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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTE INNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FORMANNSKAPET
Møterommet, kommunehuset
03.11.2015 Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Saksnr.

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
André Kristoffersen
Linda Tverrånes Moen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

48/15 15/544
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

49/15 15/559
BYGDEUTVIKLING

Beiarn kommune, 28.10.2015

Monika Sande

Ordfører



Saksnr
Løpenr

15/429-24
5306/15

REFERERES FRA
DOKUMENTJOURNAL

Dato: 01.01.2015-27.10.2015 Utvalg: FSK Formannskapet

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

23.10.2015 SAD/RAD/JIS 510
Fagforbundene
EV ALUERlGSM0TE AV LOKALE FORHANDLINGER 2015



\W" Beiarn kommune

Sentraladministrasjonen
8110 MOLDJORD

Saksnr.: 15/429

L.nr.: 15/5306

Vår dato: 21.10.2015

Deres dato:
Deres ref.: JIS
Gradering:

Objektkode: /
Emnekode: P 510

EVALUERINGSMØTE ETTER LOKALE FORHANDLINGER 2015
OPPSUMMERING

Til stede: Fagforbundet v/Ingrid Watne Carlsen og Leif Bjørnar Olsen, Utdanningsforbundet
v/Randi Aspmo, Nito v/Edvard Lund. Ole Petter Nybakk og John-Ivar Strøm møtte fra
administrasj onen

Forskerforbundet var ikke innalt men får denne oppsummeringen (forhandlet pr. telefon).
Naturviterne og Legeforeningen hadde meldt forfall.

Intensjonen med møtet var å oppsummere og evaluere hvordan de lokale forhandlingene etter
kapitlene 3.4.1,3.4.2, kap. 5. og det nye 4-A1 hadde gått dette året.

Fra møtet noteres følgende:

. Det er enighet om at drøftingsmøtet for ettertiden bør avholdes ultimo august.

Begrunnelsen er at eventuelle føringer man måtte bli enige om på drøftingsmøtet må
informeres om av organisasjonene til sine medlemmer og at særlig de større
organisasjonene har mye arbeid med innomne krav før disse overleveres
arbeidsgiver. Ved en tidligere iverksettelse vil dette arbeidet bli lettere.

. Det burde legges opp til at forhandlingene er ferdige før 1. oktober i tråd med HT A.

. A få lønningslister i god tid er en stor fordeL. Møtet takker Thore for ekstraordinær

innsats med dette.

. Forbundene gav tilbakemelding på at det ikke trengs et eget møte for trekking av
rekkefølgen. Dette kan gjøres under drøftingsmøte.

. Det ble trekt frem at føringer for forhandlinger i Beiarn kommune ligger i nylig

oppdatert Personalpolitisk plan. Dette letter gjennomføringen. Det kan for øvrig
komme sentrale føringer som kan være nødvendig å ta med inn i prioriteringer til
forhandlingene.

. Administrasjonen er fornøyd med forhandlingene og mener de ansatte i stor grad nå er
mer rett plassert i forhold til stilingsinnehold og kompleksitet.

. Det var et godt forhandlingsklima, med stor grad av forståelse og enighet samt god og

åpen kommunikasjon. Respekt for hverandres rolle og utgangspunkt er viktig.

Postadresse:
Moldjord
8 L L O MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000
Telefaks: 75569001



. Nytt 4A1-kapittel gir betydelig utvidet andel ansatte som får lønn fastsatt bare lokalt.
Dette utfordrer både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

. Det er nødvendig at det settes av to dager til forhandlinger.

Oppsummeringen omdeles og tilsendes alle organisasjoner som deltok i forhandlingene og
meldes også til referat til Formannskapet og kommunestyret i egenskap av det politiske
arbeidsgiveransvaret.

Kopi til:
Fagforbundet
Utdanningsforbundet
Legeforeningen
NITO
Forskerforbundet
Naturviterne
Rådmannen

Postadresse:

8 L L O MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000
Telefaks: 75569001



GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Sak 48/15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Karin Nordland
15/544

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

48/15 Formannskapet
Møtedato
03.11.2015
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Sak 49/15

BYGDEUTVIKLING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bjørnar Brændmo
15/559

Arkiv: V12

Saksnr.: Utvalg

49/15 Formannskapet
Møtedato
03.11.2015

Rådmannens innstiling:
Som en videreføring av LUK(Lokal samfunnsutvikling i kommunene), Bygdepolitisk
program(BPP)og Bolyst, etableres et nytt tiltak, BYGDEUVIKLING BEIARN(BB)
Fra 2016 tilføres tiltaket de kommunale BPP-midlene som tidligere ble administrert av
Frivilligsentralen.
Tilskudd fra BB skal være prioritert de som ikke er kvalifisert til tilskudd fra andre offentlige
tilskuddsordninger. Det etableres en administrativ styrinsgruppe bestående av : leder
Frivillgsentralen, kulturleder, landbruksfaglig leder og næringskonsulent.
Det utarbeides retningslinjer for tilskudd, med hovedvekt på ideer/tiltak på ny aktivitet i
lokalsamfunnet og med maksgrense på kr. 10.000.-.

Saksutredning/Bakgrunn:
Bygdeutviklingsprosjektene LUK og Bolyst er nå avsluttet.
Beiarn kommune har årlig bevilget kr. 45.000.- i BPP midler. Disse har vært administrert av
Frivillgsentralen som tilskudd til lag og foreninger i kommunen. Gjennom oppretting av
tiltaket Bygdeutvikling Beiarn overføres denne årlige bevilgningen til BB og vi kan på den
måten videreføre, om enn i beskjeden målestokk, bygdeutviklingsfokuset.
Frivillgsentralen opplyser at interessen for midlene har dabbet noe av de siste årene og har
ingen motforestilinger til denne endringen. Eventuelle ubrukte midler fra tidligere år vil bli
overført BB.
Tanken bak etableringen av dette tiltaket er ikke bare å administrere en beskjeden
tilskuddspott, men også ha fokus på andre bygdeutviklingstiltak. Sørge for at vi er ((på hugget))
for å kunne ta del i og utnytte de muligheter som finnes til enhver tid. Det være seg direkte
tilskudd, aktiviteter og tiltak på prosjektnivå.

Vurdering:
A videreføre den kunnskapen som er kommet kommunen til del gjennom LUK, Bygdepolitisk
program og Bolyst er viktig. Gjennom å etablere tiltaket Bygdeutvikling Beiarn vil vi være
istand til å holde kontinuitet og fokus på fortsatt bygdeutvikling.
Bygdeutvikling vil fortsatt være en høyt prioritert oppgave da dette berører alt og alle og er
spesielt viktig med tane på næringsetablering, rekruttering og trivseL.

Vedlegg:
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