
MØTEPROTOKOLL

Beiarn Kommunestyre

Møtested: Kjellerstua Beiarn Sykehjem
Møtedato: 25.10.2017 Tid: 09:00

Innkalte:
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Medlem
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
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
Julie Kristensen
Gudbjørg Haukdal Navjord
Tone Kristin Helbostad
Tore Nyvold
Arne Larsen

Monika Slåttkjær
Rita Olsen
Jan Helge Einan
Øyvind Sande

Torbjørn Grimstad

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
PS 41, 42, 43, 44, 45, 36 og 47/17

Underskrifter:

Forfall Møtt for

FO
FO
FO

FO

FO

FO
Håkon Sæther
Linda Larsen
Ole Håkon Hemminghytt
Linda Larsen
Andre Kristoffersen
Tore Nyvold

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

REFERATER

41/17 17/596
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

42/17 17/584
BUDSJSETTREGULERING 2017 - DRIFTSBUDSJETT

43/17 17/595
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2017

44/17 17/524
SØKNAD OM ENDRING I ÅPNINGSTIDER

45/17 17/513
SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ALKOHOL COOP BEIARN
OG MISVÆR SA

46/17 17/337
ENDRING AV VEDTEKTENE TIL KULTURPRISEN

47/17 17/506
BEIARN EIENDOM AS
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Med bakgrunn i forutgående innalling ble det avholdt møte i Beiarn kommunestyre 25.
oktober 2017 i kjellerstua på Beiarn sykehjem. Ordfører Monika Sande åpnet møtet og ønsket
velkommen. Det var ingen innvendinger til innallngen og møtet ble erklært lovlig satt.

Kommunestyret var fulltallige med faste medlemmer og 6 varamedlemmer.

Fra administrasjonen møtte rådmann, økonomisjefen og kommunallederne Frank Movik og
Lisbeth Movik. Leder for oppvekst, Tone G Opli møtte i tematimen sammen med lærer Stian
Brændmo. Næringskonsulent Bjørnar Brændmo møtte i referatsak om bedret mobildekning og
i sak 47/17 om Beiarn Eiendom AS.

Varaordfører hadde forfall. Ordfører ønsket derfor settevaraordfører til møtets gjennomføring
og foreslo Gudbjørg Navjord. Hun ble enstemmig valgt og tiltrådte ved dirigentbordet.

Det var ingen innvendinger til sakskartet som ble godkjent slik utsendt, inkludert fire nye
referater og en tileggssak, nr 47/17.

HABILITET:
Representanten Marit Moldjord, meldte fra at hun er saksbehandler i sak 45/17 om utvidet
salgstid for alkohoL. Hun mente seg selv inhabiL. Kommunestyrets fant Moldjord å være
inhabiL. Det var ikke innalt vara i hennes sted.

TEMATIME:
Fra oppvekst møtte leder oppvekst Tone G. Opli og Stian Brændmo. De holdt tematime om
kompetanseheving og utviklingsarbeid i Beiarskolen.

ORIENTERING:
Rådmannen, økonomisjefen og kommunalleder Frank Movik redegjorde om status for
budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Kommunens budsjettmessige underdekning for 2018 ser pr dato ut til å være på ca. 3,7
milioner. Denne øker betydelig utover i planperioden til ca. 9,0 milioner i 2021. Vesentligst
er inntektsnedgang knyttet til mindre/ingen nye flyktninger, konsesjonskraft og eiendomsskatt
på (kraft)verk og bruk. Det siste etter betydelige endringer i Regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2018.

Kommunalleder Frank Movik omdelte liste over de investeringene administrasjonen kommer
til å fremme og prioritere i økonomiplanperioden. Sak om dette vil bli fremmet for
Formannskapets neste møte. Kommunestyret får denne tilbake som samlet sak i
desembermøtet. Budsjett- og økonomiplan vil da bli behandlet i en og samme sak.

I tilknytning til saken ba rådmannen om forståelse for at kommunens planlagte og svært
ambisiøse investeringer avstedkommer behov for en egen fireårig prosjektstiling knyttet til
prosjektledelse, planlegging, prosjektering og investeringoppfølging.
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Rådmannen ba om tilatelse og konket vedtak der det snarest utlyses egen stilling som
finansieres over investeringsbudsjettet.

Vedtak:
Kommunestyret tar presentasjonen til foreløpig orientering.

Til gjennomføring av planlagte investeringer i økonomiplanperioden gis administrasjonen
tillatelse til å utlyse ei fireårig prosjektstiling. Lønnskostnadene dekkes gjennom
investerings budsj ettet.

Enst. vedtatt

REFERATER

Referatene ble gjennomgått og spørsmål ble besvart.

