
Steigen kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 90 97 40 19 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen kommunestyre 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   
Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 09:00-15:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer:  Asle Schrøder (SP), Sissel Grimstad (SP), Salve Kildahl (SP), Fred Eliassen  
                       (AP), Hanna Aasvik (AP), Torbjørn Hjertø (AP), Evy Røymo (AP), Odd  
                       Rikard Bredal (SV), Thor Holand (V), Hilde Husøy (V), Elisabeth Hetzler  
                       (H), Magne Vik (FRP), Robert Dearsley (P), Astri G. Valberg (P), Kjersti  
                       Synnøve Olsen (Rødt) 
 

 

Forfall:          Thomas Fjordbak Jensen (KRF), Wibeke Aasjord Juul (V)  
Varamedlemmer: Torhild Nilsen (KRF)  
Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Dag Robertsen, Turid Markussen, 
                                      Tordis Sofie Langseth, Lisbeth Lie Aalstad, Bodil Friis, Vegard 
                                      Danielsen, Elin B. Grytøyr 

 

  
Innkalling: Godkjent  
Merknader: Under behandling av sak 21/12 ble habiliteten til en del representanter 
                      vurdert: 
 
-Fred Eliassens habilitet ble  vurdert fordi han har to sønner som jobber i Mainstream, 
Han ble erklært inhabil mot 4 stemmer.  
 
- Torbjørn Hjertøs habilitet ble vurdert da han er ansatt i Mainstream som er part i  
  saken, jfr. Forvaltningslovens § 6, 2. ledd. 
Han ble erklært inhabil mot 3 stemmer. 
 
- Evy Røymo er ansatt i Mainstream som er part i saken. Jfr. Forv.lovens § 6, 2. ledd. 
Hun ble erklært inhabil mot 3 stemmer. 
 
- Salve Kildahl  har en  svoger som jobber i Mainstream. 
Salve Kildahl ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
- Sissel Grimstad har et søskenbarn som er gift med en som jobber i Mainstream. 
Sissel Grimstad ble enstemmig erklært habil i saken. 
 
Under behandlingen av saken tiltrådte Ronald Pettersen (AP) og Liv Rigmor Eidissen (AP).  
 
Møtet ble avholdt med 16 av 17 representanter fra kl. 09:00 til kl. 10:30 da det ved en 
misforståelse ikke var innkallet vara for Wibeke Aasjord Juul. Kl. 10:30 tiltrådte Kjersti 
Gylseth. 
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Ordfører Asle Schrøder ble innvilget permisjon fra kl. 12:45. Varaordfører ledet møtet etter 
dette og Sissel Grimstad tiltrådte som settevaraordfører. Sissel Grimstad ble innvilget 
permisjon fra kl. 14:20. Evy Røymo tiltrådte da som settevaraordfører. 
 
* Møtet startet med orientering fra  Helse- og  Miljøtilsynet Salten IKS v/Mathiassen. 
 
Spørretime: 
 
Spørsmål fra Kjersti Olsen (Rødt): 
I kommunestyrets møte tirsdag 31. 01.12 spurte Rødt på vegne av Husmorlaget på Leines hva 
som skal gjøres med vannskadene på ”Gammelskola” på Leines.  
Vi ber nå om en oppfølging på hvor saka står. Er det sendt inn rapport til forsikringsselskapet? 
Er skaden taksert? 
Er det en god ide å be kulturkonsulenten se på mulighetene for å søke midler fra fylkets 
kulturminneforening til reparasjon av vannskaden og eventuell annen restaurering? 
 
Svar v/Tordis Sofie Langseth: 
Rapport er sendt forsikringsselskapet (Gjensidige). Egenandelen er på kr. 50.000. Dersom 
skaden skal repareres må kommunestyret bevilge penger til egenandelen event. hele 
reparasjonsbeløpet. 
 
Svar fra kulturkonsulent Fred Eliassen: 
Er villig til å undersøke om det er midler å hente hos fylket. 
 
Spørsmål fra Kjersti Olsen (Rødt) og Odd Rikard Bredal (SV): 
Ber om en redegjørelse på hvilke rutiner og strategier Steigen kommune legger til grunn for 
opplæring av barn med et annet morsmål enn norsk. Vi tenker særlig på barn med 
flyktningestatus. 
 
