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59/16 16/1172
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET.

60/16 16/1126
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - VURDERING OG
SPØRSMÅL OM BEHOV FOR REVIDERINGIDELREVIDERING

61/16 16/824
RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT
OG FRILUFTSLIV

62/16 16/1179
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2016

63/16 16/1148
HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2017 - 2020 PRIORITERING
AV OPPRUSTNING KOMMUNALE VEIER

64/16 16/1029
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

65/16 16/1028
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

66/16 16/1057
MØTEPLAN 2017

67/16 16/980
SØKNAD OM REDUSERT SKJENKE GEBYR -
BEHANDLINGSRUTINER

68/16 16/1105
RETNINGSLINJER OG MANDAT FOR ELDRERÅDET

69/16 16/1107
RETNINGSLINJER OG MANDAT FOR RÅDET FOR LIKESTILLING
AV FUNKSJONSHEMMEDE

70/16 16/1116
VALG AV REPRESENTANT TIL SAL TEN REGIONRÅD 2015 - 2019

Side 3 av 14



71/16 16/1117
SUPLERINGSV ALG TIL FORMANNSKAPET, DRIFTSUTVALGET OG
SAMARBEIDSUTV ALGETMOLDJORD SKOLE

72/16 16/1 042
DESTINASJONSSTRATEGI SAL TEN

73/16 16/692
BUDSJETT 2017

Åpning:
Ordføreren ønsket velkommen og åpnet møtet. Det var ingen innvendinger til innallingen og
møtet ble erklært lovlig satt. Kommunestyret var fulltallig. To varamedlemmer møtte for faste
representanter som hadde lovlig forfall. Fra administrasjonen møtte alle kommunalledere i
tillegg til rådmannen. Også oppvekstkoordinator Tone Opli og leder av hjemmetjenestene
ørjan Kristensen deltok deler av møtet.

Det var ingen innvendinger til sakslista som ble godkj ent.
Som ekstra sak valgte kommunestyret å presisere vedtaketfra 21. september om valg ti
forliksråd slik at Linda Moen er leder av forliksrådet, Tone Helbostad er nestleder og Jarl
Dokmo er medlem. Varamedlemmer i rekkefølge er: Terje Solhaug, Merethe Selfors og
Bjørnar Brændmo

Orienteringer:
Som varslet i innallingen redegjorde rådmann og økonomisjef for kommunens finansielle
aktiva og passiva. Dette skjedde uten at noen dokumenter på forhånd var utsendt noe som var
i tråd med formannskapets ønske. Begrunnelsen var å få mest mulig oppdaterte tall, der også
resultatet for november kom med. Plasserte aktiva utgjør ca. 136 MNOK og passiva utgjør ca
110 MNOK. Avkastningen på plasserte aktiva tegner til å bli bedre ebb regulert budsjett 2016.

Referater:

Referatene ble gjennomgått av ordføreren. I tilknytning til referat om eiendomsskatt ble det
gitt oppdaterte opplysninger om status i saken.
Vedtak:

Beiar kommune skal tilskrive finansdepartementet med kopi til Stortinget olje- og
energidepartementet i anledning Stortingets merknad til Statsbudsjettet. Regjeringen vurdere
kapitaliseringsrenten som del av grunnlaget for eiendomsskatten på kraftanlegg. Dette
anmodes Regjeringen om å gjennomføre på en slik måte at det får virkning for 2017.

Enstemmig vedtatt.
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59/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET.

Vedtak:
Protokoll fra siste møte 31. oktober ble godkjent.

Til å skrive under dagens protokoll ble Tone Helbostad og Marit Moldjord valgt.

Enstemmig vedtatt.

60/16
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNS DEL - VURDERING OG SPØRSMÅL OM
BEHOV FOR REVIDERINGIDELREVIDERING

Vedtak:

Samfunnsdelen til kommuneplan for Beiarn, vedtatt i 2014, skal gjelde ut valgperioden.

Enstemmig vedtatt.

