
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 07.02.2018 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Navn Forfall Møtt for
Monika Sande

André Kristoffersen
Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tove Tverrånes Moen
Gudbjørg Haukdal Navjord

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 1,2,3,4/18

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møte bokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Postadresse:
Moldjord
8 i i O MOLDJORD

Besøksadresse:
Kommunehuset
MOLDJORD

Telefon:
Telefaks:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

REFERATER

DELEGERTE VEDTAK

1/18 18/49
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

2/18 18/56
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018

3/18 18/43
FINANSIERINGSLØSNINGER FOR STØRR
NÆRINGSINVESTERINGER. KOMMUNAL ROLLE OG
PRIORITERING.

4/18 16/928
NYE BOLIGER STORJORD - FINANSIERING



Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger til
møteinnallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller ingen innvendinger til
sakskartet og man var enige om å ta inn ekstra sak om finansiering av boliger Storjord.

REFERATER

På grunn av tidsbegrensninger ble ingen av referatene gjennomgått. Disse føres videre til
kommunestyrets møte 21. februar då.

DELEGERTE VEDTAK

Det var ingen kommentarer til delegert vedtak, der Kvanto Bygg AS har fått støtte på kr.
6.000 til gjennomføring av studietur.

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Protokollen ble godkjent uten anmerkninger.

Enstemmig vedtatt

1/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokollen ble godkjent uten anmerkninger.

Enstemmig vedtatt.

2/18
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018

Vedtak:
Det ble ikke fattet vedtak i saken

Behandling:
Formannskapet drøftet de fire hovedspørsmålene i det omdelte debattheftet. Noen innspil ble
gitt til varaordføreren og personalansvarlige. Det er disse som skal representere kommunen på
KS sin regionale arbeidsgiverkonferanse i Bodø, hvorfra samlede innspil gis til KS sentralt i
forkant av de hovedforhandlingene.

Det ble ikke fattet konket vedtak i saken.



Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune har følgende svar og innspill til de ulike temaene i KS debatthefte:

1. Hvilke elementer i hovedtariffoppgjøret (f.eks. generelle tillegg, lokal pott eller andre
godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen? ........................

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny
offentlig tjenestepensjon? .................................

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv? .................................

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag tI bemanningsnormer og kompetansekrav?

3/18
FINANSIERINGSLØSNINGER FOR STØRR NÆRINGSINVESTERINGER.
KOMMUNAL ROLLE OG PRIORITEIUNG.

Vedtak:

En gruppe på fire skal forberede et arbeidsmøte som avholdes før saken sendes videre til
politisk sluttbehandling. Denne gruppen skal ha møte 22. februar og arbeidsmøtet skal
gjennomføres 6. mars. Gruppen består av ordfører, rådmann, næringskonsulent og DL i
Sjøfossen Næringsutvikling AS.

Enstemmig vedtatt.

4/18
NYE BOLIGER STORJORD - FINANSIERING

Formannskapets behandling:
Innstilin2 til kommunestyret:

Til finansiering av 6 nye boliger innenfor område ABB _4 i reguleringsplan for Storjord sentrum,
gjøres det et låneopptak på inntil kr. 19 200 000,-.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Formannskapet valgte ikke saksordfører. Dette innebærer at ordfører selv
presenterer saken for kommunestyret.


