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Åpnine::
År 2016, den 20. april, ble det etter forutgående innallng avholdt kommunestyremøte i
Kjellerstua på Beiarn Sykehjem.

Navneoppropet viste femten fremmøtte representanter hvorav tre varamedlemmer og et
fulltallig kommunestyre. Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært
lovlig satt.

Det var ingen innvendinger til sakslisten. Et ekstra referat; økonomirapporten etter første
kvartal 2016 ble sendt ut like før møtet. Det var enighet om å gjennomgå denne grundig. Det
var også enighet om å orientere om status for felles samferdselssatsing med Bodø og Saltdal
kommuner. I tilegg ble det gjort klart at sak 15/16, om planstrategi på høring, bare skulle være
en orienteringssak i dette møtet.

Innsendt interpellasjon fra Beiarn Bygdeliste ble besluttet tatt opp og besvar som siste sak i
åpen del av møtet.

Habiltet
Representanten Bjørnar Brændmo ba om at hans habilitet ble vurdert i sakene 14/16 og 18/16.
I sak 14/16 er representanten saksbehandler og i sak 18/16 er representanten å anse som part.
Kommunestyret fant Brændmo inhabil i begge sakene kfr. forvaltningslovens § 6 sine aktuelle
ledd. Det var innalt vara som tok hans plass under behandlingene.

Referater
De utsendte referatene ble gjennomgått uten spesielle kommentarer.

Seniorkonsulent Jarl Dokmo gjennomgikk økonomirapporten etter årets tre første måneder.
Denne er utfordrende, særlig ved at viktige og usikre inntekter synes overvurdert i det vedtatte
årsbudsjettet. Som resultat av gjennomgangen bIe det vedtatt å regulere årets budsjett med
behandling i Formannskapet 1. juni og kommunestyret 23. juni.

Vedtak:
Referatene tas til etterretning
Enst vedtatt

Orienterine:
Kommunalleder Frank Movik orienterte om felles samferdselsprosjekt for FV 812/83, mellom
Bodø, Saltdal og Beiarn kommuner. Prosjektgruppen og styringsgruppen er tilfreds med
arbeidet som er gjort så langt og de positive behandlingene som er blitt prosjektet til deL. Det
samme ble uttrykt av Beiarn kommunestyre. Det var ingen innvendinger til at Beiarn
kommune fortsatte å bruke administrative ressurser til prosjektet og at Beiarn står som
prosjektansvarlig også for det videre arbeidet.

12/16
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET 10.02.2016

Vedtak:

Protokoll fra siste møte L O. februar var underskrevet av Tone Helbostad og Merete Selfors i
tillegg til ordfører. Kommunestyret godkjente protokollen.

Til å skrive under protokollene fra dagens møte og fra møtet 13. april ble Ole H. Hemminghytt
og Julie Kristensen valgt.

Enst. vedtatt

13/16
OPPNEVNING AV REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR
MEKLERE I KONFLIKTRÅDET

Vedtak:

Ordfører Monika Sande velges som Beiarn kommunes representant i oppnevningsutvalget for
konflktråd.

Enstemmig vedtatt.

14/16
INDUSTRIBYGG SLAGØYRA

Vedtak:

Beiarn kommunes industribygg på Slagøyra, ((Statkrafthallem), legges ikke ut for salg på
nåværende tidspunkt.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Representanten Bjørnar Brændmo fratrådte som inhabiL. Jørgen Storhaug tiltrådte.

15/16
PLANSTRATEGI FOR BEIARN KOMMUNE 2016-2020

Vedtak:
Plan- og ressursutvalgets høring av planstrategi for Beiarn kommune 2016 - 2020 tas til
orientering.

Enstemmig vedtatt

Behandling:
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Omforent forslag:
Plan- og ressursutvalgets høring av planstrategi for Beiarn kommune 2016 - 2020 tas til
orientering.

Rådmannens innstiling:
Plan- og ressursutvalget sender framlagte Planstrategidokument del 1 og 2 med prioritering av
planoppgaver, på høring før den tas opp til ny behandling i Planutvalget. Forslag til vedtak
skal gjøres offentlig minst 30 dager før endelig behandling i kommunestyret. Den framlagte
planstrategien er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 10- 1.

16/16
HAMMERVIKA OG KJERKVlKA - GILDESKÅL KOMMUNE -
LOKALITETSKLARERING

Vedtak:

Beiarn kommune er imot at det gis tilatelse til artsendring fra torsk ti laks på de to
omsøkte lokalitetene (Hammarvika og Kjerkvika) i Gildeskål kommune.

