
 

 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAPET 

Møtested: Kjellestua, Beiarn sykehjem 

Møtedato: 14.09.2022 Tid: 08:30 - 11:30 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Innkalt for 
Leder André Kristoffersen   

Nestleder Rune Jørgensen   

Medlem Marit Cicilie Moldjord   

Medlem Håkon André Nordberg Sæther   

Medlem Torbjørn Grimstad   

 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
REFERATER  
 
DELEGERTE VEDTAK 
 

  

33/22 22/475   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 01.07.2022  

 

34/22 22/467   

 ORIENTERINGER TIL MØTE I FORMANNSKAPET 14.09.22  

 

35/22 22/11   

 DELTAKELSE PILOTPROSJEKT BYGDEVEKSTAVTALE  

 

 

 

 

Moldjord 08.09.2022 
 
 
 
André Kristoffersen 
ordfører 

  



 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 
 

Dato: -     Utvalg: FSK Formannskapet 
 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 
Løpenr Navn 
 Innhold 
 

 
21/65-5 15.07.2022 BK/HO/LM 026 
3494/22 Fauske Kommune 

UTSATT FRIST FOR TILBAKEMELDING VEDR. ETTERVERNSTEAM  
 

22/113-9 29.07.2022 BK//AK 232 
3586/22 Finansdepartementet 

HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EIENDOMSSKATTELOVA 
OM EIENDOMSSKATT PÅ GRUNN UNDER KRAFTLINJER  
 

22/113-10 08.08.2022 BK//OPN 232 
3625/22 KS Kommunesektorens organisasjon 

HØRING OM EIENDOMSSKATT PÅ GRUNN UNDER KRAFTLINJER - 
TILLEGGSUTTALELSE FRA LVK OG KS  
 

22/421-1 15.08.2022 BK/HO/LM H07 
3579/22 Digipro Helse 

INNKJØP AV LOKALMAT FOR STORKJØKKEN I KOMMUNENE  
 

20/330-33 02.09.2022 BK/HO/LM 025 
3895/22 Nav Indre Salten 

INNKALLING TIL PARTNERSKAPSMØTE I NAV INDRE SALTEN 5. SEPTEMBER  
 

19/440-7 02.09.2022 BK//OPN NAVN Beiarn salmon lodge 
3900/22 Teemu Venejärvi Beiarn Salmon Lodge 

BEIARN SALMON LODGE  
 

22/463-1 02.09.2022 BK//OPN 060 
3918/22 KS Kommunesektorens organisasjon 
 BREV TIL ORDFØRERNE FRA KS HOVEDSTYRELEDER 
 
  



 Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: FSK Formannskapet 
 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 
  Navn     Resultat 
  Innhold       

 
20/765 25.05.2022 DS  2/22 BK/NRING/BB 060 

Beiarn Næringsforum  
BEIARN NÆRINGSFORUM  
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GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 01.07.2022 

 

 

Saksbehandler:  Karin Nordland Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 22/475   

 
Saksnr.: Utvalg  Møtedato 

33/22 Formannskapet 14.09.2022 

 
 

 

Rådmannens innstilling: 

 

Protokoll for formannskapsmøte 01.07.2022 godkjennes. 
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ORIENTERINGER TIL MØTE I FORMANNSKAPET 14.09.22 

 

 

Saksbehandler:  Ole Petter Nybakk Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 22/467   

 
Saksnr.: Utvalg  Møtedato 

34/22 Formannskapet 14.09.2022 

 
 

Rådmannens innstilling: 

 

Beiarn Formannskap tar informasjonen til orientering.  

 

Saksutredning: 

Rådmannen beklager at vi også denne gang har saker under utarbeidelse som ikke er klare til 

en eventuell politisk behandling med vedtak.  

 

Rutinene rundt å orientere i politiske utvalg så snart som man har anledning til det oppleves 

likevel som fruktbar og uten å gå på bekostning av rådmannens utredningsplikt før det fattes 

vedtak eller å torpedere delegasjonen som er gjort til administrasjonen.  

 

Denne gang har vi følgende på hjertet:  

 

 Oppfølging av vedtak ad Evjen Granitt AS – rådmann/ordfører orienterer etter ekstra 

GF.  

 

 Forenklet status på plasssering likviditet pr. 31. august v/økonomisjefen 

 

 Inntektssystemutvalget utredning – vår behandling alene/sammen med andre 

v/rådmann og økonomisjef 

 

 Justeringer av vår budsjettprosess v/rådmann 

 

 Fremdrift i skolesaka v/kommunalleder oppvekst og kultur og kommunalleder teknisk, 

plan og landbuk 

 

 Eiermelding under utarbeidelse v/Ole  

 

 Vår oppføring i Salten-register over tilgjengelige næringstomter og næringsarealer – 

status lokalt tiltak. 

