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FASE 2.
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Konstituering:
Ordfører åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innallingen, alle
faste medlemmer møtte.

Fra administrasjonen møtte rådmannen og kommunalleder Agot Eide. Næringskonsulent
Bjørnar Brændmo møtte under orienteringene, referatene og i aktuelle næringssaker.

Sakslista ble godkjent slik utsendt. I tilegg til tilsendte referater ble følgende tilleggsreferater
omdelt og gjennomgått.

TILLEGGSREFERATER OG REFERATER:

Stifting av ny organisasjon/forening for nasjonalparklandsbyer og nasjonalparkkommuner, der
ordfører har gitt sin fullmakt og derved forpliktet kommunen til å være med å stifte
organisasJ onen.

Mail fra Statskog Energi AS om bytte av styremedlem i Statskog Energi Beiarn AS. Nytt
medlem er Marte Landsem.

Høringsuttalelse utarbeidet av Utmarkskommunenes sammenslutning med kommentarer til
KMD- rapporten ((Forenkling av utmarksforvaltningem).

Saksliste til regionrådets møte 19. - 20. februar.

Vedtak:
Referater og tileggsreferater tas til orientering. Det inviteres slik at kommunestyret, i
tematime gis en orientering om nødnett.

Enst. vedtatt

ORIENTERINGER:

Rådmannen orienterte om avslutning for økonomisjef Jarl Dokmo og hvordan
realkompetansen nå sikres overført til ny økonomisjef Stig Strømsnes.
I forhold til Formanskapets støtte til Solbakk Tre AS orienterte rådmannen om at både låne-
og aksjonæravtaler må gjennomgås på nytt. Dette gjøres av rådmannen hvorpå Formannskapet
orienteres.

Rådmannen orienterte om status i uenigheten og saken vi har med en stor eiendomsskatteyter.

Næringskonsulenten gaven kort orientering om aktuelle næringssaker det arbeides med.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.
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4/15
GODKJENNING AV PROTOKOLLER 25/11-14,02/12-14,09/01-15

Vedtak:
Protokoll fra møtene godkjent.

5/15
BEIARRDIOEN

Vedtak:

1. Søknaden fra Beiarradioen om økt støtte til overføring av kommunestyremøter avslås.
Avslaget begrunnes med at dagens godtgjørelse for overføringen, kr. 5.000, oppfattes
å være riktig pris. Kommunen har heller ikke budsjett til å øke betalingen slik
omsøkt.

2. Beiarn kommune takker for tilbudet om selv å bruke Beiarradioen mer offensivt i
dens ordinære sendetid. Til dette ønskes fremforhandlet en egen avtale der
kommunen ser for seg å betale pr gang det gjøres bruk av radioens utstyr og
personelL. Rådmannen eller den han bemyndiger gis fullmakt til å inngå avtale.

Enstemmig vedtatt.

6/15
GEBYRSATSER FOR SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING

Formannskapets behandling:
Innstillng ti kommunestyret:
Gebyrsatsen for skjenkebeviling enkel anledning settes lik gebyrsatsen for ambulerende
skjenkebevilling. Satsen beregnes pr. dag med skjenking for arrangement som varer over flere
dager.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen.

7/15
MANDAT MED FREMDRIFTSPLAN

Formannskapets behandling:
Innstillng ti kommunestyret:

Mandat for gruppa som skal jobbe med kommunestruktur:
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Mål:
A sette kommunen i stand til å fatte vedtak i kommunestrukturdebatten.

Delmål:
. A fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag når det gjelder å dokumentere hva en ny

struktur vil bety for Beiarn kommune som alternativ til å bestå som egen kommune.

. Innbyggere og ansatte skal ha reell innflytelse og medvirke i prosessen.

. Alternativer som skal ses er:

o Beiarn som egen kommune

o Beiarn sammen med Bodø

o Salten som en kommune

. Ha ansvar og sørge for fremdrift i prosessen

Fokusområder:
I tilegg til ekspertutvalgets kriterier for en robust kommune skal fokusområdene være:

. Demokrati

. Befolkningsutvikling.

. Økonomi

. Areal- og ressursforvaltning

. Infrastruktur

. Arbeidsplasser/næringsutvikling

. Kommunalt tjenestetilbud

. Kompetanse

. Samfunnssikkerhet og beredskap

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

8/15
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

1. Beiarn kommune slutter seg til felles kommunikasjonsstrategi for kommunereformen
som finansieres gjennom Salten Regionråd.

2. Rådmannen søker om kr. 100.000 fra Kommunal og regional dep (KMD), til ulike
informasjonstiltak. Midlene disponeres etter nærmere avtale i den lokalt nedsatte
politisk styringsgruppa.
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Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord.

Behandling:

Ordfører fremmet alternativt forslag som følger:
1. Beiarn kommune slutter seg til felles kommunikasjonsstrategi for kommunereformen

som finansieres gjennom Salten Regionråd.

2. Som andre avsnitt i innstillingen.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune slutter seg til kommunikasjonsstrategien for kommunereformen slik den er
lagt frem av rådmannskollegiet i Salten.

Rådmannen søker om kr. 100.000 fra Kommunal og regionaldep (KMD), til ulike
informasjonstiltak. Midlene disponeres etter nærmere avtale i den lokalt nedsatte politisk
styringsgruppa.

9/15
UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER - BODØ OG SALTEN, FASE 2.

Vedtak:
Beiarn kommune deltar i fase Il av utviklingsprogram for byregioner sammen med øvrige
Salten-kommuner.

Beiarn kommune ønsker fokus på felles næringsutvikling for regionen og utarbeidelse av egen
temaplan for natur- og kulturbasert reiseliv og primærnæring i Beiarn.

Enstemmig vedtatt.
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