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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEINNKALLING

Utvalg: KOMMUNESTYRET
Møtested: Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
Møtedato: 15.10.2015 Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Saksnr.

46/15

Navn
Monika Sande

André Kristoffersen
Rune Jørgensen
Audgar Carlsen
Marit Cicilie Moldjord
Håkon Sæther
Linda Tverrånes Moen
Ole-Håkon Hemminghytt
Helge Osbak
Linda Larsen
Merethe Selfors
Bjørnar Brændmo
Gudbjørg Navjord
Tone K. Helbostad
Julie Birgitte Kristensen

Forfall Innkalt for

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel

15/521
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

47/15 15/413
EKSTRA BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015

48/15 14/110
BYTTE AV TAK PÅ HØYFORSMOEN KAPELL - BEHOV FOR
TILLEGGSFINANSIERING

Beiarn kommune, 13.10.15

Monika Sande

Ordfører



GODKJENNING A V PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Sak 46/15

Saksbehandler:
Arkivsaksm. :

Karin Nordland
15/521

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

46/15 Kommunestyret
Møtedato
15.10.2015
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Sak 47/15

EKSTRA BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksm.:

Ágot Eide

15/413
Arkiv: F30

Saksnr.: Utvalg

34/15 Kommunestyret
47/15 Kommunestyret

Møtedato
05.09.2015
15.10.2015

Rådmannens innstiling:

Det vises til oppfordring fra IMDi om å ta imot flere flykninger i 2015 .Beiarn kommune vil
derfor bosette 4 enslige voksne flyktninger ekstra i 2015.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 05.09.2015 sak 34/15

Beiarn kommune tar imot en flyktningefamilie ekstra i 2015 når botilbudet er klart.

Enstemmig vedtatt.

Bakgrunn/Saksutredning:
12014 fattet Beiarn kommunestyre i sak 31/14 følgende vedtak:

(d perioden 2014 - 2017 skal Beiarn kommune arbeide for å bosette inntil 5 flyktninger årlig.
Beiarn kommune ønsker fortrinnsvis familer. Det gis mulighet til å bosette familier som er
større enn 5 personer om det er behov for det, og dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.))

Dette ble fulgt opp slik at en tok imot en familie på 6 personer fra Syria i 2014 og en familie
på 5 med en slektning, til sammen seks personer i 2015.

I brev fra IMDi, datert 21.08.2015, ble kommunen så anmodet om å besvare henvendelsen fra
BLD(Barne- og likestilingsdepartementet) med tilbakemelding om man kunne bosette ekstra
flyktninger i 2015. Det var ønsket raskt svar fra kommunen og seinest innen 15.09.15.
Kommunen svarte innen fristen med følgende vedtak i sak 34/15:

((Beiarn kommune er positivt innstilt på å kunne ta imot enflyktningefamilie ekstra i 2015 når
botilbudet er klart)).

Vedtaket var i samsvar med Driftsutvalgets innstiling. En del av bakgrunnen for vedtaket var
at en flyktningefamilie på 5 (ankommet i 2013) returnerte til Sudan sommeren 2015.

Etter henvendelse fra IMDi, - til flyktningekoordinator i uke 40 og i samtale mellom
kommunalleder og IMDi den 09.10.2015, fikk vi melding om at de ikke har en
flyktningefamilie til oss som skal bosettes nå. De har derimot et sterkt behov for å bosette
enslige barnungdom og voksne, da mottakene nå er fyllt opp av denne kategori. Bofellesskap
kan godkjennes.
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Sak 47/15

Administrasjonen har etter denne kontakten med IMDi lagt saka fram til orientering for

Formannskapet i møte den 12.10.2015. Det ble da bestemt å legge saken fram til ny
behandling i kommunestyret siden kommunestyret hadde bestemt at det var en
flyktningefamilie som var ønsket.

I møtet ble det også redegjort for den store flyktningestrømmen som nå også medfører store
utfordringer i vår landsdeL. Blant annet ble det i helga gjort henvendelse fra Bodø kommune til
rådmannen i Beiarn med forespørsel om det finnes muligheter til offentlig/private akuttmottak
i vår kommune for å avhjelpe situasjonen. Etter en enkel gjennomgang av kommunens
muligheter ble det i formannskapet konkludert med at kommunen ikke disponerer egnede
lokaler til dette formålet.

