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Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Driftsutvalget

Møtested: Møterommet, Kommunehuset

Møtedato: 27.08.2015 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Anne Rita Nybostad
ørjan Kristensen

Helge Osbak
Øyvind Sande

Frank Einar Vilhelmsen

Forfall Møtt for

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

RS
DS
PS 13, 14, 15, 16/15

Underskrifter:

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

Postadresse:

8110 MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

13/15 15/405
GODKJENNING AV PROTOKOLL

14/15 14/305
SKOLESTRUKTUR

15/15 15/258
STØTTE TIL VEDLIKEHOLD NESLIVElEN

16/15 14/529
BRØYTING - KOMMUNALE OG PRIVATE VEIER BEIARN
KOMMUNE
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Merknader til innallinga:
Ingen av medlemmene fikk åpnet utredninga digitalt i utsendt format. Utredninga bør
utsendes i PDF-format slik at mottakerne kan få tilgang på denne.

Vurdering habilitet: Ingen innspil
Orienteringssak: Den økonomiske situasjonen for Beiarvekst.

1 ekstra referatsak: Brev av 21.08.2015 fra IMDI sak 15/413.

Driftsutvalgets merknader/tilbakemelding:
Driftsutvalget er positivt innstilt på å kunne ta imot en flyktningefamilie ekstra i 2015 når
botilbudet er klart.

Referatene tatt til orientering.

Delegerte vedtak;

Tatt til etterretning.

13/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:
Protokoll fra møte 04.06.15 godkjent.

14/15
SKOLESTRUKTUR

Vedtak:

1. Driftsutvalget ønsket primært å bevare begge skolene.

2. På bakgrunn av utredningen Beiarskolen inn i fremtiden slåes skolene sammen og

Trones skole velges. Oppstart fra våren 2016.

3. Det lages egen sak om etterbruk av Moldjord skole etter at elevene er flyttet.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

4. Driftsutvalget sender sin foreløpige innstilling og utredning til offentlig høring i 6
uker. Det vil bli det nye Driftsutvalget og kommunestyret som får saken til avgjørelse i
desember 2015.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
AP og SP fremmet følgende felles forslag mot rådmannens innstiling pkt 1-4:

1.Driftsutvalget ønsket primært å bevare begge skolene.
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2.På bakgrunn av utredningen Beiarskolen inn ifremtiden slåes skolene sammen og Trones

skole velges. Oppstart fra våren 2016.

3.Det lages egen sak om etterbruk av Moldjord skole etter at elevene er flytet.

Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Rådmannens innstiling pkt. L -4 falt mot forslaget til AP og SP som ble vedtatt med 3 mot 2
stemmer fra Bygdelista.

Punkt 5 i rådmannens innstilling blir nyt pkt. 4.

Rådmannens innstiling:

1.Det anbefales at Moldjord og Trones skole slås sammen til en skole
2.Alternativ D, ny skole på Storjord med nytt allhus velges. Det startes en prosess med
utredning og planlegging.

3.Mens planlegging og byggeprosess pågår, slås skolene sammen i henhold til alternativ B,
Trones skole. Dette gjøres i løpet av inneværende skoleår, slik at flytteprosessen er ferdig
ved oppstart av skoleåret 2015-16.

4.Det lages en egen utredning for muligheter for avhending og/eller etterbruk av bygninger.
5.Driftsutvalget sender sin foreløpige innstiling og utredning til offentlig høring i 6 uker.
Det vil bli det nye Driftsutvalget og kommunestyret som får saken til avgjørelse i desember
2015.

15/15
STØTTE TIL VEDLIKEHOLD NESLIVElEN

Vedtak:

Driftsutvalget anbefaler at søknaden godkjennes.

Saken sendes formannskapet til behandling.

Vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Behandling:

Beiarn Arbeiderparti fremmet følgende forslag:

((Driftsutvalget anbefaler at søknaden godkjennes.

Saken sendes formannskapet til behandling.))

Forslaget ble satt opp mot rådmannens forslag.
Forslaget fra Beiarn AP vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Rådmannens innstiling:
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Søknaden foreslåes avslått, da det ikke er avsatte budsjettmidler til private veier.

16/15
BRØYTING - KOMMUNALE OG PRIVATE VEIER BEIARN KOMMUNE

Vedtak:

Brøyteordningen videreføres som tidligere og det innføres en fast månedlig godtgjørelse i
perioden fra 1. oktober til 30. apriL.
Beløpet går til fradrag når faktisk brøyting utføres med avregningsperiode hver måned.
Ordningen lyses ut med en varighet på 3 år med mulighet til videreføring for 1 + 1 år.

Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:
Brøyteordningen videreføres som tidligere og det innføres et tillegg for beredskapsvakt i
perioden fra 1. oktober til 30. apriL.
Ordningen lyses ut med en varighet på 3 år med mulighet til videreføring for 1 + 1 år.
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