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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord 
Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757 78 800 eller 
melding som e-post til: postmottak@steigen.kommune.no 
 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
PSU møte kl 09:00 – 10:30 
 
Informasjon: Folkehelse (ca 15 min) 
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SAMHANDLINGSREFORMEN - SAMARBEIDSAVTALER MELLOM STE IGEN 
KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET HF 

 

Saksbehandler:  Bodil Friis Arkiv: F00   

Arkivsaksnr.: 12/66   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Kommunestyret viser til vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og 
tjenesteavtaler, mellom Nordlandssykehuset HF og Steigen kommune.  

2.  Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale, samt 
tjenesteavtaler nr. 1, 3, 5 og 11, mellom Nordlandssykehuset HF og Steigen 
kommune.  

3.  Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utforme evt. endringer ved beskrivelse av 
tjenester og endringer av den kommunespesifikke delen av avtalen administrativt.  

4.  Kommunestyret ber prosjektgruppen for samhandlingsreformen om å prioritere 
arbeidet med gjenstående tjenesteavtaler før behandling i kommunestyret i juni 2012, 
innenfor følgende tjenesteområder:  

 
Habilitering- og rehabilitering / lærings- og mestringstilbud  
Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold / PreOb / Desentralisert radiologi  
Kompetanseutvikling / informasjonsutveksling / forskning, mv.  
Jordmortjenester  
IKT-løsninger / elektronisk meldingsutveksling  
Folkehelse og forebygging  
Medisinsk følgetjeneste / ledsagertjeneste  
Rusmiddelmisbruk / psykisk helse  
 

 

 

Bakgrunn: 

Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. 
Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det, nærmest mulig der de bor. 
De skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og 
omsorgstjenestetilbud. Tjenestene skal ha god kvalitet, og høy pasientsikkerhet, lav ventetid 
og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker.  
 
En større del av veksten i helsebudsjettene fremover skal komme i kommunene. Den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten skal utvikles i tråd med 
målene for samhandlingsreformen.  
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Samhandlingsreformen starter offisielt 1. januar 2012 med to nye lover, en rekke lovendringer 
og flere økonomiske og faglige virkemidler. Samhandlingsreformen skal gjennomføres 
gradvis fra 2012 til 2016. Reformen innebærer at kommunene får vesentlig større ansvar og 
innflytelse over de samlede helsetjenestene, og virkemidler til å utvikle de kommunale helse- 
og omsorgstjenestene.  
 
Nytt lovverk  
Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid trer i kraft 1. 
januar 2012, med nye forskrifter. I tillegg er det vedtatt lovendringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven, samt en rekke andre 
lover og forskrifter som har betydning for samhandlingsreformen.  
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  
Helse- og omsorgstjenesteloven erstatter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. 
Kommunens plikter reguleres i helse- og omsorgstjenesteloven, rettighetene reguleres i 
pasient- og brukerrettighetsloven og yrkesutøvelsen reguleres i helsepersonelloven. 
Kommunens ansvar og oppgaver videreføres. Samhandling mellom kommuner og 
helseforetak fremmes ved bestemmelser om lovpålagte samarbeidsavtaler, kommunal 
medfinansiering og nye betalingsregler for utskrivningsklare pasienter. 
  
Lov om folkehelsearbeid / ny forskrift på høring  
Et av samhandlingsreformens mål er økt vektlegging av folkehelsearbeid og forebygging av 
sykdom. Kommunene vil bl.a. gjennom folkehelseloven få et mer helhetlig ansvar for 
innbyggernes helse. Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring ny forskrift om 
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften), med høringsfrist 21. 
mars 2012.  
 
Økonomiske virkemidler  
Fra 1. januar 2012 iverksettes kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester og endret 
kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter. Steigen kommune har totalt 
mottatt kroner 3 605 000 i statlige overføringer til dette formål. Plikten til øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud blir lovpålagt først fra 2016, men kommunene kan sette i gang allerede fra 2012.  
 
Kommunal medfinansiering innleggelse  
Fra 1. januar 2012 skal kommunene bidra til å betale for innbyggernes forbruk av 
spesialisthelsetjenester. Ordningen kalles kommunal medfinansiering. Hensikten er å gi 
kommunene insentiv til å ta større ansvar for innbyggerne sine. Det blir viktig å bygge opp 
gode lokale tilbud og arbeide på tvers av sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom.  
 
Plikten til kommunal medfinansiering gjelder somatiske spesialisthelsetjenester, men ikke 
kirurgiske inngrep, nyfødte barn, fødsler og behandling med bestemte kostbare legemidler. 
Regjeringen overfører 5 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene i 2012. Pengene skal 
kommunene bruke til blant annet å betale sin del (20 %) av sykehusregningen. Maksimalt 
kommunalt medfinansieringsbeløp for ett enkeltopphold kan imidlertid ikke overstige kroner 
30 567 for 2012. Beløpet reguleres i statsbudsjettet hvert år. Det er lagt opp til at kommunene 
betaler månedlige a konto beløp for sin del av sykehusinnleggelsene. For Steigen kommune 
utgjør dette i dag kroner 201 963 pr. mnd. (Kroner 2 423 556 for 2012.). 
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Sykehusforbruket i første og andre tertial 2011 er lagt til grunn for denne beregningen. Hver 
enkelt kommune skal uansett ikke betale mer enn faktisk forbruk av sykehustjenester i 2012. 
A konto innbetalingene vil derfor bli justert etter hver tertial, avhengig av faktisk forbruk. Er 
sykehusforbruket høyere enn det den enkelte kommune har betalt inn, blir a konto beløpet 
justert opp. Dersom sykehusforbruket er lavere vil beløpet bli justert ned. Kommuner som 
reduserer sykehusforbruket i 2012 får en lavere regning, og får beholde pengene de sparer.  
 
Kommunalt betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter i sykehus  
Fra 1. januar 2012 overtar kommunene det økonomiske ansvaret for utskrivningsklare 
pasienter med somatiske sykdommer i spesialisthelsetjenesten. Betalingen er fastsatt til 4000 
kroner per døgn. Betalingsplikten inntrer fra og med det døgnet pasienten blir erklært 
utskrivningsklar. Forutsetningen er at vilkårene i forskriften om kommunalt betalingsansvar 
for utskrivningsklare pasienter er oppfylt. Kommunene får overført rundt 560 millioner kroner 
fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. For Steigen kommune utgjør dette 
kroner 1 181 444 for 2012. Kommunene kan bygge opp tjenestene slik at de kan ta imot 
pasienten fra første dag, eller de kan betale for en eller flere dagers opphold på sykehuset. 
  
Plikt til å etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud  
Kommunene skal etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Det kan de gjøre allerede fra 2012. 
Plikten blir lovpålagt fra 2016. Fra 2016 innlemmes 1 048 millioner 2012- kroner i 
inntektssystemet for kommunene, for å dekke plikten om øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Fra 
2012 til 2015 skal midlene tilføres kommunene gradvis. I 2012 er det lagt opp til å overføre 
en fjerdedel av beløpet, det vil si 262 millioner kroner. Halvparten av midlene skal utbetales 
som øremerket tilskudd fra Helsedirektoratet, og den andre halvparten utbetales fra 
helseforetakene. Det øremerkede tilskuddet tildeles kommunene etter søknad. For å få utbetalt 
midler, må kommunen dokumentere at de har satt i verk øyeblikkelig hjelp - døgntilbud, eller 
har forpliktende planer for etablering. Dette skal dokumenteres gjennom samarbeidsavtalen 
mellom kommuner og helseforetak. Helsedirektoratet skal behandle søknader fra kommunene 
fortløpende. Det vil bli avsatt en årlig ramme for kommunene i det enkelte regionale 
helseforetak. Ubrukte midler i 2012 til 2015 skal tilbakeføres til helseforetakene. For 2012 er 
fristen for å søke om øremerket tilskudd 1. juli for å få tilskudd i 2012. Tidspunkt for 
utbetaling fra helseforetakene avtales lokalt og dokumenteres gjennom samarbeidsavtalen. 
For perioden 2013 til 2015 settes fristen for å søke tilskudd til 1. mars for å få tilskudd samme 
år. Den enkelte kommune som får utbetalt tilskudd, vil få hele tilskuddet fra direktoratet 
samme år. Det er i tillegg mulig for kommunene å søke på investeringstilskuddet for 
etablering av heldøgns omsorgsplasser i kommunene, gjennom Husbanken, for å etablere 
øyeblikkelig hjelp døgntilbudet.  
 
