
MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 19.10.2016 Tid: 13.00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Navn Forfall Møtt for
Monika Sande

André Kristoffersen
Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tove Tverrånes Moen
Gudbjørg Haukdal Navjord

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 38, 39/16

Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

38/16 16/1048
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

39/16 16/1047
ØKONOMIPLAN FOR 2017 - 2020
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APNING:

Den 19. oktober 2016, ble det etter forutgående innalling pr. mail, avholdt møte i Beiarn
Formannskap på kommunehusets møterom.

Alle Formannskapets medlemmer møtte. Fra administrasjonen møtte økonomisjef,
oppvekstfaglig koordinator, de tre kommunallederne og rådmannen.

Ordfører åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig
satt. Det var heller ingen innvendinger til sakslista, som i det vesentlige inneholdt sak om
økonomiplan for Beiarn kommune 2017 - 2020.

REFERATER:
Referatene ble gjennomgått og spørsmål besvart.

Ad. referat, dok. fra regionrådet om regionrådets rolle og fokus fremover ble det bestemt at
dokumentet også skulle refereres til K-styret.

Ad referat med innalling til representantskapsmøte i IRIS, HMTS og Salten Brann ble det
bestemt at fullstendig innalling skulle sendes elektronisk til kommunestyrets medlemmer og
at rådmannen skulle lage et notat som kan fungere som grunnlag for en diskusjon om
finansieringen av interkommunale samarbeidsordninger.

Ad. henvendelse fra Bodø kommune ved ordfører om uttalelse til styret i Helse Nord om
likeverdig til bud til hjertepasienter vil Formannskapet at det skal lages utkast til egen
uttalelse fra Beiarn som støtter opp under Bodø sin uttalelse. Dette skal fremmes til K-
styremøtet 31/1 O. Kommunalleder Lisbeth Movik forbereder kommunens uttalelse.

38/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 12. oktober godkjent.
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39/16
ØKONOMIPLAN FOR 2017 - 2020

Vedtak:

Saken utsettes. Det innalles til nytt møte i Formannskapet mandag 24. oktober kL. 15.30.

Behandling:
Utkast til økonomiplandokument ble omdelt direkte i møtet. Administrasjonen presenterte
planen og analyser av den kommunaløkonomiske situasjonen ble drøftet. Investeringsplanen
for fireårsperioden ble presentert og drøftet.

Etter debatten kom det klart frem at Formannskapet trenger litt mer tid for å kunne avgi sin
innstiling i saken.

Rådmannens innstiling:

1. Beiarn Formannskap godkjenner foreløpig økonomiplan for 2017 - 2020 og
plandokumentet legges til offentlig ettersyn. Kommunens drift for enkeltår balanseres
ved tiltak som tas inn i videre økonomiplanprosess og vedtas i desember måned då.

2. Beiarn kommune opptar formidlingslån hos Husbanken, startlån, stort kr. 2.500.000
for året 2017 og planlegger å gjøre det samme hvert år i planperioden.

3. Investeringene prioriteres slik det fremgår av vedlagte ovesikter. Brutto investeringer

for planperioden utgjør omlag kr. 117.681.000. Dette finansieres gjennom nytt
låneopptak på 59 MNOK, bruk av Sjøfossenfondet på 19,6 MNOK, tilbakeført mva og
tilskudd.
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