Vurdering:
Beiarn kommune må ta innover seg at det nå er en større flyktningekrise enn noen gang
tidligere og at vår kommune også har et ansvar for å bidra med hjelp.
Administrasjonen vurderer det derfor slik at kommunen har gode muligheter for å ta i mot 4
enslige voksne fordelt på to boliger(2+2) i tillegg til den familien som vi har bosatt tidligere i
sommer. De nyeste boligene i Holmen er bL.a beregnet til sosiale formål, og 3 av boligene står
nå ledige.
Det kan også være lettere å ta imot enslige voksne i denne omgang da vi da ikke trenger å
påføre barnehage, skole og helsestasjon vesentlig større belastning i år. Det kan også være
lettere å håndtere en del tjenester med enkeltpersoner enn store familier. For eksempel kan
disse lettere ta seg inn til byen med bruk av offentlig transportmiddel, delta i sosiale
sammenkomster på kveldstid med videre uten at det må tilrettelegges for barneskyss og
barnepass m.v. Vi må likevel påregne økt ressursbruk til boveiledning, introduksjonsordning
m1voksenopplæring og helsetjenester. Senere blir det også bruk for tilrettelagte arbeidsplasser
og behov for ledige botilbud utenom kommunale boliger.

Det er et ønske om bosetting av arabisktalende personer og at alder på de som skal bo sammen
er noenlunde lik. Ungdom har vi ikke mulighet til å ta imot da vi ikke har videregående
skoletilbud i kommunen. Dette kjenner IMDi til og de sier at dette villa seg gjøre.

Med å bosette 4 enslige voksne letter vi bare en brøkdel av trykket som pr. i dag er på
flyktningemottakene, men det er likevel til hjelp. For eksempel får noen av nabokommunene
våre som Saltdal og Fauske et mye større press på seg ved at det mottas hundrevis av
flyktninger til private mottak der kommunene må stille opp nødvendig med helsehjelp og
beredskap.
Senere i år må kommunestyret ta stiling til bosettingsvedtak for 2016 og plan for 2017- 2018.
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Sak 48/15

BYTTE AV T AK PÅ HØYFORSMOEN KAPELL - BEHOV FOR
TILLEGGSFINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksm. :

Frank R. Movik
14/110

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

45/15 Formannskapet
48/15 Kommunestyret

Møtedato
12.10.2015
15.10.2015

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Det bevilges kr. 1.100.000,- til fullfinansiering av bytte av tak på Høyforsmoen kapell.

Beløpet finansieres med låneopptak.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.10.2015 sak 45/15

Behandling:

Habilitet:

Linda T. Moen sin habilitet ble vurdert ut fra hennes tidligere deltakelse i kirkelig fellesråd.
Utvalget fant at slike forhold ikke fører til habilitet.

Vedtak:

Det bevilges kr. 1.100.000,- til fullfinansiering av bytte av tak på Høyforsmoen kapell.

Beløpet finansieres med låneopptak.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen.

Rådmannens innstiling:

Det bevilges kr. 1.100.000,- til fullfinansiering av bytte av tak på Høyforsmoen kapell.

Beløpet finansieres med låneopptak.
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Sak 48/15

Saksutredning:

I Beiarn kommunes investeringsbudsjett for 2015 er det avsatt kr. 1.500.000,- til bytte av tak
på Høyforsmoen kapelL. Kostnad var stipulert av menigheten basert på prisestimat fra
byggefirma, og inkluderte også beregnede konsulentkostnader til prosjektering,
anbudsbeskrivelse, byggeledelse og oppfølging. Byggestart var beregnet til juli 2015.

I anbudsprosessen leverte 3 tilbydere inn pris. Alle prisene var vesentlig høyere enn bevilgede
investeringsmidler, og Beiarn kirkelige fellesråd har gjort vedtak om å søke Beiarn kommune
om tileggsfinansiering på kr. 1.100.000,- inkludert mva. Det er videre gjort henvendelse til
laveste tilbyder om å få utsatt frist for kontraktsforhandlinger.

Vurdering:

Det er et stort behov for å få byttet taket på Høyforsmoen kapell, og det har vært et ønske fra
menigheten at arbeidene ble gjort inneværende år. Allkevel har betydelig høyere kostnader
enn budsjettert medført behov for ny politisk avklaring. I kombinasjon med en noe forsinket
anbudsprosess og at vinteren nærmer seg, medfører dette at arbeidene høyst sansynlig utsettes
til våren 2016.