Samarbeidsavtaler 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt brev til landets kommuner og regionale 
helseforetak om iverksettelse av samhandlingsreformen gjennom lovpålagte 
samarbeidsavtaler. Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 skal være 
undertegnet etter forutgående behandling i kommunestyret og styret for Nordlandssykehuset 
HF, pr. 31.1.2012. Tjenesteavtalene 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 skal være inngått senest 1.7.2012.  
 
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommuner og helseforetak å inngå 
samarbeidsavtaler. Kommuner og helseforetak oppfordres til i størst mulig grad å finne 
løsninger lokalt når uenighet oppstår, og søke hjelp hos det regionale helseforetaket, KS eller 
fylkesmannen. Helse- og omsorgsdepartementet har laget en veileder om samarbeidsavtalene 
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til hjelp for kommuner og helseforetak. Der er det informasjon om hva avtalene skal 
inneholde og hvilke frister for inngåelse partene må forholde seg til.  
Det skal opprettes en nasjonal uavhengig tvisteløsningsnemnd, fra januar / februar 2012. 
Formålet med nemnda er å bidra til å løse uenighet mellom partene på en god måte.  
 
Fastlegeforskriften  
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt utkast til revidert fastlegeforskrift på høring. 
Fristen for innspill til høringen er 22. mars 2012. Forskriftsutkastet er en oppfølging av 
Stortingens vedtak av 17. juni 2011 om ny helse- og omsorgstjenestelov. Fastlegene spiller en 
sentral rolle for å nå målene i samhandlingsreformen om mer forebygging, mer av 
tjenestetilbudet ytes i kommunene og mer helhetlige og koordinerte tjenester.  
 
Kommunenes medvirkningsansvar for forskning  
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å bidra til forskning. Helse- og 
omsorgsdepartementet vil legge frem en forskningsstrategi for samhandling i begynnelsen av 
2012. Det skal lages en veileder som konkretiserer kommunenes medvirkningsansvar for 
forskning.  
 
Helsetjenester til mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser  
Samhandlingsreformen og de nye lovene er tydelige på at psykiske lidelser og rusavhengighet 
er likestilt med somatiske lidelser, herunder også utvidet plikt til øyeblikkelig hjelp fra 2016 
og kravet til avtaler mellom kommuner og helseforetak. Departementet arbeider med hvordan 
økonomiske virkemidler kan innføres også for brukere med psykiske og /eller rusrelaterte 
lidelser. Fra 2012 skal også utskrivningsklare pasienter innen rusbehandling og psykisk 
helsevern registreres. Tilskuddsordningen for oppbygging av øyeblikkelig hjelp døgntilbud 
gjelder foreløpig kun for somatikk, men dette utelukker ikke at kommunene kan etablere 
tilbud som også omfatter psykisk helse og rus. Det pågår en rekke prosjekter som bidrar til å 
finne gode modeller for oppgavedeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste også når 
det gjelder rusavhengighet og psykisk helse. Som del av Opptrappingsplanen for rusfeltet ytes 
det tilskudd til kommunalt rusarbeid med om lag 420 mill. kroner i 2012. Tilskuddet benyttes 
til f.eks. oppfølgingstjenester i bolig, aktivitetstilbud, lavterskel helsetjenester, støttekontakt / 
tillitspersonsmodeller, lokalmedisinske senter og ulike typer akuttilbud. I 2012 legger 
regjeringen frem en stortingsmelding om rusfeltet. Stortingsmeldingen vil omhandle både 
alkohol, narkotika og doping utenfor idretten, og beskrive innsatsen på feltet fra 2013. 
Opptrappingsplanen for rusfeltet gjelder ut 2012. Fylkesmannen har omfattende oppgaver 
knyttet til planen, blant annet tilskudd til kommunene og kompetanseutvikling.  
 
Vurdering / status i Steigen kommune  
Er Steigen kommune godt forberedt på samhandlingsreformen? Hva er status for samarbeidet 
mellom Steigen kommune og Nordlandssykehuset HF? Vil kommunen lykkes med å 
gjennomføre statlige føringer og målsettingene for samhandlingsreformen?  
 
Steigen kommune har gode tradisjoner for samarbeid med Nordlandssykehuset og 
spesialisthelsetjenesten. På grunn av store avstander til sykehuset er det utprøvd ulike avtaler 
for desentraliserte spesialisthelsetjenester i kommunen, både innenfor somatikk og psykiatri.  
 
 
Steigen Kommune har en helse- og omsorgstjeneste som yter tjenester av høy faglig kvalitet. 
Tjenestene er samlokalisert på Steigentunet distriktsmedisinske senter i Leinesfjord som er 
kommunens administrasjonssenter og naturlige knutepunkt. Dette gir et godt grunnlag for 
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tverrfaglig samarbeid om gode tjenester og fagutvikling.  Det er en høy grad av faglig 
kompetanse innen alle tjenestene, mange ansatte har videreutdanning innen aktuelle felt. Fra 
2010 har kommunen også hatt Familiesenter på Steigentunet.  
 
På grunn av lang vei til sykehus, har Steigen Kommune hatt lokal sykestuefunksjon/ 
akuttplass siden 60- tallet. Denne har vært drevet med tilskudd fra Nordlandssykehuset. I 
2009 etablerte Steigen, Saltdal og Meløy kommune sammen med Nordlandssykehuset et 
samarbeidsprosjekt for utvikling av prehospitale observasjons- og behandlingsplasser i 
kommunene (PreOB-prosjektet), med PreOB-enheter ved sykehjemmene. Steigen var på 
grunn av sin fagkompetanse på dette feltet pilotkommune i prosjektet. Gjennom prosjektet er 
det nå utarbeidet et kvalitetssystem og selekeksjonskriterier for dette behandlingstilbudet. 
Steigen kommune har nå sendt søknad til Helse Nord RHF og Helsedirektoratet om 
godkjenning og finansiering av 1 PreOB plass som øyeblikkelig hjelp – heldøgns tilbud for 
2012. I tillegg arbeides det sammen med Nordlandssykehuset om etablering av desentralisert 
røntgen i tilknytning til PreOb plassene i de samme kommunene.  
 
I 2011 ble det videre opprettet lindrende enhet i tilknytning til PreOB enheten og 
sykehjemmet. Kreftsykepleier har her et spesielt oppfølgingsansvar. Kommunen deltar i et 
interkommunalt prosjekt sammen med de andre PreOb kommunene hvor kvalitetssystem og 
kompetanseheving er prioriterte områder.  
 
På sykehjemmet skal det videre etableres 4 korttidsplasser fordelt på 2 rom for å øke 
kapasiteten i forhold til tilbud om avlastning, korttids-plasser og utskrivningsklare pasienter. 
 
Steigen kommune er også i gang med satsing på folkehelsearbeid og forebyggende tiltak, bl.a. 
gjennom Samarbeidsavtale med Fylkeskommunen. Høsten 2011 ble det opprettet midlertidig 
stilling som folkehelsekoordinator som skal lede arbeidet med å kartlegge behov og ressurser i 
kommunen. Det skal lages en Plan for Folkehelse som skal behandles politisk juni 2012.  
 
Med tilskudd fra Fylkesmannen gjennom Opptrappingsplanen for Rusfeltet, har kommunen 
opprettet en prosjektstilling som Ruskonsulent. Ruskonsulenten starter opp 1mars, og er 
organisatorisk en del NAV Steigen. Steigen Kommunes Handlingsplan mot Rus skal rulleres i 
2012. 
 
Innen feltet psykiatri og psykisk helse er det et bredt interkommunalt samarbeid i de tre 
Saltenkommunene representert ved lederne for psykisk helse. November 2011 ble det 
arrangert en interkommunal konferanse med Samhandlingsreformen som tema med bred 
representasjon både fra ledende personer innen fagmiljøet og fra Nordlandssykehuset. Steigen 
er også representert i Saltens Samhandlingsprosjekt ved leder for psykisk helse. Dette er et 
prosjekt hvor Salten DPS og de ti kommunene i Salten har dannet et felles 
Samhandlingsprosjekt. Prosjektet skal gå over 4 år og er støttet av Helsedirektoratet.  
 

