
~ Beiarn kommune
8110 MOLDJORD

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret

Møtested: Kjellerstua, Beiarn Sykehjem
Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00

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

Navn
Monika Sande

Gudbjørg Navjord
Anne Rita Nybostad
Bror Even Hemminghytt
Tone K. Helbostad
André Kristoffersen
Øyvind Sande

Rune Jørgensen
Håkon Sæther
Heidi Larsen
ørjan Kristensen

Kjell Sandmo
Helge Osbak
Ame Larsen
Ole-Håkon Hemminghytt
Morten Hammer

Fra adm. (evt. andre):

Behandlede saker:

5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18/15

Underskrifter:

Forfall Møtt for

FO

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

5/15 15/95
GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.01.15 OG 11.02.15

6/15 15/123
ÅRSOPPGJØR 2014

7/15 13/268
REVISJON A V PERSONALPOLITISK PLAN

8/15 14/487
NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

9/15 13/731
ORDENSREGLER FOR ELEVER I BEIARN KOMMUNE

10/15 14/345
RESSURSBEHOV I MOLDJORD BARNEHAGE

11/15 15/61
GEBYRSATSER FOR SKJENKEBEVILLING ENKEL T ANLEDNING

12/15 14/471
KJØP AV KOMMUNAL T AREAL PER DINESEN

13/15 15/163
KJØPILEIE AV KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30 KV ANTO SERVICE
AS

14/15 14/575
HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018
ASFAL TERINGSPROSJEKTER

15/15 15/174
SØKNAD OM LÅN TIL NY DRIFTSBYGNING PÅ VOLD

16/15 14/317
OPPFØLGING AV TIL TAK I BUDSJETT 2015

Side 2 av 15



17/15 15/156
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

18/15 14/456
FORVAL TNINGSREVISJON - ELEVENES PSYKOSOSIALE
SKOLEMILJØ

Side 3 av 15



Konstituering:

År 2015, den 6. mai, ble det etter forutgående innalling, avholdt kommunestyremøte i
Kjellerstua på sykehjemmet.

Navneoppropet viste et fulltallig kommunestyre. Det var ingen innvendinger til innallingen
og møtet ble erklært lovlig satt.

Sakslisten ble godkjent slik den var utsendt, også med tileggssak om det psykososiale miljøet
i skole- og barehagen.

Tematime:
Lensmann Robin Johnsen møtte og orienterte.

Interpellasjoner:

To tilsendte interpellasjoner fra Beiarn Arbeiderparti og svar fra ordfører ble gjennomgått.

Spørsmål - Møtegodtgjørelse:
Beiarn Arbeiderparti ønsker en diskusjon om godtgjøring for møter i Beiarn kommune. For at
vi i framtiden skal kunne motivere folk og klare å beholde nyrekruttering til politikken, bør
godtgjørelsen være slik at den enkelte ikke føler at det verven innehar er frivilig
dugnadsarbeid.
Kommunestyret bør derfor se på følgende:

*Ordførers godtgjørelse: Bør den være en prosentandel av stortingslønn, eller bør
kommunen legge seg på andre ordninger. Bør dagens godtgjørelse for ordfører uansett
heves?
*Varaordførers godtgj øreise.
*Møtegodtgjørelse for Kommunestyre, formannskap og andre utvalg.
*Dagens skjema for møtegodtgjørelse tar ikke høyde for kjøregodtgjørelse på
gruppemøtene. Det er kun mulig å sette krss for evt. Gruppemøte. Nytt skjema og
endret praksis som også omfatter gruppemøtene må vurderes.

Svar:
Ordføreren takker for interpellasjonen. Det er lenge siden reglement for godtgjørelse til kommunalt
folkevalgte har vært revidert, og ordføreren er enig i at det er på tide at vi ser på reglementet på nyt.
Ordføreren foreslår derfor at det nedsettes ei arbeidsgruppe som gjennomgår reglementet på nyt og
kommer med forslag til kommunestyret om nyt reglement.

