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Konstituering:

Den 31. oktober 2016 ble det etter forutgående innalling avholdt møte i kommunestyret i
nyoppussede lokaler på Beiarn sykehjem.

Ordfører ønsket velkommen og det var ingen innvendinger til innallingen. Møtet ble av den
grunn erklært lovlig satt. Sakslisten ble godkjent slik utsendt. I tilegg ble tatt inn ekstra
referat der Formannskapet har fattet positivt vedtak om å slutte seg til de utarbeidede
Saltenstrategiene for 2016 - 2019. Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13,
hasteparagrafen. Kommunestyret godkjente også å ta inn en ekstra sak om uttalelse til
Politireformen.

KL. 12.00 fikk kommunestyret besøk fra barnehagen. De hadde laget fem fargerike malerier til
utsmykking av møterommet. Det ble høytidelig avduking og aktivitetssang fra kunstnerne
assistert av gode hjelpere (barnehageansatte). Det ble applaus fra kommunestyret og
takkehilsen fra ordføreren. Hun bød naturlig vis også på sjampagnebrus i stettglass.

Habilitet:

Torbjørn Grimstad ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 54/16, der han er saksbehandler.
Kommunestyret fant Grimstad å være inhabil etter reglene i kommuneloven om at ingen skal
være med å behandle en og samme sak i to forskjellige posisjoner.

Jørgen Storhaug ba også om at hans habilitet ble vurdert i sak 54/16 ut fra at han er sønn til
grunneier og selv bor på berørt eiendom. Kommunestyret fant at kjerneforholdet i saken er av
avtalemessig karakter og berører forholdet mellom kommunens vannanlegg i Agleinåga i
tilfelle at det vil bli kraftutbygging i området. Kommunestyret fant derfor Storhaug å være
habiL.

Referater:

Referatene ble gjennomgått uten at det fremkom spørsmål, kommentarer eller endringsforslag.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enst. vedtatt

53/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Vedtak:

Protokollen fra siste møte ble godkjent.
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Til å skrive under dagens protokoll ble Jørgen Storhaug og Merethe Selfors valgt.

54/16
SØKNAD OM KONSESJON - HESTÁGA OG TROÅGA KRFTVERK

Vedtak:
Avtale med SKS Produksjon angående bruk av Heståga vannmagasin
Beiarn kommune inngår avtale med SKS Produksjon om eventuell bruk av vannagasinet i
Heståga vannverk med følgende hovedtekst:

Beiarn kommune tilater at SKS Produksjon AS benytter Heståga vannagasin i forbindelse
med utbygging av Heståga- Troåga kraftverk med følgende forutsetninger og forbehold.

1. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for kommunale vannverk.
Inngrep i vannagasin og teknisk utførelse av ledninger, ventiler m.v. må utføres på
en slik måte at det kan godkjennes av Mattilsynet.

2. Heståga vannagasin har en beredskapsmessig funksjon i forbindelse med
brannslukking. Uttak av van til kraftproduksjon må ikke medføre nedtapping av dam.

3. Levering av vann til drikkevann og brannslukking har prioritet. Det skal etableres
rutiner ved brann 0.1. slik at kraftverket kan stoppes på kort varseL.

4. En utbygging må utføres slik at vann fra Troåga ikke kommer inn i Heståga
vannagasin eller ledningsnett tilknyttet Heståga vannverk.

5. Det forutsettes at bruk av Heståga vannverk til kraftproduksjon ikke påfører Beiarn
kommune merkostnader eller driftsulemper. Eventuelle merkostnader eller
driftsulemper skal erstattes av utbygger.

6. Endelige planer for bruk av vannverket skal godkjennes av Beiarn kommune.

Endring av høringsuttalelse ved flytting av kraftstasjon
Beiarn kommune går i mot at Beiarkraft AS får bygge ut Heståga og Troåga kraftverk slik det
er søkt om. Beiarn kommune mener etter en samlet vurdering av søknaden at ulempene ved
omsøkte utbygging er større enn fordelene.

Beiarn kommune vil trekke innsigelse jamfør vannessurloven § 24 til omsøkte utbygging av
Heståga og Troåga hvis tiltaket tilates etter alternativ 2.
Beiarn kommune viser til ((Regional plan om små vannaftverk i Nordland)), vedtatt av
fylkestinget i februar 2012, sitt punkt D5:

D5. I anadrome vassdrag skal man være svært restriktive med å tillate utbygging som
endrer naturlig vannføring, vanntemperatur, vannkvalitet eller vandringsforhold på
strekninger med laks, sjøørret og/eller sjørøye.
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Den planlagte utbyggingen innebærer at vannet fra storparten av Troågas nedbørsfelt
overføres til Heståga. Dette rammes av den regionale planens punkt D5 ettersom det finnes
sjøørret i de nedre delene av Heståga. En flytting av kraftstasjonen vil innebære en overføring
av et vassdrag til et annet, og ramme Beiarelva og seidevassdragene. Hvilke følger dette får
for gyting og anadrom strekning er ukjent, og naturmangfoldloven § 9 vil dermed gjøre seg
gjeldende i et nasjonalt laksevassdrag.

