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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg: DRI FTSUTVALGET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 1 8.1 0.2017 Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Helge Osbak
Merethe Selfors
Marit Cicilie Moldjord
Øyvind Sande

Julie Kristensen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERA TER

DELEGERTE VEDTAK

29/17 17/593
GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

30/17 17/513
SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ALKOHOL COOP BEIARN
OG MI SVÆR SA

3 1/1 7 1 7/337
ENDRI NG AV VEDTEKTER TIL KULTURPRI SEN

32/17 16/1226
SKOLEUTVIKLING I SAL TEN - NY DESENTRALISET ORDNING
FOR KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN - Ettersendes.

Beiarn kommune, 12.10.2017

Helge Osbak
Leder.



Saksnr
Løpenr

16/1226-9
4142/17

17/574-1
4316/17

17/254-8
4390/17

16/659-13
4442/17

16/659-12
4441/17

16/1226-10
4420/17

REFERERES FRA
D OKU M E N T J OU R N AL

Dato: - Utvalg: DRU Driftsutvalget

Regdato
Navn
Innold

A vd/Sek/Sakb Arkivkode

25.09.201 7 BK/PN/TGO A20
Fylkesmannen I Nordland
DESENTRALISERT KOMPETANSEUTVIKLING I SKOLEN,
ET ABLERI G AV NETTVERK, I NRAPPORTERIG OG
FINANSIERIG 2017

04. 10. 2017 BK// OPN 020
Den Norske Kirke

HØRIG OM SOKNESTRUKTUR I SAL TEN PROSTI

09.10.2017 BK/TEK/TG L32
Statens kartverk tinglysing

SKJEMA FOR BEHANDLING AV NYE ADRESSENAVN

11. 10. 2017 BK//OPN 024
SAMARBEIDSAVTALE BK - NAV - GJELDENDE AVTALE

11. 10. 2017 BK//OPN 024
DRIFTSAVTALE MELLOM BK OG NA V - GJELDENDE A VT ALE

11.10.2017 BK/PN/TGO A20
Sammarbeidskommuner i Salten
SKOLEUTVIKLING I SALTEN. SØKNAD HØSTEN 2017



Delegerte vedtak
Dato: - Utvalg: DRU Driftsutvalget

Arkivsak Dato
Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

1 7/521 20.09.201 7 DS 25/1 7 BK/SER/LG U63
Søknad innvilget

SØKNAD OM AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

1 7/534 02.1 0.201 7 DS 27/1 7 BK/PN/MM 252
Borgny Sofie Johannessen
SØKNAD OM STARTÂN OG TILSKUDD BORGNY SOFIE JOHANNESSEN

1 7/575 06.1 0.201 7 DS 28/1 7 BK/SER/AS U62
Innstiling vedtatt

UTVIDET SALGSBEVILLING COOP BEIARN OG MISVÆR, AVDELING
MOLDJORD 2.12.2017 OG 18. - 23.12.2017

17/459 09. 10. 2017 DS 29/17 BK/ KASS E/ GAS
Anne Grete Sjøgård
STARTLÂN ANNE GRETE SJ0GÂRD

252



GODKJENNING AV PROTOKOLL - DRIFTSUTVALGET

Sak 29/17

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Karin Nordland
17/593

Arkiv: 033

Saksnr.:
29/17

Utvalg
Driftsutvalget

Møtedato
18.10.2017
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Sak 30/17

SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ALKOHOL
COOP BEIARN OG MISVÆR SA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marit Moldjord
17/513

Arkiv: U63

Saksnr.:
30/17
/

Utvalg Møtedato
Driftsutvalget
Beiarn Kommunestyre

18.10.2017

Rådmannens innstiling:
Coop Prix Beiarn gis anledning til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1 :
Mandag til fredag fra kl 08.00 til 20.00
Lørdager fra kl 09.00 til kl 18.00

Saksutredning:
7.september dette år søker Coop Beiarn og Misvær avd. Storjord om å utvide sin salgstid for
alkohol gr. 1

De omprofilerer butikken til Coop Prix, fom 09.11.17, og i den forbindelse vil det bli utvidet
åpningstid ved butikken. Mandag til fredag 07.00 -21.00, lørdag 09.00 til 20.00

Bakgrunn:
Coop BEMI Storjord fikk forlenget sin beviling i 4 år - til og med år 2020. Bevilingen ble
gitt da grunnlaget var uendret siden forrige valgperiode.
Nå endrer butikken navn og åpningstider og da er det nødvendig med en ny politisk
behandling.

Vurdering:
Alkohollovens § 3-7 gir kommunestyret anledning til generelt eller for det enkelte salgs sted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd: Salg og
utlevering av alkoholholdig drikk gruppe i kan skje fra kl 08.00 ti! kli8. 00. På dager før søn-
og hellgdager skal salget opphøre kli5. 00. Dette gjelder ikke dagen før Kristi
Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted ti! bestemte tider på dagen
eller på bestemte ukedager.

Salg og utlevering av drikk nevnt iførste ledd skal ikke skje på søn- og hellgdager, i.mai og
i7. mai.
§3-9 Bevillngen skal utøves på en slik måte at de vi!kår som er nevnt i bevilingsvedtaket, i
denne lov og i bestemmelser gitt i medhold av denne, ti! enhver tid er oppfylt, og for øvrig på
en forsvarlig måte.

