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Vurdering for læring

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

5/15 15/196
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

6/15 15/130
KUL TURSTIPEND 2015



7/15 15/81
TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR LAG OG FORENINGER
INKLUSIVE KOR OG KORPS 2015

8/15 14/531
KOMPETANSEHEVING FOR LÆRERE

9/15 14/345
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Beiarn kommune, 09.04.2015

Anne Rita Nybostad

leder



Saksnr
Løpenr

12/572-30
914/15

14/312-3
959/15

12/513-7
1018/15

15/122-1
1165/15

12/293-22
1290/15

13/567-20
1517/15

12/864-20
1520/15

REFERERES FRA
DOKUMENT JOURNAL

Dato: 12.02.2015-08.04.2015 Utvalg: DRU Driftsutvalget

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

16.02.2015 L/K/KULT/JB 026 C
Salten Kultursamarbeid
REFERAT FRA MØTE I KUL TURUTVALGET

18.02.2015 PLOIILM 026
REFERAT FRA KOMMUNEOVERLEGEFORUM 10.02.15

23.02.2015 L/K/KULT/JB 073
REFERAT FRA DIALOGMØTE MED NORDLANDSMUSEET

26.02.2015 PLOIILM

RK Salten
ÅRSBERETNING 2014 RKK

210

04.03.2015 TEK//FM X20
Fylkesmannen i Nordland
SAMFUNSIKKERHET OG BEREDSKAP-KOMMUNERETTET
AKTIVITET 2015

13.03.2015 SAD/RAD/OPN B20
Fauske kommune
REFERAT FRA MØTE I SAMARBEIDSORGANET FOR NYE PPT
INDRE SALTEN 03.03.15.

13.03.2015 PLOIILM 064
Bodø kommune
AVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID



. Delegerte vedtak
Dato: 12.02.2015 - 08.04.2015 Utvalg: DRU Driftsutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

15/1 10 09.03.2015 DS 2/15 L/K//AAE 223
Lag og foreninger
TILSKUDD TIL GRENDEHUS 2015

15/107 09.03.2015 DS 3/15 L/K//AAE 223
Lag og foreninger
TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE 2015

15/125 17.03.2015 DS 4/15 SAD/FEL/AS U63
SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GRANLI IL. 03.04.2015 - PÅSKEQUIZ

15/156 31.03.2015 DS 5/15 PLOIILM U63
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

14/205 01.04.2015 DS 6/15 L/K/KULT/MM
SØKNAD OM BOLIGFINANSISERIG

252



GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

Sak 5/15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Karin Nordland
15/196

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

5/15 Driftsutvalget
Møtedato
16.04.2015
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Sak 6/15

KUL TURSTIPEND 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Janne Berntsen
15/130

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

6/15 Driftsutvalget
Møtedato
16.04.2015

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunes kulturstipend for 2015 tildeles...... ......... .........

Saksutredning:
Beiarn kommune tildeler inntil to kulturstipend, hvert på kr. 5000,-. Stipendet ble utlyst i
februar. Søknadsfrist var 1. april 2015. Kulturtilskudd utlyses gjennom kommunens
hjemmeside. Det foreligger én søkerl forslag til Beiarn kommunes kulturstipend for 2015.

Bakgrunn:

Vurdering:
Regelverk for tildeling av kulturstipend skal ligge til grunn for tildelingen. Det kan deles ut
inntil to kulturstipend. I år har det kommet inn 1 søkerl forslag til kandidat.
Saken legges fram uten innstilling. Driftsutvalget har anledning til å komme med egne
kandidater med begrunnelse.

Vedlegg:
Søknad
Regelverk for kulturstipend
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Notat
Til:
Kopi ti:

Fra:
Sak: REGELVERK KULTURSTIPEND

Saksnr./ Arkivkode
09195 - 223 C

Sted
MOLDJORD

Dato
29.09.2009

REGLER FOR TILDELING AV
BEIAR KOMMS KULTURSTIPEND

1. For stimulering av kulturell aktivitet har Beiarn kommune som virkemiddel innstiftet
ordningen med kulturstipend.

2. I den utstrekning kommunestyret stiler midler til disposisjon, utdeler Driftsutvalget
hvert år inntil to kulturstipend, hvert på kr. 5000,-. Enkeltpersoner kan søke om
kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.

3. Kulturstipend tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som
gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun
tildeles enkeltpersoner.

4. Driftsutvalget fastsetter hvert år en frist for innsending av forslag om tildeling av
kulturstipend. Fristen kunngjøres ved oppslag, på Beiarn kommunes hjemmesider på
intemett, og i brev til lag og foreninger.

5. Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn en gang. Driftsutvalget

kan gjøre untak når særlige grunner taler for det.

6. Driftsutvalget avgjør i møte med vanlig flertall hvem kulturstipendet skal tildeles.
Avgjørelsen kan ikke påklages.

Reglene vedtatt i Drifsutvalget 10.03. 2005.



Beiarn Kommune
for felleskap, tradisjon og ~e~,.~.l;-'-=~l

Ar!S,aksnr.LCQ......t:f...JJ~t~1 ~

I

O 3 MAR 2015 I
L---.....'....-?'-;"'.."t......_........._...._--Ji Ark.kode P ~.- I
Ark.kode S -._- ....- -..........-...----j

Avdeling t¡£~~~ak;,~~=.:~:JJ11:E- i

Kassasjo;:__._..__1Gradf~Q....._..~..__.;

Sendes:

Beiarn Kommune

Kulturkontoret

8110 MOLDJORD

Søknad/forslag på kandidat til
-KUL TURSTIPEND-

Kandidatens navn:...'O~M.~~......E~.~r..l...ßt9.~kr~0....$k~Alder:........Ft.àr.....

Ad"'"J:1o.LatRHQ..Hol~~.uuT"doou~~~..;i~Q.$L

Du Deltakelse i kUItUrlivet:.Ø~....;....~~~0-.....ç.....~.~..~..'...~.~~tt...li..~k~ ~~~,,\ ~tI~~~~~~~~~"tr~1t~~tt
Stipendet skal benyttes til:l0n..."'n,.P....~...t~.l)~.....~~...~C-.....~................ . ß "

.~\t~.~~.....~~~?~:1~..~~....~il~~~CL--,
Andre Oppiy~v betydning for søki:Jden:.:r..\.".~.~~.....~~.................~..:.f?~.....~~! Id..'~~ (

~~íi~;/t2~t..~~.~~...i'~~~;kí;~~!.~r.iN.
Stipend kan eventuelt overføres til konto nr:...............~ÇfL...J.q......3î....ft.b1:.... ........................... .

U nderskrI ft: Sted og dato:........~~.~'\...........~!3...=.l.S...........

Navn:....~~........~~...~.~~£~"\
Søker/forsl agssti i ler

A,"~s. srLh': b~ ( ~ ..k: i Se tLe. 600 k ~-- iI ! . at!' ~ \ \\~ .;_f J~ ~ rz. ~ '/" SF i e '=\ ~ Se .$r-~.r ~G\ ~V\o te

u.1- oJ~~-l.- Sov Le i- rtø.-d. t)J ~ 104 j"' ~ _
~ L\S opp'4d+ td, k1'e.(,íl~-Rck\ ~k:~J ~ck ( ~

\)c(i'2~\ß~~ i.~M Dj j U4:J 12A ~\ \.~\Ac:-
koi\-k i S,LLQJ'- ~.JVL ~ loz::lz-Lte Sp'l1 0-be
L. b644rc: ~~ ~ '¡îÚ.X-\hC~kV.



Sak 7/15

TILSKUDD TIL AKTIVITETER FOR LAG OG FORENINGER INKLUSIVE KOR
OG KORPS 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

J anne Berntsen
15/81

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

7/15 Driftsutvalget
Møtedato
16.04.2015

Rådmannens innstiling:

Under tilskudd til aktiviteter 2015 har Beiarn kommune avsatt kr. 42.000,-. Tilskudd til kor,
ko s og aktiviteter 2015 fra buds'ettpost 1535 385 4712 fordeles slik:

Søker Formål Kostnad Merknad Søknad Fordeling

Ikke 14 000
oppgitt

Kultursprednin 40 000 15 000 14 000

g, drift av koret,
kulturelle
aktiviteter og
stevner

KORinteran Ikke 14 000
oppgitt

IL Stormfjell Skikvelder, 70 000 Idrettslagene 20 000 O

cuprenn, har egen
seniorrenn, tilskuddspost
kretsrenn, hvor drift skal
hovedlandsren fordeles
junior NM

Sum 42000

Saksutredning:
Beiarn kommune har avsatt kr. 42.000 i tilskudd til lag og foreninger, inklusive kor og korps.
Kr. 15.000,- av disse midlene er øremerket søknad om tilskudd til dirigentlønn, og kan
fordeles på kor og korps.budsjettpost 1535 385 4712. Søknadsfristen var satt til 1. mars. Det
kom inn til sammen 4 søknader.
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Sak 7/15

