
MØTEPROTOKOLL

Beiarn Kommunestyre

Møtested: Kjellerstua Beiarn Sykehjem
Møtedato: 21.06.2017 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn Forfall Møtt for
Monika Sande

Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tove Tverrånes Moen
Ole-Håkon Hemminghytt
Helge Osbak
Linda Merete Larsen
Merethe Selfors
André Kristoffersen
Rune Jørgensen
Audgar Roald Carlsen
Marit Cicilie Moldjord
Gudbjørg Haukdal Navjord
Tone Kristin Helbostad
Tore Nyvold
Torbjørn Grimstad FO
Frank Einar Vilhelmsen Torbjørn Grimstad

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:
RS

PS 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

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

20/17 17/382
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

21/17 16/475
REGIONALT KOMPETANSEKONTOR SALTEN -REVIDERT
SAMARBEIDSAVTALE MED VEDTEKTER

22/17 16/690
HØRING OM FORSKRFT FOR TILDELING AV
LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I BEIARN KOMMUNE

23/17 17/159
VERTSKOMMUNESAMARBEID FOR
KOMMUNESPSYKOLOGTJENESTEN MELLOM FAUSKE
KOMMUNE, SØRFOLD KOMMUNE OG BEIARN KOMMUNE

24/17 17/228
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL -
ENDRING AV SKJENKETIDER NYE BEIARN TURISTSENTER AS

25/17 17/329
INNFØRING AV FJELLOVEN

26/17 16/810
HAVBRUKSPLAN FORSAL TEN

27/17 17/326
RESSURS OG RAMMETIMETALL 2017 - 2018

28/17 17/6
FREMTIDIG BRUK AV MOLDJORD SKOLE

29/17 16/928
NYE BOLIGER STORJORD - ORGANISERING OG
GJENNOMFØRING

30/17 17/211
SALG/LEIE AV TOMT - NYE BEIARN TURIST SENTER NYE BEIARN
TURIST SENTER, TOLLÅ
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Konstituering:

År 2017, den 21. juni, ble det etter forutgående innkalling avholdt kommunestyremøte i
Kjellerstua på Beiarn sykehjem.

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

Det var heller ingen innvendinger til sakslisten, som ble godkjent slik den var utsendt.

Habiltet:
Representanten Marit Moldjord ba om at henne habilitet ble vurdert i sak 24/17. Moldjord
mente seg selv inhabil i det hun er saksbehandler. Kommunelovens regler på området er klare
og ordfører slo fast at Moldjord var å regne som inhabil i saken.

Det ble ikke innalt vararepresentant.

Referater:
Referatene ble gjennomgått slik de var utsendt.

I tilknytning til referat om at det foreligger en høring om endring i regelverket rundt
eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett- og kraftanlegg ba kommunestyret ordfører ta
ansvar for at kommunen avgir uttalelse innen fristen 25. juli. Dette vil ordføreren gjøre.

Arbeidsmøte:
Med bakgrunn i en presentasjon og et analysemateriale utarbeidet av økonomisjefen,
diskuterte kommunestyret kommunens rammebetingelser frem mot ny økonomiplan.

En forkortet utgave av analysematerialet ble omdelt. Kommunalleder orienterte om status for
arbeidet med nytt nærings bygg på Trones.

Som vedlegg til denne protokollen skal kommunestyret få tilsendt både presentasjonen og hele
analysedokumentet. Det ble ikke fattet noe vedtak i tilknytning til kommunestyrets arbeid.
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20/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Vedtak:

Til å skrive under på protokollen fra møte 24. mai, var, i tillegg til ordfører, Ole H
Hemminghytt og Tone Helbostad valgt. Protokollen fra møtet var underskrevet på forhånd og
kommunestyret godkjente den..

Til å skrive under dagens protokoll ble Linda Larsen og Andre Kristoffersen valgt.

Enstemmig vedtatt

21/17
REGIONAL T KOMPE T ANSEKONTOR SAL TEN - REVIDERT
SAMARBEIDSAVTALE MED VEDTEKTER

Vedtak:
1. Betegnelsen Regionalt Kontor for kompetanseutvikling/RKK endres til Regionalt

Kompetansekontor Salten/RKS.

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten
vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.07.2017

Enstemmig vedtatt.

22/1 7
HØRING OM FORSKRFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
SYKEHJEM I BEIARN KOMMUNE

Vedtak:

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Beiarn kommune vedtas slik
den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.7.1 7

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Votering:
Innstilingen fra driftsutvalget ble holdt opp mot rådmannens innstiling.

Rådmannens innstiling:
Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Beiarn kommune vedtas slik
den foreligger og gjøres gjeldende fra 1.7.17
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23/17
VERTSKOMMUNESAMARBEID FOR KOMMUNESPSYKOLOGTJENESTEN
MELLOM FAUSKE KOMMUNE, SØRFOLD KOMMUNE OG BEIARN KOMMUNE

Vedtak:
1. Beiarn kommune inngår administrativt vertskommunesamarbeid for

kommunepsykologtjenesten med Fauske kommune og Sørfold kommune, jf.
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.