 
 
 Om prosessen  
Salten Regionråd har gjennom samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten (SSS) og Regionalt 
samarbeidsorgan i Salten (RESO Salten) engasjert seg sterkt i arbeidet med samhandlings-
reformen og utvikling av samarbeidsavtaler mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 
Fagkoordinator for Helse- og omsorg er representert i Sunnhet i Salten.  



  Sak 1/12 

 

 Side 8 av 38   
 

 

Steigen kommune har organisert arbeidet med samhandlingsreformen gjennom en 
arbeidsgruppe som består av ordfører, rådmann, fagkoordinator og kommuneoverlege. Denne 
gruppen skal fortsatt ha det overordnede ansvaret for arbeidet med samhandlingsreformen.  

 
I pleie- og omsorg er det opprettet en arbeidsgruppe for å forberede rutiner og tiltak 
vedrørende utskrivningsklare pasienter og medfinansiering av innleggelser. 
PreOB - prosjektet har felles styringsgruppe for Steigen, Saltdal, Meløy og 
Nordlandssykehuset, hvor ordføreren i Steigen er representert. I dette prosjektet er det også en 
felles prosjektgruppe med fagpersonell fra sykehuset og de tre kommunene. I tillegg har 
kommunen en lokal arbeidsgruppe/ kvalitetsgruppe for prosjektet.  
 
Avtalene 
Utkast til maler for overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler nr. 1, 3, 5 og 11 har vært 
sendt til de aktuelle fagavdelingene og arbeidsgruppen som har kommet med innspill. Videre 
har prosessen vært fulgt underveis gjennom diskusjoner på politisk nivå.  
 
Avtalene har en tredelt struktur. Første del har en generell tekst i henhold til forskriftene, som 
gir gjennomgående og like rettigheter og plikter mellom alle helseforetak og kommuner i 
Nord Norge. Andre del er en helseforetakspesifikk del og tredje del er en kommunespesifikk 
del. Kommunespesifikk del kan gi utfyllende informasjon om daglig god samarbeidspraksis 
mellom partene. På grunn av meget stramme frister for arbeidet med avtalene foreslår 
prosjektgruppen at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å bearbeide teksten i den 
kommunespesifikke delen av avtalene. 
  
Arbeidsgruppen / faggruppen har vurdert innhold og tekst i utkast til overordnet 
samarbeidsavtale og tjenesteavtaler og gir sin tilslutning til avtalene, med følgende 
kommentarer og innspill. Dette er innspill som ikke nødvendigvis må føre til endringer i 
avtalen , men som må følges nøye videre fram mor evaluering.  
 
Overordnet samarbeidsavtale - Ingen merknader.  
 
Tjenesteavtale 1 – om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak  
��Steigen kommune gir en beskrivelse av samarbeidet med Hamarøy og Tysfjord kommune 
om jordmortjenester (punkt 5.1.1, andre avsnitt), og en enkel beskrivelse av kommunes tilbud 
om svangerskaps- og barselomsorg i første avsnitt punkt 5.1.2 Tiltak. Mer detaljert 
beskrivelse av jordmortjenesten i Steigen, Hamarøy og Tysfjord kommer i egen tjenesteavtale 
før 1.7.2012. 
��Skal dagens samarbeidsavtale mellom Salten psykiatriske senter og Salten kommunene 
fortsatt gjelde? Skal denne avtalen refereres i teksten, punkt 5.2?  
��Skal PreOb-prosjektet beskrives under punkt 5.3 Døgnopphold for øyeblikkelig hjelp, eller 
skal prosjektet beskrives under punkt 10 Kommunespesifikk del?  
��Punkt 5.5 om Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering henviser i 
punkt 5.5.1 til helse- og omsorgstjenesteloven § 7.1 Individuell plan. Det er her viktig at 
Nordlandssykehuset og kommunen har lik tolkning av forskrift om habilitering og 
rehabilitering og individuell plan. Det må avklares nærmere hva som er 
spesialisthelsetjenestens ansvar og hva som er kommunens ansvar innen habilitering og 
rehabilitering.  
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��Varsling av utskrivningsklar pasient går til staben ved Steigentune på dagtid. På kveld og 
helg går melding til legevaktsoperatør. . Hjememsykepleien ved leder  har rollen som 
koordinerende enhet for utskrivningsklare pasienter.  
 
Tjenesteavtale nr. 3 – om henvisning og innleggelse av pasienter  
��Diskusjon om ansvaret for dekning av utgifter til ledsager under transport til sykehuset og 
under behandling og opphold i sykehuset. Viktig med en felles avklaring mellom sykehuset og 
kommunen dersom det er uklare situasjoner eller gråsoner om utgiftsdekning, mv.  
��Første avsnitt under punkt 10. flyttes til punkt 9. Helseforetaksspesifikk del 
�Lang reiseavstand til sykehus må inn som et moment ved vurdering om pasienten er 
utskrivningsklar ( kommunespesifikk del) 
 
Tjenesteavtale nr. 5 – om opphold i og utskrivning av pasienter fra sykehus  
��Arbeidsgruppen er skeptisk til formuleringen i punkt 4.1, helseforetakets ansvar og 
oppgaver, nummer 1, om at telefonkontakt kan erstatte skriftlig tilbakemelding fra 
helseforetaket ved kortvarige sykehusopphold og/eller ved et avgrenset hjelpebehov etter 
utskrivelse. Dette gjør dokumentasjon og kontroll vanskelig.  
��Arbeidsgruppen ser det som svært viktig at sykehuset kommuniserer ut til alle sine 
avdelinger formuleringen i punkt 4.1, nummer 2: Helseforetaket skal ikke forespeile spesifikke 
kommunale tjenester.  
��Varsel om utskrivning fra sykehuset bør skje på dagtid, fortrinnsvis til et tidlig angitt 
tidspunkt på dagen, slik at kommunen har mulighet til å forberede mottakelse av pasienten på 
en god måte. Dette vil fremme samhandlingsreformens intensjoner om helhetlig og sømløst 
tilbud for pasienten.  
 
Tjenesteavtale nr. 11 – beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden  
Ingen merkander 
 
Konklusjon  
Dersom Steigen kommune skal oppnå målsettingene med samhandlingsreformen må det 
vurderes om helse- og omsorgstjenesten skal styrkes med fagpersonell og økt kompetanse 
innenfor flere tjenesteområder. Styrking av hjemmetjenesten, etablering av flere 
korttidsplasser, døgnrehabiliteringsplasser og avlastningsplasser ved institusjonene blir svært 
viktige tiltak. Også styrking av fastlegeordningen, tilsynslegefunksjonen og 
legevaktordningen bør vurderes. Det må arbeides videre med utvikling og styrking av PreOB 
og lindrende enhet. Videre blir det viktig med økt satsing på folkehelsearbeidet og 
forebyggende tiltak, samt utvikling av tverrfaglige team / rehabiliteringsteam innen somatikk, 
psykisk helse og rusmiddelmisbruk. Interkommunalt samarbeid om tilbud må også vurderes. 
 
Prioritering av nye tiltak bør i hovedsak fremmes gjennom kommunens arbeid med ny helse- 
og omsorgsplan i 2012, og den årlig budsjettbehandlingen. Dette bør skje innenfor rammen av 
tildelte midler til samhandlingsreformen gjennom rammetilskuddet.  
Tiltak som bør iverksettes i 2012 må fremmes som egne saker til politisk behandling i 
kommunestyret.  Kommunen har for 2012 avsatt kr 350 000,- til et reservefond til slike 
nødvendige tiltak.  
I budsjettet for 2012 er de resterende midlene som er tildelt kommunen gjennom 
Samhandlingsreformen fordelt slik: kr. 626 381,- er gått til andre formål mens kr 88 619,-, er 
gått inn som en del av kommunens handlefrihet.  
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Vedlegg i saken: 

 

1. Oversendelsesbrev fra RESO Salten, datert 14.12.2011.  
2. Samarbeidsavtalen – overordnede bestemmelser uavhengig av tjenesteområder  
3. Tjenesteavtale nr. 1 – regulerer oppgaver og tiltak for samarbeid  
4. Tjenesteavtale nr. 3 – henvisning og innleggelse av pasienter  
5. Tjenesteavtale nr. 5 – utskrivning av pasienter  
6. Tjenesteavtale nr. 11 – krise- og katastrofeberedskap 
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ENDRET DELEGERING I FORBINDELSE MED NY FOLKEHELSELO V  

FRA 01.01.2012 

 

Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 044   

Arkivsaksnr.: 12/60   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Folkehelselovens §9, delegerer Steigen kommunestyre kommunens ansvar og 
oppgaver innen miljørettet helsevern til Helse- og miljøtilsynet Salten IKS fra 01.01.12. 

