
  Sak  73/09 

 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 02.12.2009 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
 

TILLEGG SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 73/09 09/1538 
  FORVALTNINGSANSVAR AV HJARTØYA  
 
PS 74/09 09/1249 
  KULTURPRIS 2009 – Unntatt off.het § 5 
  (Sakspapirer deles ut i møtet) 
 
PS 75/09 09/1476 
  KULTURMIDLER 2009  
 
PS KST 76/09 09/1560 
  KOMMUNALE GEBYRER 2010  
  (Saka deles ut i møtet) 
 
PS 77/09 09/1561 
  AVDRAGSUTSETTELSE PÅ INVESTERINGSLÅN  
 
PS 78/09 09/1555 
  BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2010  
 
Eventuelt. 
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  Sak 73/09 
 

FORVALTNINGSANSVAR AV HJARTØYA 
 
 
Saksbehandler:  Fred Eliassen Arkiv: 041   
Arkivsaksnr.: 09/1538   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet bekrefter sitt ansvar for tilsyn og renhold av statens friluftsområde,    
Hjartøya Nordre gnr.125,brn, 1 i Steigen. Det referes til skriv fra 
Miljøverndepartementet til Steigen kommune desember 1972. 

2. Formannskapet bekrefter å overta tilsvarende ansvar for hovedbygningen som for 
friluftsområdet. Det forutsettes en avtale med Hjertøyas Venner og staten som ikke 
forplikter kommunen økonomisk. 

3. Formannskapet bekrefter at Steigen kommune ved prosjektleder vil kontakte Hjartøya 
Venner for å få forelagt et utkast til avtale tilsvarende den med  Flatøya venner. Det 
forutsettes videre at Hjertøya Venner forestår kommunikasjonen med 
miljøverndepartementet og den statlige etat som blir part i saken. Ordføreren får 
mandat å sluttføre disse avtalene. 

 
 
Saksutredning: 
Hjartøya Nordre gnr. 125,bnr. 1 i Steigen kommune ble i 1972 kjøpt av staten ved 
miljøverndepartementet. Formålet var å sikre eiendommen som friluftsområde. I henhold til 
skriv av desember 1972 var det en forutsetning at husene skulle rives, og at Steigen kommune 
sørget for tilsyn og renhold på området. 
 
Hjartøyas Venner ble stiftet i mars 2008. Foreningen har som formål å jobbe for bevaring og 
bruk av hovedbygningen og eiendommen for øvrig til allmennhetens nytte. Foreningen har 
utført mye dugnadsarbeid for etablering av flytebrygge, stier, restaurering av hovedbygning 
og bevaring av kulturminner. 
 
I år ble det meddelt av fylkesmannen at hovedgården skal restaureres, og bevilget midler til å 
starte dette arbeidet. Steigen kommune har påtatt seg prosjektledelsen av dette arbeidet. 
 
Miljøverndepartementet utreder for tiden grunnlaget for vern av bygningen. 
 
Steigen kommune vil kunne inngå en tilsvarende avtale med Hjartøya Venner, som den som 
foreligger med Flatøyas Venner. En slik avtale behøver ikke å innholde økonomiske 
forpliktelser for Steigen kommune. Det kan forutsettes at staten som eier tar de økonomiske 
forpliktelser. 
 
 
 
Vedlegg: Avtale om forvaltning av Flatøya fyrstasjon 
                Sikring av Hjartøya – Skriv fra 1972 
                (Vedelggene deles ut i møtet) 
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  Sak  74/09 

 

KULTURPRIS 2009 – Unntatt off.het § 5 
Deles ut i møtet. 
 
Saksbehandler:  Fred Eliassen Arkiv: 076   
Arkivsaksnr.: 09/1249   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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  Sak  75/09 

 

KULTURMIDLER 2009 
 
 
Saksbehandler:  Fred Eliassen Arkiv: 243   
Arkivsaksnr.: 09/1476   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
75/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 
Leines Skolekorps                                          15 000,- 
Steigen Amatørteaterlag                                   4 000,- 
Praktisk Ungdomsvisjon                                   8 000,- 
Nord Steigen pensjonistforening                       1 000,- 
Steigen Sagaspill                                                      0,- 
Steigen Kystlag                                                  4000,- 
Nord Steigen Musikkorps                                15 000,- 
Nord Salten Storband                                        6 000,- 
Leinesfjord Samfunnshus                                  2 000,- 
UL Vestfjord                                                      2 000,- 
Steigenkoret                                                      10 000,- 
Steigen Historielag                                              2 000,- 
Steigen Teakwondo                                             4 000,- 
Steigen Rødekors                                                 2 000,- 
 
 
 