61/16
RULLERING AV HANDLINGSPLAN FOR KULTURBYGG, IDRETT OG
FRILUFTSLIV

Vedtak:
Fremlagt forslag til handlingsplan for Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-
2025, vedtas med følgende innullering av tiltak:

Nye titak fra 2017:

Prioritert Handlingsplan
. Arena Beiarn AS ønsker å etablere en Downhil sykkeltrasé på Leiråmoen. Dette er et

ledd i satsing på en total pakke med helårs aktiviteter i Arena Beiarn (Tinderangel,
skikjøring, paragliding, småvilt jakt, fjellsykling og tiltaket ((Ta tiden tilbake i Beiarn))

. Nedre Beiarn Idrettslag ønsker å sette opp en Frisbeegolfbane på Innerjorda. Dette skal
være en lavterskelidrett som ikke trenger organisering. Frisbeegolf går inn under
kategorien nærmiljøanlegg.

. Flerbrukshall (allhus).

Videreførte titak for 2017:

. Servicebygg/ signalbygg på Beiarfjellet. Det er utformet en prosessplan for dette
byggeprosjektet. Oppstart høst 2016.
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. Infoskilt til Nasjonalparkene. Her forventes det at Midtre Nordland Nasjonalparksstyre

skal ta initiativ til et kollektivt skiltprosjekt for nasjonalparkene. Dette må få en snarlig
avklaring i forbindelse med arbeidet rundt informasjonsdelen tilknyttet servicebygget.

. Infoskilt til Klokkergården. Beiarn Historielag har fått tilskudd til et minnesmerke over
Fridthjov Anderssen. Arbeidet ble igangsatt i 2015. Kommunen venter på et innspil til
videre arbeid.

. Garasje til tråkkemaskin. Stormfjell IL har satt av kulturmidler til bygg i Larsoslia.

Kommunen må vurdere å ta hensyn til en sluttfinansiering ved neste tilskuddsordning
gjennom anleggsmidler 2017.

Uprioritert Handlingsplan:

. Stedsutvikling Moldjord. Denne er flyttet hit til langsiktig handlingsplan, da det er
flere uavklarte momenter rundt Moldjord sentrum, i forhold til framtidig bruk av
eksisterende område og næringsbygg.

. Scooterløype. Dette er fremdeles uavklart, da det er usikkerhet omkring politisk

prioritering. Det vil være en krevende arbeidsprosess, hvis det foreligger et vedtak på
etablering av scooterløype.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Behandling:
Beiarn Bygdeliste fremmet forslag om at flerbrukshallallhus flyttes fra uprioritert til prioritert
del av handlingsplanen.

Votering:
Det ble først votert over tilleggsforslaget til Beiarn Bygdeliste. Dette ble enstemmig vedtatt av
kommunestyret.

Etter dette ble det stemt over planen som helhet.

Enst. vedtatt.

Rådmannens innstiling:
Fremlagt forslag til handlingsplan for Anleggsplan for kulturbygg, idrett og friluftsliv 2015-
2025, vedtas med følgende innullering av tiltak:

Nye titak fra 2017:

Prioritert Handlingsplan
. Arena Beiarn AS ønsker å etablere en Downhill sykkeltrasé på Leiråmoen. Dette er et

ledd i satsing på en total pakke med helårs aktiviteter i Arena Beiarn (Tinderangel,
skikjøring, paragliding, småvilt jakt, fjellsykling og tiltaket ((Ta tiden tilbake i Beiarn))
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· Nedre Beiarn Idrettslag ønsker å sette opp en Frisbeegolfbane på Innerjorda. Dette skal
være en lavterskelidrett som ikke trenger organisering. Frisbeegolf går inn under
kategorien nærmiljøanlegg.

Videreførte titak for 2017:

· Servicebyggl signalbygg på Beiarfjellet. Det er utformet en prosessplan for dette
byggeprosjektet. Oppstar høst 2016.

· Infoskilt til Nasjonalparkene. Her forventes det at Midtre Nordland Nasjonalparksstyre
skal ta initiativ til et kollektivt skiltprosjekt for nasjonalparkene. Dette må få en snarlig
avklaring i forbindelse med arbeidet rundt informasjonsdelen tilknyttet servicebygget.