Redegjørelse fra Vegard Danielsen: 
Fagkoordinator for oppvekst ga en fyldig redegjørelse om temaet med utgangspunkt i rundskriv 
fra utdanningsdirektoratet og veileder om regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og 
voksnes opplæringssituasjon. 
 
Spørsmål fra Steigen FrP v/Magne Vik: 
Steigen FrP har spørsmål i forbindelse med Hjertøyas Venner og restaurering av 
”Schøningenhuset” på Hjertøya. 
 
 1: Hva skjer videre med restaureringen? Er det søkt om videre midler på dette 
prosjektet, eller stopper det helt opp? 
 
 2: Slik vi har forstått det er taket på huset i svært dårlig forfatning, og det må eventuelt 
gjøres noe med snarest, før det forfaller helt. Hva er kommunens plan i denne forbindelse? 
 
Svar fra Fred Eliassen: 
Prosjektet går gjennom kommunen for å få momsen tilbake. Taket må på plass. Rådmannen har 
søkt fylket om skjønnsmidler. Søknaden ligger til behandling og er ikke avgjort. 
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Spørsmål fra Steigen  FrP v/Magne vik: 
Steigen FrP har noen spørsmål angående videre arbeid med ”Kystveien” (tidl. kalt 
kystriksveien) 
 1: Hvor langt er kommunen kommet i planene med forlengelsen av kystveien? Skjer det 
noe i denne saken? 
 2: Hvilke planer og synspunkter har de andre politiske partiene i Steigen ang. 
forlengelse av kystveien, med evt. ferge fra Festvåg – Follstranda i første omgang? Og videre 
med en evt. forlengelse gjennom Steigen – Hamarøy – Skutvik – Svolvær.  
 3: Slik vi ser det haster det med dette prosjektet før dagens ferger skiftes ut og blir helt 
borte fra Nordland. 
 
Vi i Steigen FrP oppfordrer Steigens politikere til å stå samlet i ”Kystvei-prosjektet”, da dette 
er en viktig sak i forbindelse med Steigen og Saltens beredskapsplaner, turist og 
næringsvirksomhet både nå og i fremtiden. 
 
Fred Eliassen svarte: 
Opplyste at det er trykk på saken i kystveiutvalget. Bodø er positive og spiller på lag. Det må 
gjøres en politisk jobb i de ulike partiene. Det jobbes med fergeleie Festvåg- Stamsvik. 
 
Spørsmål fra Steigen FrP v/Magne Vik: 
I den siste tiden har Steigen FrP fått flere spørsmål fra innbyggere i kommunen om hvordan 
bemanningen blir på Nygårdheimen.  
Dermed velger vi å føre spørsmålet videre til kommunestyret: Blir det noen forandring i 
bemanningen på Nygårdheimen, det vil si, blir det nattevakt på institusjonen? 
 
Bodil Friis svarte: 
Det har vært mye fokus på den tragiske hendelsen ved Nygårdheimen i februar. Det settes av 
og til inn nattevakt etter vurderinger av tilstanden til de som bor der. Det var satt inn nattevakt 
til uke 9, mens det nå ikke er nattevakt. Det foretas jevnlige risikovurderinger og når disse 
vurderingene tilsier at det trengs, settes det inn nattevakt. 
 
Spørsmål fra Steigen FrP v/Magne Vik: 
Vi har spørsmål ang. handikap-heis i Steigenskolen avd. Leinesfjord. 
Etter som vi forstår er handikap-heisen, som har vært montert i trappen ned til kjelleren, blitt 
demontert og tatt vekk. 
Nede i kjelleren på skolen finner vi toaletter, garderober og svømmehallen.  
 
Er det planlagt ny heis, eller skal dette området være utilgjengelig for handikappede og er dette 
lov?? 
 
Tordis Sofie Langseth svarte: 
Trappeheisen ved Steigenskolen avd. Leinesfjord er kondemnert da den ikke virket. Skolen må 
ha ny heis, men kostnadene er ikke tatt inn i budsjettet for 2012. Ny heis vil koste rundt kr. 
100.000,- + MVA og montering. For å finansiere dette må det enten gjøres en 
budsjettregulering i 2012 eller det tas inn i budsjettet for 2013. 
 
