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Konstituering:
Ordføreren ønsket velkommen til siste ordinære Formannskapsmøte i valgperioden. Det var
ingen innvendinger til innalling eller saksliste.

Orienteringer:
Kommunalleder Frank Movik presenterte foreløpige funn i felles samferdselsutredning for
Beiarn, Saltdal og Bodø. Tegninger gjort av Nordconsult ble vist og videre arbeid drøftet.
Planene presenteres for Veikontoret i møte 2. oktober. Etter det blir det møte i styringsgruppa.
Denne avklarer videre strategi.

Omforent vedtak: orienteringen tas til etterretning.

Kommunalleder Ãgot Eide og styreleder i Beiarvekst AS, Frigg Ottar Os orienterte om den
økonomiske situasjonen i Beiarvekst AS, som vi eier 50 % av, om investeringsplaner i
selskapet og om samarbeidet med selskapet Arctic Mustard AS. Søknadenfra Beiarvekst AS
til Beiarn kommune om økonomisk støtte til etableringen blir behandlet så snart den er ferdig
saksbehandlet.

Omforent vedtak: saken tas til foreløpig orientering.

Referater:
Alle referater ble gjennomgått og tatt til etterretning.
I tilknytning til referat om endringer i kommuneloven og inndelingsloven ble rådmannen
anmodet om å gi uttalelse på vegne av kommunen. Høringsfristen er 1. oktober. Beiarn
kommune har ikke innvendinger til endringsforslaget hva angår hvordan ROBEK-kommuner
skal håndteres ved en eventuell endring av kommunegrenserlkommunesammenslåinger og
heller ikke til at det gjennom høringsforslaget klargjøres at forkjøpsrett ikke kan gjøres
gjeldende når aksjer skifter eier fra en kommune til en annen kommune i forbindelse med
sammenslåing eller deling av kommuner. De øvrige elementene i endringsforslaget ble ikke
drøftet.

Finansrapport pr 31. juli ble gjennomgått av økonomisjef uten spesielle merknader.
Avkastningen for 2015 på kommunens finansielle aktiva pr. 31. juli på 9,6 milioner, men det
er urolige tider i markedet og økonomisjef refererte til at det er usikkerhet knyttet til
budsjettert avkastning 13,8 mil.

Økonomirapport for avdelingene og for skatt og finans ble gjennomgått av økonomisjef.
Avdelingene i sum har rimelig god kontrolL. Det blir fremmet budsjettreguleringssak som
oppstart til budsjettarbeidet. Det er stor usikkerhet beheftet til resultatet av uenighetssak om
eiendomsskattegrunnlaget til en stor skattyter. Potensielt budsjettavvik er på 1,3 mil.
Håndteringen av dette avventes, men den kan bli ført som en fordring ved
regnskapsavslutningen dersom den ikke er avklart.

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.
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34/15
GODKJENNING A V PROTOKOLL

Vedtak:

Protokollen godkjent.

35/15
ARTIC CAMP INTERNATIONAL - SØKNAD OM STØTTE

Vedtak:

Arctic Camp International 2015 innvilges en støtte på kr. 40.000.- fra Beiarn kommune.
Beløpet belastes næringsfondet og utbetales når revisorgodkjent regnskap foreligger.

Enstemmig vedtatt.

36/15
FORSLAG TIL NY ARBEIDSMILJØLOV

Vedtak:

Saken ble vedtatt trukket fra sakskartet og skal meldes opp til neste møte i
administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget bes innstile til kommunestyret i saken.

37/15
MØTEGODTGJØRELSE

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Reglement for møtegodtgjørelse i Beiarn kommune vedtas slikt det fremgår av vedlegg.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Nytt reglement er ment å virke fra 1. januar 2016. De delene av reglementet som er knyttet opp
mot stortingsrepresentanters lønn skal justeres opp så snart stortingsrepresentanters
godtgjørelse går opp.

Saken sendes videre til kommunestyret til avgjørelse uten saksordfører

38/15
HØRING - FINANSDEPARTEMENTETS HØRING OM ENDRING AV
EIENDOMSSKA TTEGRUNNLAGET

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Beiarn kommune viser til Finansdepartementets høringsbrev av 18. juni 2015.
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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 miliarder
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
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 byggeb). 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 201 1, 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.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

39/15
KJELDÅGA MINIKRFTVERK

Vedtak:

Avdragstiden på næringsfondslån til Kjeldåga Kraftverk v/John Petter Moen forlenges med
fem år.

Enst. vedtatt.
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