Søker Formål Kostnad Merknad Søknad Fordeling

Hornmusikkfore Ikke 14 000

ningen Tempo oppgitt
Beiarn Kultursprednin 40 000 15 000 14 000

Mannskor g, drift av koret,
kulturelle
aktiviteter og
stevner

KORinteran Ikke 14 000

oppgitt
IL Stormfjell Skikvelder, 70 000 Idrettslagene 20 000 O

cuprenn, har egen
semorrenn, tilskuddspost
kretsrenn, hvor drift skal
hovedlandsren fordeles
junior NM

Sum 42 000

Bakgrunn:

Grunnlag for fordelingen av tilskudd til kor, korps og aktiviteter er gjort i henhold til tidligere
prinsipper og bestemmelser gjort av driftsutvalget. Søknadsfristen var satt til 1. mars.

Vurdering:
For 2015 kom det inn totalt 4 søknader, hvorav den ene er søknad fra IL StormfjelL. Denne
søknaden vil ikke bli behandlet her, da idrettslagene har en egen budsjettpost og fordeler
midlene selv på kr. 153. 000,-. Tilskuddsmidlene blir derfor fordelt over de tre resterende
søkere, slik det står.
12014 ble det planlagt å revidere tilskuddsordningene, og bL.a. gjøre om denne posten til en
tre-årig søknadsportal for kor og korps. Andre lag og foreninger kunne da søke under tiltak
innenfor aktiviteter til barn og ungel friluftsliv, ved å øke de andre budsjettpostene. Dette
utsettes inntil videre, da kulturbudsjettet for 2015 er kuttet, og det ikke er midler til ekstra
fordeling utover de vanlige tilskuddsordningene.

rådmann

Side 6 av 10



Sak 8/15

LÆRERLØFTET - KUNNSKAPSSKOLEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Tone Gundersen Opli
14/531

Arkiv: 430

Saksnr.: Utvalg

8/15 Driftsutvalget
Møtedato
16.04.2015

Rådmannens innstiling:

Det foreslås at Beiarn kommune prioriterer inntil 4 lærere for mulig deltakelse på
etterutdanning. Det forutsettes at det finnes rom for det innenfor eksisterende statlig
finansieringsordning og med egne midler. Det må etter hvert lages en langsiktig plan for
kompetanseheving som tar høyde for de økte kravene i gitte fag og andre kompetansebehov
sektoren måtte ha.

Saksutredning:
I Beiarn kommune har vi for tiden ikke ufaglærte personale i faste stilinger. De skjerpede
kravene til utdanning vil likevel få innvirkning hos oss, og vi må bregne at flere lærere må ta
etterutdanning de kommende årene. Det er startet et arbeid for å kartlegge hvilken utdanning
hver enkelt lærer har og hvilket behov kommunen etter hvert vil få for å oppfYlle kravene.

Utdanningsdirektoratet har organisert felles søknadsportal for hele landet, og tilbud om studier
med forholdsvis gode økonomiske ordninger for både den enkelte og kommunene er gitt.
Ordningen går ut på at en enten kan få et stipend på inntil 100.000 kr. for å ta 30 stp., eller
delta på en vikarordning der en blir frikjøpt 37,5 % stillng for å ta 30 stp. Her dekker staten
mellom 65 - 75 % av utgiftene til kommunen. Fem lærere fra Beiarn kommunen har søkt om å
få delta i ordningen. Skoleeier skal prioritere og godkjenne søknader ut fra en egen
kompetansehevingsplan innen 15 apriL.

Bakgrunn:
Regjerningen la høsten 2014 frem sin nye strategi: Lærerløftet, på lagfor kunnskapsskolen.
Der varsler de blant annet et skjerpet kompetansekrav til undervisning i grunnskolen der alle
lærere innen 10 år må ha minst 60 studiepoeng (stp) (tilsvarende et års studium) i fagene
norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk. Allerede fra kommende skoleår setter
regjeringen i gang et storstilt apparat for å få over 5000 lærere i gang med videreutdanning. Så
mange som mulig er oppfordret til å søke, og skoleeiere er sterkt oppfordret til å tilrettelegge
for at så mange som mulig kan begynne på etterutdanning.

Vurdering:
Regjeringen har lagt til rette for et stort løft når det gjelder kompetanseheving av lærere. Disse
ordningene var klar på slutten av fjoråret og kom etter at kommunens budsjett var lagt for
2015. Det er derfor ikke tatt høyde for dette i inneværende budsjett. Selv om det er gode
ordninger både for den enkelte og kommunen, så koster det i de fleste tilfeller en forholdsvis
liten egenandel, (unntak er naturfag).
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Sak 8/15

Selv det ikke er tatt høyde for kompetanseheving inneværende år, vil det være dumt ikke å
begynne og få på plass kompetansehevingen siden vi har ansatte som har lyst og er motivert
for å gjøre dette. Skoleledelsen vurderer det slik at det er gode finansieringsordninger og at
skolen har kapasitet til dette personellmessig.