Saken legges fram til behandling i forkant av ordinær budsjettprosess med bakgrunn i at det er
nødvendig å avklare kontraktsmessige forhold mot tilbyder så snart som mulig.

Vedlegg:

Brev fra Beiarn kirkelig fellesråd mottatt 03.07.2015
Brev fra Beiarn kirkelig fellesråd mottatt 23.09.2015
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Avdeling

Kassasjon
Kirkekontoret

81 10 MOLDJORD
Tlf: 75568585

Faks:

Beiarn Kommune

8 t 10 MOLDJORD Moldjord 24,06.2015
Vår saksbehandler: be.meretne

V år ref.: 15/00009-002

Arkivkode: 012.1

Sak til kommunestyremøte den 05.09.2015

Søknad:

Med bakgrunn i manglende finansiering til skifte av tak på Høyforsmoen kapeIl, ønsker Beiarn kirkelige
fellesråd å søke Beiarn kommune om tilleggsfinansiering i budsjettperioden 2015, på kroner i JOO 000,-
Grunnlaget for omsøkt beløp, er at man inngår kontraktsforhandlinger med laveste tilbyder. Kostnadsanalyse
Vedlegg 1

/'

Bakgrunn:

Juni 2014 ble det foretatt en inspeksjon av taket på Høyforsmoen kapell, med den konklusjon at taket var i
dårlig forfatning og burde skiftes. Vedlegg 2
Firmaet som var på befaring kom med et pristilbud/estimat på kostnader vedrørende skifte av taket på
kapellet. Vedlegg 3
Dette dannet grunnlag for menighetens søknad om finansiering gjennom kommunens investeringsbudsjett
2015.

I Beiarn kommunes vedtatte budsjett for 2015, ble menigheten innvilget et beløp på kroner i 500000,-,
gjennom rentekompensasjonslån og investeringsbudsjett. Det ble tatt høyde for at menigheten måtte bruke
konsulentfirma tí prosjektering, anbudsbeskrivelse, bygge ledelse og oppfølging. Vedlegg 4
Innvilget beløp ville da vært tilstrekkelig til å fà gjennomført prosjektet.
Byggestart var satt til L juli 2015, med ferdigstillelse l.oktober 2015

Nåværende situasjon:

Etter anbudsfristen 13juni 2015, er det kommet inn 3 tilbydere. Vedlegg 5
Disse ligger vesentlig høyere enn det som var lagt til grunn for menighetens søknad til kommunen, gjennom
investeringsbudsjettet 2015.

Menigheten har bedt om å tà forlenget tidsfristen for kontraktsforhandlinger, fra 60 til 90 dager, i påvente av
kommunestrets behandling angående søknad om tilleggsfinansiering. Vi har ikke mottatt svar på dette enda
men vil ettersendes når dette foreligger.

Det er gjort vedtak i Beiarn kirkelige fellesråd den 02.07.2015, vedrørende søknad til Beiarn kommune om
tilleggsfinansiering j budsjetterioden 2015. Vedlegg 6
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Konsekvenser:

Menigheten har hatt som mål at vi skulle fà gjennomført skifte av taket, sommeren 2015.
Hvis omsøkt beløp blir innvilget, inngås det straks kontraktsforhandlinger med en av tilbyderneo
Det er ønske om at menigheten skal fà gjennomført prosjektet i 2015, men hvis dette skulle vise seg å bli
veldig fordyrende, må det vurderes utsatt til våren 20 i 6.

Konsekvensene av at taket blir stående et år til, kan være vanskelig å vurdere. Det er synlig åpent hull i
tårnet, hvor regn og snø kommer inn. Det har også vært takstein som har løsnet og ramlet ned, noe som kan
medføre stor risiko for personskade. Som ansvarshavende, må kirkevergen til enhver tid vurdere risikoen, og
evt. foreta stenging av kapellet.
Det må også gjøres en midlertidig utbedring av hullet i tårnet, slik at man minimerer omfanget av innvending
merskade.

Siden sommeren 2014, har deler av vei blitt avsteng, samt at det er satt opp sperrebånd og infonnasjon om at
ferdsel langs vegger er på eget ansvar.

Avslutning:

Menigheten ber Beiarn kommune om forståelse for at vi måtte søke om midler ut fra gitte opplysninger i
2014, og at vi ikke kunne forutse en slik differanse på de faktiske innkomne anbud i 2015

Det er også viktig ã se verdien i å ta vare på kirkene, som endel av bygdas kulturhistorie.

