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Åpning:  

År 2015, den 16. desember, ble det etter forutgående innkalling avholdt kommunestyremøte i 

kjellerstua på Beiarn Sykehjem. 

 

Navneoppropet viste femten fremmøtte representanter og et fulltallig kommunestyre. Det var 

ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.  

 

Det var ingen innvendinger til sakslisten. En ekstra sak om valg av kontrollutvalg ble tatt inn.  

 

Orienteringer 

 

Kommunalleder Frank Movik orienterte om felles samferdselsprosjektet mellom Bodø, Saltdal 

og Beiarn kommuner. Det planlegges betydelig utbedringer av FV 812/813 som ved realisering 

vil få stor betydning for spesielt kommunene Saltdal, Bodø, Beiarn, Gildeskål og Meløy .  

 

 

Varaordføreren orienterte etter møte om kommunestruktur mellom kommunene Hamarøy, 

Sørfold, Fauske, Saltdal og Beiarn.  

 

Rådmannen viste til utsendt referat etter nevnte møte, men også utsendt og omdelt referat med 

vedlegg, etter rådmannsmøte 9. desember mellom Beiarn, Røst, Rødøy, Steigen, Gildeskål og 

Bodø. Også der var kommunestrukturarbeidet tema.  

Kommunestyret drøftet situasjonen og at det etter møtet i indre Salten foreligger en erklæring 

med frist 24. desember til å ta stilling til deltakelse i fullstendig utredning av IS-alternativet. 

 

Etter forslag fra ordføreren ble følgende vedtak fattet:  

 

 Beiarn kommunestyre tar opp egen sak om kommunestruktur i januar, når 

 rådmannens  egenvurdering for kommunen er klar. Det tas da stilling til om andre 

 alternativer enn de  som allerede er valgt skal utredes.       

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Rådmannen orienterte om at kommunen er i mål med rekruttering av ny økonomisjef. Geir 

Arne Solbakk har takket ja til stillingen. Han ventes ikke å tiltre før etter frist for innsending 

av årsregnskap for 2015 som er 15.februar. Det er gjort avtale med tidligere økonomisjef Jarl 

Dokmo om å bistå kommunen i 2 ½ måned, i hovedsak med avslutning av årsregnskapet. 

Beiarn kommune er svært fornøyd med den totale løsningen.    

 

 

 

85/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET  

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra siste møte ble underskrevet og godkjent.  
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Ordfører fant det riktig å minne på valgte underskrivere om å oppsøke politisk sekretariat for å 

underskrive så snart som mulig etter at protokollen er ferdig skrevet. Dette ref. vedtatte rutiner 

på området. 

 

Til å skrive under dagens protokoll ble Linda Larsen og Tone Helbostad valgt.  

 

Enst. vedtatt 

 

86/15  

INTERKOMMUNALT PROSJEKT - KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT I SALTEN  

 

Vedtak: 

 

1. Det etableres et interkommunalt prosjekt slik beskrevet i vedlagte saksfremlegg 

med prosjektbeskrivelse. Tittel: «Kommunal beredskapsplikt i Salten». 

 

2. Prosjektet finansieres med 50% egeninnsats fra kommunene og 50% gjennom 

skjønnsmidler. 

 

3. Bodø kommune blir, som vertskommune, ansvarlig for søknaden om 

skjønnsmidler. 

 

4. Prosjekteier blir Salten Regionråd/ordførere i Salten og styringsgruppe blir 

rådmannskollegiet i Salten 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

87/15  

TILSKUDD TIL UTBEDRING AV RADONGASS  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune oppretter følgende tilskuddsordning for utbedring av radonproblemer i 

private boliger for fastboende i Beiarn kommune: 

 

1. Beiarn kommune dekker inntil 20 % av dokumenterte utgifter i forbindelse med 

utbedring av radonproblemer i private boliger, med øvre grense opp til 7500,- kroner. 

2. For at utgiftene skal kunne dekkes, må det foreligge godkjente dokumenterte målinger 

av årsmiddelverdier over anbefalt tiltaksgrense på 100 Bq/m3.  

3. Radonreduserende tiltak må være utført eller godkjent av profesjonell aktør, og nye 

dokumenterte målinger må vise at tiltaket har gitt effekt. 