 

Det kan komme andre orienteringer i tillegg.  
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DELTAKELSE PILOTPROSJEKT BYGDEVEKSTAVTALE 

 

 

Saksbehandler:  Anne Maren Wasmuth Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 22/11   

 
Saksnr.: Utvalg  Møtedato 

35/22 Formannskapet 14.09.2022 

 
  

Rådmannens innstilling: 

 

Ssammen med Saltdal kommune søker Beiarn kommune deltakelse i pilotprosjektet 

«Bygdevekstavtale». Søknaden sendes med bakgrunn i demografiske utfordringer og behov 

for økt bosetting, tilgang på kompetent arbeidskraft og fremtidsrettet næringsutvikling.  

Administrasjonen gis fullmakt til, sammen med Saltdal kommune, å utforme søknad til 

Kommunal- og distriktsdepartementet, med søknadsfrist 30. september 2022. 

 

Saksutredning: 

Bygdevekstavtaler er et nytt distriktspolitisk virkemiddel for utvikling på bygda. Kommunal- 

og distriktsdepartementet lyser ut midler til en pilot hvor en jobber frem forslag til avtale for 

samordning av virkemidler mellom kommune og stat. Saltdal kommune ønsker å delta i lag 

med Beiarn. Minst én kommune må ha sentralitet 6 (Beiarn har 6, Saltdal har 5), og vise til 

dokumenterte utfordringer som demografisk ubalanse og sårbarhet i næringsstruktur. 

Bygdevekstavtalen må ha betydning for bosetting, rekruttering av arbeidskraft og stimulere til 

framtidsrettet næringsutvikling. Den skal ha betydning for generell samfunnsutvikling lokalt, 

gi nærliggende resultat i tid, adressere tverrsektorielle utfordringer og deltakerkommuner må 

vise til gjennomføringsevne. 

Bakgrunn: 

Beiarn er blant de kommunene i landet med størst utfordringer innenfor demografi. Vi har 

kompetansemangel, behov for innovasjon, et svakt og lite framtidsretta næringsliv, og en stor 

andel unge som ikke trives. Vi må påregne strammere inntektsrammer som stiller krav til 

omstilling og effektivisering. Klimaendringer vil utfordre oss på flere områder og som 

kommune har vi et lokalt ansvar for å bidra til å nå bærekraftmålene. Bygdevekstavtaler ses 

som en mulighet til samarbeid og nytenking for å møte noen av utfordringene. 

15. august sendte Beiarn kommune inn interessemelding for deltakelse i pilotprosjektet 

«Bygdevekstavtale» sammen med Saltdal kommune. Vårt forslag til tema er utvikling av 

miljøtun; bærekraftige bofellesskap på tre-seks boenheter rundt felles driftsbygg hvor en kan 

utvikle alt fra gårdsturisme til kontorfellesskap for innovasjon innenfor landbruk eller andre 

næringer. Dette blir et nytt botilbud i begge kommuner som forventes å særlig tiltrekke unge 

mennesker. Bomiljøet gir felleskap for tilflyttere som ønsker å bo nært naturen, dyrke og 

drive småskala landbruk, og kan gi grobunn for kreativitet og nytenking. Saltdal kommune 

har innspill som retter seg særlig mot innovasjon og mulighet for å danne nettverk av unge og 
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kreative hoder i begge kommuner som kan skape framtidsretta bedrifter og bidra til økt 

sysselsetting. 

Frist for å søke deltakelse i pilot er 30. september 2022. Med utlysningen til bygdevekstavtale 

kan det søkes om inntil to millioner kroner til fase 1 for å forberede avtaleutkast med staten. 

Midlene kan benyttes i 2022 og 2023, og kan blant annet innbefatte prosjektledelse. Resultat 

av fase 1 skal være utkast til hva kommunene ønsker å gjøre avtale med staten om. Utkastet 

skal foreligge innen 1. oktober 2023. Endelig utkast til treårig avtale skal behandles av de nye 

kommunestyrene innen 15. november 2023 og ettersendes departementet.  

 

Vurdering: 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030 har kommunestyret påpekt økende behov for 

ressurser og kompetanse til bygda med bakgrunn i økende eldre befolkning. Planen har unge 

og unge familier som ett av fire satsingsområder. Utvikling av miljøtun er et tiltak for å være 

attraktivt bosted og gi økt sjanse for bli-lyst hos unge familier. Det imøtekommer ønsker om 

en bærekraftig framtid og et godt bo- og oppvekstmiljø. Samtidig kan et samarbeid med 

Saltdal kommune gi miljø- og klimavennlige arbeidsplasser i regionen. Til sammen kan 

kommunene tilby interessante boliger og arbeidsplasser. Dette er et synlig tiltak som vil bidra 

til positivt omdømme og kan ha overføringsverdi til andre distriktskommuner. Gjennom en 

bygdevekstavtale kan kommunene få økonomisk støtte og drahjelp i form av statlige 

kompetansemiljø, for å utvikle en bo-modell som er bærekraftig og virker attraktiv for unge 

og unge familier. 

 

 

Vedlegg: 

 

Interessemelding fra Beiarn og Saltdal kommune.  


