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MELDING - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 19.09-07.10.09 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 060   
Arkivsaksnr.: 09/1360   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Meldingen tas til orientering. 
 
 
 
Saksutredning: 
Delegerte vedtak i perioden 19.08-07.10.09. 
 
 
Vedlegg: Liste over delegerte vedtak. 
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ØKONOMISK BIDRAG TIL TV-AKSJONEN CARE 2009 
 
 
Saksbehandler:  Elin B. Grytøyr Arkiv: X03   
Arkivsaksnr.: 09/671   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune v/formannskapet bevilger kr. 5.000,- til  TV-aksjonen Care 2009. Beløpet 
dekkes over kto. 1190.3704.10051 – formannskapets disposisjonsfond. 
 
 
 
Saksutredning: 
Årets TV-aksjon er tildelt CAREs arbeid med å hjelpe verdens fattigste kvinner og deres 
familier. CARE er en av verdens største bistandsorganisasjoner og ledes i Norge av 
generalsekretær Marte Gerhardsen. TV-aksjonen 2009 har fått tittelen ”Hjelp til kvinner 
hjelper flere”. 
 
CARE hjelper jenter og kvinner fordi de rammes hardest av fattigdom og nød, og fordi 
organisasjonen har erfart at hjelp til kvinner er den mest effektive måten å drive bistand på. 
Når kvinner får bedre økonomi bruker de pengene på mat, helsetjenester og utdanning for hele 
familien. 
 
TV-aksjonen CARE skal finansiere mikrofinansprosjekter for kvinner i tre verdensdeler i 
Bangladesh, Burundi, Burma, Mali, Rwanda, Sri Lanka, Tanzania, Uganda og Vest- Balkan. 
15-30 kvinner går sammen i grupper og sparer små beløp av egne penger hver uke under 
veiledning av en CARE medarbeider. 
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VALG AV STYRE FOR DISPONERING AV ARVEDE MIDLER 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: X47   
Arkivsaksnr.: 09/1331   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar å velge følgende som medlemmer i styret for disponering/forvaltning 
av arvede midler: 
 
1.  
2. 
3.  
 
 
 
Saksutredning: 
 
Nå avdøde Martin Nikolai Johansen, Nordskot, opprettet 7. april 1998 testament hvor han 
testamenterte alle sine kontanter til Helsesenteret i Leinesfjord, Den Norske Kreftforening, 
Redningsselskapet og Frelsesarmeen. 
 
Helsesenteret i Leinesfjord/Steigen kommune er tilgodesett med 50 % av avdødes kontanter. 
 
I brev av 4. mai 2009 fra advokat Øyvind J. Eidnes, Bodø, framgår det at boets aktiva utgjør 
ca. 3,3 mill. kr. Kommunens andel vil da utgjøre ca. 1.650 mill. kr. 
 
Rådmannen mener det vil være mest hensiktsmessig at det opprettes et eget styre som får i 
oppgave/mandat å forvalte de midler som kommunen er blitt tildelt gjennom arven fra Martin 
Nikolai Johansen, samt å utarbeide forslag til retningslinjer/statutter for slike midler. 
 
Midlene bør ikke anvendes til ordinær drift. 
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RAMMEAVTALE OM SAMARBEIDET MELLOM NAV 
HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND OG STEIGEN KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 020   
Arkivsaksnr.: 09/780   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret godkjenner den framlagte rammeavtale om samarbeid mellom NAV 
Hjelpemiddelsentral Nordland og Steigen kommune. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Målet for habilitering/rehabilitering er å fremme selvstendighet og deltakelse, og å medvirke 
til et verdig liv og like sjanser for mennesker med funksjonsproblemer eller kronisk sykdom. 
Hjelpemidler og tekniske tiltak er viktige virkemidler i habilitering/rehabilitering. 
Kommunene har et hovedansvar for og den viktigste koordinerende rollen i 
rehabiliteringsarbeidet. 
 