· Infoskilt til Klokkergården. Beiarn Historielag har fått tilskudd til et minnesmerke over
Fridthjov Anderssen. Arbeidet ble igangsatt i 2015. Kommunen venter på et innspill til
videre arbeid.

· Garasje til tråkkemaskin. Stormfjell IL har satt av kulturmidler til bygg i Larsoslia.
Kommunen må vurdere å ta hensyn til en sluttfinansiering ved neste tilskuddsordning
gjennom anleggsmidler 2017.

Uprioritert Handlingsplan:
· Flerbrukshall (allhus ). Denne planen har ligget i handlingsplanen siden 2007. Den er

fremdeles plassert inn under uprioritert, langsiktig handlingsplan. Prosjektering er
foreslått i 2017.

· Stedsutvikling Moldjord. Denne er flyttet hit til langsiktig handlingsplan, da det er
flere uavklarte momenter rundt Moldjord sentrum, i forhold til framtidig bruk av
eksisterende område og næringsbygg.

· Scooterløype. Dette er fremdeles uavklart, da det er usikkerhet omkring politisk
prioritering. Det vil være en krevende arbeidsprosess, hvis det foreligger et vedtak på
etablering av scooterløype.

62/16
REGULERT INVESTERINGSBUDSJETT 2016

Vedtak:
Investeringer som er vedtatt, men ikke ferdigstilt, utgjør kr. 22.040.610. Disse overføres til
2017.

Rest utbetalte lånemidler til mulig justering av planlagt låneopptak i 2017 utgjør kr. O.
Beregnet underfinansiering av alle prosjekter som overføreslvidereføres, utgjør pr. 31.12.2016
kr. 1.496.773. Underdekningen finansieres ved bruk av fond.
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Enstemmig vedtatt

63/16
HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2017 - 2020 PRIORITERING AV
OPPRUSTNING KOMMUNALE VEIER

Vedtak:
Handlingsplan for utbedring av kommunale veier for perioden 2017 - 2020 godkjennes.
Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2017.

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

Opprustning av Tverrånes og Hammernesbrua legges fram som egen sak for Driftsutvalget og
Kommunestyret.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Ordfører fremmet tileggsforslag om at Driftsutvalget og eventuelt kommunestyret fikk seg
forelagt egen sak om opprustning av Tverrånes og Hammarnesbrua.

Rådmannens innstiling:
Handlingsplan for utbedring av kommunale veier for perioden 2017 - 2020 godkjennes.
Handlingsplanen er bindende for budsjettåret 2017.

Revidering av handlingsplan fremlegges til politisk behandling hver høst i forkant av budsjett.

64/16
PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019

Vedtak:

Kommurestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll

Det gjennomføres selskapskontroll i følgende selskap:
. IRIS Salten IKS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Enstemmig vedtatt.
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65/16
PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019

Vedtak:

Kommunestyret godIgenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med følgende prioriterte fokusområder:

l. Post-I arkivsystem

2. Samfunnsmessig beredskap

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Behandling:
Samarbeidene partier, Senterpartiet og Beiarn Arbeiderparti fremmet forslag om å prioritere
fokusområde l. og 2; postlarkivsystem og samfunnsmessig beredskap, men å avvente pkt. 3.
og4.

Konket endringsforslag: : Punkt 3. og 4. utgår.

Votering:
Det ble først stemt over endringsforslaget om at punkt 3. og 4. utgår. Dette ble vedtatt med 14
mot en stemme.
Etter dette ble det votert over planen som helhet. Planen (pkt. 1 og 2) ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstiling:

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med følgende prioriterte fokusområder:

l. Post-I arkivsystem

2. Samfunnsmessig beredskap

3. Utbygging av omsorgsboliger

4. Utbygging vann.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nødvendig.
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66/16
MØTEPLAN 2017

Vedtak:
Møteplan for 2017 vedtas som følger:

Formannskap : Kommunestyret:

2. februar
29. mars
24. mai
13. september
12. oktober
15. november
29. november

08. mars
26. april
21. juni
27.september
25. oktober
13. desember

Med orientering om rapporteringer
Årsmelding med analyse
Finansrapport, investeringsrapport

Oppstart budsjett 2018
Økonomi og driftsrapportering
Budsjett 2018

Beiarn Formannskap bestemte å avholde workshop med Salten Brann IKS den 25. januar-

alternativt 8. februar 2017.