Spørsmål fra Robert Dearsley Pensjonistpartiet: 
Vedr. brannslukningsanlegg på Toppen og Nygårdheimen. Ønsker en oppgradering av disse. 
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Tordis Sofie Langseth svarte: 
Salten Brann gjennomfører årlige tilsyn med disse bygningene. Rapportene viser ingen avvik 
eller anmerkninger på noen av byggene. 
 
 
Spørsmål fra Robert Dearsley Pensjonistpartiet: 
Kommunens beredskap. 
I Kommunal rapport datert 9. februar 2012 kom det frem at mange kommuner ikke har innfridd 
beredskapsplanene i henhold til ny forskrift om kommunal beredskap. 
 
56 kommuner opplyser at lovpålagt analyse ennu ikke er utarbeidet, herunder også Steigen. 
 
Hvor langt har Steigen kommune kommet med sine beredskapsplaner etter at forskriften om 
kommunal beredskapsplikt trådte i kraft i fjor? 
 
Svar fra Inge Albriktsen: 
For å ta den siste delen av spørsmålet  først, så er det ikke tilfelle at Steigen kommune ikke har 
på plass sine kommunale beredskapsplaner. Plan for kommunal kriseledelse og plan for 
helsemessig og sosial beredskap ble vedtatt av kommunestyret i november 2005 (sak 85/05). 
Planene revideres årlig i forhold til organisasjonsmessige endringer og endringer på 
kontaktlister, etc.  Revideringene foretas av undertegnede som rådmannens planansvarlige 
innen kommunal beredskap.  
Som kommunestyret kanskje har registrert, legges det i dagens møte fram en ny og revidert 
plan for psykososial beredskap, som er en omfattende revisjon av den forrige psykososiale 
planen. I tillegg har kommuneoverlegen ansvar for revisjon av kommunens smittevernplan som 
også er en del av det kommunale planverket innen beredskap. 
Et våkent øye har kanskje også registrert at det i forbindelse med  kommunestyrets behandling 
av Kommunal planstrategi 2012 - 16 (sak 64/11) ble vedtatt at plan for den kommunale 
kriseledelsen skal rulleres i løpet av 2012.  
Så til noe av det som ikke er på plass i forhold til beredskapsområdet. Det er riktig at lovpålagt 
analyse ikke er utarbeidet ennå, og ettersom det var undertegnede som planansvarlig som svarte 
på spørreundersøkelsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som 
pensjonistpartiet henviser til, antar jeg at det i spørsmålet  tenkes på overordnet/helhetlig ROS-
analyse for kommunen. At kommunen ennå ikke har utarbeidet en overordna ROS analyse 
skyldes først og fremst begrenset kapasitet, men også at den nye forskriften er relativt "fersk" 
Den gamle Sivilforsvarsloven ble erstattet av Sivilbeskyttelsesloven (Lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret) i juni 2010, og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt ble fastsatt av DSB i august 2011. § 14 i forskriften pålegger 
kommunene å kartlegge aktuelle uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 
sammenstille dette i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Den overordna ROS analysen 
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder 
utarbeiding/revisjon av kommunale beredskapsplaner. 
At DSB i den nye loven og forskriften gir kommunene et klart ansvar og er såpass detaljert i sin 
beskrivelse av den kommunale beredskapsplikten, er på mange måter en fordel i forhold til 
tidligere. I tillegg til Sivilbeskyttelsesloven (og Lov om helsemessig og sosial beredskap) må 
det også nevnes at den nye Plan og bygningsloven gir klare føringer og krav i forbindelse med 
ROS analyser ved planlegging og byggesaksbehandling.  
Som en slags oppsummering kan jeg si at administrasjonen allerede har planlagt å igangsette 
arbeidet med overordna/helhetlig ROS analyse i løpet av våren. Som en start på dette arbeidet 
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vil undertegnede og fagkoordinator PUD førstkommende uke delta på kurset ROS analyse - 
generell samfunnssikkerhet i regi av DSB ved Nasjonalt senter for samfunnssikkerhet og 
beredskap (NUSB). 
Det overordna planverket består altså av: 

• Plan for den kommunale kriseledelsen 

• Plan for helsemessig og sosial beredskap 

• Plan for psykososial beredskap 

• Smittevernplan 

I tillegg  til de overordna planene har selvsagt hver enkelt sektor/tjenesteområde egne 
beredskapsplaner/rutinebeskrivelser (f.eks.  innen skoler og barnehager, pleie og omsorg, vann 
og avløp, osv.)  uten at jeg går inn på dette her. 
Så helt til slutt, selv om overordna ROS analyse ennå ikke er utarbeidet, er det innen de ulike 
tjeneste-/fagområder helt vanlig å gjennomføre ROS analyser på "lavere nivå" etter samme 
metodikk som overordna analyse.  
 