 

Søknad om utbetaling av tilskudd, med godkjent dokumentasjon, sendes Beiarn kommune, 

teknisk avdeling. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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88/15  

KOMMUNALE RETNINGSLINJER - FLYKTNINGETJENESTEN  

BOSETTING- OG DELTAKELSE I INTRODUKSJONSPROGRAM 

 

Vedtak: 

 

Framlagte forslag til retningslinjer for bosetting av flyktninger og introduksjonsordning i 

Beiarn kommune vedtas. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

89/15  

PLAN FOR BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016 OG 2017 - 2019.  

 

Vedtak: 

 

I perioden 2016 – 2019 skal Beiarn kommune arbeide for å bosette inntil 5 flyktninger årlig, 

men med mulighet til å ta inntil 10 flyktninger, - inklusive 1 familie. Beiarn kommune ønsker 

fortrinnsvis familier, men enslige voksne i bofellesskap kan også vurderes. Planen skal rulleres 

høsten 2017 da vi da har en bedre oversikt over tilgangen til boliger. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

90/15  

HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2016 - 2019  

PRIORITERING AV OPPRUSTING KOMMUNALE VEIER 

 

Vedtak: 

 

Vedlagte handlingsplan for utbedring av kommunale veier for prioden 2016-2019 godkjennes. 

Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2016. 

 

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

91/15  

KOMMUNAL AKUTT DØGNPLASS (KAD)  

 

Vedtak: 

Beiarn kommune etablerer 1/5 kommunal akutt døgnplass innen 01.01.16. Tilbudet etableres 

på Beiarn sykehjems akuttrom. 

 

Det utredes om det er muligheter for å etablere en KAD plass for psykiske diagnoser og rus i 

løpet av 2016. 

 

Enstemmig vedtatt. 
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92/15  

FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I BEIARN KOMMUNE  

 

Vedtak: 

 

1. Beiarn kommune opprettholder dagens ordning med to skoler.  Moldjord skole og 

Trones skole. 

 

2. Dagens barnehagestruktur opprettholdes, med en avdeling på Moldjord og en avdeling 

på Tollå. 

 

Vedtatt med 11 mot 4 stemmer. 

 

Behandling: 
Beiarn Bygdeliste gjorde rede for at de primært ønsker å starte utredning/planlegging av alt D; 

å slå sammen skolene i Beiarn til en ny skole i Storjordområdet. Dersom det primære forslaget 

ikke når frem har de et sekundært ønske som ønskes realitetsbehandlet dersom det primære 

ønsket ikke når frem.  

 

A. Forslag til vedtak: 

1. Beiarn kommune starter utredningen/planlegging av alt D; ny skole på Storjord. 

Mens  

2. Mens planlegging og byggeprosess pågår, opprettholder vi to skoler på Trones og 

Moldjord 

 

B. Forslag til vedtak: 

På bakgrunn av utredningen «Beiarskolen inn i fremtiden» slås skolene sammen og 

Trones skole velges. Oppstart fra høsten 2016.  

 

Ordfører aksepterte å stemme over begge innkomne forslag i tillegg til innstillingen. Det første 

forslaget A. ble sett på som det mest ytterliggående og ble stemt over først. Innstillingen fra 

Driftsutvalget ble stemt over sist. 

 

Votering:  

A. Forslaget om planlegging/utredning av ny skole på Storjord fikk fire stemmer og falt 

 

B. Forslaget om å slå skolene sammen til Trones fikk to stemmer og falt 

 

C. Innstillingen fra driftsutvalget fikk 11 stemmer og ble vedtatt. 

 

Vedtak:  

 

Som innstilt fra Driftsutvalget 
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Vedtatt med 11 stemmer 

 

  

93/15  

BRØYTING AV PRIVATE VEGER 2015 - 2016  BRØYTESATSER  

 

Vedtak: 

 

Beiarn kommune viderefører ordningen med tilbud om brøyting av private veier med følgende 

refusjon fra oppsitterne: 

 

A) For brøyting inntil 40 meter fra offentlig vei betales kr. 2.710 

B) For brøyting fra 40 meter inntil 150 meter fra offentlig vei betales kr. 3.250 

C) For brøyting fra 150 meter fra offentlig vei betales kr. 4.330 

D) For de som ønsker brøyting av snuplass betales et tillegg på kr. 1.190 

E) Næringsdrivende kan få ryddet større plasser/parkeringsplasser over 100 m2 for kr. 22 

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. 

