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Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

16/15 15/197
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

17/15 15/174
SØKNAD OM LÅN TIL NY DRIFTSBYGNING P Å VOLD

18/15 15/146
ARTIC CAMP INTERNA TIONAL - SØKNAD OM STØTTE

19/15 15/163
KJØPILEIE A V KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30 KV ANTO SERVICE
AS

20/15 14/471
KJØP A V KOMMUNAL T AREAL PER DINESEN

21/15 14/487
NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

22/15 13/268
REVISJON AV PERSONALPOLITISK PLAN
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Konstituering:
Ordfører Monika Sande ønsket velkommen til møte. Det var ingen innvendinger til
innallingen og møtet ble erklært lovlig satt.
Mht. sakskartet ble to ekstra referater tatt inn. Det ene om marginaltapssatser på
konsesjonskraft og det andre om uttalelser/resolusjoner gitt fra USS sitt landsmøte der Beiarn
kommune deltok ved varaordfører Gudbjørg Navjord og kommunalleder Ågot Eide.
Rådmannen beklaget at noen av sakene var kommet sent, at en vile bli foreslått utsatt og ba
om forståelse for at sak om årsoppgjør 2014 bare kunne presenteres og ikke realitetsbehandles.
Det blir nytt møte i Formannskapet 5. mai. Dette vil bL.a. avholdes for å gi innstiling i saka
om årsoppgjøret.
Anne-Rita Nybostad hadde som innalt vara meldt sykdomsforfalllike før møtet. Bror
Hemmighytt møtte i hennes sted fra behandlingen av selve sakene, men var ikke med under
referatene og orienteringene.

Referater:
Referatene ble gjennomgått. Flere innallinger/varsler om generalforsamlinger er mottatt. Som
følge av dette vil ordfører innalle til møte i kommunens egne valgkomite for å vurdere hvem
som kan og bør representere i ulike selskaper og samarbeider.

I tilknytning til referat om generalforsamling i Beiarvekst AS orienterte næringskonsulenten og
rådmanen om de muligheter vi oppfatter selskapet står ovenfor.

Ordfører og næringskonsulent orienterte fra møte med Statkraft 14. apriL.

Varaordfører orienterte fra landsmøtet i Utmarkskommunenes sammenslutning, der hun deltok
sammen med Ågot Eide. Viktige saker var til debatt og er oppsummert i eget referat. For å
orientere ennå bredere i lokalpolitikken refereres uttalelser og resolusjoner også for eget
kommunestyre.

Vedtak:
Referatene tas til orientering
Enst. vedtatt

Orientering:
Næringskonsulent Bjørnar Brændmo orienterte om arbeidet med ny næringsplan for
kommunen. Et utkast til plan ventes klar til drøfting i møte i nærings st yret/Formannskapet 9.
juni -14. Som styringsgruppe for arbeidet ønsker utvalget at planen også sier noe om
kommunens organisering og ressursbruk, herunder kommunen forhold til SNU.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

Enst vedtatt
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16/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokollen fra sistse møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt

17/15
SØKNAD OM LÅN TIL NY DRIFTSBYGNING PÅ VOLD

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Rita Ratama Berg og Odd Vebjørn Vold innvilges et lån, stort kr. 1.500.000.- til oppføring av
ny driftsbygning på Vold.
Tilsagnet forutsetter at alle planer for bygget er godkjent og at det er fullfinansiert gjennom lån
fra ban og tilskudd fra Innovasjon Norge, som beskrevet i søknaden.

Lånet gis med tre års rente og avdragsfritak og med en nedbetalingstid på tolv år. Rente settes
til 5% pa.
Lånet sikres med pant i Gnr. 47, Bnr. 6, med prioritet etter hovedbankforbindelse.

Lånet kan utbetales når finansieringstilsagn fra hovedbankforbindelse og Innovasjon Norge
foreligger.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

18/15
ARTIC CAMP INTERNATIONAL - SØKNAD OM STØTTE

Ved tak:

Saken trukket.

Enstemmig vedtatt.

