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Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
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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
DS
PS 3,4,5,6, 7/17

Underskrifter:

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

Side 1 av 6



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

3/17 17/148
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

4/17 16/358
FINANSRAPPORTERING - RESUL TAT OG RUTINER

5/17 17/41
EIERMELDING

6/17 16/1070
EIENDOMSSKATT PÅ KRFTVERK 2017

7/17 17/146
BRUK AV DISPOSISJONSFOND TIL INVESTERING I
FLYKTNINGEBOLIGER

8/17 17/149 0f1§15
NYTT SELSKAP UNDER STIFTELSE
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ÅPNING
Med bakgrunn i forutgående innkallng ble det avholdt møte i Beiarn Formannskap 8. mars
2017 på kommunehuset på Moldjord. Ordfører Monika Sande åpnet møtet og ønsket
velkommen. Det var ingen innvendinger til innallngen og møtet ble erklært lovlig satt.

Faste medlemmer av utvalget møtte fulltallig. Fra administrasjonen møtte rådmann og
kommunalleder Agot Eide. Personalansvarlig og Fagforbundets Ingrid W Carlsen møtte i sak
7/17.

Det var ingen innvendinger til sakskartet som ble godkjent slik utsendt.

Møtet startet med at ny daglig leder i SNU AS, Jørn Eirik Solli, ble ønsket velkommen i
stillingen. Soll skal formelt begynne fra. 1. april, men DL Sverre Andersen, som dessverre
hadde forfall og ikke kunne møte, har sammen med styret i selskapet lagt til rette for en
overlapping. Andersen går av med pensjon ca 1. mai. Solli presenterte seg og gavet bilde av
hvordan han ønsker å jobbe for en positiv næringsutvikling i både Gildeskål og Beiarn
kommuner. Formannskapet drøftet muligheter og utfordringer med Solli, ønsket han lykke til
og gav uttrykk for at man også i Beiarn ser frem til et forsterket samarbeide mellom
kommunene. Soll forlot møtet etter presentasjonen.

REFERATER
Referatene ble gjennomgått og gitt utfyllende kommentarer der det var ansett nødvendig.

I tilknytning til referat om Salten Regionråd bes partiene forberede seg godt til besøket
kommunen får 15/3 der strategien for regionrådet vil bli drøftet.

I tilknytning til to høringsuttalelser fra L VK om mulig endrede betingelser for
kraftkommunene, var Formannskapet enige om å slutte seg til uttalelsene L VK har gitt, men
ikke avgi egne uttalelser. Formannskapet drøftet komplekse problemstilinger innenfor
kraftområdet og sa seg interesert i politisk deltakelse på Energiskolen som L VK planlegger til
høsten. Beiarn kommunestyre får besøk av leder i L VK, Torfinn Opheim 26. apriL.
Formannskapet oppfordrer kommunestyrets medlemmer til å lese seg litt opp om aktuelle
saker til det besøket kommer.

Vedtak:

Referatene tas til etterretning.
Enstemmig vedtatt

DELEGERT VEDTAK:

Delegert vedtak om innvilget tilskudd til kjøp av melkekvote tas til orientering.

Vedtak:

Delegert vedtak tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.
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3/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokoll fra siste møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

4/17
FINANSRAPPORTERING - RESUL TAT OG RUTINER

Formannskapets behandling:
InnstilinlZ ti kommunestyret:
Rapport finansforvaltning pr. 30. april 2016 tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

5/17
EIERMELDING

Formannskapets behandling:
InnstilinlZ ti kommunestyret:

Beiarn kommune gjenopptar arbeidet med utarbeiding av ny eiermelding for de selskaper og
samarbeider kommunen er med i.

Arbeidet skal bygge videre på det arbeidet som er gjort med felles eiermelding for selskaper
og samarbeider i Salten og konsentrere seg om de selskaper og samarbeider som ikke er
vurdert i den sammenhengen. I tillegg vil meldingen ha en generell drøftingsdel som tar for
seg de prinsipielle sidene ved kommunalt eierskap.

