
MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 24.10.2016 Tid: 15:30

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:

40, 41/16

Underskrifter:

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



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

40/16 16/1060
GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.10.2016 - FORMANNSKAPET

41/16 16/1047
ØKONOMIPLAN FOR 2017 - 2020



År 2016, den 24. oktober ble det gjennomført Formannskapsmøte på kommunehusets
møterom.

Alle faste medlemmer møtte. Fra administrasjonen møtte kommunalleder Ågot Eide og
Lisbeth Movik, samt økonomisjef og rådmann.

40/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.10.2016 - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokoll fra møte 19.10.2016 enstemmig vedtatt.

41/16
ØKONOMIPLAN FOR 2017 - 2020

Vedtak:
1. Beiarn Formannskap godkjenner foreløpig økonomiplan for 2017 - 2020 med de endringer i
prioriteringer som ble gjennomgått i møtet, og plandokumentet legges til offentlig ettersyn.

Kommunens drift for det enkelte år 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 oversikter for konsekvensjusterte
investeringer knytet til nye omsorgsboliger samt investeringer fra nye tiltak i planperioden.
Brutto investeringer for planperioden utgjør omlag kr. 125082000. Dette finansieres gjennom
nytt låneopptak på 62,1 MNOK, bruk av Sjøfossenfondet på 19,9 MNOK, tilbakeført mva og
tilskudd.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

1. Beiarn Formanskap godkj enner 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.


