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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 22.03.2010 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
 
Drøftingssaker: 

- Kommunens styrerepresentant i NSK 
- Velge vara for reprensentantskapet i NSK A/L 
- Situasjonen i NSK –erklæring om partshjelp 
- Nettverk for kystkommunene 
- Eventuelt 

 
 

SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 12/10 10/280 

MELDING OM DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 08.10.09 
- 15.03.10  

 
PS 13/10 10/271 
  OMGJØRING TIL FAST STILLING, GEODATA-ANSVARLIG  
 
PS 14/10 10/279 

INTRODUKSJONSSTØNAD FOR FLYKTNINGER UNDER 25 
ÅR  

 
 
Eventuelt. 
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MELDING OM DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 08.10.09 - 15.03.10 

Saksbehandler:  Tina Sennesvik Arkiv: 060   

Arkivsaksnr.: 10/280   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/10 Steigen formannskap 22.03.2010 

Forslag til vedtak: 
Meldingene tas til etteretning. 

 

 

Saksutredning: 
Delegerte vedtak i perioden 08.10.09 – 15.03.10 

 

 

Vedlegg: Liste over delegerte vedtak. 
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OMGJØRING TIL FAST STILLING, GEODATA-ANSVARLIG 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: 411   

Arkivsaksnr.: 10/271   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/10 Steigen formannskap 22.03.2010 

 

Forslag til vedtak: 
Stilling som geodata-ansvarlig gjøres om fra engasjement til fast stilling. 

 

Saksutredning 
Steigen kommune har ansatt geodata-ansvarlig i toårig engasjementstilling for perioden 
15.02.09 – 15.02.11. Dette var et resultat av en langvarig prosess, der enhet for plan, utvikling 
og drift over år hadde fremmet behovet for ei slik stilling. Lønnsmidler ble tatt inn på 
budsjettet for 2008, og det ble i et arbeidsmøte i formannskapet (29.02.08) bestemt at stillinga 
skulle opprettes som et toårig engasjement. Deretter tok det ¾ år og rekruttere en person med 
relevant fagkompetanse. Administrasjonen er svært fornøyd med at vi har klart å få inn denne 
kompetansen, og ser ingen mulighet for at vi kan gå tilbake til den situasjonen vi hadde før 
geodata-ansvarlig ble ansatt. Vi ser også at det er flere fordeler med at vi nå har to 
fagpersoner på geodata/oppmåling/matrikkel, og at disse to kan arbeide sammen. 

Lønnsmidler til 100 % stilling som geodata-ansvarlig ligger inne i budsjettet for 2010. 
Vedtaket innebærer derfor ikke behov for endring av noe budsjett. 

 

Hva stillinga har vært brukt til så langt 
- I det første halve året av engasjementet, ble stillinga stort sett brukt til matrikkelføring 

i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Det har også vært en del arbeid med 
slik matrikkelføring i etterkant av at klager er behandla. 

- Gårdskartprosessen er nå over i en fase der endringer skal legges inn i de ulike 
kartdatabasene. Dette arbeidet startet geodata-ansvarlig på i samarbeid med 
landbrukskontoret høsten 2009. I hele barmarkssesongen 2010 vil dette bli en viktig 
oppgave. 

- Alle målebrev utsted etter 1980 er nå lagt inn i det digitale eiendomskartet (med 
unntak av de områdene der det ikke er utarbeidd økonomisk kartverk). 

- Matrikkelføring. Dette er en omfattende og vedvarende oppgave som kommunene selv 
må utføre, i henhold til ny matrikkellov som nå i sin helhet har trådt i kraft. Dette 
omfatter for eksempel innlegging av målebrev på nye tomter, og bygninger som 
søkes/meldes inn som byggesaker og ved ferdigstillelse, blant mange andre 
opplysninger. 

- Digitalt planarkiv: Etter plan- og bygningsloven av 2008 er det et krav at kommunene 
oppretter et digitalt planarkiv. Alle gjeldende planer (reguleringsplan/bebyggelsesplan/ 
soneplan/kommunedelplan osv) skal være digitalt tilgjengelig for publikum, både 
plankart og tilhørende bestemmelser med vedtak. Dette arbeidet er Steigen kommune 
begynt på, og geodataansvarlig har hovedansvaret. Det er også et regionalt samarbeid 
om oppretting av digitale planarkiv i kommunene i Salten. 
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Oppgaver framover 
- Kommunenes oppgaver og ansvar innenfor plan- og geodata-området er betydelig 

utvidet de seinere årene. Publikums krav og forventninger er blitt større, og 
infrastruktur i form av korrekte, digitale kart og oppdaterte planer er ei svært viktig 
forutsetning for videre utvikling av næringsliv og samfunn. Konkret kommer dette 
ansvaret til uttrykk i ny matrikkellov og ny plan- og bygningslov. Det er viktig å 
presisere at dette er vedvarende oppgaver, ikke noe kommunene kan gjennomføre og 
bli ferdig med. Selv om Steigen kommune har fått en betydelig kvalitetsheving av 
matrikkelen gjennom arbeidet med innføring av eiendomsskatt, er det svært mye som 
gjenstår. Vi har fortsatt et betydelig antall eiendommer som ikke ligger inne i det 
digitale eiendomskartet (fradelt før 1980), veibasen har store mangler, for å nevne noe.  

- Steigen kommune deltar i et større nasjonalt samarbeid (Geovekst) om utarbeiding av 
nytt kartmateriale. Det er viktig å følge opp dette samarbeidet lokalt også framover. 