 

Med hjemmel i samme lovs §9, 2. ledd, kan kommunelege utøve denne myndighet hvis det 
pga tidsnød er nødvendig for at oppgaver skal utføres. 

 

Delegeringen omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til tilsynsplan og 
basisfunksjoner som Helse- og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen. 

 

Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglige skjønn i saksbehandlingen. 

 

Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter Folkehelselovens §19 og 
Forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans. 

 

Steigen kommunes delegasjonsreglement kap. 8, endres tilsvarende. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

 

Bakgrunn: 

I februar 2011 har kommunestyret fattet vedtak om delegering av myndighet til å fatte vedtak 
av ikke prinsipiell betydning innenfor miljørettet helsevern. Denne delegasjon var knyttet til 
kommunehelsetjenestelovens kap. 4a. 

 

Fra 01.01.2012 trer ny folkehelselov i kraft og ansvaret for miljørettet helsevern blir hjemlet i 
denne lov. Det må derfor fattes nytt vedtak om delegasjon knyttet til den nye loven 
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I vedlagte brev er det foreslått at nevnte myndighet skal delegeres til rådmannen, og at 
rådmannen subdelegerer myndigheten videre i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. 

 

Vurdering: 

Det vises til tidligere vedtak i sak 7/11. 

Denne delegeringen omfatter i realiteten det samme, men nå etter ny lov – folkehelseloven, 
som gjelder fra 01.01.2012. 

 

 

Rådmannen kan kun delegere internt i sin egen administrasjon, slik at en delegasjon til Helse- 
og miljøtilsyn Salten, må gjøres av kommunestyret. 

 

Rådmannen tilrår at dette blir gjort.   

 

Vedlegg: 

- Brev datert 22.09.2011 fra Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
- Vedtak kommunestyret sak 7/11 vedr. delegering av myndighet – 

kommunehelsetjenestelovens kap. 4a 
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POLITISK REPRESENTANT I FOLKEHELSEGRUPPA 

 

Saksbehandler:  Bodil Friis Arkiv: F03   

Arkivsaksnr.: 12/61   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å velge en politisk representant i Folkehelseprosjektet sin 
arbeidsgruppe. Oppgaven til arbeidsgruppen er å utarbeide et forslag til kommunal plan for 
folkehelse. Planen skal legges fram juni 2012 og skal inneholde kartlegging av lokale 
ressurser, utfordringer og satsingsområder.   

 

 

Saksutredning: 

 

Bakgrunn: 

Lov om folkehelsearbeid, (Folkehelseloven), trådte i kraft i 2010. Kravene er ytterligere 
skjerpet gjennom innføring av Samhandlingsreformen. Folkehelseloven pålegger kommunen 
et særskilt ansvar for å  ”fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting” (§ 4). Videre skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner ”fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor” (§ 6).  

 

I  formannskapmøte 1. juni 2011 vedtok formannskapet at Steigen Kommune skulle inngå en 
samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune angående satsing på folkehelse.  

I forbindelse med denne samarbeidsavtalen ble det vedtatt at det skal utarbeides en plan for 
folkehelsesatsingen i Steigen Kommune.  

Arbeidsgruppen ledes av Folkehelsekoordinator, og er satt sammen av fagfolk fra helse, 
sosial, skole og frivillige representanter.  

Arbeidet startet i september 2011 og er allerede godt i gang.  

 

Fram til nå har formannskapet vært representert med forskjellige personer fra møte til møte. 
Det er ønskelig at det nå blir en fast representant som kan følge kartleggingen og planarbeidet 
videre.  
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Pr i dag er det søkt om økonomisk støtte fra Fylkesmannen gjennom samarbeidsavtalen til to 
Folkehelseprosjekter. Et prosjekt med tema overvekt hos barn og unge, og et prosjekt med 
tema røykfri arbeidsplass.  

I februar er kommunen gjennom samarbeidsavtalen pålagt å lage en handlingsplan for 2012. 
Folkehelsekoordinator vil orientere i formannskapet underveis i arbeidet.  
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KJØP AV TOMT PÅ ÅLSTADØYA 

 

Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: L83   

Arkivsaksnr.: 10/628   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

NordSalten VVS  v/ Ståle Pettersen  innrømmes redusert pris på sitt tomtekjøp på Ålstadøya 
for et areal på 2284 m2 siden arealet klassifiseres som ikke opparbeidet. Prisen reduseres i 
tråd med etablerte priser fra kr 50 til kr 20 /m2. Samtidig trekkes tilbake tilskudd  på kr 
25.000 som er innvilget til opparbeidelse  av arealet. 

Netto beløp på kr 43.520 kr tilbakebetales NordSalten VVS 

 

 

 

Saksutredning: 

 

NorSalten  VVS tar i brev av 28/11 2011 opp at bedriften føler seg urettferdig behandlet ang 
tomtekjøp på Ålstadøya. 

NordSalten VVS søkte i brev av 15. mai 2008 om kjøp av et areal som grenser til bedriftens 
tomt på Ålstadøya. Dette ble innvilget i brev av 23/6 2008 fra Steigen kommune på følgende 
betingelser:  

”Tomten må benyttes til næringsformål. Bygging må være igangsatt i løpet av 2 år fra det 
tidspunkt tomten er ervervet. Prisen er kr 50 pr m2. Gebyrer belastes kjøper.” 

Skjøte  er seinere utsted på 3284 m2 til bedriften. Kjøpesummen er beregnet til kr  164.240 kr. 

Ved seinere salg til andre interessenter på Ålstadøya har en gjennom forhandlinger blitt enige 
om kr 20 pr m2 for tilsvarende areal.. Dette har vært forhandlingsløsninger for å komme til 
enighet. 

På denne bakgrunn reagerer Ståle Pettersen på den kjøpesummen han måtte betale. 

Vurdering:  

Arealet NordSalten VVS har kjøpt bærer preg av å være lite opparbeidet. Bedriften har brukt 
store summer på skyting og opparbeidelse av arealet. Etter nærmere vurderinger 
karakteriseres 1000 m2  som opparbeidet, mens det resterende må karakteriseres som ikke 
opparbeidet. Bedriften fikk imidlertid et tilskudd til opparbeidelse på kr 25.000 fra 
næringsfondet. 

En har diskutert saken med eier og kommet fram til en løsning at 2284 m2 blir karakterisert 
som lite opparbeidet og at prisen for dette blir satt til kr 20,- pr m2. Samtidig trekkes 
tilskuddet  på kr 25.000 som er gitt til bedriften tilbake. 
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UTBYGGING AV FIBERBREIBÅND I NORD-SALTEN 

 

Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: 024   

Arkivsaksnr.: 11/467   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen Formannskap godkjenner  planene for breibåndsutbygging. Forventede midler fra 
tidligere breibåndsprosjekter  i regi av Salten Regionråd ( 151.851,-231.000) øremerkes 
utredning ang. nytt breibånd basert på fiber. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

De 3 Nord-Salten kommunene: Steigen ,Hamarøy og Tysfjord har tatt opp diskusjonen om  å 
bygge ut et nytt breibånd i Nord-Salten basert på fiber. 

Dagens breibåndstilbud er av svært varierende kvalitet. Det baserer seg på oppgradering av 
det gamle telenettet. Det gir svært varierende kvalitet og kapasitet. Enkelte områder har i dag 
ikke tilgang til breibånd. 

 

For å møte framtidens krav for offentlig virksomhet, bedrifter og privathusholdninger er det 
svært ønskelig å bygge ut breibånd basert på fiber til flest mulig abonnenter. 

En tenker seg i stor grad å følge den modellen som er fulgt i Meløy-området: 

Kommunen (e)  har samarbeidet med det lokale kraftlaget ( har mye av 
infrastrukturen)gjennom anbud, til å bygge ut et fibernett. Det er så inngått et samarbeide med 
et bredbåndselskap om drifting og bruk av dette nettet. Dette selskapet (Signal Breibånd) 
betaler ei årlig leie til kraftlaget for bruk av fibernettet. Det er et mål å nå flest mulig 
abonnenter gjennom ei slik utbygging. 

