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Konstituerinl!:
Etter forutgående innkalling ble det avholdt møte i Beiarn Formannskap 2. februar 2017.

Ordfører åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innkallng og møtet ble erklært lovlig
satt. Sakslista ble godkjent med tilegg til referater og ordførers tilegg til forhåndsmeldte
orienteringer.

Alle faste medlemmer av Formannskapet møtte. Fra administrasjonen møtte i tilegg til
rådmannen, kommunallederne Frank og Lisbeth Movik. Økonomisjef Geir Arne Sol bakk
møtte i alle økonomisakene og næringskonsulent Bjørnar Brændmo møtte i alle
næringssakene. Daglig leder Sverre Andersen fra SNU AS møtte i orienteringssak om SNU.

Formannskapet gjennomførte befaring til Storjord der miniboligen Smart House ble presentert
av Stephen Fu og Even Ediassen. Det ble ikke gjort vedtak knyttet til befaringen.

Orienterinl! fra SNU AS
Sverre Andersen sin orientering ble gitt før befaringen til miniboligen Smart House. Andersen
kunne ikke være med resten av dagen på grunn av løpende arbeid med konkrete næringssaker
og det ble lite tid til ønsket drøfting av de konkrete sakene SNU for tiden jobber med.
Andersen orienterte om at ny DL Jørn Solli starter i jobb i redusert stiling 6. februar og at det
skal være en overlapping fram til 1. mai, hvoretter Andersen går av med pensjon. Andersen
påpekte viktigheten av et godt fokus på lokalt næringsarbeid og at organiseringen i og mellom
kommunene Gildeskål og Beiarn bør justeres for å oppnå mer slagkraft. Det er behovet for
mer og bedre koordinerte ressurser. Andersen gaven kort orientering om konkrete prosjekter
detjobbes med og viste spesielt til den utfordrende situasjonen angående reiselivsaktører
samtidig som reiseliv blir viet spesiell oppmerksomhet fra så vel fylkeskommunen gjennom
egne prosjektmidler, som fra administrasjonens side. Det ble også orientert kort om spennende
saker og samarbeid i byggebransjen og innen lokalmatproduksjon.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Referater:
Referatene ble gjennomgått og kommentert.

I tilknytning til referat med brev fra Statnett ble det bestemt at rådmann og økonomisjef må
følge opp forslaget til nye takseringsrutiner.

I tilknytning til referat om samferdselsprosjektet Beiarn samarbeider med Saltdal og Bodø om
ble det gitt tileggsopplysninger fra næringskonsulent og kommunalleder Frank Movik. Det vil
bli innkalt til møte i styringsgruppa for prosjektet for å legge videre plan for politisk
oppfølging av saken.

I tilknytning til referat om brev fra ordfører til Finansdepartementet m.fl, ble det gitt en kort
orientering fra rådmannen. Henvendelsen omhandler regelverket rundt
eiendomsskattegrunnlaget for større kraftverk. Det ble herunder orientert om tilsvar fra
finansminister Siv Jensen på spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik til skriftlig

Side 3 av 6



besvarelse. Rådmannen orientert om hvordan blant annet Energirådet i L VK ville arbeide
videre med saken. Videre redegjorde rådmannen for potensielle interessekonflikter mellom
kommuner i regionen som hovedsakelig er kraftverkseiere med utbytteinntekter og
vertskommuner med skatteinntekter. Problematikken anses infløkt med tre hovedparter; staten
med sine skatteinntekter og sin rolle som lovgiver, bransjen med sin rolle som produsent og
aktør i det som benevnes ((det grønne skiftet)) og kommunenes rolle som avgiver av
naturressurser og dermed vert - og kanskje også eier av kraftverk. Leder iL VK, Torfinn
Opheim kommer til Beiarn kommunestyre i apriL. Formannskapet vil følge utviklingen i saken
og derved være aktive blant annet når kommunen får besøk.

I tilknytning til referat om budsjettvedtaket ad BOKS (Moldjord skole), ble det gitt en utvidet
orientering fra prosjektleder Bjørnar Brændmo. Kommunen har søkt prosjektmidler til
utrednings- og planarbeidet. Status for arbeidet ble drøftet og Formannskapet ble utfordret til å
ta stiling til om det budsjettert utredning ad investering i allhus kunne ses sammen med
BOKS. Konklusjonen på debatten er at det lages sak til kommunestyret der dette tas opp og
der det velges en politisk styringsgruppe med mandat til å beslutte milepæler i dette viktige
tiltaket.

I tilknytning til referat om ny forskrift om finansforvaltning ble det gitt en kort orientering om
hvordan kommunen forholder seg til denne. Administrasjonen fikk støtte for måten vi nå
rapporterer på, der vi i praksis viser at vi er innenfor ny forskrift, mens vårt egne vedtatte
finansreglement inneholder formuleringer som strider mot ny forskrift. Egen reglement vil på
et senere tidspunkt bli justert.

