
Steigen kommune 
 

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen formannskap 
 

Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord   
Møtedato: 25.04.2012 Tid: 09:00 – 15:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Robert Dearsley, Kjersti Olsen og Thor 

Holand 
Forfall: Hanne Aasvik og Lisa Hetzler 
Varamedlemmer: Magne Vik og Astri G. Valberg 
Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Vegard Danielsen, Dag Robertsen, Turid Markussen, 

Lisbeth L. Aalstad og Tordis S. Langseth 
  
Innkalling: Godkjent 
Merknader: I sak 27 ble Robert Dearsley erklært inhabil. I sak 29 ble Asle Schrøder 

erklært inhabil. 
Behandlede saker: 27 – 33/12 
 
Underskrifter: Magne Vik og Thor Holand 
 
 
Orientering/drøftinger:  
 

- Kommunens økonomi. Ordfører og rådmannen holder møter rundt på forskjellige 
avdelinger. Ønskelig å informere de ansatte om situasjonen, og at de ansatte kan 
komme med forslag på besparelse av driftskostnadene til kommunen. Det var 
fagforbundene som ønsket å involvere alle ansatte. 

- Steigen kommune er med i nettverk for fjord og kyst kommuner. Nettverket har som 
felles mål å klare å skape inntekter på naturressurser/arealavgift. 

- Allhus. Anbudet er lagt ut på Doffin og fristen for å levere anbud er 23 mai. Etter det 
vil det vise seg om det er kommet inn et anbud som er innenfor rammene som 
kommunestyret har satt. Thor Holand stiller spørsmål om byggekomiteens myndighet 
og varighet, og mener det er feil at biblioteket ikke er med i byggetegningene som er 
lagt ut på Doffin.   

- Kommet et innspill om å søke om endring av postnummer 8289 Våg til 8289 Engeløy. 
Enstemmig for videre framdrift og saken sendes over til kommunestyret. 

- Valg av styrerepresentant i NSK A/S. Formannskapet går enstemmig inn for gjenvalg 
av Evy Røymo. Saken sendes over til kommunestyret for endelig vedtak. 

- Hurtigbåtproblematikken. Kommet inn forslag på endring av dagens tilbud, der nord-
kommunen skal ha egen lokalbåt med bytte i Helnessund. Asle Schrøder tar kontakt 
med Torghatten og med Hamarøy kommune for å høre deres syn på saken. 
Formannskapet ønsker foreløpig å stå ved sine tidligere vedtak om en egen hurtigbåt 
til Steigen. 
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- Stimuleringstilskuddet til Veterinærtjenesten i Nord Salten er blitt redusert, og faren 

for fraflytting/mangel på veterinærer er faretruende stor. Kommunen må ta stilling til 
om kommunen skal kompensere for reduksjoner på tilskuddet fra fylkesmannen. 
Ønskelig med en samtale med veterinærene, kommunene i Nord Salten og 
fylkemannen om hvordan vurderingene har blitt gjort.  

- Forslag fra Thor Holand om at det bør diskuteres rolleforståelse mellom politikere og 
administrasjonen. Asle prøver å få til dette ved en senere anledning.  

 
 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Magne Vik (sign)   Thor Holand (sign) 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 25.04.12 
 
 
Tina Sennesvik 
Servicekonsulent  
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
27/12 12/181   
 EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  

 
28/12 12/417   
 BOLIGBYGGING  

 
29/12 12/320   
 SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY 

VANNVERK  
 

30/12 12/309   
 INNSPILL TIL  TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 - 2024  

 
31/12 12/428   
 ÅRSMELDING 2011  

 
32/12 12/432   
 REGNSKAP 2011  

 
33/12 12/254   
 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - STEIGEN VEKST  

A/S  
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27/12  
EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  
 
 
Innstilling:  
Formannskapet vedtar at kommunen skal stå som eier av en Frivillighets-/ verdighetssentral i 
Steigen kommune. 
 
Behandling: 
Robert Dearsley ble erklært inhabil jfr forvaltningsloven § 6e, med 4  mot 3 stemmer etter at 
ordfører brukte sin dobbelstemme. 
Forslag til tillegg til innstiling fra Asle Schrøder: ”Det må vurderes om den ansatte i 
frivillighetssentralen kan finnes blant dagens kommunalt ansatte.” 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
Tillegg til innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer, etter at ordfører har brukt sin 
dobbelstemme 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Formannskapet vedtar at kommunen skal stå som eier av en Frivillighets-/ verdighetssentral i 
Steigen kommune. Det må vurderes om den ansatte i frivillighetssentralen kan finnes blant 
dagens kommunalt ansatte. 
 