 

I Steigen går det en fiberkabel gjennom kommunen. Denne vil bli motorveien for ei slik 
utbygging. Det arbeides også for å bygge ut en slik motorvei for indre strøk. Det må 
imidlertid bygges ut et omfattende fordelingsnett med fiberkabel.  

Ei slik utbygging vil  ikke belaste kommunens budsjetter.  Planen er at Nord-Salten Kraft A/S 
vil stå for utbygginga (hvis de vinner anbudet). Utbygginga  er imidlertid så kostbar  at en er 
avhengig av offentlig støtte hvis det skal bli økonomi i ei slik  utbygging. Nordland 
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Fylkeskommune har  bidratt med 50 % tilskudd til utbygginga i Meløy-området. Det er klare 
signaler på at dette området vil få tilsvarende tilskudd. 

 

STH-rådet var sammen med Direktøren i Nord-Salten Kraft A/S samlet den 12. des for å 
diskutere  en strategi for ei slik utbygging.  En var der enig om at kommunene  etablerer et 
forprosjekt som utreder:  utbygginga med behov, kostnader og søknad om midler til Nordland 
Fylkeskommune. Dette arbeidet er vurdert til  inntil kr 450.000. Hver av kommune garanterer 
for kr 150.000,- Fylkeskommunen gir ikke tilskudd til denne utredninga, men det er mulig å 
søke Partnerskap Salten om midler. ( ikke før nye statutter er vedtatt). En kan anta at en får ca 
50 % av kostnaden her. Da vil kommunens nettoutgift bli ca 75.000 kr. 

 

Salten Regionråd har tidligere arbeidet med bredbåndutbygging. En sitter igjen med et 
overskudd fra disse prosjektene. Dette skal fordeles på kommunene.  I flg. rådmann skal 
Steigen få tilbake kr 151.851.  Sekretariatet i regionrådet opplyser at det kan være snakk om 
kr 231.000 kr. Det kan også være snakk om at midlene blir forbeholdt nye utbygginger. En vil 
tilrå at disse midlene er øremerket breibåndsutbygging selv om en får inn en del midler fra 
Partnerskap Salten. Det vil alltid kunne oppstå situasjoner der det er spørsmål om kommunale 
egenandeler.  
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BOLIGSOSIAL PLAN 

 

Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: L71   

Arkivsaksnr.: 12/52   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagte boligsosial planen for Steigen kommune for perioden 2012-2013 vedtas.  Steigen 
formannskap påpeker at det er stor mangel på boliger i kommunen, og anmoder Husbanken 
om å stille nødvendige midler til disposisjon. 

 

 

 

Saksutredning: 

Det har vært mye fokus på boligmangel i Steigen kommune. Mangel på boliger er i dag en 
betydelig hemsko for utvikling i kommunen. 

Ei gruppe  (Fred Eliassen, Kari Lynum, Per Løken)  arbeider for å få bygget flere boliger. Det 
er laget en boligsosial plan som kartlegger behovet og som skisserer  løsninger for å få bygget 
boliger. Boligbehovet over en 5-årsperiode ser ut til å være ca 50 boenheter. 

Planens konklusjon er at en bør starte med å bygge ca 12 boliger etter ”Hamarøymodellen”.  
Dvs. at kommunen lyser ut på anbud å bygge  6 boliger med kommunal tildelingsrett. Disse 
eies av privat utbygger. I anbudet settes det som forutsetning at utbygger bygger et tilsvarende 
antall boliger til et fritt utleiemarked. På denne måten får en bygget 12 boliger. Etter de 
analysene som er gjort ser det ut til at en bør bygge 4 boligenheter på hvert av følgende 
steder: Leinesfjord, Leines og Nordfold 

Husbanken gir tilskudd til bygging av boliger for vanskeligstilte med fra 20-40 % tilskudd. 
Dette vil kunne gis til de leilighetene som det er kommunal tildelingsrett på.  

Steigen kommune vil også forsøke å komme med i ei prøveordning  KRD  skal sette i gang 
med ca 10 kommuner i Norge som skal stimulere privat boligbygging. Det kan etter denne 
ordninga gis 15 % tilskudd til bygging av boliger  for det frie markedet. 

Dersom en får finansiering i Husbanken vil en forsøke å komme i gang med bygging allerede 
i sommer. 

 

 

 

Vedlegg: 

Boligsosial plan for Steigen kommune. 
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BUDSJETTREGULERING 

 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: 200   

Arkivsaksnr.: 12/53   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

A 

Resterende bevilgning på følgende investeringsprosjekt overføres fra 2011 til 2012: 

- Avløp Nordfold 
- Hurtigbåtkai Nordfold 
- Ombygging rådhuset 

Investeringene finansieres med låneopptak. 

 

B 

Kr. 200.000,- til kjøp av grunn til næringsareal i Bogen strykes på budsjett for 2011. Kr. 
280.000,- til samme formål tas inn på investeringsbudsjettet for 2012. Investeringa finansieres 
med låneopptak. 

 

C 

Bevilgning av kr. 686.000,- kr. til ekstraordinært vedlikehold av Røssøy kai overføres fra 
driftsbudsjettet i 2011 til 2012. Beløpet belastes disposisjonsfondet. 

 

D. 

Alt. 1: Kjøp og renovering av bolig i Leinesfjord, til en total kostnad av kr. 1,1 mill. 
gjennomføres under vedtatt investeringsprosjekt ”boligbygging Leinesfjord”. 

Alt. 2: Kjøp og renovering av bolig i Leinesfjord, til en total kostnad av kr. 1,1 mill. tas inn 
som et tillegg til vedtatt investeringsbudsjett for 2012. Investeringa finansieres med evt. 
tilskudd fra Husbanken, og for øvrig lån. 

 

 

 

 

Saksutredning: 
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A 

Tre av de vedtatte investeringsprosjektene fra 2011 ble igangsatt, men ikke fullført i 2011: 

- Avløp Nordfold 
- Hurtigbåtkai Nordfold 
- Ombygging rådhuset (egen inngang Lensmannskontor m.m) 

Budsjettene for 2011 og 2012 må derfor reguleres, slik at gjenstående bevilgning overføres fra 
2011 til 2012. Nøyaktige beløp til overføring framkommer ikke før regnskapet for 2011 
avsluttes. Finansieres med låneopptak i 2012 i stedet for 2011. 

 

 

 

B 

I budsjettregulering i juni 2011 ble det satt av kr. 200.000,- til kjøp av grunn til nytt 
næringsareal i Bogen. Det er inngått avtale med Bogen Næringspark om kjøp av areal, 
søknader om deling og konsesjon er behandla, men tomta er ikke målt opp, og derfor er det 
ikke utstedt skjøte og ikke utbetalt kjøpesum. Det er videre forhandla og kommet til enighet 
om kjøp av arealer på naboeiendommen, men her er det ikke inngått kjøpekontrakt. I henhold 
til omforente løsninger er det behov for ca. kr. 280.000,- til kjøp av grunn, samt gebyrer for 
fradeling og tinglysing. Det foreslås at budsjettert beløp overføres fra 2011 til 2012, og økes 
fra kr. 200.000,- til kr. 280.000,-. Finansieres med låneopptak. 

 

C 

Renovering av Røssøy kai ble vedtatt gjennomført i 2011 (vedlikeholdsprosjekt på 
driftsbudsjettet). I to vedtak i kommunestyret (sak 10/11 og sak 42/11) ble det avsatt til 
sammen 686.000,- kr. som skulle tas fra disposisjonsfondet til dette formålet. Entreprenøren 
som ble valgt til oppdraget kunne ikke utføre arbeidet før på nyåret 2012. Det er inngått avtale 
om at arbeidet skal starte opp i uke 4. Bevilgningen må derfor overføres fra 2011 til 2012. 

