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MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Møterommet, kommunehuset   

Møtedato: 12.10.2015 Tid: 09:00  

 

 

Innkalte: 
Funksjon 

Ordfører 

Varaordfører 

Navn 

Monika Sande 

Håkon Sæther 

Andre Kristoffersen 

Linda T. Moen 

Gudbjørg Navjord 

 

Forfall Møtt for 

 

Fra adm. (evt. andre):  

 

 

Behandlede saker:   

 

RS 

PS 42, 43, 44, 45, 46, 47 

 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel 

 

 

 

42/15 15/505   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET  

 

43/15 15/489   

 BUDSJETTREGULERING 2015  

 

44/15 15/258   

 STØTTE TIL VEDLIKEHOLD NESLIVEIEN  

 

45/15 14/110   

 BYTTE AV TAK PÅ HØYFORSMOEN KAPELL - BEHOV FOR 

TILLEGGSFINANSIERING  

 

46/15 15/299   

 FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV  

 

47/15 12/938   

 SØKNAD OM UTVIDET KOMMUNAL MEDFINANSIERING TIL 

BEIARVEKST AS FOR 2015 - VTA-PLASSER  
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Åpning: 

Ordfører ønsket velkommen til det første møtet i valgperioden 2015 – 2019. Særlig ble Beiarn 

Arbeiderpartis representant Linda Moen ønsket velkommen tilbake til en sentral posisjon i 

lokalpolitikken. Med unntak av Linda, består Formannskapet av de samme medlemmene som i 

forrige periode. Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. 

Det var heller ingen innvendinger til sakslista. 

 

Referater:  

 

Notat om budsjettprosessen ble omdelt og hovedpunkter i den aktuelle kommunaløkonomiske 

situasjonen presentert av rådmann og økonomisjef. 

 

Angående TV-aksjonen fattet Beiarn Formannskap vedtak om å bevilge kr. 5.000 til aksjonen. 

Årets aksjon går til å redde regnskog.  

 

Notat fra kommunalleder Ågot Eide ad. flyktningetjenesten ble omdelt og gjennomgått. IMDI 

og UDI gir signaler og informasjon som utfordrer kommunen til å ta imot flere og å gjøre mer 

enn det gjeldende kommunestyrevedtak om saken gir rammer til. Det lages ny politisk sak til 

kommunestyremøtet 15. oktober om dette.  

 

Notat ad arbeidet med kommunestruktur ble omdelt. Notatet inneholder Bodø kommunes 

rådmanns innstilling til Bodø bystyre.  De omkringliggende kommunene Steigen, Gildeskål og 

Beiarn er nevnt som kommuner som, dersom kommunedialogen frem mot et 

intensjonsgrunnlag skal fortsette, har vært tydelige på at Bodø må inngå. Beiarn Formannskap 

er enige i at formuleringene for vår del er i tråd med det kommunestyret og den lokale 

styringsgruppa så langt har funnet. En intensjonsavtale må ligge til grunn for en 

folkeavstemning/folkehøring slik at innbyggerne vet mest mulig om konsekvenser av sin 

stemme og kommunestyrets i etterkant alternative valg. Formannskapet viste i denne 

sammenheng også til Fylkesmannens tilbakemelding til kommunene da rapporten fra BDO ble 

lagt frem på siste møte i Salten Regionråd. Det lokale utredningsarbeidet må fortsette. Lokalt 

innkalles styringsgruppa til møte og det lages sak til 11. november ift. hvem som etter valget 

skal sitte i denne gruppa.  

 

Vedtak:  

Referatene tas til etterretning   

 

Enst vedtatt.   