Som arbeidsgruppe oppnevnes: ordfører, varaordfører, opposisjonsleder Gudbjørg Navjord,
kommunalleder Agot Eide, økonomisjefen og rådmannen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandling:
Omforent forslag:
Tilegg til innstillingen: Opposisjonsleder Gudbjørg Navjord tiltrer gruppen.
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6/17
EIENDOMSSKATT PÅ KRFTVERK 2017

Formannskapets behandling:
InnstilinlZ til kommunestyret:

Beiarn kommune ber finansdepartementet intensivere arbeidet med å vurdere
kapitaliseringsrenten som benytes ved berergning av eiendomsskattegrunnlaget for større
kraftverk.

Det forventes at reglene om rentefastsettelsen/kapitaliseringsrenten blir fastsatt i forskrifts
form og følger faglige kriterier.

Beiarn kommune forventer enn lavere kapitaliseringsrente enn i dag og mener det foreligger
sterke faglige grunner til at kapitaliseringsrenta for de siste år burde vært rundt 3 %. Forventet
renteutvikling tilsier at en kapitaliseringsrente for skatte året 2018 ikke bør bli vesentlig høyere
enn nevnte 3 %.

Beiarn kommune ønsker ikke at rullerende kraftpriser for siste fem år skal erstattes med sju år
for om mulig å dempe virkningen av varierende priser. Dette fordi en lengre tidsserie tenderer
til å gjøre denne viktige kommunale inntekten om til en avgift heller enn en skatt.
Kommunene må fortsatt, gjennom lov og forskrifter, sikres en rettferdig og forutsigbar andel
av vannaftformuen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen
Behandling:

Formanskapet diskuterte tilnærmingen til saken og ønsker et tilegg knyttet til
kraftselskapenes totale skattebelastning. Forslag på tilleggsformulering til innstillingen
utarbeides av ordfører og legges fram i kommunestyrets møte 15. mars då.

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune ber finansdepartementet intensivere arbeidet med å vurdere
kapitaliseringsrenten som benyttes ved berergning av eiendomsskattegrunnlaget for større
kraftverk.

Det forventes at reglene om rentefastsettelsen/kapitaliseringsrenten blir fastsatt i forskrifts
form og følger faglige kriterier.

Beiarn kommune forventer enn lavere kapitaliseringsrente enn i dag og mener det foreligger
sterke faglige grunner til at kapitaliseringsrenta for de siste år burde vært rundt 3 %. Forventet

renteutvikling tilsier at en kapitaliseringsrente for skatte året 2018 ikke bør bli vesentlig høyere
enn nevnte 3 %.

Beiarn kommune ønsker ikke at rullerende kraftpriser for siste fem år skal erstattes med sju år
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for om mulig å dempe virkningen av varierende priser. Dette fordi en lengre tidsserie tenderer
til å gjøre denne viktige kommunale inntekten om til en avgift heller enn en skatt.
Kommunene må fortsatt, gjennom lov og forskrifter, sikres en rettferdig og forutsigbar andel
av vannaftformuen.

7/17
BRUK AV DISPOSISJONSFOND TIL INVESTERING I FLYKTNINGEBOLIGER

Formannskapets behandling:
InnstilinlZ ti kommunestyret:

Rådmannen gis myndighet til:

1. Å omdisponere inntil kr. 1.000.000 av opparbeidet disposisjonsfond innen
flyktningetjenesten til delfinansiering av mer eller utbedring av boligmassen.

2. Å vurdere og om nødvendig avhende kommunal bolig for å få til rullering innen den
kommunale boligmassen og å benytte salgsgevinst til delfinansiering av ny
boligmasse.

3. Dersom nødvendig omrokkering og omdisponering av kommunale boliger ikke lar seg
finansiere fullt ut i hht pkt 1 og pkt 2, fullføres løsningen ved regulering av
investeringsbudsj ettet.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda T. Moen

8/17 Ofl §15
NYTT SELSKAP UNDER STIFTELSE

Vedtak:

Saken utsettes og behandles i eget lukket møte 15. mars etter kommunestyrets møte.
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