
MØTEPROTOKOLL
Beiarn Kommunestyre

Møtested: Kjellerstua Beiar Sykehjem
Møtedato: 25.04.2018 Tid: 09:00

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

Varamedlem
Varamedlem

Navn
Monika Sande

Håkon André Nordberg Sæther
Linda Tove Tverrånes Moen
Ole-Håkon Hemminghytt
Helge Osbak
Linda Merete Larsen
Merethe Selfors
André Kristoffersen
Rune Jørgensen
Audgar Roald Carlsen
Marit Cicilie Moldjord
Gudbjørg Haukdal Navjord
Tone Kristin Helbostad
Julie Birgitte Kristensen
Tore Nyvold
Øyvind Sande

Torbjørn Grimstad
Jørgen Storhaug

Marit Trones
Hilde Rasch

Ame Larsen
Marius C Aspmo

Fra adm. (evt. andre):

Forfall Møtt for

FO

FO

FO
Andre Kristoffersen
Tone Kristin Helbostad
Tore Nyvold
Jørgen Storhaug i sak 7/18
Marit Moldjord i sak 7/18
Øyvind Sande i sak 5/18
Linda T. Moen i sak 5/18
Jørgen Storhaug i sak 5/18
Gudbjørg Navjord i sak 4/18

Behandlede saker:
RS, PS 3,4,5,6, 7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/18
Underskrifter:

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

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

3/18 18/203
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

4/18 17/546
HØGTIND KENNEL

5/18 18/188
ETABLERING AV BEIARN NÆRINGSBYGG KF

6/18 18/169
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP PRIX 018 BEIARN
OVERDRAGELSE AV BEVILLING

7/18 18/170
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP MARKD MOLDJORD
OVERDRAGELSE

8/18 18/88
ÅRSOPPGJØR 2017

9/18 16/662
REVIDERING A V TJENESTEAVTALER MELLOM BEIARN
KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET HF

10/18 16/463
NY SAMARBEIDSAVTALE FOLKEHELSE

11/18 18/120
RETNINGSLINJER FOR LOKAL T GITT EKSAMEN I
GRUNNSKOLEN FOR KOMMUNENE BEIARN, FAUSKE, SALTDAL,
STEIGEN, SØRFOLD

12/18 18/140
ENDRING AV VEDTEKTER BEIARN BARNEHAGE

13/18 18/60
RESSURSER OG RAMMETIMER 2018 - 2019

14/18 17/760
NY RENOVASJONSFORSKRIFT SAL TEN
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15/18 17/689
KONSESJONSKRFTA VT ALE MED NORDLAND
FYLKESKOMMUNE

16/18 18/183
NYE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET

17/18 17/723
STRATEGIPLAN FOR MINERALNÆRINGEN I SAL TEN 2017 - 2027
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KONSTITUERIG:

Etter forutgående innallng ble det avholdt møte i Beiarn kommunestyre onsdag 25. mars
2018.
Ordføreren åpnet møtet og ønsket velkommen. Kommunestyret var fulltallig med tre møtende
varamedlemmer. Fra administrasjonen møtte kommunallederne, økonomisjef og rådman.
Det var ingen innvendinger til sakslisten.

Ordføreren tok opp spørsmål om habilitet og følgende meldte sin inhabilitet.

Sak 4: Høgtind Kennel

Gudbjørg Navjord - hun er søker og medeier i saken.

Sak 5: Etablering av Beiarn Næringsbygg KF
Øyvind Sande leder i Beiarvekst
Linda T Moen styremedlem i Beiarvekst
Jørgen Storhaug medlem i arbeidsgruppe og fremtidig leietaker

Sak 6 Salgsbeviling - Coop Prix 018 - overdragelse av beviling.
Marit Moldjord saksbehandler av saken.

Sak 7 Salgsbeviling - Coop marked Moldjord - overdragelse av beviling
Marit Moldjord saksbehandler av saken.
Jørgen Storhaug butikksjefCoop marked Moldjord.