Beiarn kirkelig fellesråd takker for at saken blir behandlet og imøteser et positivt utfalL.

Vennlig hilsen

På vegne av
Beiarn Kirkelige Fellesråd

.......... ~Siø.:J..~...". ................

Merethe Selfors
Kirkeverge

o .~extt,S:~~.... o 0.0 o......,........ ...,. ..., O" o.



KOSTNADSBESKRIVE LSE

SKIFTE AV TAK PÂ

HØVFORSMOEN KAPELL

Investeringsbudsjett 2015
Prisestimat Tak og Bygg AS

Prosjektering
Uforutsette kostnader

Bevilget i 2015

Tilbyder 1

Prosjektering

Uforutsette kostnader

Totalt

Manglende finansiering

Tilbyder 2
Prosjektering

Uforutsette kostnader

Totalt:

Manglende finansiering

Tilbyder 3

Prosjektering

Uforutsette kostnader

Totalt:

Manglende finansiering

Juni 2014 Juni 2015
Grunnlag biidsjetf2015

Juni 2015

1

Juni 2015

1140 625

262 000

97 375

2 082 715

262 000

250 000

2 594 715

2173791
262 000

250 000

2 685 791

3 782 062

252000
250 000

4 294 062
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RAPPORT ETTER BEFARING A V TAK H0YFORSMOEN KIRE

Befaring ble utført den 03.06.2014

Taket har oppbygging som følger fra innerst til yterst: Trobord - asfaltpapp - sløyfer - lekter
-skifer (etemittJater øverst rundt spiret).

Det ble oppservert noe skadet stein, stein som mangler deler slik at det er åpnet inn på
undertaket. Noe stein har i tilegg løsnet på en side og seget litt ned (disse ble midlertidig
festet).
Lektene vil kunne være dårlige på de områdene der det mangler deler av stein.
Den delen av taket som nar eternittplater er i dårlig forfatning.
Platene er i ferd med å smuldre opp. Det mangler og L plate som vi kunne se og det er åpent
ned på undertaket.

Konklusjonen er at taket bør byttes da det er fare for lekkasjer og at stein vil kunne skli ned.
Eksisterende stein er av dårlig kvalitet og vil ikke kunne brukes om igjen.

Det som må gjøres er følgende:
Gammel stein, lekter, sløyfer og papp må rives og deponeres.
Legging av ny underlagspapp (ikke syntetisk papp), nye sløyfer og lekter i impregnert.
Nye takrenner í aluminium, nyaltaskifer.

Legger med kostnadsoverslag som viser hva Tak & Bygg AS skal ha for å utføre dette
arbeidet.

Mvh
ByggmesterlDaglig leder
Jonas Haldorsen
Tak & Bygg AS



.3

~~
~\.iNr l'Q~ra~
~ l!~
~.lilS'c"'~

Tak & Bygg as
TAK - TILBYGG - RESTAURERING

TLF 97196858
Posl(Qakogbygg.no

Høyforsmoen kirke

Beiarn
12.06.14

Tilbudet inkluderer:
-Demontering av eksisterende skifer, lekter, sløyfer, takrenner og papp

-Legging av ny underlagspapp, sløyfer, lekter og allaskifer
-Bordkeldning i overgang taklvegg byttes for bedre tetting

-Asbestsanering ca 30m2

.Nye takrenner i ubehandlet aluminium

Prisen gir en pekepinne på kostnad. 100% korrekt og fast pris vil kunne gis når evt anbudsbeskrivefse fra Beiarn

kommune er utarbeidet. Eller på forespørsel.

Tak &bygg AS ordner med materiell, stilas/rigging og opprydding/fjerning av kapp/skre

etter endt iobb

Sum eks mva

25%mva
Sum Inkl. mva

912500,00
228125,00

1 140 626,00

Vi takker for henvendelsen og håper tilbudet er interessant.

Med hilsen

Jonas Haldorsen (tlf 971 96858)
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OPPDRAGSBEKREFTELSE .. NS 8401

Postadresse:

Postnr.:

Konlaklpenion;

Posi!ldresse~

PDllnr.;

Kontaktperson:

NO 962 392 687 MY A

75 40 4S 00

67 54 45 76

Mob. nr.:

O.glveni rer.nr.:

Leveranser

Sluttdato: 2015-12-31
Andre Udsfrlster:

208990,- eks. mva. Pris er basert på 2014.rater, reguleres î hht. rateregulering i rammeavtale.