Forslag til videre behandling:

l. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av:

Andre Kristoffersen vara. Øyvind Sande. (Sp)

Bror Hemminghyt vara Tone Helbostad (BBL)

Kjell Sandmo vara Heidi Larsen (Ap)
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2. Gruppas mandat er å fremme nytt/revidert forslag til ((Reglement for godtgjørelse til
kommunale folkevalgte i Beiarn kommune))

3. Rådmannen utpeker en fra administrasjonen til å delta og å være sekretær for gruppa.

Spørsmål - Søndags åpne butikker

Regjeringen ønsker full liberalisering av butikkene. Det betyr at alle butikker kan holde åpent
om de selv ønsker det.
Statsrådene Thorhild Widvey, Robert Eriksson og Monica Mæland har lagt fram følgende
forslag:

Kraftig liberalisere regler for åpningstider
La alle butikker selv velge når de ønsker å holde åpent
Kun holde stengt på 12 særskilte hellgdager i året

Butikker vil normalt holdes stengt på hellig-og høyidsdager som l. juledag, 1. nyttårsdag,
1.påskedag, 1. pinsedag, 1. og 17. mai.

Regjeringen vil med forslaget forenkle regelverket.
I dag er butikkene begrenset av hvilke varer de seler og hvilke steder man oppholder seg og
hvor stor butikkene er.
Regjeringa mener det her er snakk om likere konkurransevilkår for bransjen.

Beiarn Arbeiderparti ser at med en slik liberalisering, vil åpne seg andre utfordringer, krav om
at flere må arbeide på søndagene, barnehagebehov, dyrere varer for å nevne noe.

V i mener at vi i Beiarn. Med våre tre butikker innen dagligvarehandelen, ikke har behov for
søndagsåpne butikker. Dette selv om kommunen har vært positive til dette bLa med tanke på
turistsesongene.
Vi ønsker allikevel at Beiarn kommunestyret tar en prinsipiell debatt om dette.

Svar:
Regjeringen har sendt ut på høring ((Forslag om endringer i hellgdagsloven for å tilate

søndagsåpne butikker))
Høringsfristen er satt til 30.06.2015.

Ordføreren sørger for at det blir laget en sak i juni-møtet slik at kommunestyret kan få muligjet
til å komme m ed en høringsuttalelse.
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REFERATER:

Under presentasjon av referatene ble representantene Heidi Larsen og Morten Hammer gitt
permisjon for å delta i begravelse. De forlot kL 10.30. Som vararepresentant tiltrådte Line
Strand. Arbeiderpartiet var i permisjonstiden representert med seks medlemmer og
kommunestyret med 14 medlemmer.

HABILITET:

Representanten Anne Rita Nybostad meldte at hun følte seg inhabil i sak 17/15 om skjenking
av alkohol og i sak 11/15, om gebyrsatser for skjenkebevillng. Hun fratrådte mens
kommunestyret drøftet dette. Kommunestyret (med 13 tilstedeværende representanter) fant
Nybostad, mot en stemme, habil til å delta i behandlingen av sak 11/15, men enstemmig
inhabil til å behandle sak 17/15.

Representanten André Kristoffersen og Øyvind Sande ville ha kommunestyrets vurdering av
sin habilitet i sak 17/15. De trakk seg tilbake mens kommunestyret drøftet dette. Under
drøftingene ble det også nødvendig å vurdere ordførers habilitet for det forholdet at hun er
søster til Øyvind Sande. Kommunestyret fant alle tre, mot en stemme, inhabile.

Representanten Andre Kristoffersen fikk permisjon fra møte fra kL 15.00 og forlot møte etter
behandling av sak 15/15.

Sak 16/15 - Oppfølging av tiltak i budsjettet ble behandlet etter sak 6/15 - Årsoppgjør 2014.

5/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL 19.01.15 OG 11.02.15

Vedtak:

Protokoll fra siste ordinære møte var underskrevet og ble godkjent.
Til å skrive under dagens protokoll ble Kjell Sande og Bror Hemminghytt valgt. De skal også
underskrive på protokoller fra januar og fra februar inneværende år slik at kommunestyret på
neste møte vil bli forespurt om å god~jenne protokoller fra tre møter.

6/15
ÅRSOPPGJØR 2014

Vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2014, bestående av årsmelding og regnskap
med noter.