19/15
KJØPILEIE AV KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30
KV ANTO SERVICE AS

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Forutsatt at Kvanto Service AS kjøper Beiarn Turistsenter, med de nødvendige arealer som i
dag ligger på gnr. 41, bnr. 32, stiler Beiarn kommune i utsikt å kunne selge ca. 3,2 dekar av
parsellen gnr. 41 bnr. 30, til Kvanto Service AS for bruk til camping.
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Pris settes til kr 25 pr m2. Kjøper betaler i tilegg oppmålings- og tinglysningsgebyr.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

20/15
KJØP A V KOMMUNAL T AREAL
PER DINESEN

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Beiarn kommunestyre imøtekommer Per Dinesen sitt ønske om å kjøpe inntil 100 m2
kommunalt areal som grenser til hans tomt i Storjord 0st/Hauan, for bygging av garasje.

Salget skjer på vilkår om at Per Dinesen betaler 25 kr/m2, samt alle kostnader knyttet til
kommunal saksbehandling, oppmåling og tinglysing.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Bror Hemminghytt

21/15
NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

Formannskapets behandling:
Innstiling til kommunestyret:

Beiarn kommunes kommunalledere tilhører kapittel 3.4.1, ref Hovedtariffavtalens kapittel 3.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

22/15
REVISJON AV PERSONALPOLITISK PLAN

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Viser til tidligere utsendte dokumenter/planer og de endringer som er gjort er følgende:

8.1 Overgang til nv stilling
Permisjonfor overgang til annen stiling utenfor kommunens arbeidsgiverområde kan
innvilges for inntil L år forutsatt:

. Sammenhengende 5 års tjeneste i kommunen
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. At det dreier seg om om en stiling som gir arbeidstakeren faglig utvikling til nytte for
kommunen

. At tilfedsstilende vikarløsning kan skaffes

. Ny permisjon kan innvilges etter minimum 5 års tjeneste

. Der det foreligger helt spesielle grunner, kan det innvilges permisjon over L år

Overgang ti ny stillng innenfor kommunens arbeidsgiverområde:
Arbeidstaker som er fast ansatt kan innvilges perm isjon for overgang til annen stiling
innenfor kommunens arbeidsgiverområde. Hovedregelen er at permisjonen ikke bør
overstige L år.

Punkt 3 i arbeidsreglement (pensjon)
Pensjonsordningen omfatter alle ansatte (faste og midlertidige) med en arbeidstid som
oppjjller kravene om innmelding
som følger av vedtektene for Offentlig tjenestepensjon, kap. 2. Gjennomsnittsberegningen skal
inkludere alt ekstraarbeid med unntak av overtid, begrenset til L 00% av full stiling, jf HT A

kap. 2.

Beiarn kommune har egen pensjonsordningfor sine ansatte i KLP.
Undervisningspersonalet har sitt medlemskap i Statens Pensjonskasse.
Punkt 6 i arbeidsreglement (pressekontakt)
Ordfører uttaler seg til media på vegne av Beiarn kommune i politiske saker.
Rådmannen eller den han bemyndiger uttaler seg på vegne av administrasjonen angående
administrasjonens vurderinger og kommentarer i enkeltsaker avprinsipiell eller strategisk
karakter. Ansatte som også er politisk valgte representanter kan uttale seg om politiske saker
etter eget partis presseregler.

Punkt 7.6 i regler for permisjon (tilitsverv)

7.6 Andre tillitsverv
Kommunen kan etter konkret vurdering innvilge ulønnet permisjon for arbeidstakere som skal
utføre andre tilitsverv. Arbeidstakere som mottar godtgjørelse for bidrag i forbindelse med
kurs/foredrag/arbeid som medfører bruk av ordinær arbeidstid kan også innvilges ulønnet
permisjon. Dobbel lønn skal ikke forekomme.
Arbeidstakere med tilitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges
permisjon med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning

for vedkommendes arbeid med de funksjonshemmedes interesser.

Punkt 5.7 og 8 i ((retningslinjer i Beiarn kommune (retningslinjer for streik)
Navn på ansatte, e-post og telefonnummer er fjernet fra dokument.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande.
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