Beiarn kommune ser alvorlig på utviklingen i Nordfjorden. Vi minner om at Beiarvassdraget
har status som nasjonalt laksevassdrag og at Beiarfjorden er nasjonal laksefjord. Et hvert tiltak
av denne kategori vil ha negativ innvirkning på vilaksen. Mer lakseoppdrett øker
miljøbelastningen for laksen som bruker Nordfjorden som vandringsvei mellom Beiarfjorden
og det åpne havet.

Beiarn kommune mener at alle deler av forvaltningen, men særlig Nordland Fylkeskommune,
må se til naturmangfoldlovens bestemmelser kap 2 og særlig § 5 i sin vurdering. Herfra
siteres:
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
levedyktige bestander i sin naturlige utbredningsområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske
betingelsene som de er avhengige av.

Beiarn kommune mener Nordland Fylkeskommune har et særlig ansvar for å se til at det
foretas en helhetlig vurdering av miljøpåvirkninger på vilaksen. Dette med bakgrunn i nevnte
lovhenvisning.

Det er viktig å ivareta føre-var-prinsippet, med fokus på:

. Rømming av oppdrettslaks

. Spredning av lakselus (Lepeophtheirus salmonis salmonis) og potensielt andre

skadelige organismer.
. Lakselusproblematikken på utgående smolt.

Beiarn kommùne minner om at Morsundsfjorden per i dag har flere oppdrettslokaliteter og at
det derfor ikke er ønskelig med mer lakseoppdrett i Nordfjorden

Enstemmig vedtatt.

Side 5 av 8



Behandling:

Omforent forslag:

Beiarn kommune er imot at det gis tilatelse ti artsendring fra torsk ti laks på de to
omsøkte lokalitetene (Hammarvika og Kjerkvika) i Gildeskål kommune.

Beiarn kommune ser alvorlig på utviklingen i Nordfjorden. Vi minner om at Beiarvassdraget
har status som nasjonalt laksevassdrag og at Beiarfjorden er nasjonal laksefjord. Et hvert tiltak
av denne kategori vil ha negativ innvirkning på vilaksen. Mer lakseoppdrett øker
miljøbelastningen for laksen som bruker Nordfjorden som vandringsvei mellom Beiarfjorden
og det åpne havet.

Beiar kommune mener at alle deler av forvaltningen, men særlig Nordland Fylkeskommune,
må se til naturmangfoldlovens bestemmelser kap 2 og særlig § 5 i sin vurdering. Herfra
siteres:
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i
levedyktige bestander i sin naturlige utbredningsområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske
betingelsene som de er avhengige av.

Beiarn kommune mener Nordland Fylkeskommune har et særlig ansvar for å se til at det
foretas en helhetlig vurdering av miljøpåvirkninger på vilaksen. Dette med bakgrunn i nevnte
lovhenvisning.

Det er viktig å ivareta føre-var-prinsippet, med fokus på:

. Rømming av oppdrettslaks

. Spredning av lakselus (Lepeophtheirus salmonis salmonis) og potensielt andre

skadelige organismer.
. Lakselusproblematikken på utgående smolt.

Beiarn kommune minner om at Morsundsfjorden per i dag har flere oppdrettslokaliteter og at
det derfor ikke er ønskelig med mer lakseoppdrett i Nordfjorden

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune er imot at det gis tilatelse til artsendring fra torsk ti laks på de to
omsøkte lokalitetene (Hammarvika og Kjerkvika) i Gildeskål kommune.

Beiarn kommune ser alvorlig på utviklingen i Nordfjorden. Vi minner om at Beiarvassdraget
har status som nasjonalt laksevassdrag og at Beiarfjorden er nasjonal laksefjord. Dersom
søknaden imøtekommes vil det ha negativ innvirkning på vil aksen. Mer lakseoppdrett øker
miljøbelastningen for laksen som bruker Nordfjorden som vandringsvei mellom Beiarfjorden
og det åpne havet.

For det tilfellet at Seafood Security AS skulle få tilatelse til artsendring som omsøkt, vil
Beiarn kommune være tydelig på at konsesjonsmyndigheten (Nordland Fylkeskommune) må
sette som vilkår at anleggene brakklegges i perioden med størst utvandring av laksesmolt fra
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Beiarvassdraget. Dersom slikt vilkår ikke kan settes, vil Beiar kommuner protestere på det
sterkeste mot at det gis tillatelse til artsendring.