 

94/15  

BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2019  

 

Vedtak: 

 

 

1 Avgifts- og gebyrregulativet for 2016 vedtas iht. vedlegg. 

  

2 Budsjettet for året 2016, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for 

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer: 

 

Budsjett 2016 

Rammeområde 1     Sentral ledelse 11 401.342 

Rammeområde 2     Oppvekst 25.185.344  

Rammeområde 3     Helse og omsorg 44 498.099 

Rammeområde 4   Religiøse formål 1 483 000 

Rammeområde 5     Land./kul./miljø 5 869 353 

Rammeområde 6     Teknisk 7 059 025 

Rammeområde 7     Næring - 3 500 000 

SUM – til fordeling drift 91.996.163 
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3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.  

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker 

og bruk.  

 

I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skattesatser for 2015: 

Verker og bruk: 7 promille 

 

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.   

 

For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene 

som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16/10. 

  

4 Beiarn kommune tar opp lån på 8.338.000. Kommunens låneopptak anvendes til 

finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner og 

oversikter. Totale investeringer beløper seg til 13.865.000. 

 

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2016 – 2019 vedtas slik det fremgår av 

innstilling fra Beiarn Formannskap med spesifikasjoner og oversikter.   

 

Vedtatt med 11 mot 4 stemmer. 

 

Vedlagt følger posisjonens og opposisjonens forslag til investeringer og driftstiltak i 

økonomiplanperioden samt Beiarn Bygdeliste sitt krav om lovlighetskontroll. 

 

Behandling: 
 

Økonomisjef, kommunalledere og rådmannen presenterte budsjettet og viste til Beiarn sin 

spesielle situasjon med en meget god balanse, men med en utfordrende driftsøkonomi.  

 

Etter dette presenterte hhv opposisjonen og posisjonen sine forslag til investeringer og 

driftstiltak for økonomiplanperioden.  

 

Utskrift av forslagene fra budsjettsystemet Arena følger protokollen.  

 

SP/BBL la til følgende språklige endringer på Formannskapets innstilling:  

  

Nytt pkt 1.  

Beiarn kommunes handlingsregel for forvaltning av finansielle aktiva settes til side (sak 

40/13). Ny sak om handlingsregel tas opp i første halvår 2016.  

I pkt. 3. (nytt pkt 4) …….»og på øvrige eiendommer…» strykes. 

 

…..» For øvrig skal eiendomsskatt bygge»….. stryker.  

 

Investeringer:  

Utbedring Moldjord skole utsettes ett år.  
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Beiarn Bygdeliste la frem følgene forslag:  

 

1. Avgifts- og gebyrregulativet for 2016 vedtas iht. vedlegg.  

 

2.  Budsjettet for 2016 vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig 

fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer: 

  (Viser til Arena og Beiarn Bygdelistes budsjettversjon der) 

 

  Rammeområde 1  Sentral ledelse  11 416 888 

  Rammeområde 2 Oppvekst   24 158 860 

  Rammeområde 3 Helse og omsorg 44 396 078 

  Rammeområde 4  Religiøse formål    1 438 000 

  Rammeområde 5  Landbruk/kultur/miljø  5 869 353 

  Rammeområde 6  Teknisk        7 158 696 

  Rammeområde 7  Næring   - 3 500 000 

        90 982 875 

3. Beiarn skriver ut eiendomsskatt, jfr. Eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.  

I medhold av eiendomsskattelovens § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og 

bruk og på øvrige eiendommer.  

 

  I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende satser for 2016:  

  Verker og bruk  7 promille 

  Øvrige eiendommer  5 promille 

 

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11. 

 

 For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene som   

er vedtatt av Beiarn kommunestyre 12.05.10 i sak 16/10.   

 

4.  Beiarn kommune tar opp lån på kr. 8.607.000 i 2016. Kommunens låneopptak 

anvendes til  finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til Beiarn Bygdeliste 

sin versjon i Arena. Totale investeringer beløper seg til kr. 12.311.000. 

