
Steigen kommune 
 

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen kommunestyre 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   
Møtedato: 02.05.2012 Tid: Kl. 09:00 – 17:10 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl, Fred Eliassen, Torbjørn   
                       Hjertø, Evy Røymo, Odd Rikard Bredal, Thor Holand, Wibeke Aasjord 
                      Juul, Hilde Husøy, Elisabeth Hetzler, Magne Vik, Robert Dearsley, 
                      Astri G. Valberg, Kjersti Synnøve Olsen 

 

Forfall:          Hannne Aasvik, Thomas Fjordbak Jensen  
Varamedlemmer: Ronald Pettersen, Torhild Nilsen  
Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Tordis Sofie Langseth, Vegard 
                                    Danielsen, Bodil Friis, Turid Markussen, Lisbeth Lie Aalstad, 
                                    Per Løken, Elin B. Grytøyr, Jan Sture 
                                        

 

  
Innkalling:  Godkjent  
Merknader:  Under behandling av sak 27/12 ble habiliteten til Torbjørn Hjertø tatt opp til 
behandling på grunn av sin rolle som styreleder for Coop Steigen. Han ble enstemmig erklært 
inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 e. 
Habiliteten til Elisabeth Hetzler ble også tatt opp. Hun eier og driver Steigen Vertshus. Hun 
ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6e. 
Også habliliteten til Astri G. Valberg ble tatt opp. Hun eier og driver Helsetorget i 
Leinesfjord. Astri G Valberg ble enstemmig erklært inhabil, jfr. Forvaltningslovens § 6 e. 
Til slutt ble Habiliteten til Ronald Pettersen tatt opp til behandling. Han er asnsatt ved Coop 
Steigen avd. Leiensfjord. Han ble enstemmig erklært habil til å være med på behandlingen av 
saken. 
 
Under behandling av sak 28/12 ble habiliteten til Torbjørn Hjertø tatt opp til behandling på 
grunn av sin rolle som styreleder for Coop Steigen. Han ble enstemmig erklært inhabil, jfr. 
Forvaltningslovens § 6 e, 
Habiliteten til Elisabeth Hetzler ble også tatt opp. Hun eier og driver Steigen Vertshus. Hun 
ble enstemmig erklært inhabil. (Forvaltningslovens § 6 e). 
Også habliliteten til Astri G. Valberg ble tatt opp. Hun eier og driver Helsetorget i 
Leinesfjord. Astri G Valberg ble enstemmig erklært inhabil. (Forvaltningslovens § 6 e). 
 
Under behandling av sak 27 og 28/12 tiltrådte Kjell T. Arntsen og Solbjørg Jakobsen. Sakene 
ble således behandlet av 16 representanter. 
 
Under behandling av sak 32/12 ble habiliteten til Asle Schrøder vurdert da han er medeier og 
styreleder i Steigen Sjøhus AS, jfr. forvaltningslovens § 6 e. Han ble enstemmig erklært 
inhabil. 
 
Under behandling av sak 33/12 ble habiliteten til Evy Røymo vurdert da hun er styremedlem 
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i Steigen vekst, jfr. Forvaltningslovens § 6 e.  Hun ble mot en stemme erklært inhabil. 
 
Under behandling av sak 39/12 ble habiliteten til Roberts Dearsley vurdert da han er medlem 
av interimstyret for frivilligsentralen, jfr. Forvaltningslovens § 6 e. Han ble erklært inhabil 
mot 2 stemmer. Solbjørg Jakobsen tiltrådte under behandling av saken. 
Også habiliteten til Asle Schrøder ble vurdert som saksbehandler i saken. Han ble enstemmig 
erklært habil. 
 
Under behandling av sak 41/12 ble habiliteten til Fred Eliassen vurdert da han har vært 
tidligere saksbehandler i saken og vært involvert som medlem i Steigen Sportsklubbs 
fotballgruppe, jfr. Forvaltningslovens § 6 e. Han ble enstemmig erklært inhabil. 
 
 
Behandlede saker: 26-41/12 
 

 

 
Underskrifter: 
Torbjørne Hjertø 
Wibeke Aasjord Juul 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Torbjørn Hjertø (sign.)  Wibeke Juul Aasjord (sign.) 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 02.05.12 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicekonsulent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
26/12 11/551   
 DETLJREGULERINGSPLAN MANNSHAUSEN - 2. GANGS 

BEHANDLING  
 

27/12 11/292   
 OMRÅDEPLAN FOR LEINESFJORD SENTRUM - 2. GANGS 

BEHANDLING  
 

28/12 09/731   
 VEDR. VEI MELLOM STEIGENTUNET OG COOP  

 
29/12 12/432   
 REGNSKAP 2011  

 
30/12 12/428   
 ÅRSMELDING 2011  

 
31/12 12/417   
 BOLIGBYGGING  

 
32/12 12/320   
 SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY 

VANNVERK  
 

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

A/S  
 

34/12 12/5   
 VALG AV FORLIKSRÅD OG LEDER FOR RÅDET  FOR PERIODE N 

01.01.13-01.01.17  
 

35/12 12/5   
 VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR 

PERIODEN 01.01.13-01.01.17  
 

36/12 12/5   
 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.13-01.01.17  

 
37/12 12/87   
 VALG AV STEIGEN KOMMUNES 

REPRESENTANT/VARAREPRESENTANT TIL STYRET I SALTEN 
KRAFT AS  
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38/12 12/466   
 ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289  VÅG  