Samtlige ble enstemmig erklært inhabile.

TEMATIME: Nav Nordland og Nav Beiarn.

Orientering om prosjekt NAV Indre Salten ved leder av Nav Beiarn Knut Haugmo og Knut
Erik Dalmo fra N av Nordland.

REFERATER:
Tilsendte referater tatt til etterretning.

Beiarn kommunes høringsuttalelse til Nordland fylkeskommunes endring i buss og båtruter
2018 ble utdelt til kommunestyrets medlemmer.

ORIENTERIGER:

Kommunalleder Frank Movik orienterte om boligbygging på Storjord og Moldjord og om
utbyggingen av vann og kloakkanleggene.
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3/18
GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET

Vedtak:
Protokoll fra kommunestyrets møte 21.02.18 godkjent.

Til å underskrive dagens protokoll sammen med ordføreren ble Merethe Selfors og Rune
Jørgensen valgt.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Protokoll fra møte 21.02.18 er underskrevet av Ordfører Monika Sande og Tone Kristin
Helbostad.

4/18
HØGTIND KENNEL

Vedtak:
Âkermo Gård vlGudbjørg og Jan Navjord innvilges et lån fra Beiarn kommune, stort kr
1.000 000. Lånet skal benyttes til nybygg- og ombygging av driftsbygningen til kenneL.

Lånet skal ha tinglyst 2. prioriterts pant etter hovedbankforbindelse og utbetales i to terminer.
Første utbetaling ved oppstart, etter mottatt pantedokument og siste utbetaling ved
ferdigstileise. Lånet innvilges med 1 års avdrags- og rentefritak, regnet fra dato for første
låneutbetaling. Nebetalingstiden settes til 10 år fra dato for første avdrag.

Lånet belastes næringsfondet, kto 15200 325 1710

Enstemmig vedtatt.

Behandling:
Repr. Gudbjørg Navjord var erklært inhabil og vararepresentant Marius Christensen Aspmo
tiltrådte.

5/18
ETABLERING AV BEIARN NÆRINGSBYGG KF

Vedtak:

1. Beiarn kommune etablerer Beiarn Næringseiendom KF.

2. Jfr. Kommunelovens kap. 11 fastsettes følgende vedtekter
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3. Valg av styre.

I henhold til vedtektenes § 4 velger kommunestyret i Beiarn kommune medlemmer til
styret i Beiarn Næringseiendom KF som følger;

Styrets leder:
Styrets nestleder:
Styremedlem:

Kjell Sandmo
Marit Moldjord
Geir Ame Solbakk

Det velges ikke varamedlemmer til styret i Beiarn Næringseiendom KF i henhold til
vedtektenes regler. Valgperioden for styremedlemmene er fire år og følger
valgperioden til kommunestyret.

4. Styrets forhandlingsfullmakt.

I forbindelse med etablering av nytt nærings bygg på Trones gis styret i Beiarn
Næringseiendom KF fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med sikte på erverv av
eksisterende bygg til Beiarvekst AS, gnr 41/30/1. Likeledes gis styret fullmakt til å
erverve tileggsareal for tiltaket samt tilrettelegge for etablering av nytt nærings bygg i
henhold til de tidsrammer og økonomiske rammer som er vedtatt av kommunestyret i
Beiarn kommune i forbindelse med behandling av kommunens budsjett for 2018.
Prosjektet ((Etablering av næringsbygg Trones)) har i budsjettet for 2018 en samlet
finansieringsramme på kr. 23.500.000.

Vedtatt av kommunestyret i Beiarn kommune den 25. april 2018 sak nr. 5/2018

1. Navn
Beiarn Næringseiendom KF er et kommunalt foretak, opprettet med hjemmel i
Kommunelovens kapittel 1 1.

2. Formål og ansvarsområde
Foretakets hovedformål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i
Beiarn kommune.
Beiarn Næringseiendom KF skal forvalte og drifte grunn og lokaler for næringsutvikling til
beste for kommunens innbyggere og i henhold planer, retningslinjer og målsetninger som
vedtas av kommunestyret.
Foretaket står ellers fritt til å drive samme type virksomhet eller tjenester overfor andre
offentlige instanser eller private institusjoner.