Beiarn kommune mener at alle deler av forvaltningen, men særlig Nordland Fylkeskommune,
må se til naturmangfoldlovens bestemmelser kap 2 og særlig § 5 i sin vurdering. Herfra siteres:

Målet er at artenei og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det
er nødvendigfor å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder
og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.

Beiarn kommune ser det slik at et potensielt tilsagn om tilatele til artsendring på omsøkte
lokaliteter vil føre til betydelig økt potensiell miljøpåvirkning på laksesmolt som utvandrer fra
Beiarvassdraget.

Vi stiler spørsmål ved om det økologiske funksjonsområdet for vilaks tilhørende særlig
Beiarvassdraget er tilstrekkelig ivaretatt ved en potensiell innvilgelse av søknad om
artsendring på omsøkte lokaliteter.

Beiarn kommune mener Nordland Fylkeskommune har et særlig ansvar for å se til at det
foretas en helhetlig vurdering av miljøpåvirkninger på vilaksenfør det eventuelt gis tilatelse
til arsendring og søknaden kan imøtekommes. Dette kfr. nevnte lovhenvisning.

17/16
ÅRSOPPGJØR 2015

Vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2015, bestående av årsmelding og regnskap
med noter.

Enstemmig vedtatt.

18/16
RESSURSINNSATS: NÆRING OG UTVIKLING

Vedtak:

1. Handlingsdel for kommunens næringsplan ventes ferdigbehandlet høst 2016.

2. Selv om handlingsdelen ikke er ferdig enda, er det enighet i kommunestyret om at
Beiarn kommune ansetter en næringskonsulent i fast stiling.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
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Representanten Bjørnar Brændmo fratrådte som inhabiL. Jørgen Storhaug tiltrådte som vara.

Omforent forslag til vedtak ble fremsatt av saksordfører Håkon Sæther:

1. Handlingsdel for kommunens næringsplan ventes ferdigbehandlet høst 2016.

2. Selv om handlingsdelen ikke er ferdig enda, er det enighet i kommunestyret om at
Beiarn kommune ansetter en næringskonsulent i fast stiling.

Rådmannens innstiling:

Saken legges fram uten tilrådning.

19/16 Ofl § 13
INVITASJON TIL TEGNING

Næringssak - Behandlet i lukket møte og der papirene er unntatt offentlghet.

Interpellasjon
Fra Beiarn Bygdeliste ble det fremmet en interpellasjon ad kommunens handlingsregel for
finansielle aktiva. Denne ble tatt opp på slutten av møtet og besvart av ordfører. Interpellasjon
og svar vedlegges protokollen.

..
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Interpellasjon tir kommunestyremøte, 20. april 2016.

Beiarn kommunes handlingsregel for finansielle aktiva.

Handtingsregelen, vedtatt i kommunestyret i sak 10/13 ble i forbindelse med
budsjettvedtaket i desember 2015 vedtatt satt ti side av flertallet i Beiarn
kommunestyre. Ny handringsregel tas opp i første halvår 2016 ble det sagt.

Handlingsregelen er satt på sakslista til formannskapet 2 ganger hittl i år for så bli utsatt
eller strøket av sakslistai som til siste formannskapsmøte.

Handlingsregelen ble laget fordi gevinsten etter salget gav kommunen en unik
kommunaløkonomisk balansesituasjon. Det faktiske resultatet av forvaltningen av de
finansielle aktiva vil føre til store svingninger i kommunens netto driftsresultat.

Klare måi, forutsigbarhet og styringssignaler ti administrasjonen og forvalterne var
ansett som viktig for en forvaltning som kan gi varig og avgjørende gevinst.

Ved kommunestyrets vedtak er nå de tidligere faglige anbefalingene satt til side. Det kan
virke som posisjonen ikke har vilje eller fraskriver seg ansvaret for ä få en ny
handlingsregel på plass.

Vi må ha en handlIngsregel i bunn for å kunne vedta videre økonomiplan. Den er et viktig
styringsverktøy for vår kommune. Når kommer den opp til behandling?

Forslag til vedtak:

Handlingsregelen vedtas Innført som opprinnelig vedtatt og budsjettet for 2016.
Økonomipran for 2016-2019 reguleres I henhold til vedtatte handlingsregel.

12. april 2016

Beiarn Bygdeliste
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SVAR - INTERPELLASJON - HANDLINGSREGEL FOR FINANSIELLE AKTIVA.

Saken kommer opp i formannskapet l.juni, og i kommunestyret 22.juni.

For ikke å legge føringer for den politiske behandlingen allerede nå, foreslår jeg at forslag til vedtak

ikke realitetsbehandles.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Monika Sande

ordfører
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