Beiarn kommunestyre ber Rådmanen merke seg følgende punkter:
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Beiarn kommunestyre forventer en sak om strategisk næringsplan blir forelagt
kommunestyret i juni, og at det i denne sak også vurderes videre satsning i forhold til
Næringskonsulent og SNU.

Beiarn kommunestyre forventer en snarlig sak om evaluering av Flyktningetjenesten og
arbeidet med å ta imot flyktninger. Dette for å kunne vurdere om vi gjør en god nok
jobb og om vi har mulighet til eventuelt å ta i mot flere.

Beiarn kommunestyre deler Rådmannens bekymring for om det er nok ressurser på
Moldjord skole og forventer en sak om dette i Driftsutvalget i god tid før
budsj ettbehandlingen.

Beiarn kommunestyre merker seg Rådmannens bekymring for de ansatte i
administrasjonen, men er samtidig fornøyd med at Rådmannen har fokus på dette.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Under presentasjonen av årsoppgjøret tiltrådte representantene Morten Hammer og Heidi
Larsen som hadde permisjon ca 1 1/2 time. Line Myrland fratrådte da.

Årsoppgjøret for 2014 ble presentert av rådmann og av økonomisjefen og kommentert av
revisjonssjefen.

Representanter fra kommunestyret kommenterte oppgjøret og spørsmål ble besvar.

Repr. Tone Helbostad BB/BS fremmet følgende forslag til vedtak:

Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2014, bestående av årsmelding og regnskap
med noter.

Beiarn kommunestyre ber Rådmannen merke seg følgende punkter:

Beiarn kommunestyre forventer en sak om strategisk næringsplan blir forelagt
kommunestyret i juni, og at det i denne sak også vurderes videre satsning i forhold til
Næringskonsulent og SNU.

Beiarn kommunestyre forventer en snarlig sak om evaluering av Flyktningetjenesten og
arbeidet med å ta imot flyktninger. Dette for å kunne vurdere om vi gjør en god nok jobb og

om vi har mulighet til eventuelt å ta i mot flere.

Beiarn kommunestyre deler Rådmannens bekymring for om det er nok ressurser på
Moldjord skole og forventer en sak om dette i Driftsutvalget i god tid før
budsj ettbehandlingen.

Repr. Monika Sande SP/BB fremmet tilleggsforslag:
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Beiarn kommunestyre merker seg Rådmannens bekymring for de ansatte i
administrasjonen, men er samtidig fornøyd med at Rådmannen har fokus på dette.

VOTERIG

Formannskapets innstillng ble satt opp mot forslagene fra BB/BS.

Forslagene fra Beiarn Senterparti og Beiarn Bygdeliste ble enstemmig vedtatt.

7/15
REVISJON AV PERSONALPOLITISK PLAN

Vedtak:

8.1 Overgang til nv stilling
Permisjonfor overgang til annen stiling utenfor kommunens arbeidsgiverområde kan
innvilges for inntil 1 år forutsatt:

. Sammenhengende 5 års tjeneste i kommunen

. At det dreier seg om om en stiling som gir arbeidstakeren faglig utvikling til nytte for
kommunen

. At tilfedsstilende vikar løsning kan skaffes

. Ny permisjon kan innvilges etter minimum 5 års tjeneste

. Der det foreligger helt spesielle grunner, kan det innvilges permisjon over 1 år

Overgang ti ny stillng innenfor kommunens arbeidsgiverområde:
Arbeidstaker som er fast ansatt kan innvilges permisjon for overgang til annen stillng
innenfor kommunens arbeidsgiverområde. Hovedregelen er at permisjonen ikke bør
overstige 1 år.

Punkt 3 i arbeidsree:lement (pensjon)
Pensjonsordningen omfatter alle ansatte (faste og midlertidige) med en arbeidstid som
oppfYller kravene om innmelding
som følger av vedtektene for Offentlig tjenestepensjon, kap. 2. Gjennomsnittsberegningen skal
inkludere alt ekstraarbeid med unntak av overtid, begrenset til 1 00% av full stiling, jf HT A

kap. 2.