Enstemmig vedtatt.

67/16
SØKNAD OM REDUSERT SKJENKEGEBYR -BEHANDLINGSRUTINER

Vedtak:
Beiarn kommunestyret vedtar retningslinjer for alkoholomsetning, skjenking, gebyr m.v slik
de fremstår med Beiarn Bygdeliste sitt endringsforslag.

Enstemmig vedtatt.

Behadling:

Marit Moldjord er saksbehandler i saken. Hun ba av den grunn om at hennes habilitet ble
avklart av kommunestyret. Moldjord fratrådte og kommunestyret vedtok at Moldjord var å
anse som inhabiL. Det var ikke innalt varamedlem i saken som dermed ble behandlet av
fjorten medlemmer.

Beiarn Bygdeliste fremmet endringsforslag:
Endring av kulepunkt 9 til:
Redusering av bevilingsgebyr.

Endringen tatt opp først - enstemmig vedtatt

Rådmannens innstiling:

Kommunestyret vedtar Beiarn kommunes retningslinjer for alkoholomsetning, skjenking,
gebyr m.v slik de fremstår i vedlegg.

Side 10 av 14



68/16
RETNINGSLINJER OG MANDAT FOR ELDRERÅDET

Vedtak:
Kommunestyret vedtar framlagt forslag til retningslinjer og mandat for Eldrerådet i Beiarn
kommune, med vedtatt endring til pkt. 3 i retningslinjene.

Enstemmig vedtatt
Behandling:
Omforent presisering av ordlyden i pkt. 3.

Rådet skal ha 5 medlemmer som velges av kommunestyret. Pensjonistforeninger og andre
sammenslutninger av pensjonister har rett til å foreslå 3 medlemmer med varamedlemmer.

69/16
RETNINGSLINJER OG MANDAT FOR RÅDET FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE

Vedtak:

Beiarn kommune vedtar retningslinjer og mandat for rådet for likestiling av
funksjonshemmede som lagt fram i møte, med vedtatt endring til pkt. 3 i retningslinjene.

Enstemmig vedtatt.
Behandling:

Omforent presisering av ordlyden i vedtaket:

Kommunestyret vedtar retningslinjer og mandat som lagt fram i møte.
Omforentjustering av retningslinjenes pkt. 3 om sammensetning:
rådet skal ha tre medlemmer med varamedlemmer (ikke personlige vara)

Som innstilt med presisering av vedtak og justering av pkt. 3.

70/16
VALG AV REPRESENTANT TIL SAL TEN REGIONRÅD 2015 - 2019

Vedtak:
Som representant for Beiarn kommunes ((opposisjon)) i Salten Regionråd, for resten av
valgperioden velges: Gudbjørg Navjord.
Vara: Torbjørn Grimstad.

Enstemmig vedtatt.
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71/16
SUPLERINGSV ALG TIL FORMANNSKAPET, DRIFTSUTVALGET OG
SAMARBEIDSUTVALGET MOLDJORD SKOLE

Vedtak:
I tilegg til Tone Helbostad, som tidligere er valgt som vararepresentant, velges som nye
varamedlemmer til formannskapet (og de utvalg som består av formannskapet):

Tore Nyvold
Torbjørn Grimstad

Første varamedlem på Driftsutvalgets liste Frank Einar Vilhelmsen rykker opp som fast
medlem.
Varamedlem til driftsutvalget:
I tilegg til Rune Guldahl som allerede er valgt velges Marius Christensen Aspmo.