3. Forretningskontor
Beiarn Næringseiendom KF skal ha sitt forretningskontor i Beiarn kommune.

4. Valg og sammensetning av styret
Foretaket skal ha et styre på 3 medlemmer og O varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være
medlem av styret.
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges av kommunestyret. Hvis flertallet av de ansatte
krever det, skal inntil en tredjedel av styrets medlemmer og varamedlemmer velges av og
blant de ansatte.
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Ved valg av styremedlemmer skal det sikres at styret til sammen får nødvendig kompetanse til
å:

. Ivareta styrets kontroll- og tilsynsoppgaver.

. Utvikle brukerorienterte tjenester og service.

. Utvikle en effektiveiendomsforvaltning.

Kommunestyret velger leder og nestleder.
Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret nyt medlem.
Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leçler, selv om det er
valgt nestleder.
Valgperioden for styremedlemmene er fire år og følger valgperioden til kommunestyret.

5. Styrets myndighet og ansvar

Styret ledèr foretaket og har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket
og dets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter,
kommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt av
kommunestyret, herunder at kommunestyrets vedtak iverksettes.

Styret har ansvaret for at saker som skal behandles i kommunestyret forberedes og fremlegges
slik at kommunestyret har et tilfredsstilende behandlingsgrunnlag.

Styrets myndighet omfatter også myndighet til å treffe avgjørelser i personalsaker, samt å
opprette og nedlegge stilinger innenfor de rammene som er fastsatt av kommunestyret. Styret
skal også ansette personalet med mindre dette delegeres til daglig leder.

Styret skal utarbeide arbeidsinstruks for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders ledelse
av virksomheten.

Styrelederen skal ha ansvaret for å utøve personalpolitikken overfor daglig leder i
overensstemmelse med lover og forskrifter og kommunens overordnede personalpolitikk.
Styreleder skal dessuten anvise utbetalinger som gjelder daglig leder.

6. Styrets møter

Styrets leder kaller inn til og leder styremøtene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styret fatter
vedtak med alminnelig flertall. Hver stemme teller likt, men ved stemmelikhet er
møtelederens stemme avgjørende. Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra
styremøtene.

Styremøter skal i prinsippet være åpne, og lukkes bare dersom styret skal behandle
opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.

Styret avgjør selv om en sak skal behandles i møte eller på annen betryggende måte, herunder
skriftlig eller pr. telefon.
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Styre behandlingen skal være i samsvar med kommunelovens bestemmelser om habilitet. Det
samme gjelder offentlighetslovens og forvaltningslovens regler.

De ansattes representanter har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret
som arbeidsgiver og de ansatte. Ansatterepresentantene har heller ikke rett til å delta i
behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med
arbeidstakere, arbeidskonflkter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse
av tariffavtaler.

7. Kommunestyret

Kommunestyret er foretakets øverste organ og:

. Velger styret i Beiar Næringseiendom KF.

. Fastsetter vedtekter for foretaket og vedtar endringer i disse.

. Vedtar økonomiplan, årsbudsjett, regnskap, overordnede målsettinger og

retningslinjer.

. Avgjør om det skal tas opp lån.

8. Daglig leder

Foretaket skal ha daglig leder som ansettes av styret.

Daglig leder er direkte underordnet styret og skal følge retningslinjer og pålegg som styret gir.

Daglig leder forestår den daglige ledelse av foretaket og skal sørge for at foretaket drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Daglig leder skal sørge for
betryggende kontroll av foretaket. Daglig leder skal sørge for at foretakets bokføring er i
samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om foretakets virksomhet, stiling,
resultatutvikling og personalforhold. Han eller hun skal minst hver fjerde måned rapportere til
styret skriftlig eller i møte. Daglig leder skal påse at de saker som legges fram for styret er
forsvarlig utredet.

