
MØTEPROTOKOLL

Beiarn Kommunestyre

Møtested: Kjellerstua Beiarn Sykehjem
Møtedato: 27.09.2017 Tid: 09:00

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

Navn
Monika Sande

Håkon André Nordberg Sæther
Linda T ove Tverrånes Moen
Ole-Håkon Hemminghytt
Helge Osbak
Linda Merete Larsen
Merethe Selfors
Marit Cicilie Moldjord
André Kristoffersen
Rune Jørgensen
Audgar Roald Carlsen
Julie Kristensen
Gudbjørg Haukdal Navjord
Tone Kristin Helbostad
Tore Nyvold
J an Helge Einan
Øyvind Sande

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:
RS
PS3 1,32,33,34,35,36,37,38,39,40/17

Underskrifter:

Forfall Møtt for

FO

FO

Linda Merete Larsen
Audgar Carlsen

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

31/17 17/528
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

32/17 17/517
VURDERING AV PLASSERING AV LEDIG LIKIVIDITET

33/17 16/979
SALTEN REGIONRÅD

34/17 17/381
VEDTEKTSENDRING SAL TEN REGIONRÅD

35/17 16/358
FINANSRAPPORTERING - RESUL TA T OG RUTINER

36/17 16/761
REGIONAL PLAN OM VANNKRAFT - POLITISK PRIORITERING AV
FOSSER

37/17 17/474
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL TOMT I HOLMEN
BOLIGFEL T

38/17 17/539
BRØYTESATSER PRIVATE VEIER 2017-2018

39/17 16/663
SAL TEN BRANN IKS - MEDLEMSKAP FOR VÆRØY KOMMUNE

40/17 17/522
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL
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KONSTITUERING:

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

Det var heller ingen innvendinger til sakslisten med tre ettersendte saker og fire ekstra
referater.

Kommunestyret var fulltallig med to møtende varamedlemmer. Fra administrasjonen møtte
leder oppvekst under orienteringer og ellers økonomisjefen og alle kommunallederne i tilegg
til rådmannen.

TEMATIME

Orienteringer om pågående nærings- og utviklingssaker i bygda.
Næringskonsulent Bjørnar Brændmo orienterte med bakgrunn i protokoll fra Formannskapets
møte 13. august 2017.

Budsjett- og økonomiplanarbeidet 2018 - 2021
Denne delen av møtet ble omgjort til arbeidsmøte med kommunestyret og gjennomført mot
slutten av møtedagen. Ordfører hadde ikke anledning å delta på denne delen av møtet. Det ble
varslet om at Formannskapet er innalt til ekstra møte 4. oktober då.

REFERATER

I tilknytning til referat om bruk av Moldjord skole også til barnehage stopper kommunestyret
videre utredning og vil ikke benytte de tildelte utredningsmidlene. Ordfører tilførte en
kommentar om at kommunen ikke vil legge bort tanken om å drive skolens arealer på en mer
effektiv måte.

F or øvrig var det ingen innvendinger til referatene.

Vedtak:

Referatene tas til orientering

Enst. vedtatt

HABILITET

Representanten Marit "Moldjord ba om at hennes habilitet ble avklart ifm sak 40/17, der hun er
saksbehandler. Kommunestyret fant Moldjord inhabiL. Det var ikke innalt vara til
behandlingen av sak 40/7, om skjenketillatelse til Kro og hotell på Storjord.
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31/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Protokoll fra møtet 21. juni då var undertegnet av Andre Kristoffersen og Linda Larsen i
tillegg til ordføreren. Kommunestyret godkjente denne.

Til å skrive under dagens protokoll ble Rune Jørgensen og Merete Selfors valgt.

Enst. vedtatt

32/17
VURDERING AV PLASSERING AV LEDIG LIKIVIDITET

Vedtak:

Beiarn kommune deltar i Gildeskål Sparebank sin emisjon med inntil kr. 5.000.000.
Deltakelsen finansieres ved at plassert ledig likviditet omplasseres.

Enstemmig vedtatt.

33/17
SAL TEN REGIONRÅD

Vedtak:
1. Beiarn kommune stiler seg bak arbeidsgruppens konklusjoner og forslag til endringer.

2. Regionrådet må utvikles som politisk arena der politiske saker for utvikling av regionen kan
drøftes selv om de måtte være potensielt kontroversielle.

3. For å bidra til god oversikt og folkevalgt styring, samt optimalisert økonomi, bør eksisterende
og eventuelle nye samarbeider avstedkomme færrest mulig selskaper og organisasjoner. De
fagorienterte interkommunale samarbeidene bør organiseres etter vertskommuneprinsippet,
ref. kommunelovens § 28.

Enstemmig vedtatt

34/1 7

VEDTEKTSENDRING SAL TEN REGIONRÅD

Vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner endring av vedtekter for Salten Regionråd, §§ 1 og 2.

Enstemmig vedtatt.

35/17
FINANSRAPPORTERING - RESULTAT OG RUTINER
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Vedtak:
Finansrapport pr. 30.08.17 tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

36/17
REGIONAL PLAN OM VANNKRFT - POLITISK PRIORITERING AV FOSSER

Vedtak:

Storåga/Beiarelva er ei Nasjonal lakseelv og i den forbindelse er også Tollåga, Tverråga og
Gjeddåga underlagt et vern. Det gjør at vi mener vi allerede har nok restriksjoner, og vil ikke
prioritere flere fosser og vassdrag.