24/1 7
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL - ENDRING AV
SKJENKETIDER - NYE BEIARN TURISTSENTER AS

Vedtak:

Nye Beiarn Turistsenter AS gis alminnelig beviling til skjenking etter alkohollovens § 1 -7,

Styrer:
Stedfortreder:

Oddbjørn Djupdal
Det gis fritak fra kravet om stedfortreder under forutsetning av
at styrer er tilstede ved virksomhet/skjenkelokalet i åpningstiden
(les innenfor kommunens grenser).

Nye Beiarn Turistsenter AS (84kvm)
01.05.2017 - 30.06.2020

Skjenkelokale:
Bevillingsperiode :

Skjenketid: For alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnold enn 22
volumprosent:
Søndag - torsdag kL. 11.00 - 01.30
Fredag -lørdag kLI 1.00 - 02.30

Skjenketid ute:

For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer:
Søndag - torsdag kL. 13.00 - 01.30
Fredag -lørdag: kL. 13.00 - 02.30.

Til kL. 01.00 alle dager.
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Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Marit Moldjord fratrådte som inhabil og det var ikke innalt varamedlem.

25/17
INNFØRING AV FJELL OVEN

Vedtak:
Beiarn kommune mener, med bakgrunn i Utmarkskommisjonens dom i Skjerstad- og
Beiarsaken av 26. april 1991 og Høyesteretts dom av 19. november 1991, at det er fastslått at
Statens arealer i Beiarn allerede er statsallmenning, og at fjellova er gjeldende. Med bakgrunn
i dette vedtar Beiarn kommune å oppnevne et fjellstyre for Beiarn statsallmenning.

Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter
som følger av fjellova skal inngå.

Beiarn kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyret over
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som Staten
gjennom Statskog SF i dag mottar for bruk og disse utmarksressursene, tilfaller
fjellstyret tillokalbefolkningens beste.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Nytt omforent forslag til vedtak ble referert som følger:

Beiarn kommune mener, med bakgrunn i Utmarkskommisjonens dom i Skjerstad- og
Beiarsaken av 26. april 1991 og Høyesteretts dom av 19. november 1991, at det er fastslått at
Statens arealer i Beiarn allerede er statsallmenning, og at fjellova er gjeldende. Med bakgrunn
i dette vedtar Beiarn kommune å oppnevne et fjellstyre for Beiarn statsallmenning.

Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter
som følger av fjellova skal inngå.

Beiarn kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyret over
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som Staten
gjennom Statskog SF i dag mottar for bruk og disse utmarksressursene, tilfaller
fjellstyret tillokalbefolkningens beste.

Votering:
Nytt omforent forslag ble holdt opp mot innstilingen fra plan- og ressursutvalget.

Ved voteringen ble nytt omforent forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:
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Beiarn kommune vedtar å iverksette fjellova ved å oppnevne et fjellstyre i henhold
til fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av
allmenningsrettighetene på stats grunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet
ledd.

Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter
som følger av fjellova skal inngå.

Beiarn kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyret over
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten
gjennom Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller

fjellstyret tillokalbefolkningens beste.
Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og
matdepartementet om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske
gjennomføringen av vedtaket.

26/17
HA VBRUKSPLAN FORSAL TEN

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

2. Vurdering av etablering av felles ressurs, herunder ansettelse av stilinger i eget
havbruksteam, 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.

3. Eventuelle konsekvenser for Beiarn Kommune legges fram i egen sak for

Kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

27/17
RESSURS OG RAMMETIMETALL 2017 - 2018

Vedtak:
Rammetimetallet for skolene er 15291 årstimer (Se tabell)
Ut fra dette vil det skoleåret 2017/2018 være behov for følgende stilingshjemler ved skolene:

Lærerstilinger:
Trones skole:
Moldjord skole:

1615 % + 30 %
1113% +15%
502 % + 15 %
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Ledelsesressurs: 170 %
Rektor: 100 %
Inspektør: 70 %

Assistenter i skolen: 154 %
Trones skole: 65 %
Moldjord skole: 89 %

Vernepleier Trones: 89 %
Merkantil stilling: 30 %
Voksenopplæring: 165 %

Grunnskolene rapporterer til Oppvekst for hvordan ressursen er blitt disponert.

Enstemmig vedtatt

28/17
FREMTIDIG BRUK A V MOLDJORD SKOLE

Vedtak:
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 investerings budsjettet.

Enstemmig vedtatt.

29/17
NYE BOLIGER STORJORD - ORGANISERING OG GJENNOMFØRING

Vedtak:
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.
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30/17
SALGILEIE AV TOMT - NYE BEIARN TURISTSENTER

Vedtak:
Forutsatt at Nye Beiar Turistsenter driver campingplass på gnr. 41, bnr. 32, imøtekommer
Beiarn kommune søknaden om disponering av 3,8 dekar av parsell på gnr. 41, bnr. 30, som er
omregulert fra forretning/kontor til campingplass, gjennom mindre endring av reguleringsplan
08.06.2010.

Søknaden innvilges enten gjennom en leieavtale på arealet eller salg. Prisen ved salg settes til
kroner 25,- pr m2. Ved en leieavtale settes prisen til kroner 1,- pr m2 pr år. Leiesummen
inneves i sin helhet uavhengig av om arealet ønskes benyttet kun deler av året.

Ved et salg settes det som vilkår at erverver betaler omkostninger for fradeling, samt at
forretningen utføres som en arealoverføring til gnr. 41, bnr. 32.

Enstemmig vedtatt
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