
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Drifts utvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 30.01.2014 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen
Julie Kristensen

Forfall Møtt for

Øyvind Sande i sak 3/14

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS l, 2, 3, 4/14

Underskrifter:

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 13/567
PPT - TJENESTEN

2/14 14/55
TJENESTEOMRÅDER I NAV - VALG AV TJENESTE OMRÅDE

3/14 12/36
NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER

4/14 12/40
OPP ST ART AV FRISKLIVSENTRAL
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REFERATER.

Referater ble tatt til orientering.

1/14
PPT -TJENESTEN

Driftsutvalgets behandling:
Innstilin2: ti kommunestyret:

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
delegere ansvaret for tjenesten til rådmannen 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.

Saksordfører: Anne Rita Nybostad.

2/14
TJENESTEOMRÅDER I NAV - VALG AV TJENESTE OMRÅDE

Driftsutvalgets behandling:
Innstilin2: ti kommunestyret:

Saken fremmes for kommunestyret uten innstiling.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: ørjan Kristensen

Behandling:

NAV-leder Knut Haugmo orienterte.

3/14
NEDKLASSIFISERING AV KOMMUNALE VEIER

Driftsutvalgets behandling
Innstilin2: ti kommunestyret:
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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.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Helge Osbak.

Behandling:
Repr. Øyvind Sande ble erklært innabil og vararepresentant Julie Kristensen tiltrådte.

Repr. ørjan Kristensen ble erklært inhabil i behandlingen av saken jfr Forvaltningslovens § 6 1
og 2 ledd.

Representanten Anne Rita Nybostad fremmet følgende forslag til vedtak:

((Beiarn kommune stanser prosessen med å privatisere kommunale veier.
Eiendomsskatteinntektene prioriteres brukt til veivedlikehold i kommunen.

Ramskjellveien tas opp som kommunal vei.
Troliveien tas opp som kommunal vei.
øynes - Nordland tas opp som kommunal vei.

Dette med bakgrunn i likhetsprinsippeU)

Representanten Helge Osbak fremmet følgende forslag til vedtak:

((Beiarn kommune reversserer prosessen med privatisering av kommunale veier.
De veier som i prosessen allerede er privatisert: Ramskjellveien - Troliveien og veien
Nordland-Agnesodden, vil etter dialog med oppsitterne, tilbakeføres til kommunen.
Utgifter som oppsitterne har hatt i forbindelse med vedlikehold og lignende på veien i
perioden veiene har vært private, refunderes oppsitterne fullt ut.

Etter diskusjon i utvalget ble det utarbeidet et omforent vedtak og innstiling til
kommunestyret:

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.
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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.

Enstemmig vedtatt.

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:

4/14
OPPST ART AV FRISKLIVSENTRAL

Vedtak:
Det legges frem konket sak om etablering av frisklivsentral til neste møte i Driftsutvalget.
Saken må inneholde konket økonomi, erfaring fra andre kommuner og oversikt over
eksisterende folkehelsetiltak i Beiarn.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes for drøfting uten spesiell innstiling.
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