Saksutredning: 
Det er 75 000,- kt til fordeling i år. Detter er 25 000,- mindre enn i fjor. Det er 14 søknader. 
Samme antall som i fjor. Det har vært utlyst gjennom anonnse og oppslag. Det kan virke 
banalt men en sannhet, at en reduksjon til for eks korps fra i år til i fjor, vil som sitat”det vil 
innebære mer dugnad og flere basarer” som en av ildsjelene i korpene sa det så fortreffelig, 
være en realitet. Steigen  kommune har i flere år ligget langt under sammenlignbare 
kommuner når det gjelder tilskud til lag og foreninger. Tross dette er det en fantastisk aktivitet 
innenfor dette mangfoldet. Skal vi ikke slite ut ildsjelene, må vi i fremtiden sørge for at vi har 
et akseptabelt nivå på disse tilskuddene. Det er viktig å huske på at mesteparten av disse 
midlene går til å sørge for aktivitet til barn og ungdom, mens en liten del går til å at Steigens 
befolkning for øvrig kan ha et tilbud på fritida. Enten som aktiv utøver eller som 
publikummer. 
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  Sak  76/09 

 

KOMMUNALE GRBYRER 2010 
(Deles ut i møtet) 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: 231   
Arkivsaksnr.: 09/1560   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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  Sak  77/09 

 

AVDRAGSUTSETTELSE PÅ INVESTERINGSLÅN 
 
 
Saksbehandler:  Marianne Hansen Arkiv: 251   
Arkivsaksnr.: 09/1561   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avtale avdragsutsettelse på 
investeringslån på inntil 1,935 mill. kroner i 2009 med en eller flere av bankene som 
kommunen har låneavtaler med; Husbanken, Kommunalbanken og Kommunekreditt. 
 
 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven § 50 nr 7a setter krav til hvor store avdrag som skal betales på lån til 
investeringsformål. Minimumsavdrag beregnes på bakgrunn av lånemassen og gjenværende 
levetid på kommunens anleggsmidler. Beregningen viser at det minimum må betales 3,855 
mill. kroner i avdrag i 2009. I henhold til gjeldende låneavtaler skal vi imidlertid betale 5,790 
mill. kroner i avdrag i 2009. Differansen mellom minimumsavdraget og avdrag i henhold til 
låneavtalene er 1,935 mill. kroner.  
 
Utgifter til betaling av avdrag påvirker direkte regnskapsresultatet for kommunen. For at ikke 
regnskapsresultatet for 2009 skal bli dårligere enn nødvendig, foreslås det at 
avdragsbetalingen følger minimumskravet i kommuneloven. Dette vil imidlertid medføre at vi 
skyver utgifter foran oss, som må betales på et senere tidspunkt. Avdragene legges til 
eksisterende lån, og vil dermed forlenge løpetiden på lånene.  
 
En reduksjon avdragsbetalingen må avtales med de aktuelle bankene. Det bes derfor om 
fullmakt til å avtale avdragsutsettelse på investeringslån på inntil 1,935 mill. kroner i 2009 
med en eller flere av bankene som vi har låneavtaler med; Husbanken, Kommunalbanken og 
Kommunekreditt. 
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  Sak 77/09 
 

BUDSJETT OG SKATTLEGGING 2010 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 153   
Arkivsaksnr.: 09/1555   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/09 Steigen formannskap 02.12.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for 2010. Det anvendes høyeste 
lovlige skattesatser for 2010. 

 
2. Budsjettforslaget for 2010 forutsetter en låneopptak på 24,491 mill. kr., som prioriteres 

på følgende investeringsprosjekter: 
 

 
1. Renovering Steigenskolen, avd. Leinesfjord  
2. Vannverksutbygging Leines 
3. Kirker/kirkegårder   
4. Ombygging Mølnmoa 
5. Gang- og sykkelvei, Leines  
6. Ombygging familiesenter 
7. Herredshuset. 

 
3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de tekniske endringer som må gjøres i budsjettets 

kostnadsarter, slik at budsjett og regnskapsføring av merverdiavgift og 
momskompensasjon følger samme prinsipp. 

 
 
 
 
Saksutredning: 
Budsjettforslaget tar utgangspunkt i de drøftinger som har vært med lederteam, formannskap 
og tillitsvalgte, samt de føringer/forutsetninger som ble vedtatt i økonomiplanen for 2010 – 
2013. 
 
For å oppnå budsjettbalanse har vi vært nødt til å redusere inndekning av tidligere års 
underskudd fra ca. 5,4 mill. kr. til 1,934 mill. kr.  
 
I tillegg er det foreslått en rekke andre tiltak og gjort en del forutsetninger som er særskilt gjort 
rede for i rådmannens budsjettkommentarer. 
 
Det foreslås at kommunale avgifter finansierers ved selvkost og at øvrige salgs og 
leieinntekter justeres i henhold til indeks for utgiftsvekst i kommunal sektor på 3,1 %. 
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