- I løpet av 2010 har Steigen kommune ambisjoner om å starte arbeidet med å legge inn 
ledningskartverk for vann og avløp i digitalt system. Dette blir en sentral oppgaver for 
geodata-ansvarlig i samarbeid med ingeniører og driftsoperatører. 

- Såkalte ”midlertidige forretninger” som er utført i enkelte delingssaker må måles inn 
og legges inn i matrikkelen i løpet av en treårs-periode (jfr. ny matrikkellov). 

- Ved utarbeidelse av nye planer, enten dette skjer på oppdrag fra kommunen eller 
private aktører, må planleggerne serves med digitale kart, og planutkastene må 
kvalitetsikres av kommunen når de kommer inn som forslag (SOSI-kontroll). 

- Alle jordskiftesaker som startes opp og avsluttes må leges inn i matrikkelen. Det 
samme gjelder grunnerverv i forbindelse med riks/fylkesveier. 

- Generelt ajourhold av arealplaner og digitale kart og databaser. Et eksempel: Etter 
hvert som byggesaker går over til elektronisk behandling (BYGG SØK), må 
kartgrunnlaget være på plass for at søkerne skal kunne hente utsnitt til bruk i 
søknaden. Det er særdeles viktig å beholde spisskompetanse for å ha ei kontinuerlig 
kartoppdatering. 

- Det foregår interkommunalt samarbeid i Salten på flere områder innenfor geodata, der 
også Statens Kartverk deltar aktivt. Dette gjelder planarkiv, gjøre kart tilgjengelig på 
internett, samarbeid om ajourhold/nykartlegging, driftsavtaler med kartverket osv. Det 
er avgjørende for Steigen kommunes deltakelse i dette samarbeidet at vi har ansatte 
som kan følge dette opp. 

 

Konsekvenser av å ikke omgjøre til fast stilling 
På kort sikt vil et vedtak om å ikke omgjøre stillinga til fast stilling være et klart signal til den 
ansatte om å søke seg annen stilling. Vi vil derfor miste den kompetansen vi har skaffet og 
som er bygd opp det siste året. Steigen kommune vil uansett stillinger ha ansvaret for 
matrikkelføring og ajourhold av eiendomskartet, samt alle relevante baser (for eksempel vei 
og vann). Det meste av det som er beskrevet ovenfor er oppgaver kommunen må sørge for å 
få gjennomført. Kapasiteten på avdelinga er ikke slik at disse oppgavene kan skyves over på 
andre, som nevnt er det behov for ytterligere kapasitet. Dersom geodata-funksjonen fjernes er 
vi redd for å miste også annen verdifull kompetanse, rett og slett fordi arbeidssituasjonen ikke 
blir til å leve med. 
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Konklusjon 
Selv med geodata-stillinga sliter vi med å fa tatt unna de betydelige oppgavene som ligger 
innenfor plan- og geodata. På lengre sikt bør det være ei målsetting å opprette ei egen stilling 
som arealplanlegger. Med kommunens økonomiske situasjon, innser vi at dette må ligge noe 
fram i tid. I første omgang må stillinga som geodata-ansvarlig bør omgjøres til fast stilling, 
for å ivareta den sentrale funksjonen med å oppdatere og forbedre det digitale kartgrunnlaget 
og databasene som kommunene har ansvaret for. Dette er en viktig infrastruktur for 
videreutvikling av lokalsamfunnet, og en av kommunens kjerneoppgaver. Det er viktig at det 
fattes vedtak om dette snarest, slik at vi ikke mister den kompetansen vi nå har i 
organisasjonen. Stillinga ligger inne i vedtatt budsjett for 2010. 
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INTRODUKSJONSSTØNAD FOR FLYKTNINGER UNDER 25 ÅR 

Saksbehandler:  Berit Woie Berg Arkiv: F30   

Arkivsaksnr.: 10/279   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/10 Steigen formannskap 22.03.2010 

 

Forslag til vedtak: 
Det utbetales lik introduksjonslønn for alle flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, 
også når deltagerne er under 25 år.   

 

 

 

Bakgrunn: 
Steigen kommune mottar like stort tilskudd fra staten for bosetning av alle voksne flyktninger 
over 18 år.  

Det er gitt anledning for at kommunen kan betale ungdom under 25 år bare 2/3 av 
introduksjonslønnen, noe som Steigen kommune har praktisert. Begrunnelsen har nok i første 
rekke vært av økonomiske årsaker for kommunen.  

 

Etter å ha praktisert denne ordningen noen år, er det ingen økonomisk gevinst som kan 
dokumenteres. I stedet medfører det ekstra mye arbeid for Nav med at deltakerne må søke 
sosialhjelp i tillegg. Det medfører både saksbehandlingstid og ekstra oppgaver til økonomi 
avdelingen. Det belastes flyktningbudsjettet gjennom intern refundering. For tiden gjelder det 
bare en person. 

 

Det er ingen forskjell på utgiftene for en flyktning i Steigen om de er over eller under 25 år. 
Alle må betale det samme til husleie, mat, klær, reiser osv.  Ingen har et nettverk av 
slektninger og venner som de kan støtte seg til, slik som mange andre ungdommer ofte kan.  

Nav Steigen foreslår derfor at introduksjonslønnen betales ut likt for alle flyktninger som 
deltar i introduksjonsprogrammet.  
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