
Steigen kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon:   
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 75 77 88 10 

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen formannskap 
 

Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord   
Møtedato: 25.01.2012 Tid: 10:30 -  15:30 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Hanne Aasvik, Robert Dearsley, Kjersti 

Olsen og Thor Holand 
Forfall: Elisabeth Hetzler 
Varamedlemmer: Salve Kildahl 
Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Tordis Sofie Langseth, Dag Robertsen, 

Vegard Danielsen, Turid Markussen, Lisbeth Aalstad, 
Kommuneoverlege Anne Karin Forshei 

  
Innkalling: Godkjent 
Merknader:  
Behandlede saker: 1 – 16/12 
  
  
Underskrifter: Fred Eliassen og Kjersti Olsen 
 
Informasjon: Folkehelse i Steigen 
Drøfting: Arbeidsgruppe frivillighets -/ verdighetssentral. 
Orientering: Henvendelse fra Naustvik camping ang. salg av areal. 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Fred Eliassen (sign)  Kjersti Olsen (sign) 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 25.01.12 
 
 
Tina Sennesvik 
Servicekonsulent 
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1/12  
SAMHANDLINGSREFORMEN - SAMARBEIDSAVTALER MELLOM STE IGEN 
KOMMUNE OG NORDLANDSSYKEHUSET HF  
 
 
Innstilling:  
 
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  
 
Behandling: 
 
Tillegg til innstilling i punkt 3: ” Formannskapet holdes løpende orientert om den praktiske 
gjennomføringen av samhandlingsreformen.”  
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling med tillegg. 
 
Vedtaket lyder da slik:. 
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.  

            Formannskapet holdes løpende orientert om den praktiske gjennomføringen av  
            samhandlingsreformen. 
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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  
 
 
  
2/12  
ENDRET DELEGERING I FORBINDELSE MED NY FOLKEHELSELO V FRA 
01.01.2012  
 
 
Innstilling:  
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
 
 
 
 
 
3/12  
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POLITISK REPRESENTANT I FOLKEHELSEGRUPPA  
 
 
Innstilling:  
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.   
 
Behandling: 
Forsalg til politisk representant: Robert Dearsley -  vara Fred Eliassen 
 
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  
4/12  
KJØP AV TOMT PÅ ÅLSTADØYA  
 
 
Innstilling:  
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 
 
 
Behandling: 
Tillegg til innstilling fra Fred Eliassen: ”Administrasjonen avklarer om Ståle Pettersen kan 
benytte seg av arealet til Bobil camping.” 
 
 
 
Vedtak: 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
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 
Administrasjonen avklarer om Ståle Pettersen kan benytte seg av arealet til Bobil camping. 
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5/12  
UTBYGGING AV FIBERBREIBÅND I NORD-SALTEN  
 
Innstilling:  
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
6/12 
BOLIGSOSIAL PLAN 
 
Innstilling: 
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. 
 
Steigen formannskap vedtar også at Steigen kommune skal søke om å få bli med i 
Husbankens prøveordning: ”Boligetablering i distriktene 2012.” 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
7/12  
BUDSJETTREGULERING  
 
 
Innstilling:  
 
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 
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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. 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen vedtatt med alternativ D 1 med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
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. 
 Kjøp og renovering av bolig i Leinesfjord, til en total kostnad av kr. 1,1 mill. gjennomføres 
under vedtatt investeringsprosjekt ”boligbygging Leinesfjord.” 
 
 
  
8/12  
ENDRING AV GEBYRREGULATIV  
 
 
Innstilling:  
Gebyrregulativ for Steigen kommune endres i tråd med forslaget i Vedlegg 1. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
9/12  
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SØKNAD OM STØTTE TIL SKOLEUTVEKSLINGSTUR TIL ATLANT IS - SØR-
AFRIKA  
 
 
Innstilling:  
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
10/12  
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KLASSETUR OSLO 4 - 8  JANUAR  
 
 
Innstilling:  
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
11/12  
STØTT KRAFTTAK MOT KREFT 2012  
 
 
Innstilling:  
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. 
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Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
12/12  
AVTALE MED RADIO NORD-SALTEN  
 
 
Innstilling:  
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
13/12  
MILJØRETTET HELSEVERN I STEIGEN - AKTIVITETSPLAN 20 12  
 
 
Innstilling:  
 
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
 
14/12  
INTERPELLASJON FRA STEIGEN ARBEIDERPARTI  
EIERSKAPSMELDING 
 
Innstilling:  
Steigen formannskap anbefaler kommunestyret å vedta igangsetting av arbeidet med en 
kommunal eierskapsmelding. Arbeidet ledes av ei arbeidsgruppe bestående av følgende 
representanter fra formannskapet: 
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• Thor Holand og Torbjørn Hjertø 
 
Og følgende representanter fra administrasjonen: 

• Inge Albriktsen og Turid Markussen 
 
Videre foreslås det at man velger følgende politiske representant til styringsgruppa for 
prosjektet Interkommunal eierskapsstrategi i regi av IRIS Salten: Thor Holand 
 
Som representant til arbeidsgruppa i prosjektet velges: Inge Albriktsen 
 
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
15/12  
FREMDRIFT - BYGGEKOMITEENS ARBEID MED ALLHUS  
 
 
Innstilling:  
 
Steigen kommunestyre tar byggekomiteens redegjørelse om allhusplanleggingen til 
orientering, og samtykker i at man fortsetter arbeidet med de endringer som er foreslått for å 
redusere kostnadene i prosjektet. 
 
Behandling: 
Tillegg til innstilling fra Thor Holand: ”Før byggekontrakter inngås og bygging starter skal 
kommunestyret vurdere endelig plan og kostnadsoversikt og vedta byggestart.” 
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling med tillegg. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Steigen kommunestyre tar byggekomiteens redegjørelse om allhusplanleggingen til 
orientering, og samtykker i at man fortsetter arbeidet med de endringer som er foreslått for å 
redusere kostnadene i prosjektet. 
Før byggekontrakter inngås og bygging starter skal kommunestyret vurdere endelig plan og 
kostnadsoversikt og vedta byggestart. 
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16/12  
REGLER FOR LØNNSTREKK VED TJENESTEPLIKT I FORSVARET  / 
SIVILFORSVARET  
 
 
Innstilling:  
Steigen formannskap vedtar fremlagte forslag til lokale regler for lønnstrekk ved ansattes 
tjenesteplikt i forsvaret og sivilforsvaret. Reglene omfatter ikke førstegangstjeneste: 
 
Ansatte som deltar på kurs, øvelser eller utkalling i regi av forsvaret og sivilforsvaret, 
skal beholde sin lønn med fratrekk for utbetalt tjenestetillegg fra forsvarsenheten. 
 
Andre tillegg utbetalt av forsvaret beholdes av den enkelte uten trekk i lønn. 
 
De nye reglene har tilbakevirkende kraft fra 01.01.2011. 
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
Møtet hevet. 
 
  
 