 

D 

Formannskapet vedtok i desember 2011 å gi ordfører fullmakt til å framforhandle kjøp at gnr. 
21 bnr. 91 i Leinesfjord (bolig). Boligen er nå kjøpt, til en kjøpesum på kr. 700.000,-. Det er 
søkt om tilskudd fra Husbanken i 2011, men ikke mottatt svar enda.. Som tidligere framlagt, 
bør det settes av ei ramme på kr. 400.000,- eks mva til renovering av boligen. Det er 
nødvendig med et kommunestyrevedtak om finansiering av tiltaket. Det legges fram to 
alternative innstillinger: Enten kan dette vedtas som et eget prosjekt, i tillegg til de vedtatte 
investeringsprosjektene, eller det kan vedtas tatt inn under eksisterende prosjekt 
”boligbygging Leinesfjord”, som har ei budsjettramme på 2,24 mill eks mva i 2012. Etter 
strategien som nå arbeides fram i boligsosial plan (se annen sak), legges det ikke opp til at 
Steigen kommune skal bygge boliger for egen regning i 2012, men at dette etter ”Hamarøy-
modellen” overlates til private aktører. Midlene avsatt til ”boligbygging Leinesfjord” vil da 
ikke komme direkte til anvendelse. På den andre siden kan det bli behov for å omdisponere 
noe av disse midlene til å føre vann og avløp fram til utbyggingsområdet mellom 
Abrahamsengården og eksisterende boligfelt, samt oppgradere vei. 
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ENDRING AV GEBYRREGULATIV 

 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: 231   

Arkivsaksnr.: 12/59   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Gebyrregulativ for Steigen kommune endres i tråd med forslaget i Vedlegg 1. 

 

 

 

Saksutredning 

Steigen kommunestyre vedtok den 28.2.2011 nytt regulativ for saksbehandlingsgebyr. Det er nå behov 
for å gjøre noen tilføyelser til dette regulativet. 

 

KONSESJON etter lov av 28. nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

Statens landbruksforvaltning fastsetter forskrift for gebyr for denne typen saker. Hittil har gebyret vært 
bestemt som en viss promille av kjøpesummen på eiendommen, med minimumsgebyr på kr 750,-. Fra 
01.01.12 er det fastsatt ny forskrift. Gebyret er ikke lenger avhengig av prisen på 
konsesjonseiendommen. Forskriften sier at kommunene kan kreve inn gebyr på maksimalt kr 5.000,-. 
Hvis ikke kommunen selv vedtar noe annet, gjelder maksimumssatsen. I ordinære konsesjonssaker vil 
et gebyr på kr. 5.000,- ikke stå i et rimelig forhold til arbeidsmengden med saksbehandlinga. Det bør 
derfor fastsettes en lavere sats for enkle/kurante saker 

 

DELING etter lov om jord av 12. mai 1995 

Også for delingssaker etter jordloven fastsetter Statens landbruksforvaltning gebyrsatsene. Fram til 
nyttår var gebyret kr. 750,-. Etter ny forskrift er nå maksimalt gebyr kr 2.000,-, men kommunen kan 
fastsette lavere gebyrsats, eller differensiert sats. Det foreslås et gebyr på kr. 1.000,- for enkle/kurante 
saker, og maksimalgebyret for andre saker. Det kreves ikke inn saksbehandlingsgebyr for behandling 
av ei delingssak både etter jordloven og etter plan- og bygningsloven, jfr. Steigen kommunes 
gebyrregulativ pkt B7. 

 

ANDRE TILTAK - KAIER 
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Det er ikke et eget punkt for andre tiltak som kaibygging etter pbl. § 20.  I tidligere regulativ var slike 
tiltak inkludert i fellesbestemmelser for andre søknadspliktige tiltak med et gebyr på kr. 1.700,-. 

Tilføyelse under B5 Andre tiltak som behandles etter søknad pbl § 20. 

 Tiltakskl. 1  Tiltakskl. 2 og 3 

Private kaier < 100 m2 Basisgebyr uten arealtillegg kr. 1.500,-  

Private kaier >100 m2 Basisgebyr  med generelt tillegg for areal kr. 2.000,- kr.  5.000,- 

 

 

UTSLIPPSTILLATELSER 

For behandling av søknader om utslippstillatelse for avløpsvann i henhold til forurensingsforskriften 
var det tidligere fastsatt gebyr med utslipp fra eneboliger og fritidseiendommer med kr. 1.250,- og 
andre større utslipp Kr. 2.000,- 

I gebyrregulativet vedtatt 2011 ble denne tiltakstypen ikke tatt med. Det foreslås et nytt avsnitt B8 
Utslippstillatelser: 

 Tiltakskl. 1  Tiltakskl. 2 og 3 

Midlertidig utslippstillatelse for en periode på inntil 3 år kr.  750,-  

Endring av utslippstillatelse der det foreligger tidligere tillatelse kr. 1.000,- kr. 1.500,- 

Ny utslippstillatelse inntil 10 pe fra bolig og fritid kr. 1.500,- kr. 2.000,- 

Utslippstillatelse fra felleanleggs og andre større utslipp kr. 2.500,- kr.  4.000,- 

 

Gebyr for prosjektering,  utførelse og kontroll beregnes etter bestemmelsene om ansvarsrett. 

 

DISPENSASJON FOR ALLMENNYTTIGE TILTAK 

Etter gjeldende gebyrregulativ skal det betales et gebyr på kr. 3.000,- for søknader om dispensasjon fra 
planer eller fra bygge- og delingsforbudet i strandsonen, og kr. 2.500,- for dispensasjon fra annet 
regelverk. Det har vært en del søknader fra lag/foreninger om dispensasjon for å sette opp gapahuker 
eller gjøre andre tilretteleggingstiltak for allmennhetens ferdsel i friluftsområder. Dette vil ofte være i 
LNF1-områder. Det oppfattes urimelig at det skal betales kr. 3.000,- i dispensasjonsgebyr for 
saksbehandling av disse tiltakene, og tiltakshaver søker som regel om fritak fra gebyret. Det foreslås 
derfor en tilføyelse til regulativets pkt. B6, som fritar slike allmennyttige tiltak fra 
dispensasjonsgebyret. Ordinært gebyr for saksbehandling av tiltaket må betales. 

 

SEKSJONERING 

I gjeldende regulativ er gebyr for seksjonering falt ut.  I tidligere regulativ var det fastsatt gebyr etter 
eierseksjonsloven der 
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Seksjonering uten befaring belastes med kr.  2.500,- 

Seksjonering med befaring og oppmåling. kr.  4.000,- 

Ved tinglysing kommer tinglysingsomkostninger i tillegg. 

 

De samme gebyrsatsene videreføres med tilføyelse som nytt punkt C1.4  Seksjonering 

 

 

BELIGGENHETSKONTROLL 

I tidligere regulativ var det fastsatt gebyr for påvisning av bygningers plassering og 
beliggenhetskontroll for bygninger.   

areal under 100 m2  kr. 1.000,- 

100 - 200 m2  kr. 1.500, 

200 – 500 m2 kr. 2.000,- 

Over 500 kr. 2.500,- 

 

Det har vært praksis at innmåling og beliggenhetskontroll etter det siste gebyrregulativet har vært 
inkludert i bt\yggesaksbgebyret. 

I tillegg til beliggenhet av bygninger er det krav om innmåling og kartlegging av f. eks. VA-anlegg, 
veier, kaier osv. 

Det foreslås gjort endringer i gjeldende regulativ med et nytt tillegg under B5. 

 

Beliggenhetskontroll med plassering, utstikking og innmåling: 

 

Nye bygninger med areal < 500 m2 bruksareal (BRA): som en del av byggesaksbehandling 

Nye bygninger > 500 m2 BRA: kr. 2.000,- 

Andre installasjoner/tiltak med krav om innmåling: kr. 1.500,- 

 



  Sak 8/12 

 

 Side 26 av 38   
 

VEDLEGG 1 

I 

Nytt kapittel E: 

Det vises til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker av 14.12.2011 

E1 

For søknader om konsesjon etter lov av 28. nov. 2003 om konsesjon ved erverv av fast eiendom § 2 og 
§ 3, kreves det for kurante/enkle saker inn et gebyr på kr. 1.500,- og for andre saker kr. 5.000,-. 

E2 

For søknader om delingssamtykke etter lov om jord av 12. mai 1995 § 12, kreves det for kurante/enkle 
saker inn et gebyr på kr. 1.000,-, og for andre saker kr. 2.000,-. 

Eksisterende kapittel E blir nytt kapittel F 

 

II 

Tilføyelse under B5 Andre tiltak som behandles etter søknad pbl § 20. 