Spørsmål fra Fred Eliassen AP: 
Hvordan er barnehagedekningen i Steigen pr. tiden? 
 
Svar fra Vegard Danielsen: 
Engeløy barnehage – fullt 
Leinesfjord barnehage – fullt 
Leines barnehage – noen ledige plasser 
Bogen barnehage – noen ledige plasser 
Nordfold barnehage – ledig kapasitet 
 
 
Behandlede saker: 
18-25/12 

 
Underskrifter: 
Hilde Husøy 
Hanne Aasvik 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
   Hilde Husøy (sign.)  Hanne Aasvik (sign.) 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 09.03.12 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicekonsulent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
18/12 12/244   
 VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SALTEN IUA (SALT EN 

INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING)  
 

19/12 12/245   
 VALG AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT 

TIL STEIGEN ARBEIDSMILJØUTVALG  
 

20/12 12/226   
 PLAN FOR PSYKOSOSIAL BEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE  

 
21/12 11/402   
 REGULERINGSPLAN DYPING SETTEFISKANLEGG - 2. GANGS 

BEHANDLING  
 

22/12 12/181   
 FRIVILLIGHETSSENTRAL OG VERDIGHETSSENTER I STEIGEN   

 
23/12 12/250   
 FAGUTVIKLING OG KVALITETSSIKRING PÅ STEIGEN 

FAMILIESENTER 2012-2015 VIDEREFØRING OG KONSOLIDERI NG - 
GODKJENNING AV PROSJEKT SØKNAD 
 

24/12 12/251   
 VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SALTE N 

KULTURSAMARBEID – SAKA UTGÅR – DELEGERT TIL 
RÅDMANNEN  
 

25/12 12/220   
 HØRINGSUTTALELSE KONSEPTUTREDNING FOR E6 

MØRSVIKBOTN - BALLANGEN. HØRING  
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18/12  
VALG AV POLITISK REPRESENTANT TIL SALTEN IUA (SALTE N 
INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING)  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommunestyre velger Torbjørn Hjertø, 8286 Nordfold som kommunens politiske 
representant i Salten IUA for inneværende valgperiode. 
 
Behandling: 
Forslag framsatt i møtet: 
Magne Vik velges som vararepresentant til Salten IUA. 
 
 
Vedtak: 
Innstilling med forslag framsatt i møtet enstemmig vedtatt. 
Torbjørn Hjertø, 8286 Nordfold ble valgt som fast representant og Magne Vik, 8286 Nordfold 
ble valgt som vararepresentant til Salten IUA. 
 
 
  
19/12  
VALG AV POLITISK REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT T IL STEIGEN 
ARBEIDSMILJØUTVALG  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommunestyre velger…………………………..som fast representant og 
……………som vararepresentant i Arbeidsmiljøutvalget for de neste to årene. 
 
Behandling: 
Forslag fra Evy Røymo: 
Thor Holand velges som representant og Hanne Aasvik velges som vararepresentant. 
 
Forslag fra Fred Eliassen: 
Salve Kildahl velges som representant og Hanne Aasvik velges som vararepresentant. 
 
 
Vedtak: 
Ved alternativ votering ble Fred Eliassens forslag vedtatt med 10 mot 6 stemmer. 
Salve Kildahl ble valgt som fast representant og Hanne Aasvik ble valgt som vararepresentant 
til Steigen Arbeidsmiljøutvalg for de neste 2 årene. 
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20/12  
PLAN FOR PSYKOSOSIAL BEREDSKAP STEIGEN KOMMUNE  
 
 
Innstilling:  
Beredskapsplan for psykososialt kriseteam vedtas som framlagt. Rådmannen eller den han 
bemyndiger, gis ansvar for å foreta fortløpende endringer i samsvar med endringer i den 
kommunale organisasjon. 
 