Beiarn kommune har egen pensjonsordningfor sine ansatte i KLP.
Undervisningspersonalet har sitt medlemsskap i Statens Pensjonskasse.
Punkt 6 i arbeidsree:lement (pressekontakt)
Ordfører uttaler seg til media på vegne av Beiarn kommune i politiske saker.
Rådmannen eller den han bemyndiger uttaler seg på vegne av administrasjonen angående
administrasjonens vurderinger og kommentarer i enkeltsaker av prinsipiell eller strategisk
karakter. Ansatte som også er politisk valgte representanter kan uttale seg om politiske saker
etter eget partis presseregler.

Punkt 7.6 i ree:ler for permisjon (tilitsverv)
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7.6 Andre tillitsverv
Kommunen kan etter konkret vurdering innvilge ulønnetpermisjonfor arbeidstakere som skal
utføre andre tilitsverv. Arbeidstakere som mottar godtgjørelse for bidrag i forbindelse med
kurs/foredrag/arbeid som medfører bruk av ordinær arbeidstid kan også innvilges ulønnet
permisjon. Dobbel lønn skal ikke forekomme.
Arbeidstakere med tilitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges
permisjon med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning
for vedkommendes arbeid med de funksjonshemmedes interesser.

Punkt 5.7 oe: 8 i ((retnine:slinjer i Beiarn kommune (retnine:slinjer for streik)
Navn på ansatte, e-post og telefonnummer er fjernet fra dokument.

Retningslinjer for seniorpolitikk
. 1.2: siste kulepunkt strykes
.3.2: siste kulepunkt: Fra 65 år - 10 dager ekstra fritid.

Vedtatt med 13 mot 2 stemmer

Behandling:

Repr. Rune Jørgensen fremmet på vegne av BS/BB følgende forslag til endring:

Retningslinjer for seniorpolitikk
. 1.2: siste kulepunkt strykes
.3.2: siste kulepunkt: Fra 65 år - 10 dager ekstra fritid.

Beiar Arbeiderparti ba om gruppemøte.

Beiarn Arbeiderparti la ikke frem nytt forslag og det ble stemt over formanskapets innstiling
mot formannskapets innstillng med tileggsforslag fra BS/BB.

VOTERIG:

Formannskapets innstiling med tileggsforslag fra BS/BB ble vedtatt med"

13 mot 2 stemmer

Rådmannens innstiling:

Viser til tidligere utsendte dokumenter/planer og de endringer som er gjort er følgende:

8.1 Overgang til nv stilling
Permisjonfor overgang til annen stiling utenfor kommunens arbeidsgiverområde kan
innvilges for inntil 1 år forutsatt:

. Sammenhengende 5 års tjeneste i kommunen
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. At det dreier seg om om en stiling som gir arbeidstakeren faglig utvikling til nytte for
kommunen

. At tilfedsstilende vikarløsning kan skaffes

. Ny permisjon kan innvilges etter minimum 5 års tjeneste

. Der det foreligger helt spesielle grunner, kan det innvilges permisjon over 1 år

Overgang til ny stillng innenfor kommunens arbeidsgiverområde:
Arbeidstaker som er fast ansatt kan innvilges permisjon for overgang til annen stiling
innenfor kommunens arbeidsgiverområde. Hovedregelen er at permisjonen ikke bør
overstige 1 år.

Punkt 3 i arbeidsree:lement (pensjon)
Pensjonsordningen omfatter alle ansatte (faste og midlertidige) med en arbeidstid som
oppfYller kravene om innmelding
som følger av vedtektene for Offentlig tjenestepensjon, kap. 2. Gjennomsnittsberegningen skal
inkludere alt ekstraarbeid med unntak av overtid, begrenset til 1 00% av full stiling, jf HT A

kap. 2.

Beiarn kommune har egen pensjonsordningfor sine ansatte i KLP.
Undèrvisningspersonalet har sitt medlemsskap i Statens Pensjonskasse.
Punkt 6 i arbeidsree:lement (pressekontakt)
Ordfører uttaler seg til media på vegne av Beiarn kommune i politiske saker.
Rådmannen eller den han bemyndiger uttaler seg på vegne av administrasjonen angående
administrasjonens vurderinger og kommentarer i enkeltsaker av prinsipiell eller strategisk
karakter. Ansatte som også er politisk valgte representanter kan uttale seg om politiske saker
etter eget partis presseregler.

