
MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 24.05.2017 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
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
PS 12,13,14,15/17

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

12/17 17/323
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORANNSKAPET

13/17 16/981
SERIØSITETSKRV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

14/1 7 16/907
REISELIVSPROSJEKT

15/17 17/90
ÅRSOPPGJØR 2016
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Det ble avholdt møte i Formanskapet onsdag 24. mai 2017.
Ordfører åpnet møtet og ønsket velkommen. Formannskapet stilte fulltallig med alle faste
medlemmer.

Fra administrasjonen stilte alle tre kommunalledere og økonomisjef. I tilegg stilte
næringskonsulent i sak 14/17.

REFERATER
De inneldte referatene ble gjennomgått og kommentert fra møtedeltakerne.

Angående uttalelse til NTP fra Salten Regionråd ble det også orientert om at kommunen
hadde gitt en egen uttalelse til RTP for å sikre båtrutetilbudet i Beiarfjorden. I tilegg
orienterte ordfører om at det arbeides videre sammen med Saltdal og Bodø for å forsøke å få
planmidler til felles veiprosjekter på 812/813 gjennom RTP-behandlingen til Fylkestinget i
juni då.

Angående L VK-skolen melder Beiarn kommune på følgende:

Håkon Sæther (gjort selv), Andre Kristoffersen, Monika Sande. Fra adm melder rådmannen
på en eller flere, blant annet ut fra egen driftsøkonomi.

Ad. notat fra skole meldte Formannskapet om at man etterlyste en egen sak om fremtidig mer
effektiv bruk av Moldjord skole. Slik sak vil bli fremmet slik at kommunestyret kan behandle
den i møte 21. j uni då.

Omdelt referat med økonomirapport etter tertial 1 ble gjennomgått og tas også til
kommunestyret. Avdelingene har en del avvik begge veier som i hovedsak skyldes manglende
eller feil periodisering, men helse og omsorg har en reell sprekk i forhold til periodisert
budsjettramme. Kommunen sett under ett har et sterkt resultat så langt på grunn av vesentlig
høyere avkasting på plasserte midler enn budsjettert. Driften preges av omstiling, delvis høyt
sykefravær og i noen grad rekrutteringsutfordringer.

Vedtak:
Referatene tas til orientering

Enst. vedtatt

ORIENTERINGER
Frank Movik orienterte om status for boligprosjektene detjobbes med. En løsning med
tilvisningsavtale for mindre boenheter vil bli utlyst med det aller første og neste uke vil det
komme til en avklaring mht organisering av boligene som planlegges bygd på Storjord.

Formannskapet drøftet behovet for et ekstra møte før sommeren og fastsatte dette til onsdag
14. juni.
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En sak om felles bedriftsutviklingsprosjekt med BEGI AS, SNU og Gildeskål kommune, for
flyttbare småhus, ble gitt en foreløpig behandling og prinsipiell støtte. Ordfører signerte
samarbeidsavtalen som ble fremlagt. Saken tas opp i sin fulle bredde i møte 14. juni.

Vedtak:
Orienteringene ble tatt til etterretning

Enst. vedtatt

12/1 7

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORANNSKAPET

Vedtak:

Protokollen ble godkjent slik utstedt.

Enstemmig vedtatt.

13/17
SERIØSITETSKRAV I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vedtak:

Beiarn kommune implementerer forskrift av 1. januar 2017, om plikt til å stile krav om bruk av
lærlinger i offentlige kontrakter.

Enstemmig vedtatt.

14/1 7

REISELIVSPROSJEKT

Formannskapets behandling:
Innstilin2 til kommunestyret:

Beiarn kommune bevilger inntil kr. 300.000 til fullfinansiering av forprosjekt til prosjektet;
Samfunnsutvikling med basis i reiseliv.

Beløpet belastes Næringsfondet, kto. 4722 325 1740.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen
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15/17
ÅRSOPPGJØR 2016

Formannsapets behandling:
Innstilin2 ti kommunestyret:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2016, bestående av årsmelding og
regnskap med noter.
Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr.
8.833.000. Av dette avsette kr. 2.700.000 til Flyktningefondet, kr. 5.633.000 avsettes til
finansielt bufferfond og kr. 500.000 til boligfond for privat nybygging av boliger utenfor
boligfelt.

Av det nye fondet vil nybygging av boliger i kommunen utenfor regulerte felt, få tildelt kr.
100.000 i tilskudd pr. bolig. (Det utarbeides egne retningslinjer for dette fondet).

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandling:
Samarbeidsgruppen SP/AP fremmet endringsforslag som følger:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2016, bestående av årsmelding og
regnskap med noter.
Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr.
8.833.000. Av dette avsette kr. 2.700.000 til Flyktningefondet, kr. 5.633.000 avsettes til
finansielt bufferfond og kr. 500.000 til boligfond for privat nybygging av boliger utenfor
boligfelt.

Av det nye fondet vil nybygging av boliger i kommunen utenfor regulerte felt, få tildelt kr.
100.000 i tilskudd pr. bolig. (Det utarbeides egne retningslinjer for dette fondet).

V oterin2:

Rådmannens innstiling ble holdt opp mot forslaget fra AP/SP. Med unntak av det nye
boligfondet var rådmannens forslag likt med forslaget fra AP/SP.

Voteringen viste enstemmighet for forslaget fra SP/AP.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2016, bestående av årsmelding og
regnskap med noter.

Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr.
8.833.000. Av dette avsettes kr. 2.700.000 til Flyktningefondet og øvrige kr. 6.133.000
avsettes til finansielt bufferfond.
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