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Åpning:
I ordførerens fravær ble møtet ledet av varaordfører Håkon Sæther (AP). Formannskapet var
fulltallig og bestod i tilegg til varaordføreren av Gudbjørg Navjord (BBL), Linda Moen (AP),
Andre Kristoffersen (SP) og møtende vara Rune Jørgensen (SP).

Håkon ønsket velkommen, også til inviterte gjester Karsten Nestvold (Innovasjon Norge) og
Sverre Andersen (Sjøfossen Næringsutvikling AS). Fra administrasjonen møtte Ågot Eide,
Frank Movik, Lisbeth Movik og rådmann.

Det var ingen innvendinger til innallngen og møtet ble erklært lovlig satt. Håkon redegjorde
for fremdrift i møtedagen og rekkefølgen for de saker som skulle behandles. Det var ingen
innvendinger til sakslista.

TEMA TIME:
Orientering om næringsarbeidet med påfølgende politisk drøfting.
Etter innledninger fra kommunalleder Ågot Eide, direktør Sverre Andersen og direktør Karsten
Nestvold drøftet Formannskapet, som også er næringsstyre, de kommunale muligheter og
trusler og de virkemidler det er tilgang tiL. Dette gav referansebakgrunn til sakene som
behandles senere på dagen.

Habilitet:
Representanten Rune Jørgensen tok opp sin habilitet i forhold til behandling av sak 3/16
Formannskapet fant representanten inhabil og vara Marit Moldjord tiltrådte da saken kom opp.
Marit deltok ellers som observatør i store deler av møtet.

REFERATER
Alle referatene ble gjennomgått. Referat om klage i eiendomsskattesak ble spesielt
kommentert, redusert konsesjonskraftsinntekt for 2016 og 2017.
Vedtak:
Referatene tas til orientering.
Enst.

DELEGERTE VEDTAK

Det ble orientert om delegerte vedtak der Beiarn Næringsforum er gitt støtte, og der Coop
Marked har fått utvidet salgstid for alkohol tre dager før jul.
Vedtak:

Delegert vedtak tas til etterretning.

Enst.
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1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokollen fra møte i Formannskapet 25/1 1 var underskrevet og ble godkjent.

Enst.

2/16
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Strategisk næringsplan for Beiarn kommune 2016-2020 vedtas. Det utarbeides egen
handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Strategisk næringsplan
rulleres ved behov, men fast annet hvert år.
Framlagt skisse til Handlingsplan tas til videre diskusjon i formannskapet og forventes
framlagt samtidig med økonomiplanbehandling 2017-2020.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord

Rådmannens innstiling:
Strategisk Næringsplan for Beiarn Kommune, 2016 - 2020, vedtas.
Det utarbeides en egen handlingsplan som rulleres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet.
Strategisk Næringsplan rulleres ved behov, men fast annet hvert år.

3/16
RESSURSINNSATS: NÆRING OG UTVIKLING

Formannskapets behandling
Innstiling til kommunestyret:

Beiarn kommunestyre avklarer framtidig ressursbruk i nærings- og utviklingsarbeidet, samt
organisering av dette.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Saksordfører Håkon Sæther

Behandling:

Rune Jørgensen fratrådte møtet i denne sak, Marit Moldjord tiltrådte.
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Beiarn Bygdeliste v/Gudbjørg Navjord fremmet følende forslag:
((Beiarn kommunes nærings- og utviklingsarbeid organiseres som følger:

1. Prosjektstilingen som næringskonsulent videreføres i 3 nye år og finansieres fra
Næringsfondet.

2. SNU tilføres forvaltningskapital, - fri kapital i størrelsesorden 5 milioner kroner, fra
Beiarn kommune.

3. Driftstilskuddet videreføres og det utarbeides en konket bestilingsliste (se
næringsplanen) av kommunens (mæringsteam)).

4. SNU tilbys kontor i et kontorfellesskap med næringskonsulent = Beiarn kommunes
1 .lin j et j eneste.))

Beiarn Arbeiderparti v/Håkon Sæther fremmet følgende forslag:
((Beiarn kommunestyre avklarer framtidig ressursbruk i nærings- og utviklingsarbeidet, samt
organisering av dette. ((
De to forslag ble satt opp mot hverandre.

Rådmannens innstiling:

Saken legges fram uten tilrådning.

4/16
STØTTE lRETTSTVIST

Vedtak:

Beiarn kommune går inn for at anmodningen fra L VK på vegne av kommunene Hjelmeland,
Hol, Evje og Hornnes om støtte på kr. 20 000 bifalles. Dette finansieres ved bruk av
næringsfond.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme
Behandling:

Nytt forslag fra Fellesgruppa SP/AP:

((Beiarn kommune går inn for at anmodningen fra L VK på vegne av kommunene Hjelmeland,
Hol, Evje og Hornes om støtte på kr. 20 000 bifalles. Dette finansieres ved bruk av
næringsfond.))

Beiarn kommune går inn for at anmodningen fra L VK på vegne av kommunene Hjelmeland,
Hol, Evje og Hornes om støtte på kr. 20 000 bifalles. Dette finansieres ved bruk av
næringsfond.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Beiarn bygdeliste stemte for rådmannens innstiling.
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Rådmannens innstiling:

Anmodningen fra L VK, på vegne av kommunene Hjelmeland, Hol samt Evje og Hornes
støttes ikke med økonomiske midler fra Beiarn kommune.

5/16
FORVAL TNING AV FINANSIELLE AKTIVA - KOMMUNAL HANDLINGSREGEL

Vedtak:

Saken utsettes.

Enstemmig vedtatt.

6/16
KOMMUNESTRUKTUR

Vedtak:

Rådmanen skal gjøre ferdig utredningen om null-alternativet og legge dette frem for politisk
behandling.

Enstemmig vedtatt.
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