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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 
 
 
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. 
 
Orienteringer: 

- Demensprosjektet v/Fred Andersen 
- Den kulturelle knaggen v/Fred Eliassen/Torun B. Aalstad 
- ”Liv i gamle fjøs” v/repr. fra Fylkesmannen, Torgeir Karlsen 

 
Etter orienteringene blir det spørretime. Eventuelle spørsmål må være ordføreren i 
hende innen mandag 15.02.10. 
 
Drøftinger: 

- Allhus i Steigen ? 
 

 
 

SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 1/10 06/1113 

AVTALE OM INTERKOMMUNALT 
LEGEVAKTSAMARBEID  

 
PS 2/10 08/407 
  OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I 2010 TIL VIDERE UTLÅN  
 
PS 3/10 09/1600 

LIKVIDITETSRESERVE - KONSEKVENSER FOR 
REGNSKAPET  

   
PS 4/10 09/1530 
  KVALITETSPLAN I OPPVEKSTAVDELINGEN  
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PS 5/10 10/63 
  BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2010  
 
PS 6/10 10/148 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL ETABLERING AV ADM. 
STILLING I  STEIGEN SAGASPILL 
(Saka blir ettersendt) 

 
Eventuelt. 
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AVTALE OM INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID 
 
 
Saksbehandler:  Lisbeth Lie Aalstad Arkiv: G21   
Arkivsaksnr.: 06/1113   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/10 Steigen kommunestyre 17.02.2010 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret slutter seg til forslag til avtale om felles legevakt mellom kommunene 
Hamarøy, Tysfjord og Steigen. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Avtalen om interkommunal legevakt løp ut 31.05.2009, og er midlertidig forlenget i påvente 
av politisk behandling. 
 
Utgangspunktet for avtalen er den sentrale avtalen som er inngått mellom Kommunenes 
Sentralforbund og den norske Legeforening. Avtaleutkastet følger i all hovedsak den tidligere 
vedtatte avtale. De endringer som er gjort i forhold til denne har skjedd i et samarbeid mellom 
leger, helsepersonell og administrasjonen i de tre kommuner.  
 
Netto utgifter til legevaktordningen fordeles med 1/3-del på hver av kommunene.  
Netto utgifter for Steigen knyttet til ordningen, utgjorde i 2008 kr. 905.631,-. 
 
STH-utvalget, bestående av ordførere og rådmenn i de tre kommunene har behandlet utkastet 
til avtale, og anbefaler denne vedtatt. 
 
 
 
Vedlegg:  
Forslag til legevaktavtale mellom legene og kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen. 
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OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I 2010 TIL VIDERE UTLÅN 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: U71   
Arkivsaksnr.: 08/407   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/10 Steigen kommunestyre 17.02.2010 
 
Forslag til vedtak: 
 
I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre å oppta lån 
i Husbanken til videre utlån på inntil 1.000.000 kr. for 2010. 
 
 
 
Saksutredning: 
Vedtak om lån i Husbanken til videre utlån foretas normalt av kommunestyret i forbindelse 
med budsjettbehandlingen. Dette ble ikke gjort i kommunestyrets budsjettmøte i desember. 
Det har allerede vært kontakt med Husbanken og det er sendt søknad på inntil 1.000.000 kr. 
for 2010 under forutsetning av at dette godkjennes av kommunestyret. Forutsetningen for at 
Husbanken skal gi tilsagn er en formell godkjenning av kommunestyret.  
 
Etter en intern vurdering finner rådmannen at en ramme på 1.000.000 kr vil være tilstrekkelig 
for 2010, blant annet med bakgrunn i at det fortsatt står ca 1. mill. kr. til rest fra forrige 
tildeling.  
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LIKVIDITETSRESERVE - KONSEKVENSER FOR REGNSKAPET 
 
 
Saksbehandler:  Marianne Hansen Arkiv: 255   
Arkivsaksnr.: 09/1600   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/10 Steigen kommunestyre 17.02.2010 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Konto for likviditetsreserver gjøres opp ved årsavslutningen for 2009 slik at  
 disposisjonsfondet økes med 3 221 000 kroner som oppgjør av positiv 

likviditetsreserve for drift 
 det tas opp lån på 1 125 863,96 kroner til dekning av negativ likviditetsreserve 

for investeringer 
 konto for prinsippendringer reduseres med 5 177 869,09 kroner som følge av 

krav i regnskapsforskriften 
 

2. Økningen i disposisjonsfondet benyttes til å dekke inn akkumulert merforbruk. 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt endringer i regnskapsforskriften som 
innebærer at likviditetsreserven i balanseregnskapet opphører med virkning fra 01.01.2010.  
 