 Tiltakskl. 1  Tiltakskl. 2 og 3 

Kaibygging (arealberegnes etter bebygd areal (BYA)): 

Private kaier < 100 m2 Basisgebyr uten arealtillegg kr. 1.500,-  

Kaier >100 m2 Basisgebyr  med generelt tillegg for areal kr. 2.000,- kr.  5.000,- 

 

Beliggenhetskontroll med plassering, utstikking og innmåling: 

 

Nye bygninger med areal < 500 m2 bruksareal (BRA): som en del av ordinær byggesaksbehandling 

Nye bygninger > 500 m2 BRA: kr. 2.000,- 

Andre installasjoner/tiltak med krav om innmåling: kr. 1.500,- 

 

III 

Tilføyelse til avsnitt B6 Dispensasjonssøknader: 

Det kreves ikke inn dispensasjonsgebyr når lag/foreninger søker om tillatelse til tiltak utelukkende for 
tilrettelegging for allmennheten. Ordinært gebyr for saksbehandling må betales. 

 

IV 

Tilføyelse med nytt punkt C1.4  Seksjonering 
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Seksjonering uten befaring kr.  2.500,- 

Seksjonering med befaring og oppmåling. kr.  4.000,- 

Ved tinglysing kommer tinglysingsomkostninger i tillegg. 

 

 

V 

Nytt avsnitt B8 Utslippstillatelser: 

 Tiltakskl. 1  Tiltakskl. 2 og 3 

Midlertidig utslippstillatelse for en periode på inntil 3 år kr.  750,-  

Endring av utslippstillatelse der det foreligger tidligere tillatelse kr. 1.000,- kr. 1.500,- 

Ny utslippstillatelse inntil 10 pe fra bolig og fritid kr. 1.500,- kr. 2.000,- 

Utslippstillatelse fra felleanleggs og andre større utslipp kr. 2.500,- kr.  4.000,- 

 

Gebyr for prosjektering,  utførelse og kontroll beregnes etter bestemmelsene om ansvarsrett.  
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SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEUTVEKSLINGSTUR TIL ATLANT IS - SØR-
AFRIKA 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 11/1633   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap innvilger Knut Hamsund videregående skole økonomisk støtte på kr. 
10 000,00 til delvis delkning av utgifter i forbindelse med utvekslingstur til Robinvale High 
School i februar 2012. 

 

Formannskapet ber om at skolen gir en konkret tilbakemelding etter at turen er gjennomført, 
enten muntlig eller gjennom egen rapport. 

 

Beløpet dekkes over konto 1190.3704.10051 - tilfeldige utgifter etter formannskapets 
bestemmelser. 

 

 

 

Saksutredning 

I brev datert 16.11.11 søker Knut Hamsun videregående skole Steigen kommune om et 
tilskudd på kr. 10 000,00 i forbindelse med planlagt utvekslingstur til Robinvale High School 
i Atlantis Sør Afrika. Turen er en del av et utvekslingsprogram mellom de to skolene som har 
pågått over flere år. 

 

Bakgrunn 

Knut Hamsun videregående skole har de siste 4 årene deltatt i ”Vennskap Nord/Sørs 
skolesamarbeidsprogram” gjennom en egen avtale med Robinvale High School i Atlantis, Sør 
Afrika. Programmet foregår gjennom utveksling av elever og lærerer for et kortere tidsrom, 
der noe av poenget er bevisstgjøring omkring egen og andre kulturers bakgrunn og 
livssituasjon, samt etablere en varig personlig kontakt mellom ungdom i nord og sør. 

 

Utgiftene dekkes delvis av Vennskap Nord/Sør. Alle utgifter når sør-skolen besøker Knut 
Hamsun videregående og 50 % når nord-skolen besøker Robinvale High School. Et 
grunnprinsipp med prosjektet er at alle skal ha lik mulighet til å delta, uavhengig av personlig 
økonomi. Det kreves derfor ingen egenandel for elevene, men det betyr at Knut Hamsun 
videregående må dekke deler av utgiftene på annen måte. 
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Neste tur til Robinvale er planlagt i februar 2012 med en delegasjon på 4 elever og 2 lærere 
representert fra de tre nord Salten kommunene. Budsjettet er på kr. 92 000,00 hvorav 
Vennskap Nord/Sør dekker kr. 42 000,00 mens resten finansieres med egne midler og ekstern 
støtte. Det søkes derfor om kr. 10 000,00 fra hver av de tre kommunene. 

 

 

 

 

Vurdering 

Vi mener det er positivt at våre videregående elever blir kjent med andre forhold og kulturer 
gjennom et prosjekt som dette, og etter vår oppfatning vil et økonomisk bidrag også være et 
godt omdømmetiltak mot ungdommen i regionen. Det anbefales derfor at det omsøkte beløp 
innvilges. 
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SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KLASSETUR OSLO 4 - 8  JANUAR 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 11/1747   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap innvilger en økonomisk støtte på 2000 kr til avgangsklassen 
studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole til delvis dekning utgifter i 
forbindelse med klassetur til Oslo i januar 2012. 

 

Beløpet dekkes over konto 1190.3704.10051 – tilfeldige utgifter etter formannskapets 
bestemmelser. 

 

 

 

Saksutredning 

Steigen kommune har mottatt brev fra avgangsklassen studiespesialisering ved Knut Hamsun 
videregående skole datert 15.12.11 der man søker om økonomisk støtte i forbindelse med 
gjennomføring av klassetur.  

 

Bakgrunn 

Avgangsklassen har planlagt klassetur for 33 elever og 2 lærere i januar 2012. Turen går til 
Oslo hvor man skal ha et planlagt opplegg ved Universitetet, det er lagt inn besøk på Teknisk 
museum i tilknytning til fagene historie og fysikk og man skal se teaterforestillingen 
Abrahams barn som et ledd i undervisningen i religion. Turen har et budsjett på 120 000 kr 
hvor elevene allerede har samlet inn 100 000 kr gjennom lotterier, salg av egne produkter, 
m.m. Det søkes om et kommunalt bidrag på 2000 kr fra hver av STH kommunene og andre 
som bidrag for å dekke inn resten.  

 

Vurdering 

Det har tidligere vært praksis at Steigen kommune har gitt et mindre økonomisk bidrag til 
avgangsklassene ved Knut hamsun videregående når man arrangerer klasseturer. Vi anbefaler 
at søknaden fra våre elever på videregående innvilges. 
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STØTT KRAFTTAK MOT KREFT 2012 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 223   

Arkivsaksnr.: 12/40   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap bevilger et bidrag til innsamlingsaksjonen ”Krafttak mot kreft i regi av 
Kreftforeningen på 2620 kr.  

 

Beløpet dekkes over konto 1190.3704.10051 – tilfeldige utgifter etter formannskapets 
bestemmelse. 

 

 

Saksutredning: 

I brev datert 04.01.12 utfordrer Kreftforeningen alle landets kommuner om å bidra med 1. kr 
pr. innbygger til ”Krafttak mot kreft”, kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Innsamlede 
midler går uavkortet til kreftforskning.  

 

Vurdering: 

Formannskapet har tidligere støttet den årlige innsamlingsaksjonen til kreftforeningen, og 
rådmannen anbefaler at det gis et økonomisk bidrag som omsøkt. Dette vil pr. 01.01.12 
utgjøre ca. 2620 kr. 
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AVTALE MED RADIO NORD-SALTEN 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 060   

Arkivsaksnr.: 09/471   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap vedtar å forlenge avtale mellom kommunen og Radio Nord Salten for 
perioden 2012 – 2014.  

 

Avtalen indeksreguleres i forhold til økonomisk ramme i 2011. 

 

Det forutsettes at det inngås tilsvarende avtaler med Hamarøy og Tysfjord. 

 

 

 

Saksutredning 

Det vises til brev fra Radio Nord-Salten v/styreleder som ble mottatt her 28.11.11 der man ber 
om at eksisterende avtale med radioen forlenges med ytterligere 3 år og at ny avtale 
indeksreguleres. Avtalen som radioen har hatt med STH-kommunene utløp ved utgangen av 
2011.  

 

Bakgrunn 

I 2009 inngikk STH kommunene en avtale med Radio Nord Salten med en samlet økonomisk 
ramme på 70 000 kr for hver kommune. For dette beløpet forpliktet radioen seg til å overføre 
alle kommunestyremøter, stipulert til 40 000 kr og en beredskapsdel stipulert til 30 000 kr. 
Innenfor denne ramma vil radioen også kunne overføre andre mindre arrangement, samt sende 
kommunal informasjon uten ekstra vederlag. Eksempel på dette var overføring av valgmøte i 
Steigen høsten 2011. 

