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Etter forutgående innkalling ble det avholdt møte i Beiarn Formannskap 29. november 2017.
Ordfører Monika Sande åpnet møtet. Til stede var alle faste medlemmer av Formannskapet.

Fra administrasjonen møtte rådmann, kommunallederne Agot Eide og økonomisjef Geir Ame
Sol bakk i alle saker. Kommunalleder Lisbeth Movik møtte i budsjettsaka. Dessuten møtte
næringskonsulent Bjørnar Brændmo og daglig leder i Sjøfossen Næringsutvikling AS i
orienteringer om næringssaker.

Det var ingen innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller
ingen innvendinger til sakskartet. Oppdatert referatliste ble omdelt og ordfører gjorde rede for
at hun vile gi en muntlig orientering fra saker hun jobber med og møter hun har deltatt på.

REFERATER:
Referatliste ble omdelt og gjennomgått.

Ordføreren redegjorde for kommunens salg av aksjene i Moldjord Holding AS. Aksjene ble
solgt 28. november 2017.

Fra reindriften er det kommet brev til kommunen med anmodning om å bidra til å stoppe
løypekjøringen til IL Stormfjell på Beiarfjellet. Det påstås at løypene og trafikken er til skade
for reindriften, spesielt i tiden der det foregår kalving. Saken vil bli behandlet videre i samråd
med blant annet idrettslaget og driftsutvalget.

Næringskonsulenten gaven kort orientering om forestående eiermøte i Beiarvekst as, særlig
relatert til planene om nytt næringsbygg på Tollå.

Næringskonsulententen orienterte om det interne arbeidet i næringsnettverket i Salten.
Herunder ble strategiplan for mineralnæringen spesielt omtalt. Den skal behandles nokså
raskt. Reiselivsplanen, destinasjonsarbeidet og videre drift av næringsnettverket, etter
byregionsprosjektet ble også tatt opp.

Næringskonsulenten orienterte også om status for skisseprosjekt utvidelse av Laftehytta og for
arbeidet med bedre mobildekning.

Ordføreren orienterte fra de sakene som for tiden opptok henne mest. Hun gav uttrykk for at
hun på nyåret vil ta et nytt initiativ i forhold til videre arbeid med innføring av Fjelloven.
Ellers orienterte hun om arbeidet med konsesjonskraftavtalen med Nordland Fylkeskommune
og regjeringens forslag om - og senere avgjørelse om å avvikle eiendomsskatt på verk og bruk.
Særlig de to siste sakene ble drøftet.

Ordføreren orienterte også etter gjennomført møte i IKS'ene Helse- og miljøtilsyn Salten,
IRIS Salten IKS og Salten Brann IKS. Det skal være viktig eiermøte 31. januar for å følge opp
eiersignalene og for å avklare aktuelle saker for Irisfondet. Til slutt orienterte hun om at hun
også har engasjert seg i forhold til forslaget om å legge ned det lokale Helfo-kontoret.

Vedtak:

Referatene tas til orientering
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Enst. vedtatt

Solbakk Tre AS

Formannskapet drøftet etter dettemail av 29/11 fra styreleder i Solbakk Tre AS, Kurt
Kristoffersen. Etter eiermøte i Solbakk Tre AS og etter selskapets påfølgende
forhandlingsmøte med Mestergruppen er mulighetene oppsummert i nevntemail fra styrets
leder. Av mailen fremgår et ønske om, gjennom en rettet emisjon, raskt å omgjøre noe av
kommunens lån til aksjekapitaL. Dette spørsmålet ble drøftet av Formannskapet i lukket møte,
kfr kommunelovens §31.

Følgende vedtak ble fattet:

Ordfører gis myndighet til å forh an die og ti å omgjøre inntil kr. 1.375.000 av
kommunens lån til aksjekapital.

Vedtaket er å anse som unntatt offentlighet i den perioden forhandlingene pågår.