Økonomisjef Geir Arne Solbakk gjennomgikk kommunens samlede porteføljeanalyse og
finansrapport for 2016. Formannskapet godkjente rapporteringen og metoden som nå vil bli
brukt og sa seg fornøyd med samlet økonomiske resultat av forvaltningen. På passiva
(gjeldssiden) er det oppnådd besparelser ift. budsjett 2016 og på aktivasiden
(kapitalplasseringene ) er det oppnådd betydelig bedre resultater enn i regulert budsjett. Det er
store variasjoner fra måned til måned i avkastningen og Formannskapet utrykte tilfredshet
over at oppnådd resultat kan benyttes til å styrke bufferfond slik at kommunen har noe å stå
imot med i år med negativ avkastning. Avkastningen for 2016 ble på kr. 13.825.000.

I tilknytning til referat med henvendelse fra Den Norske kirke v/Merethe Selfors ble det
bestemt at forespørselen om forskuttering av investeringsmidler i økonomiplanen ikke kunne
støttes eller sendes videre til kommunestyret.

Vedtak:
Referatene tas til etterretning

Enst vedtatt
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1/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt

2/17
OPPFØLGING BUDSJETT 2017

Vedtak:
Orienteringen om viktige drifts- og investeringstiltak i budsjett for 2017 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Orienterinl!ssak:
Ordfører orienterte om at styremedlem i USS (Utmarkskommunenes sammenslutning) har
henvendt seg for å få avklart om Beiarn vil være med i et arbeid for på nytt å ta opp innføring
av fjelloven. Formannskapet sa seg interessert og ordfører vil bekrefte kommunens interesse
for USS.

Ordfører orienterte om at flere har henvendt seg til henne etter at Nasjonalparkstyret og
Statskog er enige om å felle all gran i nasjonalparken i TollådaL. Formannskapet støttet
ordfører i at kommunen bør avgir uttalelse. Kommunens skogansvarlige, Mads Forsell, vil
bistå ordfører i utarbeiding aven uttalelse.

Rådmannen orienterte om arbeidet med budsjettnedtrekk innen skole og barnehage. Spørsmål
fremkommet om arealbehov mv ved Trones skole ved en eventuell sammenslåing av
Moldjord og Trones skole til en skole ble besvart ved mail fra oppvekstansvarlig Tone M
Gundersen. Trones skole er stor nok og god nok til å romme kjente undervisningsbehov både i
nåtid og fremtid og arbeidsforholdene til det pedagogiske personalet anses i all hovedsak å
kunne bli tilfredsstillende ved mindre justeringer. Det vurderes heller ikke være behov for å
gjøre spesielt kostnadskrevende tiltak mot radonproblematikken.

Med hensyn til prosjekt BOKS ved Moldjord skole vises til referat i denne protokollen.

Kommunalleder Lisbeth Movik orienterer om arbeidet med omstiling til mindre
institusjonsbaserte- og mer hjemmebaserte tjenester. I en periode med sterkt oppgavepress
opplever vi et forhøyet sykefravær, rekrutteringsutfordringer og omstilingsvansker. Brev fra
organisasjonene til politikere i Beiarn vil bli besvart fra ordfører.
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Rådmannen orienterte kort om oppfølging av sak om interkommunal eiermelding.
Rådmannskollegiet i Salten vil følge opp styrerepresentasjon mv. i interkommunale
samarbeider og selskaper i møte 15/2. Oppfølging av Beiarn kommunes eierskap i AS-er vil
bli tatt spesielt opp.

Kommunalleder Frank Movik og rådmann orienterte kort om deltakelse i KS-Iedet program
om kommunal planlegging. Nyvunnet kompetanse vil bli forsøkt delt i hele organisasjonen
inkludert kommunens politiske miljø.

Kommunalleder Frank Movik gaven kort orientering om status for arbeidet med nye heldøgns
omsorgsboliger. Entreprenør synes å være i rute mht fremdrift. Budsjettet ser så langt ut til å
holde selv om det har vært nødvendig å gjøre endringer og tilpasninger under
detaljplanleggingen. Innflytting planlegges til primo november då.

Kommunalleder Frank Movik og næringskonsulent Bjørnar Brændmo orienterte om arbeidet
med Næringsbygg Tollå. Også her går det fremover med planene og det arbeides godt med
muligheter for både nye produksjoner og utvidelse av eksiterende produksjoner av lokalmat.

Frank Movik orienterte om status for etableringen av nye boliger på Storjord. Innen kort tid
vil det ventelig være kommet til en nærmere avklaring mht organisering og finansiering av
prosj ektet.

Til slutt i møtet gav næringskonsulenten en rask gjennomgang av de mest aktuelle sakene han
og SNU for tiden har befatning med.
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