I INNOVASJON NORGES
DESIGNPROGRAM

Vedtak:

Saken trekkes.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:
Før møtets start mottok kommunen skriftig melding om at Solbakk Tre trekker søknaden.

4/14
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.

5/14
ERVERV AV TOMT I TVERVIK
GNR. 50/22

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret

Beiarn kommune tilbyr Kurt Edvin Blix Hansen å leie areal regulert til forrettningsformål øst
for gnr. 50/22 innenfor reguleringsplan for Tvervik for oppsetting av Shacletons kahytt fra
polarskuta Quest.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

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 arealstørreIse fastsettes etter oppmåling.

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



6/14
BEIARN TURISTSENTER AlS KJØP 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.

Rådmannens innstiling:
Forutsatt at Beiarn Turistenter 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 tilegg oppmålings- og tinglysningsgebyr.

7/14
KJØP A V TILLEGGSAREAL, TOLLÁNES

Vedtak:
Beiarn kommune kjøper fra Statskog SF et areal på 850m2 beliggende på Tollånes G.nr. 70/1
slik det er beskrevet i saksframlegg. Beiarn kommune betaler til selger kr 30,00 per m2
eksklusive administrasjonsvederlag kr 5.300,00. Tinglysningsgebyr og oppmålingsgebyr med
kr 13.000,00 kommer i tilegg. Utgiften, beregnet til ca kr 44.000,00, dekkes over vedtatt
budsjett ved investering i Tollånes gang- og sykkelvei.

Enstemmig vedtatt.

8/14 Ofl § 13
KAPITALUTVIDELSE I SJØFOSSEN NÆRINGSUTVIKLING AS

Vedtak:

Redegjørelsen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.