 
 
 
28/12  
BOLIGBYGGING  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommunestyre godkjenner boligbygging slik det er skissert i saksframlegget. 
Rådmann gis fullmakt til å foreta låneopptak på ca 6 mill kr i  perioden 2012-2013 for å 
kunne gjennomføre prosjektet. Prosjektet innarbeides i forestående budsjettregulering, og 
innarbeides i rullering av økonomiplanen for 2013-2016 
 
 
Behandling: 
Tillegg til innstilling fra Thor Holand: ”Før anbudsrundene igangsettes, må det vurderes om 
man kan legge ut anbudet både med og uten forpliktelser om at entreprenøren skal bygge 
tilsvarende antall boliger.” Tilleggsforslaget falt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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29/12  
SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY VANNVERK  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommune setter i gang utredning av konsekvenser ved kommunal overtakelse av 
Røssøy vannverk BA, herunder også konsekvenser for kommunal vannavgift. Rådmannen gis 
fullmakt til å engasjere ekstern konsulent for utredning og kostnadsberegning av utbygging av 
Engeløy/Bogen vannverk til Røssøy, innenfor ei ramme på kr. 400.000,-. Kostnadene dekkes 
med låneopptak.  
Det legges vekt på etablere dialog med alle parter som blir berørt av ei eventuell utbygging, 
samt Mattilsynet. Steigen kommune vil fatte vedtak i forhold til kommunal overtakelse av 
Røssøy vannverk BA når konsekvensene er tilstrekkelig utredet. 
 
 
Behandling: 
Asle Schrøder ble enstemmig erklært inhabil jfr forvaltningsloven § 6e.  
Varaordfører Fred Eliassen trer inn som ordstyrer. 
 
Forslag 1  fra Thor Holand: ”Steigen kommune har foreløpig ikke økonomi til å overta 
Røssøy vannverk med de forpliktelser som det innebærer.” Forslaget falt med 5 mot 1 
stemmer.  
Forslag fra Fred Eliassen: Første avsnitt strykes. ”Når denne prosessen er avklart kan 
formannskapet og rådmannen utrede overdragelse av bare Røssøy vannverk. Dialogen bør 
være avsluttet inne utgangen av mai.” Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Forslag 2 fra Thor Holand: ”Steigen kommune skal kartlegge interessen blant private 
vannverk på strekningen Sandvåg – Røssøy for å delta i Engeløy/Bogen vannverk.”  
 
 
 
Vedtak: 
Ved alternativ votering mellom forslag fra Fred Eliassen og forslag 2 fra Thor Holand, ble 
forslaget fra Fred Eliassen vedtatt med 4 mot 3 stemmer, etter at varaordfører har brukt sin 
dobbelstemme. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Det legges vekt på etablere dialog med alle parter som blir berørt av ei eventuell utbygging, 
samt Mattilsynet. Steigen kommune vil fatte vedtak i forhold til kommunal overtakelse av 
Røssøy vannverk BA når konsekvensene er tilstrekkelig utredet. 
Når denne prosessen er avklart kan formannskapet og rådmannen utrede overdragelse av bare 
Røssøy vannverk. Dialogen bør være avsluttet inne utgangen av mai.   
 
 
 
  
 
 
30/12  
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INNSPILL TIL  TRANSPORTPLAN NORDLAND 2013 - 2024  
 
 
Innstilling:  
Formannskapet i Steigen går inn for de framlagte innspillene til Transportplan Nordland 
2013- 2024 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
31/12  
ÅRSMELDING 2011  
 
 
Innstilling:  
Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2011 til etterretning. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
32/12  
REGNSKAP 2011  
 
 
Innstilling:  

1. Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens 
regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunens regnskap for 2011. 

2. Regnskapsmessig merforbruk, kr. 1.744.931,- dekkes av disposisjonsfondet. 

 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
33/12  
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SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - STEIGEN VEKST A/S  
 
 
Innstilling:  
 
1. Steigen kommune innvilger søknad fra Steigen Vekst A/S om kommunal garanti for lån 

inntil kr. 2 400 000,-. 
2. Garantien gis som selvskyldnerkausjon, jfr. forskrift om kommunale og fylkeskommunale 

garantier av 2. februar 2001, endret ved forskrift av 26. juni 2008 nr. 1002, § 2. 
3. Garantien reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og garantiens varighet skal ikke 

overstige 22 år, jfr. Garantiforskriftens § 3. 
4. Det er videre en forutsetning at det ikke utbetales utbytte så lenge det foreligger 

kommunal garanti på lånet.. 
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette nærmere betingelser i henhold til 

Garantiforskriften. 

 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Møtet hevet. 


