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Andre Kristoffersen

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

Telefon: 75569000

Telefaks: 7556900 L
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Ordfører ønsket godt nytt år og velkommen til møtet. Navneoppropet viste femten fremmøtte
og et fulltallig kommunestyre. Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært
lovlig satt.
Det var heller ingen innvendinger til sakslisten. Som siste sak ble en behandlet en sak for
lukkede dører. Lukkingen ble gjort med henvisning til kommunelovens § 31, nr 5. Papirene i
saken er midlertidig unntatt offentligheten kfr. offentlighetslovens § L 3.

Referater:
I tilknytning til referat der Landssammenslutninga av vassdragskommuner (LVK), på vegne av
kommunene Hjelmeland, Hol, samt Evje og Hornes, ber om økonomisk støtte til en prinsipiell
rettstvist med Statnett, bestemte kommunestyret at det skal lages en konkret sak om dette.
Formannskapet gis ansvaret for å avklare saken. Lik søknad er sendt alle L VK-kommuner.

1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Ved møtestart var ikke protokollen fra 16. desember signert av Tone Helbostad.
Representanten redegjorde ovenfor kommunestyret om årsaken. Protokollen ble ikke signert
fra hennes side på grunn av episoden 16. desember, der ordfører forlangte at Radio Beiarn
skulle stoppe sin overføring, hvilket de gjorde. Kravet til Radioen skjedde mens rådmannen
oppsummerte fremlegget til budsjett- og økonomiplan. Representanten Helbostad bemerket at
møtet ikke ble lukket etter reglene i kommunelov en og at ordfører alene ikke har anledning til
det. Det skal eventuelt kommunestyret gjøre. Hun bemerket også at Radioens representant,
representant fra Saltenposten og flere fra administrasjonen var til stede mens ordfører åpent
kritiserte rådmannen.

Kommunestyret diskuterte hva som faktisk hadde skjedd og besluttet at den delen av møtet
som ikke ble overført på lokalradioen 16. desember ikke var å anse som lukket. Etter dette
signerte Helbostad og kommunestyret godkjente protokollen. Ordfører erkjente at hun ikke
hadde anledning til å stoppe radiosendingen slik den faktisk ble. Ordfører og kommunestyret
uttrykte at de vil ta lærdom av hendelsen.

Til å underskrive protokoll fra dagens møte ble Øyvind Sande og Marit Moldjord valgt.

2/16
MØTEPLAN 2016 - FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

Vedtak:

Formannskap:
3. februar
16. mars
1. juni
7. september
12. oktober

Kommunestyre:
10. februar
13. april - Arsmelding
22. juni
2l.september
26. oktober
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16. november
30. november

14. desember

Enstemmig vedtatt.

3/16
KOMMUNESTRUKTUR

Vedtak:
Beiarn kommune velger null-alternativet, og avslutter med dette videre forhandlinger om
sammenslåing med andre kommuner.

Beiarn kommune er ikke en del aven BAS-region. I tilegg til lang avstand til et nytt
kommunesenter, vil reisen også inkludere to fjelloverganger. Dette vil vanskeliggjøre
deltakelse i politikk og samhandling med den øvrige, eventuelle nye kommunen. Slik vi ser
det, vil demokratiet derfor svekkes betydelig for Beiarns innbyggere.
Forslaget til nytt inntektssystem konkluderer med at Beiarn kommune, på grunn av avstander,
ikke er en kommune som kan betegnes som ((frivilig litem). Dette gjør at Beiarn kommune
ikke vil bli straffet økonomisk for at vi velger å være egen kommune, slik det tidligere var
varslet.
Beiarn kommunestyre erkjenner at vi på grunn av størrelsen er en sårbar kommune når det
gjelder å løse store oppgaver. Beiarn kommune er derfor deltaker i ulike interkommunale
samarbeidsordninger med nabokommunene for å kunne gi et tilfredsstilende tilbud. Vi vil
også i fremtiden være avhengige av slike samarbeid. Arbeid i Salten Regionråd vil derfor være
viktig for Beiarn kommune.
Gjennom valgkampen i høst har vi fått klart inntrykk av at kommunens innbyggere ønsker å
beholde Beiarn som egen kommune. Dette viste også en markedsanalyse gjort av Nordfakta i
august 2015 for Saltenposten. Av de 100 som ble spurt, var 73 % i mot at Beiarn skulle slå seg
sammen med andre kommuner. 9 % svarte ikke, og 18 % var for.