Enst. vedtatt

41/17
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:
Protokoll fra siste møte i Formannskapet ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

42/17
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR 2018 - 2021

Vedtak:

I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2019 - 2021 og budsjett
for 2018 som følger:

1. A vgifts- og gebyrregulativet for 2018 vedtas iht vedlegg.

2. Budsjett for 2018, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig
fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018

Netto utgiftsramme
Netto utgiftsramme
Netto utgiftsramme

Sentralledelse
Land./kult./miljø

Teknisk

NOK

11 724

857

6 450 023

7 256 092
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Netto utgiftsramme Religiøse formål 1 383 000

24 994

851

46 056

480

-3 946 762

91 640

052

Netto utgiftsramme Oppvekst

Netto utgiftsramme
Netto utgiftsramme

Helse og omsorg

Næring

SUM - til fordeling drift

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 - 2021 vedtas slik det fremgår av vedlagte
spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringstiltakene er vedtatt i Beiarn
Formannskap i møte 15. november 2017.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 i henhold til oppstilt oversikt over
investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 22.624.000 som lån til kommunale investeringer.

5. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd bokstav a, videreføres for
2018, utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk (næring). Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promile, jfr eiendomsskatteloven § 11, første
ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr 1. juni og pr. 1. desember. Ved
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter skattevedtekter vedtatt av
kommunestyret.

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom
ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Saksordfører: Håkon Sæther.

Behandling:

Rådmannen, økonomisjefen og kommunallederne presenterte rådmannens budsjettforslag og
grunnlaget budsjettet bygger på. Etter dette presenterte samarbeidsgruppen AP/SP sitt felles
forslag og Beiarn Bygdeliste sitt forslag.

Votering:
Rådmannens forslag ble regnet som det mest ytterliggående og først stemt over. Forslaget fikk
ingen stemmer og falt. Etter dette ble samarbeidsgruppen AP/SP sitt forslag til budsjett- og
økonomiplan for 2018 - 2021 holdt opp mot forslaget fra Beiarn Bygdeliste.

AP/SP sitt forslag fikk fire stemmer mot Bygdelistas ene. Vedtak og innstilling til
kommunestyret vil bli lagt ut til offentlig ettersyn så snart dette lar seg gjøre.
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Vedtak:
I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2019 - 2021 og budsjett
for 2018 som følger:

rß

1. A vgifts- og gebyrregulativet for 2018 vedtas iht vedlegg.

2. Budsjett for 2018, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig
fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018 NOK

11 724

Netto utgiftsramme Sentralledelse 857

Netto utgiftsramme Land./kult./miljø 6 450 023

Netto utgiftsramme Teknisk 7 256 092

Netto utgiftsramme Religiøse formål 1 383 000

24 994

Netto utgiftsramme Oppvekst 851

46 056

Netto utgiftsramme Helse og omsorg 480

Netto utgiftsramme Næring -3 946 762

91 640

SUM - til fordeling drift 052

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2019 - 2021 vedtas slik det fremgår av vedlagte
spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringstiltakene er vedtatt i Beiarn
Formannskap i møte 15. november 201 7.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 i henhold til oppstilt oversikt over
investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 22.624.000 som lån til kommunale investeringer.

5. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd bokstav a, videreføres for
2018, utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk (næring). Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promile, jfr eiendomsskatteloven § 11, første
ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr 1. juni og pr. 1. desember. Ved
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter skattevedtekter vedtatt av
kommunestyret.

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom
ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Saksordfører: Håkon Sæther.
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Rådmannens innstiling:
I medhold av kommunelovens §§ 44 og 45, vedtas økonomiplan for 2018 - 2021 og budsjett
for 2018 som følger:

1. A vgifts- og gebyrregulativet for 2018 vedtas iht vedlegg.

2. Budsjett for 2018, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig
fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2018 NOK

Driftsinntekter Sentralledelse 11 724 857
Driftsinntekter Land./kult./miljø 6 450 023

Driftsinntekter Teknisk 7 256 092
Driftsinntekter Religiøse formål 1 283 000

Driftsinntekter Oppvekst 24994851
Driftsinntekter Helse og omsorg 46 056 480
Driftsinntekter Næring -3 946 762

SUM - til fordeling drift 91 540052

3. Beiarn kommunes økonomiplan for 2017 - 2020 vedtas slik det fremgår av vedlagte
spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringstiltakene er vedtatt i Beiarn
Formannskap i møte 15. november 2017.

