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Konstituering av møtet.

År 2015, den 13. mars, ble det avholdt møte i Beiarn Formannskap etter forutgående
innkalling. Møtet fant sted på kommunehuset på Moldjord.
Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen med å gjennomgå program for dagen. Det var
ingen innvendinger til innallngen og møtet ble erklært lovlig satt. Det var heller ingen
innvendinger til sakslisten.

Formannskapet var fulltallge. Anne Rita Nybostad møtte som vara for Andre Kristoffersen
som hadde lovlig fravær.

Fra administrasjonen møtte rådmann Ole Petter Nybakk og kommunalleder Ågot Eide i alle
saker. Dessuten møtte økonomisjef Stig Strømsnes i økonomisakene og under
økonomireferatene, sammen med ex-økonomisjef Jarl Dokmo. Kommunallederne Lisbeth
Movik og Frank Movik møtte under økonomireferatene og under den KS-Iedede seansen om
arbeidsgiverpolitikk og forholdet politikkadministrasjon. Frank Movik kom i tilegg inn i
møtet og orienterte om status for samferdselsprosjektet det jobbes med i samarbeid med
Saltdal og Bodø kommuner. Personalsjef John-Ivar Strøm møtte under referat for å orientere
om permisjoner og ansettelser som har vært behandlet av ansettelsesutvalget.

Den politiske arbeids2iverrollen - forholdet administrasjonen 02 politikk:
KS ved Per-Oscar Schjølberg og Jens Einar Johansen møtte etter avtale med ordføreren. KS
leies inn for å gi bistand til kommunens arbeid med både grensegang politikk administrasjon,
samarbeidsklima og for å gi råd om utøvelse av arbeidsgiverrollen for så vel det politiske miljø
som rådmann og kommunalledere. Det skrives ikke referat fra dette første møtet som man
brukte 2 Yi time på, men ordfører gjør videre avtaler med KS.

Lunsj 02 møte med prost 02 biskop samt lokal kirkeledelse
Kommunens Formannskap og rådmann var bedt til lunsj og lunsj samtaler med biskopen og
hans følge som var i Beiarn på visitas 11 - 15. mars. Lunsj og samtaler ble gjennomført på
Bygdetunet.

Referater:
Personalsjef John-Ivar Strøm møtte og orienterte kort fra møter i ansettelsesutvalget. Det
tilyste møtet i administrasjonsutvalget utgikk fordi administrasjonen trakk saken om
personalpolitisk plan på grunn av at denne viste seg litt lite gjennomarbeidet i samarbeid med
arbeidstakerorganisasj onene.

Kommunalleder Frank Movik orienterte i tilknytning til samferdselsprosjektet som Beiarn,
Saltdal og Bodø kommuner arbeider med. Det har vært møte i den utvidede styringsgruppa for
prosjektet og det har vært møte i prosjektgruppa. Etter forutgående konkurranse er
Nordconsult innleid til å gjøre en forprosjekt jobb. Oppstartsmøtet for den delen av arbeidet
Nordconsult skal stå for er satt til 10. april og møtet lagt til Misvær.
0konomisjefStig Strømsnes gikk gjennom de viktigste regnskapsresultatene for 2014. Dette
året klarte ikke kommunen å rapportere regnskapstall til KOSTRA innen fristen 15. februar,
men rapporteringen ble gjort 11. og 12. mars og resultatet er klart og regnskapet oversendt
revisor. Arbeidet med noter mv. vil foregå en stund tiL. Det arbeides med å ((ta igjen det tapte))
slik at samlet årsoppgjør kan behandles i kommunestyrets maimøte. Beiarn kommune kom ut
med et brutto driftsresultat på minus kr. 545.000, men et meget sterkt netto driftsresultat på
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pluss kr. 15.143.000. Det enkelte ramme område har klart sin drift meget godt i forhold til
tildelt regulert budsjettramme, men det sterke netto driftsresultatet skyldes god avkastning på
plassert kapitaL. Resultatet er avsatt i henhold til tidligere vedtak slik at det regnskapsmessige
mer/mindreforbruket er på kr. O.

Referat med oppfordring om å melde kommunen inn i Lokalsamfunnsforeningen ble diskutert
med resultat at kommunen ikke melder seg inn.

Referat om svar på Bodø kommunes invitasjon til samtaler omkring kommunereformen ble
kommentert med at dato for møte nå er satt til 16. april kL. 15.3 O - 18.00. Møtet finner sted i
Bodø.

Referat om rapport fra skatteoppkrever sendes videre og refereres også for Beiarn
kommunestyre.

Referat om endret styre i Statskog Energi Beiarn AS, der Statskog har valgt Ivar Asbjørn
Lervåg, Høylandet som sitt medlem med vara Arild Tokle, ble drøftet. Kommunens videre
eierstrategi i og for selskapet vil bli vurdert nærmere utover våren.

Øvrige referater ble gjennomgått uten noen spesielle anmerkninger.

Vedtak:
Referatene tas til etterretning

Enst. vedtatt

Dele2erte vedtak
Formannskapet ble orienterte om delegerte vedtak om tilskudd til kjøp av melkekvoter til
gårdbrukerne Bjørn Vilhelmsen (kr. 31.169) og Frank A. Hansen (kr. 1.525) samt tilskudd til
Beiarmat AS (selskap under stiftelse) på kr. 25.000.

Vedtak:
Delegerte vedtak tas til etterretning.

Enst. vedtatt.

10/15
GODKJENNING AV PROTOKOLL

Vedtak:
Protokoll fra siste møte 10. februar 2015 ble godkjent. Representantene Andre Kristoffersen
og Heidi Larsen bes signere protokollen så snart dette lar seg gjøre.

Enst. vedtatt
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11/15
NY BEHANDLING AV PERSONALPOLITISK PLAN

Vedtak:

Sak om justering og endring av Personalpolitisk Plan var trukket fra behandling i
Administrasjonsutvalget (møte samme dag) og følgelig trukket fra behandling også i
Formannskapet. Saken ventes fremmet på nytt til møte 15. april då.

Enst. vedtatt

12/15
KUTT I AMBULANSETJENESTEN

Vedtak:

Forslag til uttalelse godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

13/15
OPPFØLGING AV TIL TAK I BUDSJETT 2015

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Enstemmig vedtatt

14/15
SØKNAD OM ETABLERINGSTILSKUDD OG KOMMUNALT LÅN

Vedtak:

Flis- og hushandverkeren, Andreas Pak innvilges kr. 30.000.- i oppstartstilskudd og kr.
20.000.- i kommunalt lån.

Det opprettes låneavtale og lånet tilbakebetales med månedlige avdrag, første gang
30.08.2015. Lånet rentebelastes fra samme tidspunkt med den til enhver tid gjeldende rente.
Beløpene belastes kommunens næringsfond.Firmaattest og dokumenterte kostnader må
vedlegges utbetalingsanmodning.
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Enstemmig vedtatt.

15/15
FOTOGRAF HEGE SUSANN HANSEN

Vedtak:

Hege Susann Hansen innvilges et oppstartstilskudd på kr. 60.000.- og et kommunalt lån på kr.
55.000.- i forbindelse med etableringen av sitt nye firma Fotograf Hege Susann Hansen.

Lånet gjøres rentebærende fra 01.01.16 og er avdragsfritt til 01.01.18, og med etterfølgende 3
års nedbetaling. Tilskudd og lån belastes næringsfondet.
Firmaattest og dokumenterte kostnader vedlegges utbetalingsanmodning.

Enstemmig vedtatt.
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