  

 

42/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET  

 

Vedtak: 

 

Protokollen godkjent. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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43/15  

BUDSJETTREGULERING 2015  

 

Formannskapets behandling: 

Innstilling til kommunestyret: 

 

Beiarn kommunes budsjett for 2015 reguleres som følger: 

 

Rammeområde 1.1 økes med         kr.    535.000 

Rammeområde 1.6 økes med   kr.    250.000 

Rammeområde 1.8 reduseres med.  kr.    387.000 

Rammeområde 1.9 reduseres med  kr. 8.821.000 

 

Netto økning      kr. 9.993.000 

    

Økningen finansieres med følgende: 

 

Disp.fond 1.1,  konto 25699100         kr.    206.600 

Disp.fond 1.6,  konto 25699600      kr.    250.000 

Redusert avsetning til disp.fond  kr. 8.821.000 

Sentral disp.fond, konto 25699030       kr     715.400 

 

Sum bruk av fond/reduksjon avsetninger. kr. 9.993.000  

 

Enstemmig vedtatt 

 

Saksordfører: Håkon Sæther 

 

44/15  

STØTTE TIL VEDLIKEHOLD NESLIVEIEN  

 

Vedtak: 

 

Ut fra spesielle forhold gis et engangstilskudd til Nesliveien veiforening på kr. 50.000,-. 

Tilskuddet finansieres fra teknisk avdeling sitt disposisjonsfond. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 
 

Samarbeidsgruppa Beiarn Senterparti/Beiarn Arbeiderparti, fremmet følgende forslag: 

Ut fra spesielle forhold gis et engangstilskudd til Nesliveien veiforening på kr. 50.000,- 

Tilskuddet finansieres fra teknisk avdeling sitt disposisjonsfond. 

 

Rådmannens innstilling: 

Søknaden foreslåes avslått, da det ikke er avsatte budsjettmidler til private veier. 
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45/15  

BYTTE AV TAK PÅ  HØYFORSMOEN KAPELL - BEHOV FOR 

TILLEGGSFINANSIERING  

 

 

Formannskapets behandling: 

Innstilling til kommunestyret: 

 

Det bevilges kr. 1.100.000,- til fullfinansiering av bytte av tak på Høyforsmoen kapell.  

 

Beløpet finansieres med låneopptak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksordfører: Andre Kristoffersen. 

 

Behandling: 
 

Habilitet: 

 

Linda T. Moen sin habilitet ble vurdert ut fra hennes tidligere deltakelse i kirkelig fellesråd. 

Utvalget fant at slike forhold ikke fører til habilitet. 

 

 46/15  

FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV  

 

 

Formannskapets behandling: 

Innstilling til kommunestyret: 

 

Beiarn kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet.  Når det gjelder 

midlertidige ansettelser vil Beiarn kommune fortsette sin praksis som før 1. juli 2015. 

 

Vedtatt med 4 mot 1 stemme 

 

Saksordfører: Linda T. Moen. 

 

Behandling: 
 

Samarbeidsgruppa AP/SP fremmet nytt forslag til Formannskapet, som skal innstille til 

kommunestyret: 

Beiarn kommune skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode 

skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet.  Når det gjelder 

midlertidige ansettelser vil Beiarn kommune fortsette sin praksis som før 1. juli 2015. 

 

Beiarn Bygdeliste gjorde rede for at de ville stemme for rådmannens innstilling i saken. 
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Votering: 

Det ble stemt over Beiarn Arbeiderparti og Beiarn Senterparti sitt forslag.  Dette ble vedtatt 

med 4 mot 1 stemme. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Beiarn kommune innfører ikke noen særegen og lokal praktisering av de endringene som ble 

innført i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015.  

 

  

47/15  

SØKNAD OM UTVIDET KOMMUNAL MEDFINANSIERING TIL BEIARVEKST AS 

FOR 2015 - VTA-PLASSER  

 

Formannskapets behandling: 

Innstilling til kommunestyret: 

 

BeiarVekst innvilges et utvidet driftstilskudd på kr. 292.300 for 2015. Beløpet belastes om 

nødvendig driftsfondet på Rammeområde 1.5. Det settes som vilkår at kommunen fortløpende 

blir orientert om bedriftens økonomiske situasjon og med innhold i de avtaler Beiarvekst AS  

har med de andre samarbeidende kommersielle bedriftene. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Saksordfører: Gudbjørg Navjord 

 

Behandling: 
 

Repr Andre Kristoffersen meldte seg inhabil. Andre Kristoffersen er ansatt hos søker og av 

den grunn inhabil. 

Det var ikke innkalt varamedlem. 

 

 

  