Behandling: 
Forslag til ekstra punkt 2.3 i planen fra Evy Røymo: 
Alle henvendelser til teamet skal logges skriftlig med dato, henvendelse og tiltak.  
Leder av teamet har ansvar for at det skrives referat fra møtet og en kort rapport fra de 
henvendelser der kriseteamet er involvert. Rapport skal inneholde omfang av ulykke/hendelse, 
antall rammede personer og personalia på de rammede, samt logg over hva som er gjort fra 
kriseteamets medlemmer. 
Punkt 2.3 blir da 2.4. – Mediekontakt. 
 
 
Vedtak: 
Innstilling med tilleggsforslag fra Evy Røymo ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  
21/12  
REGULERINGSPLAN DYPING SETTEFISKANLEGG - 2. GANGS B EHANDLING  
 
Innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
reguleringsplanen for Dyping settefiskanlegg med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 23.1.12. Planen vedtas som områderegulering. Det vises til 
saksfremlegg for nærmere begrunnelse og endringer fra høringsutkast. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
  
22/12  
FRIVILLIGHETSSENTRAL OG VERDIGHETSSENTER I STEIGEN  
 
 
Innstilling:  
Kommunestyret ser positivt på planene for en frivillighetssentral og et verdighetsenter i 
Steigen og ber om at kostnadene i forbindelse med etablering av dette søkes innarbeidet i 
neste års budsjett. 
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Behandling: 
Forslag fra Thor Holand: 
Vedtak samme som innstilling bortsett fra ” og et verdighetssenter”. 
 
Forslag fra Fred Eliassen: 
Kommunestyret ser positivt på planene for en frivillighetssentral og et verdighetssenter i 
Steigen og ber om at kostnadene i forbindelse med drift innarbeides i neste års budsjett. 
Kommunestyret garanterer for den kommunale egenandel. 
Ordningen evalueres etter 2 år. 
 
 
Vedtak: 
Forslag fra Thor Holand falt mot 1 stemme. 
 
Forslag fra Fred Eliassen ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Kommunestyret ser positivt på planene for en frivillighetssentral og et verdighetssenter i 
Steigen og ber om at kostnadene i forbindelse med drift innarbeides i neste års budsjett. 
Kommunestyret garanterer for den kommunale egenandel. 
Ordningen evalueres etter 2 år. 
 
 
 
23/12  
FAGUTVIKLING OG KVALITETSSIKRING PÅ STEIGEN FAMILIE SENTER 2012-
2015 VIDEREFØRING OG KONSOLIDERING - GODKJENNING AV  PROSJEKT 
SØKNAD 
 
 
Innstilling:  
Kommunestyre gir sin tilslutning videreføring av prosjektet Vårres Unga – Vårres Framtid 
2012- 2015.  Prosjektet skal være en videreutvikling av allerede igangsatt tverrfaglig 
samarbeid gjennom Steigen Familiesenter og bygge på kartlegging gjort høsten 2011 i 
prosjektet Vårres Unga – Vårres framtid. Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet og 
tiltakene gjennomføres i tråd med innvilgelse av søknad. Det vil bli gjennomført årlige 
evalueringer av tiltak og arbeidsmetoder..  
   
Behandling: 
 
Endringsforslag fra Evy Røymo: 
Endring i forslag til vedtak ” og tiltakene gjennomføres i tråd med innvilgelse av søknad” 
fjernes. 
Ny tekst: ”og saken tas tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning”. 
 
 
 
 
 



  

Side 10 av 11 

Vedtak: 
 
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og endringsforslag fra Evy 
Røymo, ble endringsforslag fra Evy Røymo enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
 Kommunestyre gir sin tilslutning videreføring av prosjektet Vårres Unga – Vårres Framtid 
2012- 2015.  Prosjektet skal være en videreutvikling av allerede igangsatt tverrfaglig 
samarbeid gjennom Steigen Familiesenter og bygge på kartlegging gjort høsten 2011 i 
prosjektet Vårres Unga – Vårres framtid. Det søkes om skjønnsmidler til prosjektet  
og saken tas tilbake til kommunestyret for endelig godkjenning. Det vil bli gjennomført årlige 
evalueringer av tiltak og arbeidsmetoder 
 
 
  
24/12  
VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL SALTEN  
KULTURSAMARBEID  
UTGÅR – DELEGERT TIL RÅDMANNEN. 
 
  
25/12  
HØRINGSUTTALELSE KONSEPTUTREDNING FOR E6 MØRSVIKBOT N - 
BALLANGEN.   
 