Oppvekst sektoren har foreløpig ikke kapasitet til å lage en langsiktig og helhetlig plan for
kompetanseheving, men ønsker likevel at vi deltar i ordningen og får startet på
kompetansehevingen kommende skoleår. Det foreslås derfor at Beiarn kommune prioriterer
inntil 4 lærere for etterutdanning, under forutsetning at vi finner rom for det innenfor
eksisterende statlig finansieringsordning samt egne midler. Det må etter hvert lages en
langsiktig plan for kompetanseheving som tar høyde for de økte kravene i gitte fag og andre
kompetansebehov sektoren måtte ha.

Vedlegg:
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Sak 9/15

RESSURSBEHOV I MOLDJORD BARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Sande Aino
14/345

Arkiv: 400

Saksnr.: Utvalg

23/14 Ansettelsesutvalget
9/15 Driftsutvalget

Møtedato
02.07.2014
16.04.2015

Rådmannens innstiling:

Moldjord barnehage starter arbeidet med rekruttering av personale og utlyser 80 % stiling som
assistent og 120 % pedagogstiling fra august 2015. Økte kostnader tas med i neste
budsj ettregulering.

Saksutredning:

På grunn av den økte barnegruppen i Moldjord barnehage, er det behov for økt bemanning
for å kunne imøtekomme de krav, pålegg og forventinger som en fullverdig barnehage har.
Behovet er 80 % assistent og 120 % pedagog stilling fra høsten 2015.
Budsjettmessig vil dette utløse et budsjettreguleringsbehov på kr 265.000 i 2015 og
konsekvens på kr 795.000 for 2016.

Bakgrunn:

Barnegruppen i Moldjord barnehagen har økt siden innføringen av gratis barnehage januar
2015. Avdelingen på Tollå vil fra høsten 2015 ha 16 barn som utgjør 23 plasser, mens
avdeling Moldjord får 17 barn som utgjør 24 plasser. Totalt 47 plasser fordelt på 3
avdelinger. (avdeling ((små)) og ((stor)) på Moldjord)

Vurdering:

I vedtektene for Moldjord barnehage § 15 om Personale og bemanning heter det:
Barnehagen i Beiarn skal forholde seg til og søke å følge statlig fastsatte regler hva angår
ledelse, kompetanse og bemanningsnorm. Videre går det frem av barnehagevedtektenes § 6
at alle barn bosatt Beiarn kommune får plass i barnehagen.

Barnehagelovens minimumsnorm for pedagogisk bemanning:

§ 1. Norm for pedagogisk bemanning. Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18
barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og
barnas daglige oppholdstid er over seks timer.

Videre går det frem av barnehagelovens § 18 at: Bemanningen må være tilstrekkelig til at
personalet kan drive en tilfredsstilende pedagogisk virksomhet.
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Ut fra barnetallet som har søkt barnehageplass fra august 2015 må grunn bemanningen økes.
Det må også foretas en omorganisering fordi en får en forholdvis høy andel av små barn på
avd. Moldjord og det må etableres en ((småbarnsavdeling))

Moldjord barnehagen har også ansvar for at barn med flyktningebakgrunn får et likeverdig
barnehagetilbud. Tilbudet skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale,
etniske og kulturelle bakgrunn, og for flyktningbarna innebærer dette en individuell
tilrettelegging av barnehagedagen. Det vil fra høsten komme 3 nye barn med
flyktningebakgrunn i tillegg til de som er der fra før.

Barnehagene er en sentral arena for integrering og språkstimuleringfspråkopplæring når
flyktningfamilier med barn under skolepliktig alder bosetter seg i Beiarn kommune.
Barnehagen er viktig fordi det er der barna er, og fordi det er personale i barnehagen barna
og deres foreldre møter hver eneste dag. Barnehagen jobber også med forebygging, tidlig
hjelp og tiltak i vårt samfunn.
Rammeplanen slår fast at barnehagen har et særlig ansvar for å forebygge vansker og å
oppdage barn med særskilte behov, og videre at det for disse barna kan være aktuelt å gi et
spesielt tilrettelagt tilbud, både med tanke på sosiale, pedagogiske og feller fysiske forhold i
barnehagen.

Vedlegg:
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