Hjelpemiddelformidling er hjemlet i flere lover og forskrifter, bl. a. lov om folketrygd. 
 
Formålet med rammeavtalen er å samordne forvaltningen og formidlingen av hjelpemidler på 
en mest mulig effektiv måte til beste for brukeren, ved å klargjøre NAV og kommunens 
ansvar og oppgaver. 
 
Samarbeidet skal på tvers av forvaltningsområder og fagområder bidra til å løse problemer for 
personer med funksjonshemming, ut fra en helhetsvurdering av situasjonen i hjem, skole, 
arbeid og fritid. 
 
Hjelpemidler kan inngå som en del av en helhetlig individuell plan for personer med 
funksjonshemming. En utredning av brukerens totalsituasjon og et klart definert mål for 
formidlingsprosessen er nødvendig.  
 
NAV Hjelpemiddelsentral Nordland er avtalepart. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og 
koordinerende ansvar for formidling av hjelpemidler til personer med funksjonshemming. 
Den skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning for disse gjennom tekniske og 
ergonomiske tiltak. Hjelpemiddelsentralen har rådgivnings- og veiledningsfunksjon over 
kommunen og fylkeskommunen på hjelpemiddelområdet. 
 
Kommunen har hovedansvar for og den viktigste koordinerende rollen i 
(re)habiliteringsarbeidet. Det medfører blant annet å registrere brukerens behov og sikre at 
helhetlige individuelle planer, som habiliterings-, pleie-, omsorgs-og behandlingsplaner samt 
opplæringsplaner blir utarbeidet og gjennomført. I dette arbeidet kan hjelpemidler og 
ergonomiske tiltak være aktuelle virkemidler. 
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Kommunen og Hjelpemiddelsentralen skal sammen sørge for gode hjelpemiddelløsninger for 
brukerne. 
 
Brukerne er alle personer med et habiliterings-, rehabiliterings-, pleie- eller omsorgsbehov 
som er varig, dvs. strekker seg over 2 til 3 år eller lengre 
 
Kommunen og Hjelpemiddelsentralen skal innenfor sine respektive ansvars- og 
kompetanseområder, og tilpasset de lokale forhold, samarbeide om helhetlige løsninger for 
den enkelte bruker. 
 
Avtalen inngås etter vedtak i organer som har beslutningsmyndighet. Avtalen er gjensidig 
forpliktende og gjelder fra inngåelse og i 2 år. Avtalen fornyes automatisk for en ny periode, 
med mindre den sies opp. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Utkast til rammeavtale 
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MERUTGIFTER MED BOGEN SOM EGEN BARNEHAGE 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: 614 A2   
Arkivsaksnr.: 09/561   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bogen barnehage opprettes som Steigenbarnehagen Bogen med egen styrer. Administrasjons 
ressursen settes til 35%. Merutgiftene dekkes innenfor rammene på Oppvekst. 
Åpningstiden forlenges daglig i Steigenbarnehagen Engeløy ukentlig med 3,75 timer som 
utgjør 10% stilling. Utgiftene dekkes innenfor rammene på Oppvekst. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Bogen som egen barnehage. 
Bakgrunnen for denne omorganiseringen er at den midlertidige avdelingen som ble opprettet i 
Leinesfjord, som nå er lagt ned, ble flyttet til en fast opprettet avdeling i Bogen. Likevel 
skulle avdelingen være organisert under Steigenbarnehagen Leinesfjord. 
Det ble gjordt ei endring av organiseringen i januar 2009, og den nye avdelingen i Bogen ble 
lagt under Steigenbarnehagen Engeløy. Styrer i Engeløy fikk øket administrasjonstiden med 
40%, blant annet pga reisetiden mellom hovedavdeling og avdelingen i Bogen. 
 