Punkt 7.6 i ree:ler for permisjon (tilltsverv)

7.6 Andre tilitsverv

Kommunen kan etter konkret vurdering innvilge ulønnet permisjon for arbeidstakere som skal
utføre andre tilitsverv. Arbeidstakere som mottar godtgjørelse for bidrag i forbindelse med
kurs/foredrag/arbeid som medfører bruk av ordinær arbeidstid kan også innvilges ulønnet
permisjon. Dobbel lønn skal ikke forekomme.
Arbeidstakere med tilitsverv i de funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan innvilges
permisjon med hjemmel i dette punkt. Dette kan også omfatte kurs når kurset har betydning
for vedkommendes arbeid med de funksjonshemmedes interesser.

Punkt 5.7 oe: 8 i ((retnine:slinjer i Beiarn kommune (retnine:slinjer for streik)
Navn på ansatte, e-post og telefonnummer er fjernet fra dokument.

8/15
NY ADMINISTRATIV ORGANISERING

Vedtak:

Beiarn kommunes kommunalledere tilhører kapittel 3.4.1, ref Hovedtariffavtalens kapittel 3.
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Enstemmig vedtatt.

9/15
ORDENSREGLER FOR ELEVER I BEIARN KOMMUNE

Vedtak:

Saken utsettes.

Vedtatt med 14 mot 1 stemme.
Behandling:

Repr. Håkon Sæther, Beiarn AP fremmet forslag om at saken utsettes.

VOTERIG:

Formannskapets innstiling ble satt opp mot Arbeiderpartiets forslag.

Formannskapets innstiling fikk 1 stemme og falt.

Rådmannens innstiling:

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Beiarn kommune vedtas.

10/15
RESSURSBEHOV I MOLDJORD BARNEHAGE

Vedtak:

Moldjord barnehage starer arbeidet med rekruttering av personale og utlyser 80 % stiling som
assistent og 120 % pedagogstiling fra august 2015. Økte kostnader tas med i neste
budsj ettregulering.

Enstemmig vedtatt.

11/15
GEBYRSATSER FOR SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING

Vedtak:
Gebyrsatsen for skjenkebeviling enkel anledning settes lik gebyrsatsen for ambulerende
skjenkebeviling. Satsen beregnes pr. dag med skjenking for arrangement som varer over flere
dager.

Vedtatt med 12 mot 3 stemmer.

Behandling:

Repr, ørjan Kristensen, Beiarn AP, fremmet flg forslag:
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Gebyret settes til kr. 800,-.

VOTERIG:

Formannskapets innstiling ble satt opp mot ørjan Kristensen sitt tileggsforslag:

Formannskapets innstiling vedtatt med 12 mot 3 stemmer.
Rådmannens innstiling:
Gebyrsatsen for skjenkebeviling enkel anledning settes lik gebyrsatsen for ambulerende
skjenkebeviling. Satsen beregnes pr. dag med s~jenking for arrangement som varer over flere
dager.

Representanten Andre Kristoffersen ble innvilget permisjon fra kL 15.00 og forlot møtet.

1 2/15

KJØP AV KOMMUNAL T AREAL
PER DINE SEN

Vedtak:
Beiarn kommunestyre imøtekommer Per Dinesen sitt ønske om å kjøpe inntil 100 m2
kommunalt areal som grenser til hans tomt i Storjord Øst/Hauan, for bygging av garasje.

Salget skjer på vilkår om at Per Dinesen betaler 25 kr/m2, samt alle kostnader knyttet til
kommunal saksbehandling, oppmåling og tinglysing.

Enstemmig vedtatt.

13/15
KJØPILEIE AV KOMMUNAL TOMT GNR. 41/30
KV ANTO SERVICE AS

Vedtak:
Forutsatt at Kvanto Service AS kjøper Beiarn Turistsenter, med de nødvendige arealer som i
dag ligger på gnr. 41, bnr. 32, stiler Beiarn kommune i utsikt å kunne selge ca. 3,2 dekar av
parsellen gnr. 41 bnr. 30, til Kvanto Service AS for bruk til camping.