4. Kommunestyret godkjenner låneopptak for 2018 i henhold til oppstilt oversikt over
investeringene og hvordan disse planlegges finansiert:

Kr. 4.000.000 som startlån til videre utlån
Kr. 22.624.000 som lån til kommunale investeringer 2018.

5. I medhold av eiendomsskatteloven § 2 og § 3, første ledd bokstav a, videreføres for
2018, utskriving av eiendomsskatt på verk og bruk (næring). Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promile, jfr eiendomsskatteloven § 11, første
ledd. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, pr 1. juni og pr. 1. desember. Ved
taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter skattevedtekter vedtatt av
kommunestyret.

6. Rådmannen gis fullmakt til å regulere rammeområdenes budsjetter internt mellom
ulike ansvar så lenge dette er innenfor kommunestyrets tildelte ramme.

7. 0konomiplanen for årene 2019 - 2021 godkjennes iht de oppstilinger og tiltak som
følger av rådmannens forslag og som gir budsjettbalanse for det enkelte år.

43/17
MØTEPLAN 2018

Vedtak:
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Møteplan for 2018 godkjennes.

Saksordfører: Monika Sande

44/1 7
INFORMASJON OM EKTESKAPSLOVEN - VIGSELSMYNDIGHET

Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen opprette et kommunalt vigselstilbud fra 1.1.2018 som følge

av at borgerlig vigselsmyndighet overføres fra tingretten til kommunene fra samme tidspunkt.
Vigselstilbudet skal også omfatte innbyggere fra andre kommuner.

2. Kommunestyret ber rådmannen om snarlig å fremme en sak med retningslinjer for
gjennomføring av det kommunale vigselstilbudet.

3. Med hjemmel i ekteskapslovens § 12 delegerer Beiarn kommunestyre vigselsmyndighet til
følgende personer:

Ordfører Monika Sande
Varaordfører Håkon Sæther
Rådmann Ole Petter Nybakk
Politisk sekretær Karin Alise Nordland

Delegert myndighet utføres i tillegg til lovbestemt myndighet tilagt ordfører og varaordfører,
og trer i kraft fra 1.1.2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Linda Moen.

45/17
ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNAL T SEKRTARIATS SELSKAP OG
REVISJONSSELSKAP I NORDLAND

Vedtak:
1. Beiarn kommune tar initiativ til gjennomføring av et eiermøte i Salten

kommunerevisjon IKS på nyåret 2018. Nordland Fylkeskommunes initiativ til
etablering av nytt revisjonsselskap ønskes debattert opp mot en alternativ intern
strategiprosess. Beiarn kommunestyre gir ordføreren mandat til å representere
kommunens syn på eiermøtet.

2. Beiarn kommune stiler seg positiv til å vurdere alternativer til dagens ordning med
sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Alternativer til dagens organisering må
imidlertid utredes. Det bes om at slik utredning organiseres gjennom
rådmansutvalget i Salten regionråd. Salten kontrollutvalgsservice trekkes inn i
utredningen og den enkelte rådmann gir sin anbefaling innen utgangen av 2018.

Enstemmig vedtatt.
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Saksordfører: Gudbjørg Navjord.

46/17
KONSESJONSKRFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Vedtak:

1. Beiarn kommune godkj enner at frist for oppsigelse av avtalen av juni 1983 om deling
av gevinst ved salg av konsesjonskraft, forlenget av Fylkestinget i sak 04/12 med utløp
09. juni 2023, er 9. juni 2018. Dette er 5 år før avtaleperiodens utløp.

2. Ordføreren gis mandat til å forhandle om videreføring av den konsesjonskraftavtalen
blant annet Beiarn kommune har med Nordland Fylkeskommune om deling av
gevinsten på den konsesjonskraftmengden vi ikke kan nyttiggjøre oss alene.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører Monika Sande.

47/17
STRATEGIPLAN REISELIV SAL TEN

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

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Beiarn kommune legges
fram i egen sak.

3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som et vedlegg til strategisk
næringsplan.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord.
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