Det er nå et behov for å gjøre ei ny endring i organiseringen i Bogen. Erfaringene viser at det 
går mye ekstra tid både i reise, tankevirksomhet, oppmerksomhet og administrering av to 
avdelingen med såpass stor geografisk avstand. 
Tidligere erfaringer i Steigen kommune med omorganiseringen innen Oppvekst, var at nærhet 
til arbeidsplassen du skal lede er ofte helt avgjørende. 
Den økonomiske siden av saken. 
I utgangspunktet vil det ikke koste mer å gjøre denne omorganiseringen, fordi administrasjons 
ressursen blir redusert fra 40% til 35%. Årsaken er at avdelingen i Bogen er vesentlig mindre 
enn Engeløy, og det vil ikke ligge i stillingen reisetid mellom avdelingene. 
Stillingen som styrer i Steigenbarnehagen Bogen blir ikke lyst ledig, da det er snakk om ei 
omarbeiding av ei eksisterende stilling. 
Hele innsparingseffekten vil vi ikke klare å hente inn med en gang, men stillingene vil bli 
justert. 
For Oppvekst har det ingen praktisk konsekvens, fordi statstilskuddet er noe høyere enn i 
budsjettet. 
Statstilskudd og skjønnsmidler til barnehagene er øremerkede midler og kan ikke brukes til 
andre formål. 
 
Økning av åpningstid i Steigenbarnehagen Engeløy. 
I alle avdelingene i Steigenbarnehagen ser vi at det er et behov for å øke den daglige 
åpningstiden tidliger på morgene og senere på ettermiddagen. I familiene er begge i arbeid og 
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skiftordninger påvirker arbeidstid og ikke minst at det for langt flere er lang avstand mellom 
bosted og arbeidssted i kommunen. 
På Engeløy er det 6-8 brukere som har behov for øket åpningstid med til sammen 3,75 timer 
ukentlig. Ordningen skal skje også med tanke på et eventuelt samarbeid med skolens 
Skolefritidsordning. 
Det blir ikke beregnet noen ekstra kontingent av foreldrene, da kommunen allerde krever 
maksimumsbeløp av brukerne. Dette kompenserer for øvrig av Staten med skjønnsmidler til 
barnehagene. 
 
Mer i styrerlønn kr. 23 000
Økning av administrasjonstiden 35% kr. 145 190
Sum Kr. 168 190

Innsparing Engeløy 40% Kr. 165 933
Vanskelig å redusere akkurat pr. tiden 20% Kr. 82 966
Sum reduksjon Kr. 82 967

Øket behov på Engeløy tidlig morgen og  
etterm 10% Kr. 41 483

Overskudd av statstilskudd Engeløy baha Kr. 164 505
Samlet overskudd statstilskudd bahagene kr. 488 713
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BRØYTING FRA HØSTEN 2009- TILDELING BRØYTERODER 
KLAGE FRA KETIL ADOLFSEN 
 
Saksbehandler:  Oluf Holmvaag Arkiv: Q03   
Arkivsaksnr.: 09/933   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
30/09 Steigen formannskap 26.08.2009 
44/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Formannskap kan ikke se at det foreligger nye momenter som tilsier at vi skulle 
imøtekomme klagen fra Ketil Adolfsen og opprettholder vedtaket fra møte 26/8-09, sak 
30/09. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Steigen kommune har i år jobbet med å få på plass nye kontrakter for alle brøyterodene i 
kommunen, unntatt Leines. Helge Skram og Oluf Holmvaag presenterte for Steigen 
Formannskap i møte 26. august i år et forslag til vedtak. 
I møtet vedtok Steigen Formannskap blant annet at angående roden Alpøy/ Nordskot skulle 
administrasjonen forsøke å oppnå lavere pris. Vi hadde da mottatt ett tilbud på denne roden, 
fra Ketil Adolfsen, der økningen i beredskapen fra forrige periode var på 289%.  
Umiddelbart etter anbudsåpning ble det tatt kontakt med Adolfsen for å få bekreftet at 
beredskapssummen ikke var en misforståelse. Vi fikk klar tilbakemelding om at 
beredskapssummen måtte opprettholdes. 
Etter Formannskapets vedtak 26/8-09 ble det tatt kontakt med Steig Transport som på forhånd 
hadde signalisert interesse for evt. å gi tilbud på brøyting på Alpøy/ Nordskot. Adolfsen ble 
skriftlig informert om dette, og gjort oppmerksom på muligheten til å gi et nytt tilbud. Nytt 
tilbud fra Adolfsen er ikke mottatt. 
Administrasjonen mottok tilbud fra Steig Transport 1/9-09, som vi aksepterte. 
Ketil Adolfsen har så etter at administrasjonen vedtok å gi brøytinga på Alpøy/ Nordskot til 
Steig Transport, levert en klage til Formannskapet, datert 3/9-09. 
 