 
Innstilling:  
 
Steigen kommune har behandlet den fremlagte KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen, og har 
følgende kommentarer og merknader. 
 
Kommunestyret er tilfreds med at det legges frem en utredning som belyser fjerning av 
flaskehalser for fremkommelig og sikker ferdsel på strekningen, og som viser alternativer for 
en fremtidig fergefri E6. 
 
E6 er Norges meste sentrale Europavei og går mellom Kirkenes i Norge og Trelleborg i 
Sverige. Veiens totale lengde er 3.120 km, hvorav ca. 2.628 km i Norge. Veien har ikke , og 
skal ikke ha , spesielle hindringer for kontinuerlig og døgnåpen trafikk. 
 
Unntaket er imidlertid kryssingen av Tysfjorden der en bl. a. opplever at: 
 

• Transport ikke kan skje på natten 
• Regularitetsbrudd ved dårlig vær 
• Ventetider og ekstra kostnader 
• Vanskelige fjelloverganger og høydedrag 

 
Slike forhold hemmer vekst og utvikling i landsdelen og bl.a. næringstransporter må velge 
andre fordyrende transportruter, spesielt ved internasjonale transporter. 
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Nordområdeutredningen (juni 2011) presiserte at ”E6 med tilførselsveier må ha høy 
regularitet.” 
 
Planforslaget til NTP 2014-23 påpeker at det ”gjennom arbeidet med KVU E6 Mørsvikbotn – 
Ballangen ses det også på muligheten for fergefri krysning av Tysfjorden”. Statens Vegvesen 
presiserer også i samme KVU at fergefri E6 er en målsetting på lengre sikt. 
 
Siden alle slike infrastrukturinvesteringer skjer i et perspektiv på ”lengre sikt”, er det viktig at 
arbeidet starter opp. 
 
Det bør være en nasjonal målsetting at E6 gjennom Norge blir fergefri. Det bør derfor 
gjennomføres en bredere analyse av fergefri E6 så snart som mulig. Målsettingen bør ses i 
sammenheng med nordområdestrategien. 
 
Med hensyn til de etappevise utbyggingene støttes de i hovedsak som de foreslås. Steigen 
kommune er tilfreds med tiltak som foreslås i etappe 1, ang. utbedringer som foreslås på E6 
Kråkmofjellet. En utbedring av dagens E6 mot Bognes og fergesambandet Bognes-Lødingen 
og tilknytningen til E 10 anser vi som viktig å få gjennomført. 
 
Steigen kommune går inn for en fremtidig fergefri E6. Kommunens syn er at den fergefri 
løsningen baseres på indre trase, som skissert i alternativ 4 i utredningen. 
 
Steigen kommune vil poengtere at fergesambandet Drag-Kjøpsvik og rv. 827 i dag benyttes i 
meget stor grad som hovedferdselsåre for næringslivet som kjører E6 mellom Fauske og 
Narvik. I de etappevise utbygginger som foreslås i utredningen, kommer det klart frem at dette 
alternativet vil være det beste med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og imøtekommelse 
av næringslivets transportbehov i en årrekke framover, til den fergefri løsningen basert på 
alternativ 4 i utredningen er realisert. 
 
Derfor er det uakseptabelt for Steigen kommune at fergesambandet Drag-Kjøpsvik i det hele 
tatt vurderes nedlagt. Dette kan kun skje når en fergefri E6 basert på indre alternativ sår 
ferdig. Som et ledd i den videre prosessen må derfor fergesambandet Drag-Kjøpsvik 
umiddelbart få 24 timers åpningstid med kontinuerlig frekvens, og det må utredes å drifte 
sambandet med 2 ferger frem til fergefri E6 er realisert.  
 
Steigen kommune ber i den forbindelse om at det snarest gjennomføres breddeutvidelse og 
utbedring av rv. 827 mellom kryss ved E6 og Drag fergekai. På samme strekning må gang- og 
sykkelveien forlenges helt opp til kryss ved E6. 
 
Steigen kommune ser viktigheten av en raskest mulig gjennomføring av tiltak og utbedringer, 
og ber om en forsering av tidsplanen, da vi mener en horisont på 30 år er uakseptabel lang tid. 
 
Vedtak: 
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Møtet hevet. 