Beiarn kommune har inngått avtale med SKS Produksjon angående bruk av vannagasinet
tilknyttet Heståga. Vannverk som leverer til over 50 brukere skal være godkjent, og inngrep
som konsesjonssøknaden innebærer vil dermed også måtte klareres med Mattilsynet.

Beiarn kommune merker seg at Beiarkraft søker om ekspropriasj on, men vil ikke ta stiling til
forhold hva angår inngrep i grunneiers rettigheter.

Beiarn kommune har veid fordelene opp mot ulempene. Kraftverket vil bidra til
kraftoppdekning i form av ren og fornybar energi tilsvarende årsforbruket til 480 husstander.
Tiltaket vil gi inntekter til eierne, grunneiere og fallrettighetshavere, kommunen og til staten.
Grunneiernes merinntekter kan opprettholde lokal bosetning og bevaring av lokal
bygningsmasse. I byggeperioden vil det være behov for lokal/regional arbeidskraft. I
driftsfasen kan det bli behov for lokalt oppsyn med kraftverkene.

Beiarn kommune mener etter en samlet vurdering av søknaden at ulempene ved omsøkte
utbygging er større enn fordelene. Dette gjelder tiltakets påvirkning på en gytestrekning for
laks i det nasjonale laksevassdraget ved flytting av vannføring mellom sidevassdragene, og
tiltakets påvirkning på den anadrome strekningen av Heståga. Beiarn kommune vil ikke bruke
innsigelse jamfør vannessursloven § 24 tredje ledd hvis tiltaket innvilges.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Torbjørn Grimstad fratrådte som inhabil og Frank Einar Vilhelmsen

55/16
EIENDOMSSKATT PÅ KRFTVERK 2017

Vedtak:

Beiarn kommunestyre oversender vedlagte brev til Stortingets finanskomitè og følger opp med
politisk koordinert påvirkning.

Enstemmig vedtatt.

56/16
ET LIKEVERDIG TILBUD FOR HJERTEPASIENTER

Vedtak:
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Beiar kommune slutter seg til Bodø kommune sin oppfordring til styret i Helse Nord om å
etablere et PSI senter ved Nordlandssykehuset.

Enstemmig vedtatt.

57/16
ØKONOMIPLAN FOR 2017 - 2020

Vedtak:

L Beiarn Formannskap godkjenner fremlagte økonomiplan for 2017 - 2020 Plandokumentet
legges til offentlig ettersyn. Kommunens drift for det enkelte år balanseres ved tiltak som tas
inn i videre budsjett- og økonomiplanprosess og vedtas i desember 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 knyttet 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.
Behandling:

Behandling - omforent forslag Gustering av pkt. l):

1. Beiarn Formannskap godkjenner fremlagte økonomiplan for 2017 - 2020.

Plandokumentet legges til offentlig ettersyn. Kommunens drift for det enkelte år
balanseres ved tiltak som tas inn i videre budsjett- og økonomiplanprosess og vedtas i
desember då.

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.

58/16
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POLITIREFORMEN

Vedtak:

Beiarn kommunestyre delegerer til Beiarn Formannskap å avgi høringsuttalelse om
Nærpolitireformen. Kommunestyret gir likevel følgende innspil til Formannskapet:

Beiarn kommune er i utgangspunktet skeptisk til reduksjonen av antall
tjenestesteder. Politiet bør opprettholde et kontor i Beiarn og lokal tilstedeværelse
med minimum frekvens og nivå som i dag. Dette på grunn av stor geografisk avstand
til et fullverdig tjenestested og GDE.

Det er viktig at det økonomiske resultatet av rasjonaliseringen som følger av
reformen beholdes i distriktet.

Formannskapet bes vurdere om Beiarn vil være bedre tjent med å inngå sammen
med Bodø enn slik det er i dag og slik det fortsatt anbefales fra politiets
arbeidsgruppe - sammen med Indre Salten og Fauske.

Beiarn kommune er opptatt av at politikontaktens rolle får et tydelig ansvar og nok
myndighet til å bli tatt på virkelig alvor av lokalsamfunnet og av politiet selv.

Beiarn kommune er opptatte av at ressursene blir fordelt på en slik måte at bLa.
kravene til responstid kan oppfylles for alle områder i regionen.

Kommunen vil avgi et fullstendig høringssvar når høringsforslaget legges ut til
høring, med frist 25. november 2016.

Enstemmig vedtatt.
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