Beiarn kommunestyre har tidligere vedtatt at vi ønsker å være egen kommune. Slik som
situasjonen nå er, og hvor vi er avhengige av et godt forhold til nabokommunene, vil det ikke
være redelig ovenfor de øvrige kommunene å jobbe frem en intensjonsavtale som et stort
flertall av innbyggerne i Beiarn ikke ønsker og politikerne vil jobbe aktivt imot.

Vedtatt med L 1 mot 4 stemmer.

Behandling:
Etter debatt i saken, der det ikke forelå innstillng fra rådmannen, fremmet
Senterpartiet/Arbeiderpartiet følgende:

Forslag til vedtak:

Beiarn kommune velger null-alternativet, og avslutter med dette videre forhandlinger om
sammenslåing med andre kommuner.

Vurdering:
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Beiarn kommune er ikke en del aven BAS-region. I tilegg til lang avstand til et nytt
kommunesenter, vil reisen også inkludere to fjelloverganger. Dette vil vanskeliggjøre
deltakelse i politikk og samhandling med den øvrige, eventuelle nye kommunen. Slik vi ser det,
vil demokratiet derfor svekkes betydeligfor Beiarns innbyggere.
Forslaget til nytt inntektssystem konkluderer med at Beiarn kommune, på grunn av avstander,
ikke er en kommune som kan betegnes som (ifrivillg litem). Dette gjør at Beiarn kommune ikke
vil bli straffet økonomiskfor at vi velger å være egen kommune, slik det tidligere var varslet.
Beiarn kommunestyre erkjenner at vi på grunn av størrelsen er en sårbar kommune når det
gjelder å løse store oppgaver. Beiarn kommune er derfor deltaker i ulike interkommunale
samarbeidsordninger med nabokommunene for å kunne gi et tilfredsstilende tilbud. Vi vil
også i fremtiden være avhengige av slike samarbeid. Arbeid i Salten Regionråd vil derfor være
viktigfor Beiarn kommune.
Gjennom valgkampen i høst har vi fått klart inntrykk av at kommunens innbyggere ønsker å
beholde Beiarn som egen kommune. Dette viste også en markedsanalyse gjort av Nordfakta i
august 2015 for Saltenposten. Av de 100 som ble spurt, var 73 % i mot at Beiarn skulle slå seg
sammen med andre kommuner. 9 % svarte ikke, og 18 % var for.

Beiarn kommunestyre har tidligere vedtatt at vi ønsker å være egen kommune. Slik som
situasjonen nå er, og hvor vi er avhengige av et godt forhold til nabokommunene, vil det ikke
være redelig ovenfor de øvrige kommunene åjobbefrem en intensjonsavtale som et stort
flertall av innbyggerne i Beiarn ikke ønsker og politikerne vil jobbe aktivt imot.

Fra Beiarn Bygdeliste ble følgende forslag fremmet:

Beiarn kommune opprettholder sitt tidligere vedtak vedr. kommunestrukturprosessen.
1. Topp-alternativet utredes ferdig.

2. Intensjonsgrunnlag- og intensjonsavtalearbeidet mot Bodø videreføres.

Votering:

Alternativet til SP/AP ble holdt opp mot alternativet til BBL. Forslaget fra SP/AP fikk 11
stemmer og forslaget fra BBL fikk 4 stemmer.

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling
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