 

5. Økonomiplan for Beiarn kommune for 2017 – 2019 utsettes til medio juni 2016.  

 

Votering: 

 

Ordføreren foreslo å sette Formannskapets innstilling, med de endringer som ble foreslått i 

møtet opp mot opposisjonens forslag. Det var det ingen innvendinger til.  

 

Formannskapets justerte innstilling ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer.  

 

 

Da dette ble klart fremsatte de fire medlemmene av Beiarn Bygdeliste skriftlig krav om 

lovlighetskontroll av vedtaket.  Kravet ble også muntlig begrunnet.  

Det skriftlige kravet vedlegges protokollen og lyder:  

 

Sak 94/15 Budsjett og økonomiplan 2016 – krav om lovlighetskontroll etter Kommunelovens 

§ 59. 
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Undertegnede krever herved lovlighetskontroll av vedtaket fattet i sak 94/15 i Beiarn 

kommunestyre.  

 

Vi kan ikke se at kravet om en budsjettbalanse basert på realistiske forutsetninger her er 

oppfylt jfr. Kommunelovens §§ 45 og 46-3. 

 

Kravet er undertegnet av Bjørnar Brændmo, Gudbjørg Navjord, Tone Helbostad og Julie 

Kristensen.  

 

Kommunestyret bekreftet og aksepterte kravet om lovlighetskontroll. Sak og vedtak blir 

oversendt Fylkesmannen i Nordland for vurdering.    

 

 

Rådmannens innstilling: 

 

1 Avgifts- og gebyrregulativet for 2016 vedtas iht. vedlegg. 

  

2 Budsjettet for året 2016, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for 

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer: 

 

Budsjett 2016 

Rammeområde 1     Sentral ledelse 11 192 019 

Rammeområde 2     Oppvekst 23 537 128 

Rammeområde 3     Helse og omsorg 44 396 078 

Rammeområde 4   Religiøse formål 1 483 000 

Rammeområde 5     Land./kul./miljø 5 869 353 

Rammeområde 6     Teknisk 7 059 025 

Rammeområde 7     Næring - 3 500 000 

SUM – til fordeling drift 90 037 000 
 

 

 

 

 

3 Beiarn kommune skriver ut eiendomsskatt, jfr eiendomsskatteloven §§ 2 og 3.  

 

I medhold av eiendomsskatteloven § 3 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker 

og bruk og på øvrige eiendommer. 

 

I medhold av eiendomsskattelovens § 11 vedtas følgende skattesatser for 2014: 

Verker og bruk: 7 promille 

Øvrige eiendommer:  4 promille 

 

Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer med forfall 20.03, 20.07 og 20.11.   

 

For øvrig skal utskrivingen av eiendomsskatt bygge på eiendomsskattevedtektene 

som er vedtatt av kommunestyret 12.05.10, sak 16/10. 

  

4 Beiarn kommune tar opp lån på 9.377.000. Kommunens låneopptak anvendes til 
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finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner og 

oversikter. Totale investeringer beløper seg til 13.865.000. 

 

 

5 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2016 – 2019 vedtas slik det fremgår av 

innstilling fra Beiarn Formannskap med spesifikasjoner og oversikter.   

 

  

95/15  

VALG AV KONTROLLUTVALG 2015 - 2019  

 

 

Vedtak: 

 

Som kontrollutvalg for Beiarn kommune 2015 – 2019 velges:  

 

Faste medlemmer:  

 

Marit Trones, leder 

Terje Johan Solhaug, nestleder 

Audgar Carlsen, medlem 

 

Varamedlemmer:   

Inge Strand 

Elisabeth Sandmo Utheim 

Anita Haugmo Trones 

 

Varamedlemmer i kontrollutvalget velges i rekkefølge (ikke personlig varamedlem) 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Som Kontrollutvalg for Beiarn kommune, perioden 2015 – 2019, velges;  

 

Faste medlemmer:  

 

Marit Trones, leder 

Terje Johan Solhaug, nestleder 

Audgar Carlsen, medlem 

 

Varamedlemmer:   

Inge Strand, vara for Marit Trones 

Elisabeth Sandmo Utheim, vara for Terje Johan Solhaug 

Anita Haugmo Trones, vara for Audgar Carlsen 

 

  


