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Forfall Møtt for

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 16, 17, 18, 19,20/17

Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

16/17 17/361
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

17/17 16/928
NYE BOLIGER STORJORD - ORGANISERING OG
GJENNOMFØRING

18/17 17/159
VERTSKOMMUNESAMARBEID FOR
KOMMUNESPSYKOLOGTJENESTEN MELLOM FAUSKE
KOMMUNE, SØRFOLD KOMMUNE OG BEIARN KOMMUNE

19/17 17/6
FREMTIDIG BRUK AV MOLDJORD SKOLE

20/17 16/810
HAVBRUKSPLAN FOR SAL TEN
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Det ble avholdt møte Formannskapet torsdag 15. juni 2017

Ordfører åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt.

Formannskapet stilte fulltallig med alle faste medlemmer. Fra administrasjonen stilte
kommunalleder Frank Movik, Lisbeth Movik og Agot Eide og rådmannen.
Økonomisjef Geir Arne Solbakk stilte under arbeidsmøte om kommunens økonomiske
rammebetingelser i ny økonomiplan.

Sakslisten ble godkjent som utsendt. I tilegg ble en ekstra sak om strategiplan for havbruk
tatt inn.

Tileggsreferater med protokoll fra Partnerskapsmøte med NAV og brev til ordfører ad
Prosjekt NAV i endring og situasjonen for VTA- og AMB ble tatt opp.

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.

ORIENTERING
Ordføreren orienterte om fylkestingets behandling av Regional transportplan og herunder at
fellesprosjektet på FV 812 og 813 er kommet med uten at det så langt er bevilget penger til
neste planfase. Formannskapet takket ordføreren for oppofrende og god innsats så langt og
fortsetter samarbeidet for å sikre finansiell planstøtte.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

ARBEIDSØKT OG PRESENTASJON AV RAMMEBETINGELSER MOT NY
ØKONOMIPLAN

Innledning:

Økonomisjef Geir Arne Solbakk gjennomgikk planprinsippene og årshjulet, som vi er enige
om å følge. Oppdaterte måltall og resultater ble presentert og drøftet.
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Vedtak:

Formannskapet tar presentasjonen til orientering og vil videreføre debatten i kommunestyret.
Til kommunestyrets møte må administrasjonen være mer tydelig på hvilke økonomiske
inntektsramme man bør innstile den kommunale driften for særlig 20 18 etter.

Enstemmig vedtatt.

Denne økta settes opp på samme måte til kommunestyret som til Formannskapet

16/1 7

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokollen godIgent slik utsendt.

Enstemmig vedtatt.

17/17
NYE BOLIGER STORJORD - ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Formannskapets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

Det lyses ut anbud for bygging av 6 kommunale utleieboliger på Storjord.

Boligene plasseres innenfor område ABB _ 4 i reguleringsplan for Storjord sentrum, og baseres
på gjennomført skisseprosjekt med rekkehusløsning.

Til fullfinansiering av prosjektet gjøres det et låneopptak på inntil kr. 17.500.000,-.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

1 8/1 7

VERTSKOMMUNESAMARBEID FOR KOMMUNESPSYKOLOGTJENESTEN
MELLOM FAUSKE KOMMUNE, SØRFOLD KOMMUNE OG BEIARN KOMMUNE

Formannskapets behandling:
Innstiline: til kommunestyret:

1. Beiarn kommune inngår administrativt vertskommunesamarbeid for
kommunepsykologtjenesten med Fauske kommune og Sørfold kommune, jf.
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Kommuneloven § 28- 1 b. Fauske kommune er vertskommune, og Sørfold og Beiarn
kommune er samarbeidskommuner.
I h.h.t. kommunelovens bestemmelser instrueres rådmannen til å overføre ansvaret for
denne tjenesten til rådmannen i Fauske kommune.

2. Beiarn kommune skal dekke utgiftene tilsvarende 40 % stiling som
kommunepsykolog.

3. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid vedtas slik den foreligger, og gjøres
gjeldene når samtlige kommunestyrer har vedtatt avtalen.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther

19/17
FREMTIDIG BRUK AV MOLDJORD SKOLE

Formannskapets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

1. Moldjord skole skal primært brukes som skole for elever i grunnskole og voksenopplæring.

2. Det lages en utredning om mulig flytting av barnehagen inn i skolen og eventuelt ombygging
av klasserom for frigjøring av areal til annet bruk. Målet er en mer effektiv arealbruk ved
Moldjord skole.

3. Det avsettes 200.000 kr til planlegging og prosjektering av dette. Midlene til dette finansieres
ved låneopptak og regulering av investeringsbudsjettet.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda T. Moen

20/17
HAVBRUKSPLAN FOR SAL TEN

Formannskapets behandling:
Innstiline: ti kommunestyret:

1. Beiarn kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027.

2. Vurdering av etablering av felles ressurs, herunder ansettelse av stilinger i eget
havbruk ste am, vurderes etter evaluering av regionrådets rolle og fokus. Som
utgangspunkt bør ikke kommunens samlede overføringer til regionrådet øke, men
dreining av ressurser fra andre områder til for eksempel havbruk kan vurderes dersom
regionrådet finner det tjenlig.
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3. Eventuelle konsekvenser for Beiarn Kommune legges fram i egen sak for

Kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Håkon Sæther.
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