
~ Beiarn kommune
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MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, kommunehuset

Møtedato: 01.06.2016 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
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Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
André Kristoffersen
Linda Tverrånes Moen
Ole-Håkon Hemminghytt
Marit Moldjord og Rune
Jørgensen

Forfall Møtt for

FO

Håkon Sæther
Monika Sande og Andre
Kristoffersen i sak 22/16

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 16, 17, 18, 19,20,21,22,23 og 24/16.

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møte bokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Postadresse:

SILO MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. ArkIvsaksnr.
Tittel

16/16 16/274
GODKJENNING A V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

17/16 13/210
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

18/16 13/191
FINANSRAPPORTERING 30. APRIL 2016

19/16 16/9
FORVAL TNING AV FINANSIELLE AKTIVA - KOMMUNAL
HANDLINGSREGEL

20/16 16/266
REGULERT BUDSJETT 2016

21/16 15/589
NYTT NÆRINGSBYGG TRONES

22/16 12/938
KOMMUNAL MEDFINANSIERING - VTA-PLASSER SØKNAD OM
ENDRET NEDTRAPPINGSPLAN FOR DRIFTSTILSKUDD

23/16 14/313
KOMMUNESTRUKTUR

24/16 12/1003
ENERGIMELDING - UTTALELSE
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REFERATER:

Sak 12/939-18 OVF -REGULERIG AV FESTEAVGIFT A VG.NR.429-8.

Vedtak:
Administrasjonen fremmer sak til kommunestyret med sikte på kjøp av skoletomta fra OVF.

Øvrige referater tatt til orientering.

DELEGERTE VEDTAK:

Delegert vedtak tatt til etterretning

16/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll fra møte 6. april 2016 godkjent.

Enstemmig vedtatt.

17/16
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Beiarn kommunes vedlagte reglement for finansforvaltning godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande.

18/16
FINANSRAPPORTERING 30. APRIL 2016

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Rapport finansforvaltning pr 30. april 2016 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.
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Saksordfører: Andre Kristoffersen

19/16
FORV AL TNING A V FINANSIELLE AKTIVA - KOMMUNAL HANDLINGS REGEL

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

l. For å følge utviklingen av midlene skal man forvalte og rapportere særskilt på

Sjøfossenfondet og ikke blande dette med forvaltningen av øvrige finansielle aktiva.
2. Beiarn kommunes budsjett og regnskap tilføres et årlig fast beløp på kr. 3.000.000,-

som kompensasjon for tap av utbygge fra sjøfossen Energi A/S og fjerning av
eiendomsskatt på hus og fritidshus.

3. Grunnapitalen i Sjøfossenfondet

Det er et mål at Sjøfossenfondet skal over tid vokse fra ett år til neste, tilsvarende
Stats budsj ettets deflator.

4. Sjøfossen Bufferfond skal etableres og få en størrelse på 10% av hovedstolen.
5. Bruk av Sjøfossenfondet skal kun skje etter kommunestyrets vedtak.
6. Innen ett år etter hvert kommunevalg, skal Beiarn kommunestyre behandle periodens

handlingsregel for Sjøfossenfondet.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Saksordfører: Monika Sande.

Behandling:

Beiarn SP//Beiarn AP fremmet følgende forslag:

1. For å følge utviklingen av midlene skal man forvalte og rapportere særskilt på
Sjøfossenfondet og ikke blande dette med forvaltningen av øvrige finansielle aktiva.

2. Beiarn kommunes budsjett og regnskap tilføres et årlig fast beløp på kr. 3.000.000,-
som kompensasjon for tap av utbygge fra sjøfossen Energi AlS og fjerning av
eiendomsskatt på hus og fritidshus.

3. Grunnapitalen i Sjøfossenfondet

Det er et mål at Sjøfossenfondet skal over tid vokse fra ett år til neste, tilsvarende
Statsbudsjettets deflator.

4. Sjøfossen Bufferfond skal etableres og få en størrelse på 10% av hovedstolen.
5. Bruk av Sjøfossenfondet skal kun skje etter kommunestyrets vedtak.
6. Innen ett år etter hvert kommunevalg, skal Beiarn kommunestyre behandle periodens

handlingsregel for Sjøfossenfondet.

Beiarn Bygdeliste fremmet forslag om å beholde den gamle handlingsregelen.

Votering:

Forslaget fra SP/AP ble holdt opp mot forslaget fra BBL. Forslaget fra SP/AP fikk 4 stemmer
og forslaget fra BBL fikk 1 stemme.
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Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling.

20/16
REGULERT BUDSJETT 2016

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:
Budsjettreguleringen vedtas i henhold til administrasjonens vedlagte forslag.