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig ar eller av
stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre om styret i enkelte tilfeller har gitt
vedkommende myndighet til det eller styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig
ulempe for foretaket eller kommunen som helhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes
om saken.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

Styret skal utarbeide stilingsbeskrivelse for daglig leder og føre tilsyn med daglig leders
ledelse av virksomheten, og kan delegere saker som ikke er av prinsipiell betydning til daglig
leder.
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Daglig leders myndighet og ansvar fremgår av vedtektene, stilingsbeskrivelse og andre
retningslinjer vedtatt av styret.

9. Rådmannen

Rådmannen har ikke instruksjonsrett overfor styret eller daglig leder innenfor styrets
myndighetsområde. Rådmannen kan likevel instruere styret og daglig leder om å utsette
iverksettelsen aven sak til kommunestyret har behandlet den.

Rådmannen har uttalelsesrett i alle saker styret legger fram for kommunestyret.

10. Budsjett, årsregnskap, regnskapsførsel og revisjon

Kommunelovens alminnelige regler om budsjett og regnskap skal gjelde for foretaket, da
foretaket er en del av kommunen som juridisk person.

Styret utarbeider forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding m/regnskap for
framleggeise i kommunestyret.

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessig regnskap og revisjon av foretaket. Foretaket
skal rapportere til kommunestyret hvert tertiaL.

Styret velger hvem som skal føre regnskapet og hvem som skal være revisor, i samsvar med
bestemmelsene i kommuneloven og tilhørende forskrifter.

11. Representasjon

Styret representerer foretaket utad. Styret kan gi daglig leder fullmakt til å representere
foretaket utad.

Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller innenfor daglig leders myndighet
etter kommunelovens § 71.

12. Arbeidsgivertilknytning

Foretaket skal være medlem av samme arbeidsgiverorganisasjon som Beiarn kommune.

13. Lokale lønnsforhandlinger

Daglig leder og rådmannen skal i samarbeid ivareta foretakets interesser under lokale
forhandlinger. Styret skal godkjenne forhandlingsresultatet.
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14. Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de til enhver tid
gjeldende satser for godtgjørelse av folkevalgte i Beiarn kommune.

15. Endring av vedtektene

Første gangs vedtakelse av og endringer i vedtektene treffes av kommunestyret.

Dersom vedtektsendringer foreslås av andre organer enn foretakets styre, skal styret ha
anledning til å uttale seg før forslaget behandles i kommunestyret.

16. Ikrafttredelse
Vedtektene og senere endringer trer i kraft fra det tidspunkt de vedtas av kommunestyret,
såfremt ikke kommunestyret vedtar noe annet.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Representantene Linda Moen, Øyvind Sande og Jørgen Storhaug var erklært inhabil og
fratrådte under behandlingen.
Vararepresentantene Ame Larsen, Hilde Rasch og Marius C. Aspmo tiltrådte møtet.

Rådmannen fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 og 4.

3. Valg av styre.
I henhold til vedtektenes § 4 velger kommunestyret i Beiarn kommune medlemmer til styret i
Beiar Næringseiendom KF som følger;

Styrets leder:
Styrets nestleder:
Styremedlem:

Det velges ikke varamedlemmer til styret i Beiarn Næringseiendom KF i henhold til
vedtektenes regler. Valgperioden for styremedlemmene er fire år og følger valgperioden til
kommunestyret.

