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Etter forutgående innalling ble det, den 12. oktober 2016, avholdt møte i Beiarn

Formannskap på kommunehuset i Beiarn. Ordføreren ønsket velkommen. Det var ingen
innvendinger til innallingen og møtet ble erklært lovlig satt.
Det var heller ingen innvendinger til sakslista.
Rådmanen fikk gi to korte orienteringer om hvordan politikken vil ha seg forelagt hhv.
Strategiplan for havbruk i Salten og Destinasjonsstrategi Salten. Etter møtet ble det
gjennomført at arbeidsmøte om økonomiplan 2017 - 2020 og budsjett for 2017.

Habilitet:
Ordfører meldte at hun i sak 37/16 antok at hun var å regne som inhabiL. Saken gjaldt
driftstilskudd til Beiarvekst AS. Ordfører er søster til daglig leder. I samme sak ba Andre
Kristoffersen om at hans habilitet ble vurdert. Representanten Kristoffersen har et
ansettelsesforhold i Beiarvekst AS og jobber som salgsfremmer for deres viktigste produkt i
samarbeid med MI MI.
Ordføreren og Kristoffersen fratrådte mens dere habilitet ble vurdert. Formannskapet fant
begge å være inhabile. Rune Jørgensen ble innalt til som vara og saken ble behandlet med
fire tilstedeværende politikere.

Orienteringer:
Rådmanen orienterte om næringsnettverkets prioriterte større saker og utarbeiding av
Strategiplan for havbruk i Salten. Formannskapet ønsket at denne saken kom opp til
sluttbehandling av kommunestyret 31. oktober då.

Rådmannen orienterte etter dette om Destinasjonsstrategi Salten. Formannskapet ønsket at
også denne saken kom opp til sluttbehandling av kommunestyret 31. oktober då.

REFERATER
Referatene ble gjennomgått og spørsmål besvart fra administrasjonen. Som oppfølging skal
rådmannen sjekke ut om Statnett sitt søksmål mot utvalgte kommuner innebærer behov for
støtte utover de 20.000 som Beiarn kommune allerede har bevilget. Dersom det er behov for
ytterligere støtte vil Beiarn kommune bidra med det - finansiert fra næringsfondet.

34/16
GODKJENNING A V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Vedtak:

Protokollen fra sist møte ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.
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35/16
SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020

Vedtak:

Beiarn kommune slutter seg til Saltenstrategier for 2016 - 2020, slik de foreligger i vedlagte
strategidokument.

Ved utarbeidelse av felles strategisk næringsplan for Salten, vil Beiarn kommune be om at
Saltens posisjon som matprodusent og viktig nasjonal landbruksregion, vies spesiell
oppmerksomhet.

Enst. vedtatt

Behandling:
Omforent forslag til tilegg i innstillingen:

Beiarn kommune slutter seg til Saltenstrategier for 2016 - 2020, slik de foreligger i vedlagte
strategidokument.

Ved utarbeidelse av felles strategisk næringsplan for Salten, vil Beiarn kommune be om at
Saltens posisjon som matprodusent og viktig nasjonal landbruksregion, vies spesiell
oppmerksomhet.

Enst. vedtatt

Rådmannens innstiling:

Beiarn kommune slutter seg til Saltenstrategier for 2016 - 2020, slik de foreligger i vedlagte
strategidokument.

36/16
SØKNAD OM TILSKUDD/LÅN
BEIARN VERTSHUS AS

Vedtak:
Søknaden fra Beiarn Vertshus AS avslås.
Avslaget begrunnes i usikkerhet rundt omfanget og finansieringen av utbedringen samt at
budsjettet for inneværende år er brukt.

Enstemmig vedtatt.
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37/16
SØKNAD OM ØKT TILSKUDD

Vedtak:

Saken utsettes inntil eiermøte er avholdt.

Vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Behandling:

Monika Sande og Andrè Kristoffersen fratrådte som inhabile. Rune Jørgensen tiltrådte.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet følgende fellesforslag:
Saken utsettes inntil eiermøte er avholdt.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 3 mot en stemme.

Rådmannens innstiling:
Beiarn kommune avslår søknad fra Beiarvekst AS om å få samme nivå på driftstilskuddet i
2017 som i 2016 og nedtrappingsplanen opprettholdes.
Avslaget begrunnes med at kommunen selv må foreta driftsreduksjoner i en økonomisk
vanskelig situasjon.
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