
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, kommunehuset

Møtedato: 05.05.2015 Tid: 0900

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
Heidi Larsen
André Kristoffersen
Anne Rita Nybostad
Rune Jørgensen

Forfall Møtt for

Monika Sande i sak 24/15
Andre Kristoffersen i sak 24/15

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

23,24,25/15.

Underskrifter:

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

Postadresse:

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

23/15 15/123
ÅRSOPPGJØR 2014

24/15 15/216
OPPST ART AV NY DRIFT - KAFE/OVE RNA TTING - STORJORD

25/15 15/233
GODKJENNING AV PROTOKOLL
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Apning:
Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Bare to saker stod på sakskartet i tilegg til
oppmeldte referater. Innallngen ble godkjent og møtet erklært lovlig satt. Etter det ble
sakslisten godkjent.

Ordfører ba om at man behandlet næringssaken først i og med at det var innalt
vararepresentanter for antatt inhabile. Dette ble godkjent.

23/15
ÅRSOPPGJØR 2014

Formannskapets behandling
Innstiline: ti kommunestyret:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2014, bestående av årsmelding og
regnskap med noter.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

Behandling:
Arsoppgjøret har blitt presentert i tidligere møter. Grunnen til at Formannskapets innstiling
til kommunestyret ikke forelå var at revisjonens uttalelse og kontrollutvalgets behandling ikke
forelå før til dette møtet.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2014, bestående av årsmelding og regnskap
med noter.

24/15
OPPST ART AV NY DRIFT - KAFE/OVERNATTING - STORJORD

Vedtak:
Selskap under stiftelse (SUS) v/ Jarle Johansen, Øyvind Sande og Andre Kristoffersen
innvilges et tilskudd på inntil kr. 60.000.- og lån på inntil kr. 190.000.- til kostnader ved
oppstart av ny drift på kafe/ovemattingsanlegget på Storjord.

Beløpene belastes næringsfondet. Lånet innvilges med pant i driftstilbehør og gjøres
avdragsfritt i ett år. Første avdrag med forfall 01.06.2016. Rente er fastsatt til 5 % p.a.
Lån og tilskudd utbetales når kommunen har mottatt dokumentasjon på kostnader, samt kopi
av firmaattest og leiekontrakt.

Administrasjonen gis fullmakt til å fastsette nedbetalingstid på innvilget lån.

Enstemmig vedtatt.
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Behandling:

Habilitet:
Med bakgrunn i at ordfører Monika Sande er søster til en av initiativtakerne, Øyvind Sande og
at representanten André Kristoffersen også er en av initiativtakerne ble det raskt avklart av
resten av utvalget med innalte vararepresentanter, at Sande og Kristoffersen var inhabile. De

forlot møtet under behandlingen. Vararepresentanter var Anne Rita Nybostad og Rune
Jørgensen.

Ved starten til behandlingen ble det stilt spørsmål ved om det var grunn til å drøfte habiliteten
også til varamedlemmet Anne Rita Nybostad. Dette ble behandlet og tatt til avstemming.
Utvalget fant Nybostad habiL. Enst vedtatt.

Behandlingen:
Under behandlingen stilte Nybostad spørsmål om nedbetalingstiden på foreslått innvilget lån.
Utvalget drøftet dette og det var enighet om å ta med i vedtaket at administrasjonen fikk
fullmakt til å fastsette nedbetalingstiden.

Rådmannens innstiling:
Selskap under stiftelse (SUS) vi Jarle Johansen, Øyvind Sande og Andre Kristoffersen
innvilges et tilskudd på inntil kr. 60.000.- og lån på inntil kr. 190.000.- til kostnader ved
oppstart av ny drift på kafelovernattingsanlegget på Storjord.

Beløpene belastes næringsfondet. Lånet innvilges med pant i driftstilbehør og gjøres
avdragsfritt i ett år. Første avdrag med forfall 01.06.2016. Rente er fastsatt til 5 % p.a.
Lån og tilskudd utbetales når kommunen har mottatt dokumentasjon på kostnader, samt kopi
av firmaattest og leiekontrakt.

25/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra møte 15.04.15 ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.
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