Likviditetsreserven er i dag en del av egenkapitalen i Steigen kommune med en driftsdel og 
en investeringsdel. Likviditetsreserven har vært benyttet på flere måter. Dels har den vært 
brukt som et ordinært fond, dels har den blitt brukt til saldering av investeringsregnskapet og 
dels har den blitt brukt ved periodiseringsendringer og prinsippendringer i 
kommuneregnskapet. 
 
Det følger av regnskapsforskriften at virkningen av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og 
tidligere skal overføres fra likviditetsreserven til konto for endring av regnskapsprinsipp 
senest ved årsavslutningen for 2009. Endringer av regnskapsprinsipp som skal overføres fra 
likviditetsreserven til konto for prinsippendringer er: 

• feriepenger for 1992 
• feriepenger for landbrukskontoret for 1993 
• momskompensasjon for 1999 
• renter i 2000 og tidligere 

 
Etter at prinsippendringene for 2007 og tidligere er skilt ut fra likviditetsreservens driftsdel og 
investeringsdel skal resterende beholdning på likviditetsreserve avsettes til henholdsvis 
disposisjonsfond og ubundet investeringsfond. Dersom beløpet for investeringsdelen er 
negativt, kan en finansiere dette ved bruk av lån.  
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I Steigen kommunes regnskap er følgende konti ført under likviditetsreserven: 
• Likviditetsreserve drift  3 146 322 kroner 
• Likviditetsreserve investering  -1 125 864 kroner 
• Tidsbegrensninger drift -89 322 kroner 
• Tidsbegrensninger kapital -5 013 869 kroner  
• Prinsippendringer  2 668 000 kroner 

 
Forslag til oppgjør av likviditetsreserven: 
 
Konto 2.59.80.001 Likviditetsreserve drift 
Bokført likviditetsreserve drift er positiv med 3 146 322 kroner. Når det korrigeres for 
prinsippendringer i 2001 øker likviditetsreserve drift med netto 74 678 kroner. Av dette er 
renter på 417 986 kroner ført som bruk, mens momskompensasjon for 1999 er ført som 
avsetning.  
 
Etter korreksjonen står vi igjen med 3 221 000 kroner. Dette tilsvarer avsetninger som ble 
gjort i 1994 (500 000 kroner), 1997 (851 000 kroner) og 1999 (1 870 000 kroner). 
 
Beløpet må avsettes til disposisjonsfond og kan benyttes til inndekning av akkumulert 
merforbruk.  
 
Konto 2.59.80.002 Likviditetsreserve investering 
Bokført likviditetsreserve investering er negativ med 1 125 863,96 kroner. Beløpet skyldes i 
sin helhet tidligere års salderinger av udekkede beløp i investeringsregnskapet.  
 
Beløpet foreslås inndekket ved bruk av lån. Det ble 14. desember 2009 sendt søknad til 
Fylkesmannen om opptak av lån i denne forbindelse. En avventer svar på søknaden. Det må 
derfor tas forbehold om Fylkesmannens godkjenning av låneopptaket.   
 
Konto 2.59.80.011 Tidsbegrensninger drift 
Bokførte tidsbegrensninger drift er negativ med 89 322,39 kroner. Beløpet er feriepenger for 
1993 i forbindelse med overtakelse av landbrukskontoret. Beløpet overføres konto for 
prinsippendringer.  
 
Konto 2.59.80.022 Tidsbegrensninger kapital 
Bokførte tidsbegrensninger kapital er negativ med 5 013 868,70 kroner. Beløpet gjelder 
endring i periodisering av feriepenger. Beløpet overføres konto for prinsippendringer.  
 
Konto 2.59.80.100 Prinsippendringer 
Bokførte prinsippendringer er positiv med 2 668 000 kroner. Beløpet gjelder tilskudd til 
ressurskrevende brukere for 2008. 
 