Vedtatt med 1 1 mot 4 stemmer.

Behandling:
Samarbeidsgruppen SPIAP fremmet nytt forslag til vedtak som følger:

Storåga/Beiarelva er ei Nasjonal lakseelv og i den forbindelse er også Tollåga, Tverråga og
Gjeddåga underlagt et vern. Det gjør at vi mener vi allerede har nok restriksjoner, og vil ikke
prioritere flere fosser og vassdrag.

Beiarn Bygdeliste fremmet følgende forslag, med presisering av innstillingen:
Kommunestyret i Beiarn prioriterer følgende fosser i forhold til regional plan om vannkraft -
politisk prioritering av fosser:

. Foss i Eiteråga

. Moråga

. Savåga

. Bruforsen/Krågforsen

VOTERING

Forslaget fra samarbeidsgruppen SPIAP ble holdt opp mot forslaget fra Beiarn Bygdeliste.
Forslaget fra SPIAP fikk 11 stemmer mot 4 stemmer for forslaget fra BBL.

VEDTAK

Storåga/Beiarelva er ei Nasjonal lakseelv og i den forbindelse er også Tollåga, Tverråga og
Gjeddåga underlagt et vern. Det gjør at vi mener vi allerede har nok restriksjoner, og vil ikke
prioritere flere fosser og vassdrag.
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Rådmannens innstiling:
Kommunestyret i Beiarn prioriterer følgende fosser:

. Foss i Eiteråga

. Moråga

. Savåga

. Bruforsen/Krågforsen

37/17
SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL TOMT I HOLMEN BOLIGFELT

Vedtak:

Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon fra reguleringsplan for Holmen slik at
Karin Nordland kan kjøpe inntil 1 00 m2 fra det areal avsatt til parkering som ligger inntil gnr.
10, bnr. 67. Prisen settes til kr. 251m2 og kjøper betaler oppmåling og tingslysningskostnader.

Vedtaket begrunnes med at arealet har vært lagt ut parkering uten at det har blitt opparbeidet i
7 år. Arealet som selges vil ikke være nærmest veien, og dermed ikke hindre eventuell
fremtidig utvidelse av parkeringen.

Enst. vedtatt

Behandling:

Det ble opplyst at vedtaket også burde presisere de gjeldende prisene og møtet sa seg enig i
det.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune er positive til å innvilge dispensasjon fra reguleringsplan for Holmen slik at
Karin Nordland kan kjøpe inntil 100 m2 fra det areal avsatt til parkering som ligger inntil gnr.
10, bnr. 67.

Vedtaket begrunnes med at arealet har vært lagt ut parkering uten at det har blitt opparbeidet i
7 år. Arealet som selges vil ikke være nærmest veien, og dermed ikke hindre eventuell
fremtidig utvidelse av parkeringen.

38/1 7
BRØYTESATSERPRIVATE VEIER 2017-2018

Vedtak:
Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende
refusjon fra oppsitterne, eksklusiv moms:

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.273,-
B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 2.727,-
C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.636,-
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D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 992,-
E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasserlparkeringsplasser over 100 m2 for

kr. 18,20 pr. m2.

Private veger og parkeringsplasser brøytes maksimalt 2 ganger pr. dag. Der det er spesielt
vanskelige forhold, kan dette fravikes.

En forutsetning for at private veier brøytes er at alle oppsitterne langs veien deltar i ordningen.

Ordningen omfatter ikke fritidsboliger og gjelder kun fastboende i kommunen.

Enstemmig vedtatt.

39/17
SAL TEN BRANN IKS - MEDLEMSKAP FOR VÆRØY KOMMUNE

Vedtak:
1. V ærøy kommune tas inn som deleier av Salten Brann IKS under forutsetning om at de

dekker utgiftene til avvik i brannvernordningen med en øremerket avsetning med kr.
508.500,- pr. driftsår, de tre første årene som deleier.

2. Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS
tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.

3. Medlemskapet trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november
2017.

Enstemmig vedtatt.

40/1 7
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

Vedtak:
I henhold til alkohollovens § 1 -7, § 1.7 a til c, gis Beiarn Kro og Hotell - v Diyal Singh i Mat
Catering Invest nuf, alminnelig skjenkebeviling

Styrer:
Stedfortreder:
Skjenkelokale:

Diyal Singh
Bjørn Arvid Winter Quale
Beiarn kro og hotell, restauranten 282kvm og hotellet 300kvm - og
uteareal med avgrensning på 110kvm

Bevillingsperiode: 29.09.2017- 30.06.2020

Skjenketid for gr. 1 og gr.2 :

Søndag - torsdag
Fredag -søndag

kL. 08.00 - 01.30
kL. 08.00 - 02.30
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Skjenketid for gr.3:

Søndag -torsdag
Fredag-søndag

kL. 13.00 - 01.30
kL. 13.00 - 02.30

*Ved uteservering avsluttes skjenkingen kl 01.00

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Marit Moldjord fratrådte som inhabiL. Det var ikke innalt varamedlem.

Det ble opplyst at bevillngsperiodens start i innstilingen var satt til en dag etter planlagt
åpning. Kommunestyret fant da grunnlag for å sette bevillingsperiodens start til 29. september
2017.
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