T1meprtsOl:

Utgifter: Reiseutgifter, evt. kopiering

f.
g
~
"'
N'"'
~"

Oppdraget faktureres:

î(ONTJ:TŠBESTEMMÊ.tSER\,;?t /?J... -::'::.:~'i;-/~' ::.:i~;.~Ó:.X,:~(.:'i)~:-:'~;':i+:~~.~;':':.:,,~X ::. :'. "'v -.' .,~..:,.-. '"'\'_'_~::."'..:' :":::0.:',,,' o'.: ; ~-',r~'~.,:.:--:;: "';$ '; : \tr;~\':,:i'::);:~

Norconsult AS, Hovedkontor: Ve9lford~aten 4, Sandvika i Poelboks 626. 1303 Sandvika

Ref.; Prosedyre rQr !lIbud OQ kOl1lrakl

N:le Le\IS\S161850\1 Oppdag.,od.I..II2 Oppdraguv1al.IS1S'860 OppdralbelUel.. NS S401.ik.. 2015.03.'1 UI.krl",2Dlti.D3.11
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Dato:
Arkivsak
Dokumentnummer:
Arkivkode:
Saksbehandler:

24.06.2015
15/00009
15/00009-001
012.1
Merethe Selfors

Saksnr
032/15

Sak
Søknad om ekstraordinær tileggsfinansiering tak
Høyforsmoen

Møtedato
02.07.2015

Saksfremstiling
Med bakgrunn i manglende finansiering til skifte av taket på Høyforsmoen kapell, må det søkes om
tileggsfinansiering gjennom kommunen.
V iser til brev, Ref.15/00008-00 i, hvor kirkevergen har fremstilt problemstilingen. Vedlegg L
Kommunestyret skal ha et ekstraordinært møte den 5,september, og kirkevergen skal fremme saken tatt opp
til behandling. Vedlegg 2
Beklageligvis vil dette fa innvirkning på fremdriften i prosjektet, noe som må tas videre til behandling i
fellesrådet, etter at vi har fatt svar fra kommunen.

Forslag ti vedtak

Be kommunen om lileggsfinansiering i 2015 pålydende kroner I 100000,-

Møtebehandling

Ved til k

Beiarn Kirkelige Fellesråd går enstemmig inn for å søke Beiarn kommune, om en
tileggsfinansiering på kroner 1 100000,., for budsjettåret 2015.



fi DEN NORSKE KIRKE
V Beiarn kirkelige fellesråd

Beiarn Kommune

Beiarn Kommune

Kirkekontoret
8110 MOLDJORD

Tlf: 75568585
Faks:

8110 MOLDJORD Moldjord 17.09.2015

Vår saksbehandler: be.merethe
V år reL 15/00008-002

Arkivkode: 411.2

Sak til kommunestyret, tak på Høyforsmocii

Viser til sak Vår ref: 15/00009-002, sendt Beiarn kommune pr.e-post 03.07.2015.

Beiarn kirkelige fellesråd fremmet saken i begynnelsen av juli 20 i 5, vedrørende manglende finansiering til
renovering av taket på Høyforsmoen kapelL. Det ble bedt om at denne ble tatt opp på kommunestyremøte den
5 .september20 15.
Dessverre ble ikke denne saken prioritert, og følgelig er vi bekymret for at saken ikke vil bli prioritert til
neste kommunestyremøte.
Det ble ikke gitt noen skriftlig eller muntlig tilbakemelding iht. forvaltningslovens Kap. 3 § I la

Kirkevergen var i slutten av august i kontakt med ordfører og teknisk sjef, og fikk en muntlig tilbakemelding
fra teknisk sjef om at saken tidligst/muligens vil bli avgjort i uke 42-43

Beiarn kirkelige fellesråd ber nå om en skriftlig tilbakemelding på når saken vil bli lagt frem for
kommunestyret og behandlet.
Dette grunnet flere utsettelser av tidsfrister jf. anbyderne.
Vi har allerede fått tilbakemelding om kostnadspåslag fra konsulentfirmaet som håndterer anbud og
byggeledelse.

Beiarn menighet er opptatt av å bevare begge kirkebyggene i kommunen, og håper derfor at saken får et
positivt utfall, slik at vi kan komme i gang med skifte av taket våren 2016.

Vennlig hilsen

yøtt\\V ~&J ,
~erethe Selfors
Kirkeverge


