
BEIARN 
kommune 

MØTEINNKALLING 

Utvalg: 

Møtested: 

Møtedato: 

FORMANNSKAPET 

Møterommet, Kommunehuset 

25.10.2021 Tid: 09:00 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

Innkalte: 

Funksjon 

Leder 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Medlem 

Navn 

Monika Sande 

Andre Kristoffersen 

Rune Jørgensen 

Håkon A N Sæther 

Torbjørn Grimstad 

SAKSLISTE 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

Tittel 

46/21 21/643 

Forfall Innkalt for 

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 

47 /21 21/636 

ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET - 25.10.2021 

48/21 21/242 

ARKIV I NORDLAND - FRA INTERKOMMUNALT SAMARBEID TIL 

KOMMUNALT OPPGA VEFELLESSKAP 

Beiarn kommune, 19.10.2021 

Monika Sande 

Ordfører 



GODKJENNINGA V PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 

04.10.21 OG 15.10.21 

Saksbehandler: Karin Nordland 
Arkivsaksnr.: 21/643 

Saksnr.: 
46/21 

Utvalg 
Formannskapet 

Rådmannens innstilling: 

Arkiv: 033 

Møtedato 
25.10.2021 

Sak 46/21 
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ORJENTERINGER -FORMANNSKAPET -25.10.2021 

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk 
Arkivsaksnr.: 21/636 

Saksnr.: 
47/21 

Utvalg Møtedato 
Formannskapet 

Rådmannens innstilling: 

Orienteringene tas til etterretning 

Bakgrunn: 

Sak 47/21 

Arkiv: 033 

25.10.2021 

Rådmannen ønsker også til dette møtet å involvere Formannskapet om pågående arbeider som 
ikke er klare til politisk behandling. Denne gang vil det bli orientert om følgende: 

Budsjett-og økonomiplanarbeidet. 

Spesielt om planlagte investeringer i økonomiplanperioden og hvordan disse skal 
«forhåndsprioriteres» av kommunestyret før desembermøtet med vedtak om budsjett
og økonomiplan. 

Ladestasjoner i bygda, hvor og når - og med hvilke ladekapasiteter. 

Statlig finansiering av laksetrappene, status og rådmannens oppfordring fra 
ordfører og kommunestyret. 

Boreprøver og analyse av kvaliteter og omfang på gabbroforekomsten Morten-Jonso. 

Mobildekningen og arbeidet med bedre dekning. 

Henvendelse fra Evjen Granitt AS - (orientering vil bli gitt i lukket møte). 

Lydstudio Strand. 
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Sak 48/21 

ARKIV I NORDLAND - FRA INTERKOMMUNALT SAMARBEID TIL KOMMUNALT 
OPPGAVEFELLESSKAP 

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk 
Arkivsaksnr.: 21/242 

Saksnr.: 
48/21 

Utvalg Møtedato 
Formannskapet 

Rådmannens innstilling: 

Arkiv: 255 

25.10.2021 

1. Kommunestyret i Beiarn godkjenner endring av Interkommunalt samarbeid arkiv i
Nordland (IKAN) til å følge ny kommunelovs kapittel 19, §§ 19-1 -19-4.

2. Kommunestyret i Beiarn godkjenner og skriver under ny samarbeidsavtale for
Kommunalt oppgavefellesskap (KOAN), slik den er utformet i vedlegg og
styrebehandlet av IKAN i sak 21/06.

Saksutredning: 
Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er et interkommunalt samarbeid. Samarbeidet er 
organisert etter den gamle kommunelovens§ 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kommuneloven ble kunngjort 22. juni 2018 og trådte i kraft høsten 2019, etter hvert som 
kommunestyrene ble konstituert den høsten. Endringene i loven omfatter blant annet § 27 om 
interkommunale samarbeid. Som følge av dette må IKANs hjemmelsgrunnlag endres i hht 
overgangsreglene fra gammel til ny lov, kfr. ny kommunelovs§ 31-2. 

Her heter det at «Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre 
etter§ 27 i lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være 
omdannet til et interkommunalt politisk råd etter § 18-1, eller et interkommunalt 
oppgavefellesskap (KO) etter § 19-1 senest fire år etter at henholdsvis kapitel 18 og 19 i loven 
trer i kraft. De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommuner skal selv 
treffe vedtak om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen. ( .. . )» 

Bakgrunn: 
Styret i IKAN fattet følgende vedtak om sin egen framtidige organisering i sak 21/06: 

1. Interkommunalt arkiv Nordland, organisert etter tidligere kommunelovs§ 27 om 
interkommunalt samarbeid, omdannes til interkommunalt oppgavefellesskap etter den
nye kommuneloven, trådt i kraft 2019, kapittel 19, §§ 19-1 -19-4. Omdanning og ny
samarbeidsavtale skal vedtas av det enkelte kommunestyre.