 

Radioen ønsker som nevnt at gjeldende avtale videreføres de neste 3 år (2012 – 2014), og at 
den økonomiske rammen indeklsreguleres.  

 

Vurdering. 

En forlenget avtale med radio Nord Salten skulle i utgangspunktet vært behandlet i forkant av 
budsjettbehandlingen i desember. Dette ble imidlertid ikke gjort, men det årlige tilskuddet til 
radioen er tatt med i budsjettet for 2012. Radioen er en viktig informasjonskanal for 
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kommunen og rådmannen anbefales at eksisterende avtale, evt. med justeringer videreføres 
for 3 år. Likelydende henvendelse er sendt også til Hamarøy og  Tysfjord og det forventes at 
disse bevilger tilsvarende beløp. 

 

Vedlegg: Eksisterende avtale mellom Steigen kommune og Radio Nord-Salten
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MILJØRETTET HELSEVERN I STEIGEN - AKTIVITETSPLAN 20 12 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: J07   

Arkivsaksnr.: 12/26   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet tar aktivitetsplan 2012 for miljørettet helsevern i Steigen til orientering.  

 

Ordfører bes om å kontakte Helse- og miljøtilsyn Salten for å avtale tidspunkt for orientering i 
kommunestyret tilsynets aktivitet generelt og deres arbeid for kommunen i 2012. 

 

 

 

Saksutredning: 

Steigen kommune har fått oversendt aktivitetsplan for miljørettet helsevern 2012 fra Helse- og 
miljøtilsyn Salten som man ber legges fra for politisk organ til orientering. Samtidig ber 
tilsynets leder om at man får komme i kommunestyret så snart som mulig for å orientere om 
tilsynets aktivitet generelt og i 2012. 

 

 

 

Vedlegg: 

Brev datert 05.01.2012 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 

Aktivitetsplan 
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INTERPELLASJON FRA STEIGEN ARBEIDERPARTI 

EIERSKAPSMELDING 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 255   

Arkivsaksnr.: 11/562   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/12 Steigen formannskap 25.01.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Steigen formannskap anbefaler kommunestyret å vedta igangsetting av arbeidet med en 
kommunal eierskapsmelding. Arbeidet ledes av ei arbeidsgruppe bestående av følgende 
representanter fra formannkapet: 

•  
 

Og følgende representanter fra administrasjonen: 

•  
 

Videre foreslås det at man velger følgende politiske representant til styringsgruppa for 
prosjektet Interkommunal eierskapsstrategi i regi av IRIS Salten: 

 

Som representant til arbeidsgruppa i prosjektet velges:  

 

 

 

Saksutredning. 

Det vises til interpellasjon fra Steigen arbeiderparti i kommunestyrets møte i april 2011, samt 
orientering i spørretimen i siste møte før jul der det ble gitt en orientering fra administrasjonen 
om hvordan saken stod. Det ble da opplyst at saken ville bli satt på sakskartet på nyåret 2012. 

 

Videre vises det til brev fra IRIS Salten datert 30.11.11 der det går fram at representantskapet 
i IRIS har vedtatt igangsetting av et prosjekt for å utarbeide en interkommunal eierstrategi og 
ber kommunestyrene om å velge ett politisk medlem til styringsgruppa og evt. ett medlem til 
ei arbeidsgruppe.  

 

Bakgrunn 

I interpellasjonen fra Steigen AP ber man om at det vurderes å få utarbeidet en 
eierskapsmelding med bakgrunn i at Steigen kommune er involvert på eiersida i mange 
selskaper, virksomheter, m.m. både internt i kommunen og interkommunalt. Av de største 
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nevnes Nord Salten Kraft AS, Steigen Vekst AS og IRIS Salten, men det finnes også mange 
andre kommunale ansvarsområder/virksomheter som er organisert ”utenfor” den kommunale 
organisasjonen. I interpellasjonen foreslås det det videre at det bør velges en arbeidsgruppe 
med medlemmer fra formannskapet samt de som rådmannen finner formålstjenlig av 
lederteamet til å utarbeide forslag til melding.  

 

Pågående arbeid i interkommunal regi 

Samtidig med at denne saken er tatt opp internt i kommunen, har IRIS Salten og 
rådmannsgruppa i Salten Regionråd drøftet utarbeidelse av en interkommunal eierstrategi. 
Representantskapet i IRIS Salten har vedtatt følgende mandat for et prosjekt med formål å 
utarbeide denne strategien: 

 

1. Kartlegge det formaliserte interkommunale samarbeidet som eksisterer i Salten  
2. Kartlegge og vurdere hvordan ulike samarbeid er finansiert.  
3. Vurdere om vi har en hensiktsmessig struktur i dag, og hva vil være en god struktur 

for det vi eventuelt skal gjøre felles i fremtiden? Dette må ses i forhold til det vi 
ønsker oppnå med det interkommunale samarbeidet.  

4. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tilbud vi kan løse i fellesskap, både eksisterende 
oppgaver og kommende nye oppgaver.  

5. Etablere forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for hvordan kommunene skal 
følge opp sitt eierskap i de interkommunale IKS-ene.(jfr tidligere vedtak i 
representantskapet) 

6. En foreløpig rapport med forslag legges fram for kommunestyrene for innspill før 
sluttrapport med forslag forelegges kommunestyrene og representantskapet for endelig 
vedtak.  

 

I brevet fra IRIS Salten der mandatet og arbeidet presenteres, ber man kommunestyrene om å 
velge en politisk representant til styringsgruppa for prosjektet. Videre inviterer man de 
kommunene som ønsker det om å utpeke ett medlem til en egen arbeidsgruppe for prosjektet. 

 

KS Eierforums anbefaling om eierskapsmelding 

KS Eierforum har i sin ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak” av august 2010, uttalt følgende om 

eierskapsmeldinger: 

 

”Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som 

selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en 

eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i 
kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det 
enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv 
måte i kommunens årsberetning. 

 

Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. 
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En eierskapsmelding kan defineres som et overordnet politisk styringsinstrument for 
virksomhet som er lagt til et annet rettssubjekt, eget styre eller en vertskommune eller til et 
annet interkommunalt organ. Selv om en eiermelding primært sett skal handle om selskapene, 
bør den også skjele til interkommunalt samarbeid. En eierskapsmelding bør som minimum ha 
tre hovedpunkter: 

 

1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid. 
2. Politisk (prinsipper for eierstyring) og juridiske styringsgrunnlag knyttet til de ulike 

selskaps- og samarbeidsformene. 

3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder 
vedtektsrevisjon.” 

 

 

 

Vurdering 

Som det går fram av ovenstående er det en klar sammenheng mellom de punkt som tas opp i 
Aps interpellasjon og det arbeid som skal settes i gang i regi av IRIS Salten.  

 

Rådmannen er av den klare oppfatning av at en kommunal eierskapsmelding vil være et nyttig 
redskap også for administrasjon, og jeg har et bestemt inntrykk av at dette er ønskelig også på 
politisk nivå. En eierskapsmelding vil som nevnt være et godt redskap for å utøve det 
kommunale eierskapet, og det er opp til kommunetyret å avgjøre hvor omfattende den skal 
være. Hovedpoenget er å øke bevisstheten rundt kommunens rolle som eier, enten det nå er i 
kommunal eller interkommunal regi. Som et minimum bør den gi en gi kortfattet og 
overordnet informasjon om kommunens eierinteresser, den bør bidra til å klargjøre hvordan 
kommunen styrer virksomhetene sine - overordnet eierskapspolitikk1 og den bør avklare hva 
kommunen ønsker å oppnå med eierskapet - eierstrategi2. Det anbefales derfor at det 
nedsettes ei arbeidsgruppe til å forestå arbeidet, og at denne består av medlemmer fra 
formannskapet og administrasjonen, slik det foreslås i interpellasjonen fra AP. 

 

Jeg ser også at arbeidet med en interkommunal eiersrategi er viktig for kommunen, og 
anbefaler på det sterkeste at kommunestyret velger representanter både til styringsgruppa og 
til arbeidsgruppa. 

 

Vedlegg: Interpellasjon fra AP datert 12.04.11 

                 Brev fra IRIS Salten datert 30.11.11 om interkommunal eierstrategi.    
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