Under presentasjonen av referatene ble representanten Rita Olsen innvilget permisjon for
resten av møtet. Det var ikke innalt vara i hennes sted og resten av møtet ble gjennomført
med 14 representanter.

Det ble knyttet konkete vedtak til følgende referater:

Kommunestyrets uttalelse til Regjeringens forslag til budsjett for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Enst. vedtatt

I tilknytning til Kontrollutvalgets protokoll fra møte 16. oktober då merket kommunestyret seg
at man hadde bedt kommunestyret vurderer å delta i utredningen av nytt selskap for revisjon
og nytt selskap for sekretariat. Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Kommunestyret ber om at sak om å vurdere å si ja til å delta i nytt selskap for revisjon og
nytt selskap for sekretariat tas opp på neste kommunestyremøte med saksutredningfra
administrasjonen.

Enst. vedtatt

Øvrige referater tas til orientering.

Enst vedtatt.
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41/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Vedtak:
Protokollen fra møte 27. september då ble underskrevet av Rune Jørgensen og Merethe
Selfors i tilegg til ordføreren. Protokollen ble godkjent.

Til å underskrive dagens protokoll ble Tone Helbostad og Marit Moldjord valgt.

Enst. vedtatt

42/17
BUDSJSETTREGULERING 2017 - DRIFTSBUDSJETT

Vedtak:
Budsjettreguleringen for 2017 viser behov for netto tilførsel på totalt kr. 3.755.413 fordelt
som følger:

Budsjettendring 1.1/1.7/1.8 Mindreforbruk
Budsjettendring konsesjonskraft
Budsjettendring 1.2 Merforbruk
Budsjettendring 1.3 Merforbruk
Budsjettendring 1.5 Mindreforbruk
Netto endringer mot fond/kapital av budsjettregulering

126000
-1 000000

-705 000
-2 187913

11 500

-3755413

Mindreinntekter/merforbruk finansieres ved følgende disposisjoner;

Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.2
Dekkes ved ubrukte midler rammeområde 1.3
Bruk av disposisjonsfond rammeområde 1.3
Bruk av rentereguleringsfond
Bruk av driftsfond, Beiarn kommune
Sum inndekket merforbruk ved
budsjettregulering

705 000
545 299

1 179 525
1 000 000

325 589

3755413

I tilegg til dette er kommunestyrets vedtatte disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
for 2016 innarbeidet i budsjettreguleringen som følger;

Avsetning Flyktningefond
Avsetning Bufferfond

Avsetning Boligfond
Disponert mindreforbruk 2016

2 700 000
5633 000

500000
8833 000

Enstemmig vedtatt.
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43/17
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2017

Vedtak:
Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Investeringer som er vedtatt, men ikke ferdigstilt, utgjør pr. 30.09.2017 kr. 48.393.367.

Den delen av disse investeringene som ikke blir ferdigstilt pr. 31.12.2017 overføres til 2018
og innarbeides i investeringsbudsjettet for 2018 og økonomiplan for perioden 2018 til 2021.

Rest utbetalte lånemidler til mulig justering av låneopptak i 2017 utgjør kr. o.

Underfinansiering av vedtatte og igangsatte prosjekter som overføres utgjør kr. 224.186 og
finansieres ved bruk av fond.

Enstemmig vedtatt.

44/1 7
SØKNAD OM ENDRING I ÅPNINGSTIDER

Vedtak:
Beiarn kommune tar til etterretning at lov om åpningstider for utsalgssteder er opphørt. Den
tidligere kommunale forskriften på området er slikt sett ikke gjeldende.

Det er lov om hellgdager og helligdagsfred som regulerer åpningstiden for utsalgssteder.

Enstemmig vedtatt.

45/17
SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR ALKOHOL
COOP BEIARN OG MISVÆR SA

Vedtak:
Coop Prix Beiarr gis anledning til å selge alkoholholdig drikk gruppe 1 som følger:

Mandag til fredag fra kl 08.00 til 20.00

Lørdager fra kl 09.00 til kl 18.00

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Repr. Marit Moldjord fratrådte som inhabiL.
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46/17
KUL TURPRISEN 2017

Vedtak:
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 ordinært 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.

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

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Ordføreren foreslo følgende språklig justering av pkt. 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.

Driftsutvalgets innstilling ble holdt opp mot endringsforslaget fra ordfører.

Endringsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

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.
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47/17
BEIARN EIENDOM AS

Vedtak:

Beiarn kommune gjør låneopptak, stort kr. 4.000.000 for videreutlån til Beiarn Eiendom AS.
Dette skal utgjøre en mellomfinansiering slik at selskapets forpliktelser kan innfris.

Kommunestyret skal senere ha seg forelagt en sak om hva som er beste organisering og
finansiering av viktig infrastruktur kommunen skal delta i oppbyggingen av.

Enstemmig vedtatt.
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