Pris settes til kr 25 pr m2. Kjøper betaler i tilegg oppmålings- og tinglysningsgebyr.

Enstemmig vedtatt.

14/15
HOVEDPLAN VEI. HANDLINGSPLAN 2015 - 2018 ASFALTERINGSPROSJEKTER

Vedtak:
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Endringene som må gjøres for å oppnå ønsket resultat på vedlikeholdet er tidkrevende og vil
føre til utsettelse av planlagte prosjekter i vedtatte handlingsplan.
Rådmannen foreslår derfor at vedtatte handlingsplan for 2015 beholdes, og at det sees på
muligheter for å gjennomføre planlagte asfalteringsprosjekter samlet i tidsrommet 2016-2018

Enstemmig vedtatt.

15/15
SØKNAD OM LÅN TIL NY DRIFTSBYGNING P Å VOLD

Vedtak:
Rita Ratama Berg og Odd Vebjørn Vold innvilges et lån, stort kr. 1.500.000.- til oppføring av
ny driftsbygning på Vold.
Tilsagnet forutsetter at alle planer for bygget er godkjent og at det er fullfinansiert gjennom lån
fra bank og tilskudd fra Innovasjon Norge, som beskrevet i søknaden.
Lånet gis med tre års rente og avdragsfritak og med en nedbetalingstid på tolv år. Rente settes
til 5% pa.
Lånet sikres med pant i Gnr. 47, Bnr. 6, med prioritet etter hovedbankforbindelse.

Lånet kan utbetales når finansieringstilsagn fra hovedbankforbindelse og Innovasjon Norge
foreligger.

Enstemmig vedtatt.

1 6/15

OPPFØLGING AV TIL T AK I BUDSJETT 2015

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

17/15
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

Vedtak:

I medhold av alkoholloven § 1 -7 gis Beiarn Turistsenter skjenkebevilling for all alkoholholdig
drikk.
Styrer: J an Øystein Rasch

Stedfortreder: Hans Kristian Marvold

Skjenkested: Kafèlokalet i Turistsenteret på 65 kvm. og uteterasse på 5 kvm.

Bevilingsperiode: 07.05.2015 - 30.06.2016.

Skjenketid:
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For alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnold enn 22 volumprosent:
Søndag - torsdag kL 08.00 - 01.30
Fredag og lørdag kL 08.00 - 02.30

For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer:
Søndag - torsdag kL 13.00 - 01.30
Fredag og lørdag kL 13.00 - 02.30.

Skjenketid ute:
Ved uteservering avsluttes skjenkingen kL 24.00.

Enstemmig vedtatt
Behandling:

Repr. Monika Sande, Øyvind Sande og Anne Rita Nybostad fratrådte under behandlingen av
saken.

Rådmannens innstiling:

I medhold av alkoholloven § 1 -7 gis Beiar Turistsenter skj enkebeviling for all alkoholholdig
drikk.
Styrer: J an Øystein Rasch

Stedfortreder: Hans Kristian Marvold

Skjenkested: Kafèlokalet i Turistsenteret på 65 kvm. og uteterasse på 5 kvm.

Bevillngsperiode: 07.05.2015 - 30.06.2016.

Skjenketid:

For alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnold enn 22 volumprosent:
Søndag - torsdag kL 08.00 - 01.30
Fredag - søndag kL 08.00 - 02.30

For alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer:
Søndag - torsdag kL 13.00 - 01.30
Fredag - lørdag: kL 13.00 - 02.30.

Skjenketid ute:
Ved uteservering avsluttes skjenkingen kL 24.00.

18/15
FORVAL TNINGSREVISJON - ELEVENES PSYKOSOSIALE SKOLEMILJØ

Vedtak:

1. Forvaltningsrevisj onsrapporten Elevenes psykososiale miljø er forelagt kommunestyret
i Beiarn og tas til etterretning.
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2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen:
Det må lages et samlet system for kommunens psykososiale skolemiljø, herunder
klarlagte kriterier for hva som er krenkende adferd, og hvordan dette skal håndteres fra
skolens side.

Enstemmig vedtatt.
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