Vedlegg:
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Sak 31/17

ENDRING AV VEDTEKTENE TIL KULTURPRISEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

J anne Berntsen
17/337

Arkiv: 223

Saksnr.:
21/17
31/17
/

Utvalg Møtedato
Driftsutvalget
Driftsutvalget
Beiarn Kommunestyre

07.06.2017
18.10.2017

Rådmannens innstiling:
Vedtektene for Beiarn kommunes kulturpris endres slik:

1. Formålet med kulturprisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats på kulturfeltet i
kommunen, samt stimulere til innsats. Kulturprisen skal "henge høyt" og hedre personer som
har bidratt med en god egeninnsats innen kulturarbeid utenom ordninært frivilighetsarbeid.

2. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig. Forslaget
må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement på
kulturfeltet, herunder materiell og immateriell kultur.

3. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat, vil utdeling ikke finne sted.

4. Prisen består av et pengebeløp på kr. 10.000,-. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal
ledsages av et diplom som et varig tegn på og minne om at vedkommende er tildelt prisen.
Hele prisbeløpet skal tilfalle en person.

5. Prisen gjøres kjent i kommunen og forslag på kandidater kan sendes inn av enkeltpersoner,
foreninger og andre.

Saksutredning:
Kulturprisen ble etablert i 1982. Fram til 2014 har 30 personer fått prisen. I de senere årene er det
kommet inn få eller ingen forslag til kandidat. 12011 ble det gjort en endring i vedtektene ved å
begrense prisutdelingen til hvert 3. år. Dette fordi det ikke forventes å finne kandidater hvert år.
Pengebeløpet på kr. 7.000,- ble ikke endret.

I begrunnelsen for tildeling av kulturpris heter det at: ((Beiarn kommunes formål med kulturprisen, er
å hedre personer som har bidratt med en god og årelang innsats på kultursektoren i kommunen, samt
stimulere til videre innsats. Kulturprisen innehar et kvalitetsstempel og skal henge høyt. Forslaget til
kulturprisen må inneholde en begrunnelse og beskrive kandidatens deltakelse og engasjement i
kulturlivet)).
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Sak 31/17

Reglene ble revidert og vedtatt i kommunestyret 2011. Gjeldende regelverk er disse vedtektene:

l. Beiarn kommunes kulturpris er oppsatt av Beiarn kulturstyre, nå Driftsutvalget, og skal
utdeles til personer som har gjort seg fortjent til den ved særlig innsats på kultursektoren i
kommunen.

2. Prisen skal bestå av et pengebeløp hvis størrelse bestemmes hver gang ved særskilt

bevilgning. Prisen utdeles hvert tredje år. Den skal ledsages av et diplom som et varig tegn på
og minne om at vedkommende er tildelt prisen.

3. Formålet med prisen er å hedre personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet i
kommunen, og stimulere til innsats. Kulturprisen skal "henge høyt" og være et bevis på
årelang innsats og interesse for kulturlivet.

4. Hele prisbeløpet skal tilfalle en person. Skulle man et år ikke ha forslag på verdig kandidat,
vil utdeling ikke finne sted.

5. Driftsutvalget foretar utdeling av prisen til det tidspunkt man finner hensiktsmessig.

6. Prisen gjøres kjent i kommunen på høvelig måte, og forslag på kandidater kan sendes inn av
enkeltpersoner, foreninger og andre.

Vurdering:
Vedtektene bør justeres og ta høyde for at en kulturpris skal gjenspeile aktivitetene i samfunnet, som
endres og utvikles over tid. Nye kulturuttrykk og aktiviteter bør ikke utelukkes. Det bør óg være en
pris til de som går nye veger innen kulturlivet, og som kombinerer tradisjonelt og nyt.

Det må gjøres en vesentlig forskjell på hva som er kulturpris ogjrivillghetspris, når man har begge
tildelinger i kommunen. Frivilighetsprisen blir tildelt den som ((utmerker seg i frivilig ulønnet arbeid
og har et samfunnsengasjement for sitt nærmiljø og sine medmenneskeT).
A gjøre et skile her, betyr at kulturprisen tildeles den som på eget initiativ gjør en innsats på
kulturfeltet ut over det vanlige og som skiler seg ut fra arbeidet innenfor foreninger og ordinært
frivilighetsarbeid. Det er et engasjement som hører inn under kulturfeltet herunder mat, språk,
musikk, idrett, litteratur, kunst osv.

Man bør åpne for å gi kulturprisen til personer som også driver kulturnæring, dersom man har bidratt
til å fremme Beiarn kommune gjennom sitt virke.

Formålet bør ikke være å dele ut kulturprisen hvert år, men opprettholde en kulturpris som skaper
engasjement, inspirasjon og motivasjon. Det skal være et ekstraordinært arbeid innen materiell og
immateriell kultur jfr. uttrykket ((henge høyt)).
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SKOLEUTVIKLING I SAL TEN - NY DESENTRALISET ORDNING FOR
KOMPE T ANSEUTVIKLING I SKOLEN

Sak 32/17

Saksbehandler:
Arkivsaksnr. :

Arkiv: A20Tone Gundersen Opli
16/1226

Saksnr.:
32/17

Utvalg
Driftsutvalget

Møtedato
18.10.2017

Rådmannens innstiling:

Saksdokumentene ettersendes.
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