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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09:00 
 
 
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. 
 
 

TILLEGG SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 37/12 12/87 
  VALG AV STEIGEN KOMMUNES 

REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL STYRET I 
SALTEN KRAFT AS  

 
PS 38/12 12/466 
  ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289  VÅG  
 
PS 39/12 12/181 
  EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  
 
PS 40/12 11/1094 
  AREALAVGIFT - STØTTE AV PRESSEMELDING  
 
Eventuelt. 
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VALG AV STEIGEN KOMMUNES REPRESENTANT/VARAREPRESENT ANT TIL 
STYRET I SALTEN KRAFT AS 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 12/87   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommunestyre velger Evy Røymo, 8285 Leines som representant og Agnar Hansen, 
8288 Bogøy som vararepresentant til styret i Nord-Salten Kraft AS. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
I henhold til Nord-Salten Kraft AS sine vedtekter skal eierkommunene Sørfold, Steigen, 
Tysfjord og Hamarøy ha 1 representant hver med vararepresentant i styret. 
Styret velges av generalforsamlingen etter forutgående behandling i de respektive 
kommunestyrer. 
 
I møte i STH-utvalget mandag 12.april 2010 ble saken diskutert og utvalget anbefaler at hver av 
kommunene peker ut 2 representanter. 
Utvalget påpeker viktigheten av å få et kompetent, bredt og godt sammensatt styre. 
Den enkelte kommune oppfordres til å utnevne 1 mann og 1 kvinne og gi kommunens 
representant i generalforsamlingen fullmakt til å avgjøre valg av styremedlem og varamedlem. 
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ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289  VÅG 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: N61   
Arkivsaksnr.: 12/466   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommune vedtar å søke om å få endret navnet på postnummer 8289 VÅG til 8289 
Engeløy. 
 
 
 
Saksutredning: 
For en tid tilbake dekket 8289 Våg deler av Engeløy. Etter at postkontoret på Ålstad ble 
nedlagt har 8289 Våg vært postadresse for hele Engeløy. 
 
Navnet gir imidlertid ikke en god indikasjon på hvilket område det skal dekke. Det har også til 
tider vært misvisende for folk som ikke er lokalkjente, i og med at stedsnavnet Våg bare er en 
liten del av Engeløya. Stedsnavnet Våg  finnes det dessuten mange av rundt om i landet. 
Det vil derfor være fornuftig og en mye mere presis beskrivelse av området som 8289 skal 
dekke om navnet endres til Engeløy. Det anbefales derfor at det søkes om endring av navnet 
fra Våg til Engeløy.  
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EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: F08   
Arkivsaksnr.: 12/181   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/12 Steigen formannskap 25.04.2012 
39/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet vedtar at kommunen skal stå som eier av en Frivillighets-/ verdighetssentral i 
Steigen kommune. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 25.04.2012 sak 27/12 
 
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 kommunale 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. 
 
 
 
Saksutredning: 
Steigen kommune hadde for en del år siden en frivillighetssentral som ble nedlagt i 
forbindelse med en budsjettprosess. Den gangen var sentralen en frittstående 
forening/organisasjon som kommunen ga et tilskudd til. 
 
Grupperingen som nå har jobbet frem en søknad om tilskudd til etablering av en 
frivillighetssentral på nytt igjen, legger opp til at det denne gangen er kommunen som skal stå 
som eier av sentralen. Bakgrunnen for dette er et ønske om å sikre større langsiktighet og 
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forpliktelse for kommunen, slik at ikke tilskuddet så lett kan fjernes igjen. Det vil også 
forenkle arbeidet for styret i sentralen dersom den som jobber der er kommunalt ansatt. 
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AREALAVGIFT - STØTTE AV PRESSEMELDING 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: U43   
Arkivsaksnr.: 11/1094   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/12 Steigen kommunestyre 02.05.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre støtter pressemeldingen fra nettverket for fjord- og kystkommuner, 
hvor hovedfokuset er at det bør innføres en arealavgift til kommunene fra oppdrettsnæringen. 
Saksutredning: 
Steigen kommune er medlem i nettverket for fjord- og kystkommuner. Dette nettverket består 
av vel 50 fjord- og kystkommuner over hele landet. 
Nettverket har jobbet mest med å sikre ordninger som vil gi kommunene noe igjen når 
fellesskapet avgir noe av sine allmenninger både på land og hav. Det som har hatt størst fokus 
til nå har vært problemstillinger i forhold til vindmølleparker og havbruksnæringen. 
Nettverket kom den 24. april ut med en pressemelding som går på at dersom kommunene i 
fremtiden skal være villige til å sette av areal til oppdrettsnæringen, så er det viktig at 
næringen bidrar økonomisk, og direkte til lokalsamfunnet gjennom en arealavgift som i sin 
helhet skal gå til kommunene hvor selve produksjonen foregår. 
For Steigen kommune er oppdrettsnæringen særdeles viktig. Det kan ikke sies sterkt nok hvor 
mye denne næringen betyr i forhold til arbeidsplasser og det å sikre bosettingen i kommunen 
vår.  Likevel er det ikke urimelig at kommunen får en liten del av den verdiskapingen som blir 
skapt i våre havområder. Slik det er nå tas det ut store økonomiske utbytter, som for det meste 
forsvinner ut av kommunen. For næringen som helhet tok eierne i årene 2006 – 2010 ut 6,3 
milliarder kroner, mens kommunene som har lagt til rette for næringen ikke har fått tatt del i 
dette.  
Det synes nå som om flere og flere, også innen havbruksnæringen, ser at det ikke vil være 
urimelig at en del av overskuddet kommer lokalsamfunnene til gode.  
Nordland arbeiderparti har gjort følgende vedtak om dette:  
 
”Vi registrerer at flere kommuner er skeptisk til å avgi arealer til  
oppdrettsanlegg. De forventer at en større del av v erdiskapingen legges  
igjen i de kommuner hvor anleggene er lokalisert. P å denne bakgrunn krever  
vi at kommuner som avgir areal til oppdrettsnæringa  skal få kompensert dette 
gjennom en egen arealavgift, eventuelt at eiendomss kattegrunnlaget utvides 
til også å gjelde verdien av fisken i merden.” 
Nordland Senterparti har gjort følgende vedtak: 

 
”Nordland Senterparti krever at det snarest kommer på plass ordninger som gjør at de 
kommunene hvor oppdrettsnæringen er lokalisert, får sin rettmessige del av verdiskapingen. 
Dette kan gjøres med en arealavgift eller en avgift i forhold til produsert mengde fisk, og dette 
skal i sin helhet tilfalle kommunene.” 
Vedlagt ligger pressemeldingen av 24.04.2012 fra NFKK, nettverk fjord- og kystkommune. 
 
 
 


