
MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 26.04.2017 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon Navn Forfall Møtt for

Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Monika Sande

André Kristoffersen FO
Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tove Tverrånes Moen
Gudbjørg Haukdal Navjord
Marit Moldjord Andre Kristoffersen

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS9, 10, 11/17

Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

9/17 17/199
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

10/17 16/981
SERIØSITETSKRV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

11/17 17/146
RGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET - OPPT AK AV LÅN
TIL BOLIGFORMÅL
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Det ble avholdt møte i Formannskapet onsdag 26. april 2017.
Ordfører åpnet møtet og ønsket velkommen. Formannskapet stilte fulltallig med en møtende
vara.

Fra administrasjonen stilte kommunallederne Lisbeth Movik og Âgot Eide, økonomisjef Geir
Arne Solbakk og rådmannen.

REFERATER
De inneldte referatene ble gjennomgått og kommentert fra møtedeltakerne. Det var ingen

innvendinger og referatene ble vedtatt tatt til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

9/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokollen ble godkjent slik utsendt.

Enstemmig vedtatt.

10/17
SERIØSITETSKRV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vedtak:
Saken sendes tilbake til rådmannen for en mer balansert utredning av om kommunen skal
innføre lokale regler som går lengre enn nylig vedtatte ((Forskrift om plikt til å stile krav om
bruk av lærlinger i offentlige kontrakten). Formannskapet ønsker ikke å etablere regler som
gjør det unødvendig vanskelig for lokalt næringsliv å levere til Beiarn kommune. Ny sak
forventes til behandling ila våren 2017.

Enst. vedtatt
Behandling:

Økonomisjef Geir Arne Solbakk redegjorde for lokale konsekvenser av å ta det fremlagte
forslaget inn i den kommunale forvaltningen. Dette bekymrer formannskapet.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune inntar følgende antikontraktørklausuler under spesielle
kontraktsbestemmelser i forbindelse med utlysing av offentlige anbud innen for kjøp av varer
og tjenester og innenfor bygge- og anleggskontrakter, så langt disse lar seg praktisk følge opp:
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1. Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt
ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne fremlegge
dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten
av de ansatte har fagbrev innenfor sitt fagområde.

2. Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid
arbeidskraft krever skriftig begrunnelse fra entreprenøren.

3. Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte,
enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i
kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med
arbeidsmiljøloven § 14-12a og § 14-13.

4. Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftig og muntlig. Det
kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt
forstått på norsk.

5. Byggherren tilater ikke mer enn to ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiveren kan
godkjenne tre ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer
enn tre ledd ikontraktskjeden.

6. Tilbyder og de underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet må være
tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning. Når prosjektets størrelse tilsier det,
og det foreligger et klart behov for lærlingeplasser i bransjen, kan oppdragsgiver
krave at det skal være lærlinger i prosjektet (gjelder norske bedrifter).

7. Etter ligningslovens § 6-10, med tilhørende forskrift, plikter næringsdrivende som
har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for
utenlands saker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker
som utfører oppdrag på byggeplassen.

8. Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk
arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder fremskaffe og framlegge for
byggherren kopi av innsendt melding om den enkelte utenlandske oppdragstaker
eller utenlandske arbeidstaker.

9. Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en
bank i Norge.

10. Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte,
og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.

11. Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbyderen dersom han selv eller noen av hans
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og
forholdet ikke blir rettet innen en frist gitt ved skriftig varsel fra byggherren.
Mulkten skal utgjøre en promille av kontrakts summen, men ikke mindre enn kr.
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1.000 pr. dag.

12. Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle
underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger
av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende
sted og yrke, jfr. § 5 i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Tilbyder skal på oppfordring legge frem dokumentasjon om lønns- og
arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer
utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende
dokumentasjon. Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er
rettet innen fastsatt frist, har oppdragsgiver rett til å kreve døgnmulkt. Mulkten
løper fra fristens utløp til forholdene opphører og størrelsen fastsettes på samme
måte som for pkt. 11.

13. Det skal bekreftes på alltid vedlagt egenerklæring til avtaler at ILO-konvensjon nr.
94 blir fulgt.

14. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet
feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Bestemmelsene gis virkning i nye avtaler og etter 1. juni 2017.

11/17
RGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET - OPPTAK AV LÅN TIL
BOLIGFORMÅL

Vedtak:
Beiarn kommune foretar et ekstra låneopptak i 2017 på inntil 2,5 milioner kroner til
investering i boligformåL. Midlene skal benyttes til utbedring av eksisterende boliger, kjøp
eller klargjøring av nye boligtomter.

Låneopptaket innarbeides ved regulering av investeringsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt.
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