Etter endringene som er gjennomgått ovenfor, vil konto for prinsippendringer se slik ut: 

 
Tilskudd ressurskrevende brukere 2 668 000,00 kroner 
Feriepenger landbrukskontoret -89 322,39 kroner 
Feriepenger -5 013 868,70 kroner 
Renter 2000 og tidligere -417 986,00 kroner 
Momskompensasjon 1999 343 308,00 kroner 
Saldo -2 509 869,09 kroner 
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Kommuneregnskapet følger anordningsprinsippet som sier at alle kjente utgifter, utbetalinger, 
inntekter og innbetalinger skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt 
eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Prinsippendringer oppstår når en endrer 
bokføringsprinsipp og går over fra å foreta bokføring av utgifter og inntekter det år de 
utbetales eller innbetales til å bruke anordningsprinsippet. Slike prinsippendringer har 
tidligere år vært bokført på konto for likviditetsreserve. 
 
Endringene på konto for prinsippendringer er balanseføringer og påvirker ikke kommunens 
driftsregnskap. 
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KVALITETSPLAN I OPPVEKSTAVDELINGEN 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: A20   
Arkivsaksnr.: 09/1530   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/09        Steigen formannskap                  02.12.2009 
4/10 Steigen kommunestyre 17.02.2010 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar kvalitetssikringsplanen ”Oversikt og innsikt”, som beskriver 
kvalitetsarbeidet i Steigenskolen, Steigenbarnehagen og Steigen kulturskole, til å gjelde fra 
01.01.10. 
Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av planen legges inn i normal drift og innen de 
rammer som vedtas i budsjettet. 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap 02.12.09 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Saksutredning: 
Oversikt og Innsikt er et dokument som administrasjonen har arbeidet med over lengre tid, og 
får nå sin endelige behandling. Begrunnelsen for planen er beskrevet i planen, og finnes igjen 
i statlige krav om plan. 
 
Organisasjonen ser fram til å ta planen i bruk, med en rekke verktøy som vil gjøre det mulig å 
utvikle tjenestetilbudet til barn og unge i Steigen kommune. 
 
Vedlegg: 

- Kvalitetsvurderingssystem Oversikt og innsikt 
- Hvor god er vår skole – skolevurdering 
- Ståstedsanalyse i skolen eksempel 
- Vi vurderer vår barnehage 
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BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2010 
 
 
Saksbehandler:  Oddbjørg Fosnes Arkiv: F31   
Arkivsaksnr.: 10/63   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/10 Steigen formannskap 27.01.2010 
5/10 Steigen kommunestyre 17.02.2010 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune vedtar å bosette inntil 12 flyktninger i 2010. På grunn av vanskelig 
boligmarked forutsettes det bosetting av familier eller 3- 4 som  kan bo i bofellesskap. 
   
Kommunen bør vurdere mulighetene,  og evt. planlegge for bosetting av mindreårige i 2011 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 27.01.2010 sak 3/10 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Saksutredning: 
Steigen kommune vedtar å bosette inntil 12 flyktninger i 2010. På grunn av vanskelig 
boligmarked forutsettes det bosetting av familier eller 3- 4 som  kan bo i bofellesskap. 
   
Kommunen bør vurdere mulighetene,  og evt. planlegge for bosetting av mindreårige i 
2011Steigen kommune er av IMDI bedt om å bosette nye flyktninger i 2010. Behovet er stort, 
og Steigen kommune har tidligere stilt seg positiv til å bosette inntil 20 nye flyktninger.  
På grunn av vanskelig boligmarked innstilles det vedtak på å bosette 12 personer i 2010 som 
kan bo i .  
 
Antall flyktninger:  
For tiden er det bosatt 11 voksne flytninger.  
Av disse er deltar 5 i introduksjonsprogrammet  
I tillegg bor det 17 barn i Steigen.  
 
Økonomi 
Integreringstilskuddet i 2010 er:  
 
1.bosettingsår:  kr. 147 500 (voksne) 
   kr. 127 500 (barn)  
 
2.bosettingsår:  kr. 146 400 
3.bosettingsår:  kr. 130 400 
4.bosettingsår:   kr.   80 000 
5.bosettingsår:  kr.   70 000 
 
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige: kr.119 556  
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