4. Styrets forhandlingsfullmakt.
I forbindelse med etablering av nytt næringsbygg på Trones gis styret i Beiarn
Næringseiendom KF fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med sikte på erverv av
eksisterende bygg til Beiarvekst AS, gnr 41/30/1. Likeledes gis styret fullmakt til å erverve
tileggsareal for tiltaket samt tilrettelegge for etablering av nytt næringsbygg i henhold til de
tidsrammer og økonomiske rammer som er vedtatt av kommunestyret i Beiarn kommune i
forbindelse med behandling av kommunens budsjett for 2018. Prosjektet ((Etablering av
næringsbygg Trones)) har i budsjettet for 2018 en samlet finansieringsramme på kr.
23.500.000.
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Beiarn Bygdeliste, Beiarn Senterpari og Beiarn Arbeiderparti fremmet følgende forslag på
medlemmer til styret i Beiarn Næringsbygg KF:

Leder Kjell Sandmo
Nestleder Marit Moldjord
Styremedlem Geir Ame Solbak

6/18
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP PRIX 018 BEIARN
OVERDRAGELSE AV BEVILLING

Vedtak:
Coop Prix Beiarn gis salgsbeviling for alkoholholdig drikk gr. 1. etter lov om omsetning av
alkoholholdig drikk m. v § 1 - 7, under forutsetning av at det ikke kommer innsigelser fra
Skatte eller Politimyndigheter.

Styrer for salgsbevilingen er:
Vanja Soløy
Storjord, 8110 Moldjord
Pers.nr 091181 *******
Tlf: 913 49 111

Stedfortreder for styrer er:
Hilde Rasch-Olsen
Arstad, 8110 Moldjord
Tlf: 909 91 456
Per.nr 300769 *******

Coop Prix Beiarn - dagligvareforretning har åpningstider
Mandag til fredag 07.00 -21.00
Lørdag 09.00-20.00
Salgstider for alkoholholdig drikk gr. 1
Mandag til fredag 08.00-20.00
Lørdager 09.00- 1 8.00

Bevilingsperioden gjelder fra 25.04.2018 til 30.06.2020.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Repr. Marit Moldjord fratrådte som inhabiL. Det var ikke innalt varamedlem.
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7/18
SØKNAD OM SALGSBEVILLING - COOP MARKD MOLDJORD
OVERDRAGELSE

Vedtak:
Coop Marked Moldjord gis salgsbeviling for alkoholholdig drikk gr. 1. etter lov om
omsetning av alkoholholdig drikk m.v §1-7, under forutsetning av at det ikke kommer
innsigelser fra Skatte eller Politimyndigheter.

Styrer for salgsbevilingen er:
Jørgen Storhaug

Trolia, 8114 Tollå
Tlf. 91332497
Pers.nr. 180584*****

Stedfortreder for styrer er:
Einar Karlsen
Holmen, 8110 Moldjord
Tlf: 416 85 071
Per.nr 250358 *****

Coop Marked Moldjord - dagligvareforretning har åpningstider
Mandag til fredag 09.00 -17.00
Lørdag 10.00- 1 4.00

Salgstider for alkoholholdig drikk gr. 1

Mandag til fredag 09.00-17.00
Lørdager 10.00- 1 4.00

Bevilingsperioden gjelder fra 25.04.2018 Til 30.06.2020

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Repr. Marit Moldjord og Jørgen Storhaug fratrådte som innabil.

Vararepr. Hilde Rasch og Marit Trones tiltråde.
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8/18
ÅRSOPPGJØR 2017

Vedtak:
Beiarn kommunestyre godkjenner årsoppgjøret for 2017, bestående av årsmelding og
regnskap med noter.

Driftsregnskapet gjøres opp med et regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr.
16.942.790.

Kr 705.000 tilbakeføres rammeområde 1.2 Oppvekst, siden det ikke ble behov for tilføring fra
rammeområdets eget disp.fond slik forutsatt i revidert budsjett for 2017. Videre avsettes kr.
2.000.000 til Flyktningefondet og øvrige kr. 14.237.790 avsettes til næringsfond med kr.
7.000.000 og finansielt bufferfond med kr. 7.237.790.

Enstemmig vedtatt

Behandling:

Rådmannen presenterte kontrollutvalgets uttalelse til årsbudsjett 2017.

