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MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Staupåmoen   

Møtedato: 05.09.2015 Tid: 1930 

 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Monika Sande   

Nestleder Gudbjørg Navjord   

Medlem Anne Rita Nybostad   

Medlem Bror Even Hemminghytt   

Medlem Tone K. Helbostad   

Medlem André Kristoffersen   

Medlem Øyvind Sande   

Medlem Rune Jørgensen   

Medlem Håkon Sæther   

Medlem Heidi Larsen   

Medlem Ørjan Kristensen   

Medlem Kjell Sandmo   

Medlem Helge Osbak   

Medlem Arne Larsen   

Medlem Ole-Håkon Hemminghytt   

 

Fra adm. (evt. andre):  

 

 

Behandlede saker:   

 

PS 32, 33, 34/15 

 

Underskrifter: 

 

 

 

 

 

 

 

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

bestemt på møtet. 
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 HØRING - FINANSDEPARTEMENTETS HØRING OM ENDRING AV 

EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET  

 

34/15 15/413   

 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016 OG 2017 - 2019. BOSETTING AV 

EKSTRA FLYKTNINGER VI 2015 
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Konstituering:  

År 2015, den 5. september kl. 20.00, ble det etter forutgående innkalling avholdt 

kommunestyremøte i fjøset på Staupåmoen. Dette var det siste møtet i valgperioden. 

Kommunestyret ble på forrige møte enige om å markere avslutningen av valgperioden med et 

kort møte og samtidig være med å markere Friluftslivets år med arrangementet «Nattinaturen».   

 

Etter møtet var det derfor en sosial sammenkomst for kommunestyret der også 

varamedlemmer til kommunestyret var invitert.  Ingen vara møtte til denne delen. Åtte av 

kommunestyrets medlemmer overnattet.  

 

 Navneoppropet viste fjorten av femten fremmøtte representanter. Det ble opplyst på møtet at 

representanten Heidi Larsen hadde meldt forfall, men dette er ikke meddelt politisk 

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

 

 

32/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

KOMMUNESTYRET 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra siste møte ble underskrevet og godkjent. Til å skrive under dagens protokoll ble 

Andre Kristoffersen og Håkon Sæther valgt. 

 

  

33/15  

HØRING - FINANSDEPARTEMENTETS HØRING OM ENDRING AV 

EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev av 18. juni 2015.  

 

Beiarn kommune går imot Finansdepartementets forslag til endringer i Lov av 6. juni 1975 nr 

29, om eiendomsskatt på verk og bruk.  

 

Den foreslåtte regelendringen avvikler i realiteten eiendomsskatt på verker og bruk. Forslaget 

innebærer med det et brudd på samfunnskontraktene mellom kommunene og utbyggere av 

verker og bruk. Vi opplever derved at forslaget strider mot prinsippet om lokal beskatningsrett 

og griper inn i lokaldemokratiets rettigheter.   

 

Vi ser at forslaget vil lette skattetrykket for særlig større industriselskaper. Isolert sett har 

Beiarn kommune ikke noe imot tiltak som er til fordel for næringslivet i en viktig 

omstillingstid, men vi kan ikke akseptere det prinsipielle bruddet på den lokale 

beskatningsretten og en årlig mindreinntekt til kommunene i størrelsesorden 1,5 – 2 milliarder 

samtidig med at Staten, ved forslaget, øker egne inntekter med mellom 300 og 540 millioner.  

 

En begrunnelse for forslaget er at dagens ordning oppleves uforutsigbar og byr på vanskelige 
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skjønnsmessige vurderinger, som i sin tur har resultert i mange klagesaker og rettstvister. Til 

det vil Beiarn kommune uttale at de alternative endringsforslag innebærer nye grensesnitt for 

hva som skal høre med til fast eiendom og inngå i skattegrunnlaget. Etter gjeldende rett går 

grensesnittet mellom løsøre og integrerte anleggsdeler. Forslagene innebærer at 

produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner ikke skal regnes som fast eiendom. Det som 

skal regnes med i skattegrunnlaget er bygning, tomt og «utstyr som tjener bygget». Vår påstand 

er at nye grensesnitt ikke vil gi bedre forutberegnelighet for skattyter. Blant annet vil ny 

taksering bli nødvendig. Bare dette vil ventelig avstedkomme en økning i rettstvister utover 

det vi ser i dag. De rettstvister man for tiden ser, er delvis relatert til den nye kategorien 

næringseiendom som kom i 2011, altså en relativt ny regelendring.   

 

Beiarn kommune ber departementet trekke tilbake det utsendte forslaget. Det tilrås nedsatt et 

eget utvalg til å vurdere alternative ordninger som kan komme næringslivet til gode uten på 

denne måten ensidig å ramme kommunene. Kommunene som har betydelige skatteinntekter 

fra verker og bruk forutsettes å bli med i et slikt utvalg.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

  

34/15  

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016 OG 2017 - 2019.  

BOSETTING AV EKSTRA FLYKTNINGER VI 2015 

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune  tar  imot en flyktningefamilie ekstra i 2015 når botilbudet er klart.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

  


