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MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, kommunehuset

Møtedato: 03.11.2015 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
André Kristoffersen
Linda Tverrånes Moen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 48, 49, 50

Underskrifter:

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

Postadresse:

SilO MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

48/15 15/544
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

49/15 15/559
BYGDEUTVIKLING

50/15 14/313
STATUS OG VIDERE ARBEID MOT VED T AK OM FREMTIDIG
KOMMUNESTRUKTUR
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Innallingen til møtet ble godkjent og møtet satt.

Møtet startet kL. 09.45 etter møte i administrasjonsutvalget. Alle faste medlemmer møtte.
Representanten Andre Kristoffersen ble gitt permisjon kl . 12.45 etter behandlingen av
referater og orienteringer og før det ble fattet vedtak i ordinære saker. Det var ikke innalt
vararepresentanter.
Fra administrasjonen møtte rådmann, kommunalledeme Frank Movik og Ágot Eide, samt
økonomisjef Stig Strømsnes i tilknytning til orienteringene om eiendomsskatt, økonomi 2015
og budsjett/økonomiplan.

Ordføreren tok opp at sakslisten var kort men viktig. Formannskapet aksepterte å ta til
behandling sak om kommune struktur som ble omdelt på møtet og skal videre til
kommunestyret.

Ordføreren ba om og fikk aksept for at det i tilegg til utsendte saker ble gitt korte orienteringer
og muligheter for drøfting om følgende:

- Innspilmøte i regi av Nordland Fylkeskommune angående Regional Transportplan (RTP) 4.
november der ordfører og tre fra adm. deltar.
- Kort orientering om økonomi 2015 og arbeidet med budsjett og økonomiplan
- Orientering om Sentralskattekontoret for Storbedrifters avgjørelse i uenighetssak mellom
kommunene Gildeskål og Beiarn og en stor eiendomsskatteyter
- Orientering om forestående møte i Salten Regionråd 19. og 20. november
- Arbeidet med vurdering av fremtidig organisering av næringsarbeidet

48/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll fra møte 12.10.15 ble godkjent.

49/15
BYGDEUTVIKLING

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
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
Friviligsentralen.
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Tilskudd fra BB skal være prioritert de som ikke er kvalifisert til tilskudd fra andre offentlige
tilskuddsordninger. Det etableres en administrativ styringsgruppe bestående av : leder
Friviligsentralen, kulturleder, landbruksfaglig leder og næringskonsulent.
Det utarbeides retningslinjer for tilskudd, med hovedvekt på ideerltiltak på ny aktivitet i
lokalsamfunnet og med maksgrense på kr. 10.000.-.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

50/15
ST A TUS OG VIDERE ARBEID MOT VEDTAK OM FREMTIDIG
KOMMUNESTRUKTUR.

Formannskapets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

1. Som lokal styringsgruppe for kommunens arbeid med kommunereformen velges:

Fra Beia rn Senterparti: ........................... .......................... ......... ............... .......
Fra Beia rn Arbeiderpa rti ...... ............ ............ ......... ............................ ..... ............

Fra Beia rn Bygdeliste .................................... ....................................... .............

2. Den, av Salten Regionråd, bestilte utredningen om kommunestrukturen i Salten, herunder

sluttrapport fra BDO med anbefalinger, tas til orientering.

3. Brev av 09. september då fra Fylkesmannen i Nordland og brev av 28. oktober då fra

kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tas til etterretning.

4. Beiarn kommunestyres referat om kommunestruktur fra 23. juni då og Beiarn Formannskap

sitt referat om samme tema fra møtet 12. oktober stadfestes. Den lokale styringsgruppa kan

derved konsentrere seg om O-alternativet og om avklaring av et intensjonsgrunnlag med

Bodø kommune og de øvrige kommunene som også måtte ønske å avklare

intensjonsgrunnlag og intensjonsavtale med Bodø.

5. Vedtak i Bodø Bystyre av 29. oktober i sak om kommunestruktur tas til orientering. Beiarn

kommune inviterer Bodø kommune til Beiarn og til samtaler for å avklare et potensielt

intensjonsgrunnlag og intensjonsavtale. Hensikten med intensjonsgrunnlag og eventuelt en

intensjonsavtale er å klarlegge de vilkår og konsekvenser som en eventuell endret

kommunestruktur vil ha. i tillegg til konsekvenser av O-alternativet vii dette utgjøre viktig

informasjon som skal meddeles og legges til grunn for en folkeavstemming våren 2016.
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Styringsgruppa skal ha en sentral rolle i drøftingene med Bodø kommune og eventuelt de
øvrige kommunene, ref pkt. 4.

Rådmannen fortsetter arbeidet med egenvurdering i tråd med prosessanbefalingene gitt av
Fylkesmannen. Fagforbundet trekkes inn i dette arbeidet.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande
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