
" Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Formannskapet

Møtested: Møterommet, kommunehuset

Møtedato: 09.06.2015 Tid: 09:00

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Håkon Sæther
Heidi Larsen FO
André Kristoffersen Tiltrer kL. 11.00
ørjan Kristensen Heidi Larsen
Øyvind Sande møter for Andre Kristoffersen fra kL. 09.00 - 11.00
Øyvind Sande møter for Monika Sande fra kL. 11.00

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

Forfall Møtt for

Fratrer kL. 11.00

RS
PS 26, 27, 28, 29,30,31,32,33

Underskrifter:

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

Postadresse:

8 L L O MOLDJORD

Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000

Telefaks: 75569001



SAKSLISTE

Saksnr. ArkIvsaksnr.
Tittel

REFERATER.

26/15 15/315
GODKJENNING AV PROTOKOLL

27/15 15/246
HØRING-FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å
TILLATE SØNDAGSÅPNE BUTIKKR

28/15 15/313
NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BEIARN KOMMUNE -
MANDAT

29/15 15/319
FORESPØRSEL OM MEDFINANSIERING AV MENINGSMÅLING -
KOMMUNEREFORMEN

30/15 15/282
PRØVEPRODUKSJON AV GLUTENFRITT FLATBRØD

31/15 14/542
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

32/15 15/294
FINANSRAPPORTERING 2014

33/15 12/639
EVALUERING - FLYKTNINGETJENESTEN
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Åpning:
Møtet fant sted på møterommet på kommunehuset. Det var ingen innvendinger til innallingen
og møtet ble erklært lovlig satt.
Sakslista ble godkjent slik utsendt.

Møtets gjennomføring:

KIlI .00 måtte ordfører forlate og varaordfører Gudbjørg Navjord overtok møteledelsen.
Ordfører var med å behandle sakene 26/15 og 30/15. Da ordfører forlot tiltrådte Andre
Kristoffersen som vara.

Habilitet:
Øyvind Sande sin habilitet i sak 30/15 ble vurdert siden han er daglig leder av Beiarvekst og at
selskapet er utleier av lokaler til produksjonen søker; Gladbakern AS. Sande fratrådte mens
utvalget vurderte habiliteten. Formannskapet fant at Sande kan vurderes som indirekte part i
saken og vedtok at Sande var inhabiL. Som konsekvens av at ordfører Monika Sande er søster
til Øyvind Sande, ble også hennes habilitet vurdert. Etter redegjørelse om det aktuelle
lovverket fant utvalget ordfører habiL.

26/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:

Protokoll fra sist møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

27/15
HØRING-FORSLAG OM ENDRINGER I HELLIGDAGSLOVEN FOR Å TILLA TE
SØNDAGSÅPNE BUTIKKR

Formannskapets behandling
Innstiling ti kommunestyret:

Formannskapet vedtok saksfremleggets alt 2: Beiarn kommune støtter ikke Regjeringens
forslag til endring i helligdagsloven som åpner for søndagsåpne butikker, og som er beskrevet i
høringsnotat 15/1432, datert 27. mars 2015.

Enst. vedtatt

Saksordfører: Håkon Sæther
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28/15
NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR BEIARN KOMMUNE - MANDAT

Vedtak:
Mandat

Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Beiarn
kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko-
og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal
beredskap sp likt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.

Formål

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:
· gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker

kommunen
· avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter
· foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres
· gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med

samfunnssikkerhet og beredskap

Organisering, roller og ansvar

· Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens
ledelse

· Representanter fra kommunens ledelse utgjør styringsgruppen og utpeker prosjektleder
og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid

· Prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen

Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for
kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.

Enstemmig vedtatt.

29/15
FORESPØRSEL OM MEDFINANSIERING AV MENINGSMÅLING -
KOMMUNEREFORMEN

Vedtak:
Formannskapet har ikke noe imot å være med på undersøkelsen. Det er ønskelig at
spørsmålene justeres i forhold til det mandatet styringsgruppa er gitt.
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Formannskapet ber styringsgruppa følge opp saken med konket bevilgning av midler, siden de
er gitt mandat til å styre over de kr. 100.000 som kommunen får til informasjonstiltak.

Enst. vedtatt

30/15
PRØVEPRODUKSJON AV GLUTENFRITT FLATBRØD

Vedtak:
I forbindelse med oppstart av prøveproduksjon av glutenfritt flatbrød, yter Beiarn kommune
Gla'Bakern AS et tilskudd på kr. 200.000.- og et lån på kr. 80.000.-.
Bevilgningen belastes næringsfondet og utbetales ved fremleggeIse av
kostnadsdokumentasj on.
Lånet belastes med rente på 5% og det gis ett års avdragsfrihet.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Øyvind Sande fratrådte som inhabiL. Det var ikke varamedlemmer med å behandle saka som
derfor ble avgjort av Formannskapets øvrige medlemmer.

Rådmannens innstiling:
I forbindelse med oppstart av prøveproduksjon av glutenfritt flatbrød, yter Beiarn kommune
Gla'Bakern AS et tilskudd på kr. 200.000.- og et lån på kr. 80.000.-.
Bevilgningen belastes næringsfondet og utbetales ved fremleggeise av
kostnadsdokumentasj on.
Lånet belastes med rente på 5% og det gis ett års avdragsfrihet.

31/15
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BEIARN KOMMUNE

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Forslag til Strategisk Næringsplan for Beiar kommune vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Andre Kristoffersen

Behandling:
Formannskapet fikk presentert utkast til plan og drøftet innoldet bredt. Næringskonsulent vil
ta ansvar for å oppdatere planen frem mot sluttbehandling i kommunestyret.
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32/15
FINANS RAPPORTERING 2014

Formannskapets behandling:
Innstillng ti kommunestyret:

Rapport finansforvaltning 2014 tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Monika Sande

33/15
EVALUERING - FLYKTNINGETJENESTEN

Formannskapets behandling:
Innstiling ti kommunestyret:

Fremlagte evalueringsrapport tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksordfører: Gudbjørg Navjord
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