Vurdering: 
Ketil Adolfsen hevder i sin klage i 2. avsnitt at Steig Transport sitt tilbud er noen få tusen 
kroner rimeligere. Administrasjonen har i sine beregninger antatt et timeforbruk pr år på 
denne roden på 128 timer. Dette er på bakgrunn av timeforbruk siste 3 år. Dette gir for Ketil 
Adolfsen sitt tilbud en total sum pr på kr 110.000,- + 505,-  kr/t x 128 t = kr 174.640,-. 
Tilbudet fra Steig Transport gir kr 85.000,- + 550,-  kr/t x 128 t = kr 155.400,-. Dvs. kr 
19.240,- lavere. 
Administrasjonen anser dette til å være en markert forskjell. 
 
Steigen kommune vil vise til punkt 7 i vårt  brev datert 23.06.2009, som er sendt til alle som 
har meldt sin interesse for ledige brøyteroder. Her står det: ”Steigen kommune forbeholder 
seg retten til å anta eller forkaste et hvert tilbud.” På bakgrunn av dette mener vi at 
Steigen Formannskap hadde rett til å forsøke å få lavere pris på rodene Alpøy/ Nordskot og 
Stamsvik/ Langnesvik. 
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I 6. avsnitt i sin klage bestrider Ketil Adolfsen at hans pristilbud er  urimelig høyt, og viser til 
meterpriser på andre godtatte tilbud. Han begrunner også sin forholdsvis høye beredskap med 
at han har 2 mil tur retur mellom de ulike rodene. Vi mener imidlertid at vi kan ikke la dette 
være et argument uansett, fordi da kunne jo konsekvensen bli at vi godtok en høy beredskap 
med den begrunnelse at tilkjøringen var lang.  
Angående meterpris og sammenligning med andre roder: Noen av de rodene som det 
sannsynligvis er sammenlignet med, har også rydding av parkeringsarealer, og dette tar så 
mye tid at det kan medføre at entreprenøren må ha beredskap på to brøyteenheter. Dette er 
tilfellet for Leinesfjord rode. Entreprenøren som har ansvaret her må ha 2 enheter i beredskap, 
og dermed høyere beredskapspris.  
Vi ser videre at Adolfsen har sammenlignet hans beredskapspris på Alpøy/ Nordskot (kr 
20,75 pr meter)  med roden Marhaug (kr 27,59 pr meter). Steigen kommune beklager feil 
oppgitt lengde på rode Marhaug; roden er 2300 meter, noe som gir beredskapspris på kr 17,4 
pr meter.  
 
Ut fra det som er omtalt her i vurderingen finner ikke administrasjonen grunnlag for å endre 
på vårt opprinnelige standpunkt i denne saken. 
 