Budsjettutfordringen for 2016 er på kr. 6.132.313.

Denne finansieres med redusert drift tilsvarende kr. 1.465.000 fordelt mellom
rammeområdene, Bufferfond Sjøfossen på kr. 2.667.314 og rentereguleringsfondet med kr.
2.000.000. Etter dette vil status for Beiarn kommunes bufferfond og rentereguleringsfond være
kr. o.

Redusert drift 2016, i sum kr. 1.465.000, fordeles mellom rammeområdene slik:
1.1, sentraladm - kr. 170.000, 1.2, skole/barnehage - kr. 350.000, 1.3, pleie/omsorg - kr.
665.000, 1.5, kultur/landbruk/næring/miljø - kr. 80.000 og 1.6, teknisk - kr. 200.000.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda T. Moen

21/16
NYTT NÆRINGSBYGG TRONES

Vedtak:

Beiarn kommune igangsetter detaljprosjektering av nyt næringsbygg på Tollå.
Beiarn kommune godtar de prinsipper som er lagt til grunn for utleie og etablering.
Endelig godkjenning og vedtak om bygging behandles i nytt møte, når ferdig prosjektplan med
kostnader foreligger.

Enstemmig vedtatt

Saksordfører: Ole Håkon Hemminghytt

Behandling:
Repr. Andre Kristoffersen ble erklært inhabiL.

Forslag fra repr. Monika Sande om at siste setning i innstilingen strykes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune igangsetter detaljprosjektering av nytt næringsbygg på Tollå.
Beiarn kommune godtar de prinsipper som er lagt til grunn for utleie og etablering.
Endelig godkjenning og vedtak om bygging behandles i nytt møte, når ferdig prosjektplan med
kostnader foreligger.

Det forutsettes at minst 80 % av arealet er forhåndsutleid gjennom forpliktende leieavtale og
årlige kommunale kostnader ikke overstiger kr. 500.000.-

22/16
KOMMUNAL MEDFINANSIERING - VTA-PLASSER
SØKNAD OM ENDRET NEDTRAPPINGSPLAN FOR DRIFTSTILSKUDD

Vedtak:

Beiarn kommune avslår søknaden fra Beiarvekst om økning av kommunalt driftstilskudd for
2016 og endret nedtrappingsplan for tilskuddssats.

Avslaget begrunnes med at kommunen selv må ta ned sin drift og foreta en budsjettrevisjon for
2016 med bakgrunn i egen økonomisk vanskelige situasjon. Det er da ikke budsjettmessig rom
for å imøtekomme søknaden.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Repr. Monika Sande og Andre Kristoffersen var erklært inhabil og vararepresentant Marit
Moldjord og Rune Jørgensen var innalt og tiltrådte møte under behandlingen av denne saken.

Linda T. Moen ble valgt til setteordfører.

23/16
KOMMUNESTRUKTUR

Vedtak:

Saken utsatt og legges fram til behandling i Formannskapets møte 15. juni.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Rådmannen redegjorde for sitt arbeid, dokumentene er ikke ferdig men skal ligge klar for
utsending til 6. juni.

24/16
ENERGIMELDING - UTTALELSE
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Vedtak:

Beiarn kommune viser til Meld.St 25, Kraft i endring - energipolitikken mot 2030.

Beiarn kommune er positive til at energipolitikken, i lys av store endringer i energimarkedene
både i Norge og i Europa, på nytt skal gjennomgås.

Vi legger merke til at det foreslås å oppnevne en ekspertgruppe som blant annet skal gi
anbefaling om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft, der
formålet er å oppnå en effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannaftressursene
på en bedre måte.

Beiarn kommune har ikke noe imot at en ekspertgruppe oppnevnes til det viktige arbeidet, men
vil sterkt tilrå at denne får med seg et klart mandat fra Stortinget om å se til at kommunenes
inntekter fra kraftområdet opprettholdes i tråd med de samfunnskontraktene som er inngått. De
naturressursene som er avgitt fra lokalnivået til storsamfunnet må kompenseres på nivå med
det som skjer i dag. Herunder er det av største betydning at ordningene med konsesjonskraft
og konsesjonsavgifter består.
Ekspertgruppens mandat må begrenses til en gjennomgang av konsesjonskraftordningen med
sikte på forenkling og modernisering. Blant annet mener Beiarn kommune at det er behov for å
drøfte en harmonisering av prisene for konsesjoner gitt før og etter 10.04.1959.
Beiarn kommune slutter seg for øvrig til L VKs uttalelser om Energimeldingen.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Med bakgrunn i tidsfrister ble saken behandlet som hastesak etter § 13.
Uttalelsen meldes opp som referat til kommunestyret.

Side 7 av 7