Representantskapet er det øverste organet i oppgavefellesskapet, jfr. § 19-3.
Medlemmene i representantskapet velges for fire år av det enkelte kommunestyre.
Nåværende styre og represent,mtskap ejelcier fortsatt. etter omdanningen. Nyvalg
skjer etter tidsløpet i nåværende organisering. Representantskapet består av ett
medlem med varamedlem fra hver deltakerkommune. Representantskapet velger
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Sak 48/21 

leder og nestleder. 

2. Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap, jfr.
§ 19-1. Det nye navnet blir Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland med
kortversjonen KOAN.

3. Ny samarbeidsavtale som inneholder de punkt som framkommer av kommunelovens
§ 19-4 godkjennes av styret og oversendes deltakerkommunene for endelig
godkjenning i kommunestyrene.

4. Representantskapet fastsetter selv de endringer ut over samarbeidsavtalen som
gjelder andre forhold enn de som er nevnt i § 19-4, fjerde ledd - for eksempel
reglement for styret.

5. Brev sendes kommunene med anmodning om at kommunestyret vedtar endringen
snarest mulig. Med brevet sendes ny samarbeidsavtale til godkjenning samt et forslag
til saksframlegg til kommunestyret.

Vurdering: 
Endringen medfører liten endring fra nåværende struktur, bortsett fra tydeliggjøring av 
oppsett av samarbeidsavtale og hvilke punkt som skal inngå i denne. Representantskapet 
vedtar om det skal settes opp regelverk utover bestemmelsene i samarbeidsavtalen. 

Nåværende styre og representantskap blir ikke endret som følge av lovendringen og 
tilpasningen til denne. Representantskapets medlemmer byttes ut ettersom 
deltakerkommunene gjør sine valg i det tidsløpet vi allerede er i. Endringen har for øvrig 
ingen påvirkning på kontingenten. 

Vedlegg: 
Forslag til ny samarbeidsavtale til signatur etter kommunestyrets vedtak. 
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V u:11,_ qq I 

Vår dato: 13.04.2021 

Vår referanse:21/3226- 10 

Joumalpostld:21/47326 

Org.nr: 964 982 953 

Samarbeidsavtale mellom Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) og 

deltakerkommunene 

Avtale for ........................................... kommune 

a) Navn og deltakere

Kommunalt oppgavefelleskap arkiv i Nordland (KOAN) er et interkommunalt
oppgavefellesskap, hjemlet i kommuneloven kapittel 19, §§ 19-1 - 19-4.
Oppgavefelleskapet er opprettet mellom kommuner i Nordland. Deltakerrett i KOAN har de
kommuner i Nordland som godkjenner samarbeidsavtalen og betaler vedtatt
deltakerkontingent.

b) Rettslig status

1) Kommunalt oppgavefellesskap arkiv i Nordland (KOAN) er ikke et eget rettssubjekt.
Arbeidsgiveransvaret tilligger Nordland fylkeskommune, representert ved den
fylkeskommunale arkivinstitusjonen Arkiv i Nordland (AiN).

2) Leder i Arkiv i Nordland fungerer som daglig leder for KOAN. Nordland fylkeskommune
v/Arkiv i Nordland fører oppgavefellesskapets regnskap og besørger revisjon av dette.

c) Representantskapet

1) Representantskapet er øverste organ i KOAN. Hver deltaker i KOAN oppnevner en - 1
- representant med varareprentant til representantskapet. Oppnevningen gjelder inntil
deltakerkommunen velger ny representant.

2) Representantskapet godkjenner regnskap, vedtar budsjett og fastsetter kontingent og
handlingsplan.

3) Representantskapet velger et styre bestående av fem medlemmer og tre
varamedlemmer. Representantskapet velger styrets leder og nestleder.
Varamedlemmene skal være rangert.

4) Representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av første halvår. Det skal føres
protokoll over representantskapsmøtet.

Samfunnsutvikling 

Arkiv I Nordland 

Solfrid Marianne Kjærran 

75650473 





Oppgavefellesskapets styre rapporterer årlig til representantskapet ved årsmelding og 
revidert regnskap. Handlingsplan kan forelegges. 

i) Uttreden av oppgavefellesskapet

Deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet med ett års varsel fra førstkommende
årsskifte.

j) Oppløsning, inkl. framtidig ansvar for oppgavefellesskapets arkiver

KOAN kan oppløses av representantskapet ved minst ¾ flertall etter behandling i egen sak.
Nordland fylkeskommune v/Arkiv i Nordland ivaretar oppgavefellesskapets arkiv og historie
gjennom fylkeskommunens sak- og arkivsystem.

Ved oppløsning returneres deponerte kommunale arkiv den enkelte deltakerkommune for
videre langtidslagring.

Ved oppløsning har deltakerkommunene ingen økonomiske forpliktelser for
oppgavefellesskapet. Det tilbakebetales ikke deler av kontingent.

For Kommunalt oppgavefellesskap 
Afj7;l: 

Ketil Jense 
daglig leder 

For ........................ kommune 

tittel 

3 