9/18
REVIDERING AV TJENESTEAVTALER MELLOM BEIARN KOMMUNE OG
NORDLANDS SYKEHUSET HF

Vedtak:
Revidert Overordnet samarbeidsavtale og reviderte tjenesteavtaler mellom Beiarn kommune
og Nordlandssykehuset HF vedtas

Rådmannen gis myndighet til å godkjenne revisjoner av avtalene dersom det gjelder mindre
vesentlige endringer og tilpassing til endring i lov eller forskrift.

Enstemmig vedtatt.

10/18
NY SAMARBEIDSA VT ALE FOLKEHELSE

Vedtak:
Beiarn kommune viderefører samarbeidsavtalen om folkehelsearbeid med Nordland

fylkeskommune i perioden 2018 - 2021.

Enstemmig vedtatt.
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11/18
RETNINGSLINJER FOR LOKAL T GITT EKSAMEN I GRUNNSKOLEN FOR
KOMMUNENE
BEIARN, FAUSKE, SALTDAL, STEIGEN, SØRFOLD

Vedtak:
Beiarn kommune vedtar vedlagte ((Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolenfor
kommunene Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold)).
Nye retningslinjer blir gjeldende fra 1.juni 2018.

Enstemmig vedtatt.

1 2/18

ENDRING AV VEDTEKTER BEIARN BARNEHAGE

Vedtak:
De framlagte vedtektene for Beiarn barnehage, med endringer godkjennes. Gjeldende fra
25.04.2018.

Enstemmig vedtatt.

13/18
RESSURSER OG RAMMETIMER 2018 - 2019

Vedtak:
Samlet rammetimetall for begge skolene er 16150 årstimer. Ut fra dette vil det for skoleåret
være behov for et totalt årsverk på 18,72. Dette fordeler seg på 1,7 årsverk ledelse (2 rektorer),
og 17,02 årsverk pedagogisk personale og andre stilinger.
Andre stilinger er assistent, vernepleier, merkantiL.

Rektorene organiserer tilbudene etter rammer og de til enhver tid gjeldende lover og
forskrifter, og rapporterer til kommunalleder.

Enstemmig vedtatt.

Behandling:

Repr Håkon Sæther ba om at sak om ressurser og rammetimer for kommende år behandles i
desembermøte i forkant av budsjettbehandlingen.

Diskusjon rundt tema ressurser, rammetimer og kompetanse førte til enighet om å ta dette opp
som TEMA TIME i kommunestyret.

14/18
NY RENOVASJONSFORSKRFT SAL TEN

Vedtak:
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Beiarn kommune vedtar ny forskrift for renovasjon i Salten som vedlagt.

Enstemmig vedtatt.

15/18
KONSESJONSKRFTAVTALE MED NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Vedtak:
Beiarn kommune godkjenner avtale om konsesjonskraft mellom Nordland fylkeskommune og
kommunene Beiarn, Sørfold, Bindal og Rødøy, som fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

1 6/18

NYE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR NÆRINGSFONDET

Vedtak:
Vedlagte vedtekter og retningslinjer for næringsfondet i Beiarn kommune godkjennes.

Det gamle vedtaket om at næringsfondet til enhver tid skulle ha en viss størrelse oppheves.

Enstemmig vedtatt.

17/18
STRATEGIPLAN FOR MINERALNÆRINGEN I SALTEN 2017 - 2027

Vedtak:
1. Beiarn kommune slutter seg til Strategiplan Mineralnæringen i Salten 2017-2027.

2. Eventuelle organisatoriske og økonomiske konsekvenser for Beiarn kommune legges
fram i egen sak til kommunestyret.

3. De strategiske satsingsområdene legges til grunn som et tilegg til kommunens
næringsplan og oppfølging av planen korrigeres i forhold til dette.

Enstemmig vedtatt.

I lukket møte, kfr. Kommunelovens § 31, la rådmannen frem nye opplysninger i
eiendomsskattesak.

Saken gjelder eiendomsskattetakst for kraftanlegg, fastsatt av Sentralskattekontoret for
skattesaker. Kommunestyret besluttet å stevne Staten vlsentralskattekontoret og går derved til
rettslige skritt for å få avklart hva taksten skal være.
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