Som varamedlem til samarbeidsutvalget for Moldjord skole velges:
Torbjørn Grimstad

Enstemmig vedtatt

72/16
DESTINASJONSSTRATEGI SALTEN

Vedtak:
Beiarn kommune inngår avtale om nytt destinasjonsselskap i Salten, i hht. vedlagte utkast til
innholds og økonomiske modell for samhandling mellom kommunene i Salten og
destinasjonsselskapet. Avtalen erstatter samarbeidsavtalen som i dag er mellom Beiarn kommune
og Visit Bodø.

Kostnad for 2017, intil kr.114.000, finansieres over Næring 1700.

Avtalen mellom destinasjonsselskapet og kommunene må ha en utforming som ivaretar den
enkelte kommunes mål/strategier for utvikling av reiseliv/opplevelsesnæringer.

Deltagende kommuner må avklare seg imellom og med destinasjonsselskapet om det skal kreves
styrerepresentasjon og dette må da formuleres i avtaleutkastet.

Enstemmig vedtatt.
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73/16
BUDSJETT 2017

Vedtak:

L Avgifts- og gebyrregulativet for 2017 vedtas iht. vedlegg. Beiarn kommune innfører
selvkost som prinsipp på vannforsyningsområdet

2 Budsjettet for året 2017, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for kirkelig

fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2017
Rammeområde 1 Sentralledelse 11.274.552
Rammeområde 2 Oppvekst 24.546.229
Rammeområde 3 Helse og omsorg 45.096.498
Rammeområde 4 Religiøse formål 1.483.000
Rammeområde 5 Land.lkul.milj ø 4.749.001
Rammeområde 6 Teknisk 7.001.830
Rammeområde 7 N æring -3.789.279

SUM - til fordeling drift 88.132.319

3 Økonomiplan for Beiarn kommune for 2017 - 2020 vedtas slik det fremgår av
vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringene i økonomiplanen er
vedtatt i K-sak 57/16.

4 Med henvisning til eiendomsskattelovens § L O inneves eiendomsskatt på verker og
bruk. Skattesatsen settes til 7 promile

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Samarbeidslista SP I AP fremmet forslag:

Nytt tiltak reduksjon politisk aktivitet; kr. 8689 reduksjon på rammeområde L ut perioden.

Beholde 50% stiling psykisk helse -
Kutt 50% stilling assistent Beiarn Sykehjem. Økning på kr 8689 på rammeområde 3

Prøvevotering: Formannskapets innstiling fikk null stemmer og falt.

Bygdelista gjorde rede for at de vil innføre eiendomsskatt på hytter og hus fra 2018 med en
nettoinntekt på kr. 1.200, deretter voksende til kr. 1.800.000 i 2019 og 2020. Videre vil BBL
gjerne beholde 50 % stiling som hjelpepleier som rådmannen har tilrådd inndratt, og vil
finansiere dette med kutt i sentraladministrasjonen på kr. 240.000. Nyeløkte
eiendomsskatteinntekter ønskes avsatt til disposisjonsfondet.
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Bygdelista sitt forslag ble holdt opp mot AplSP sitt forslag og falt med 11 mot 4 stemmer,

Omforent tilleggsforslag:
Nytt pkt. 4.
Med henvisning til eiendomsskattelovens § L O inneves eiendomsskatt på verker og bruk.
Skattesatsen settes til 7 promile

Rådmannens innstiling:

L Avgifts- og gebyrregulativet for 2017 vedtas iht. vedlegg.

2 Budsjettet for året 2017, vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og for

kirkelig fellesråd. Rammeområdene gis følgende netto utgiftsrammer:

Budsjett 2017
Rammeområde L Sentralledelse 11.288.241
Rammeområde 2 Oppvekst 25.546.229
Rammeområde 3 Helse og omsorg 45.087.009
Rammeområde 4 Religiøse formål 1.483.000
Rammeområde 5 Land.lkul.milj ø 4.749.001
Rammeområde 6 Teknisk 7.000.830
Rammeområde 7 N æring - 3.483.931
SUM - til fordeling drift 90.672.179

3. Økonomiplan for Beiarn kommune for 2017 - 2020 vedtas slik det fremgår av

vedlagte spesifikasjoner, oversikter og tiltak. Investeringene i økonomiplanen er
vedtatt i K-sak 57/16.
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