Vedlegg: 
- Melding om vedtak sak 30/09, Steigen Formannskap 26/8-09 
- Referat fra møte i administrasjonen ang brøyting Alpøy/ Nordskot 2/9-09 
- Klage fra Ketil Adolfsen 3/9-09. 
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FORESPØRSEL OM TOMT TIL SJØBRYGGE 
 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: L83   
Arkivsaksnr.: 09/205   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
45/09 Steigen formannskap 14.10.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Kystlag gis tillatelse til kjøp av et areal på ca 400 m2 ytterst på den kommunale 
fyllinga på Nordskot.  Arealet skal brukes til oppføring av ei ny brygge som skal dekke ulike 
funksjoner på Nordskot.. 
Det gis tillatelse til å koble seg på kommunal kloakk. 
Prisen settes til kr 50.000,-  Kjøpomkostninger dekkes av kjøper. 
Hvis tomten ikke benyttes til omsøkt formål innen 1/1 2012 faller tomta tilbake til Steigen 
kommune. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
Steigen kystlag har henvendt seg flere ganger til Steigen kommune ang. kjøp av et areal på det 
kommunale næringsarealet på Nordskot. 
Formålet med ervervet er å bygge ei ”gammeldags ” brygge ( ca 120 m2) som skal romme 
samlingen av båtmotorer og ulike fiskeredskaper som i dag holder hus i  skola (som er solgt 
til private). 
Bygget vil også ha en del andre funksjoner: 

• Samdrift med bygdelagets forsamlingshus ”Feskebruket” 
• Danne en samstemt front mot sjøen sammen med ”Feskebruket” 
• Byggets første etasje vil romme flere gamle båter, og være base for ”Nordstjernen” 
• Servicerom for gjestende båter og campingbiler 

 
Det har vært en dialog mellom kystlaget og Steigen kommune over noe tid ang. denne saken. 
Steigen kommune har gitt klart uttrykk for at en er svært positiv til prosjektet, men ønsket at 
Steigen kystlag skulle vurdere alternative plasseringer. 
 
Dette var vurdert ut fra: 

• Den ønskede tomta var regulert til friområde. 
• Plassering av bygget på ønsket tomt vil legge en del begrensninger på utnyttelse av 

den resterende tomta. 
• Administrasjonen mente at bygget ville falle mer naturlig inn blant eksisterende 

bygningsmasse hvis det ble plassert på andre siden av butikken. 
 
Kystlaget har vurdert dette på nytt. De har imidlertid i brev av 17/9 09 holdt fast på sitt 
opprinnelige ønske om plassering. 
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Vurdering: 
Steigen kommune har lagt ned et betydelig beløp (netto ca 400.000 kr)  i å legge til rette for 
næringsutvikling på det gjeldende arealet.  Det har imidlertid vist seg vanskelig å skape ny 
aktivitet på tomta. 
Kystlaget framfører flere gode argumenter for plassering på omsøkt tomt. 
Et salg av tomt til sjøbrygge ytterst mot kaiområdet vil ikke legge begrensninger på en alt for 
stor del av den resterende tomt. 
Plassering på omsøkt tomt betinger en mindre endring i reguleringsplanen. Steigen kommune 
er innstilt på å behandle dette så raskt som mulig. 
 
Det vil være naturlig at søker knytter seg til det nedlagte kloakkanlegget hvis det ikke må 
flyttes p.g.a. plasseringa av brygga. 
 
Pris: 
Det har vært forhandlet om pris  med en tidligere potensiell kjøper. Det ble da forlangt 
400.000 kr for hele utfyllinga. I tillegg skulle kjøper betale kr 100.000 for reguleringsarbeid. 
I dette tilfellet søkes det om et areal på anslagsvis 2-300 m2. Kommunens utfylte areal er på 
ca 1300 m2. 
Steigen kystlag er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis.  
Ved salg av Nordskot skole hadde  Nordskot Bygdelag en gevinst på 310.000 kr. 
Ut fra det overforstående finner en det naturlig å tilrå at det blir tatt en pris på kr 50.000 for 
det omsøkte arealet. 
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