 
39/12 12/181   
 EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  

 
40/12 11/1094   
 AREALAVGIFT - STØTTE AV PRESSEMELDING  

 
41/12 10/53   
 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN/FORSKUTTERT BELØP  
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26/12  
DETLJREGULERINGSPLAN MANNSHAUSEN - 2. GANGS BEHANDL ING  
 
 
Innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
detaljreguleringsplanen for Mannshausen med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 7. mars 2012. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse 
og endringer fra høringsutkast. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
  
27/12  
OMRÅDEPLAN FOR LEINESFJORD SENTRUM - 2. GANGS BEHAN DLING  
 
 
Innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
områdereguleringsplan for Leinesfjord sentrum med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 20.3.2012. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse og 
endringer fra høringsutkast. 
 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra administrasjonen: 
”Eldre reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves, jfr. beskrivelse i planprogram”. 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre 
områdereguleringsplan for Leinesfjord sentrum med plankart, tilhørende bestemmelser og 
planbeskrivelse sist revidert 20.3.2012. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse og 
endringer fra høringsutkast 
Eldre reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves, jfr. beskrivelse i planprogram  
 
 
 28/12  
VEDR. VEI MELLOM STEIGENTUNET OG COOP  
 
 
Innstilling:  
Brua over Myklebostadelva mellom COOP og NAV-bygget stenges for biltrafikk. Formålet 
med stenging er å legge bedre til rette for fotgjengere i kommunesenteret.  
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Vedtak: 
Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 3 stemmer. 
 
 
 29/12  
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. 
 
 
  
30/12  
ÅRSMELDING 2011  
 
 
Innstilling:  
Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2011 til etterretning. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 31/12  
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: 
Utsettelsesforslag fra Evy Røymo/Salve Kildahl. 
Forslaget falt mot 5 stemmer. 
 
Tilleggsforslag  fra Thor Holand: 
”Før anbudsrunden igangsettes, må det vurderes om man kan legge ut anbudet både med og 
uten forpliktelse at entreprenøren skal bygge tilsvarende antall boliger”. 
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Vedtak: 
Tilleggsforslag fra Thor Holand falt mot 5 stemmer. 
Forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
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. 
 
 
 
32/12  
SØKNAD OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV RØSSØY VANNVERK  
 
 
Formannskapets innstilling: 
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.   
 
 
 
Behandling: 
Forslag fra Torhild Nilsen: 
Administrasjonens opprinnelige innstilling som lyder: 
” 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.” 
 
 
Vedtak: 
Ved alternativ votering mellom Torhild Nilsens forslag  og formannskapets innstilling, ble 
Torhild Nilsens forslag vedtatt med 9 mot 7 stemmer. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
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 
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Røssøy vannverk BA når konsekvensene er tilstrekkelig utredet. 
 
 
 
 33/12  
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. 
 
 
  
34/12  
VALG AV FORLIKSRÅD OG LEDER FOR RÅDET  FOR PERIODEN  01.01.13-
01.01.17  
 
 
Innstilling:  
 
Steigen kommunestyre velger ut fra valgnemndas forslag følgende 
medlemmer/varamedlemmer til Steigen forliksråd for perioden 01.01.l3-01.01.17: 
 
Faste medlemmer: 
Torhild Nilsen, 8285 Leines 
Salve Kildahl, 8289 Våg 
Rigmor Hansen, 8286 Nordfold 
 
Varamedlemmer: 
1. Kent Inge Eliassen, 8286 Nordfold 
2. Nina Lund, 8288 Bogøy 
3. Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord 
 
Videre velger kommunestyret Torhild Nilsen, 8285 Leines som formann for rådet. 
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Behandling: 
 
Forslag fra Evy Røymo: 
”Formann endres til leder” 
 
 
Vedtak: 
Instillingen m/endringsforslag fra Evy Røymo ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Faste medlemmer: 
Torhild Nilsen, 8285 Leines 
Salve Kildahl, 8289 Våg 
Rigmor Hansen, 8286 Nordfold 
 
Varamedlemmer: 
1. Kent Inge Eliassen, 8286 Nordfold 
2. Nina Lund, 8288 Bogøy 
3. Knut Sivertsen, 8283 Leinesfjord 
 
Videre velger kommunestyret Torhild Nilsen, 8285 Leines som leder for rådet. 
 
 
 35/12  
VALG AV MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET FOR PERIO DEN 
01.01.13-01.01.17  
 
 
Innstilling:  
 
Steigen kommunestyre velger, ut fra valgnemndas forslag, følgende personer som 
møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.13-01.01.17: 
 
1. Helge Skram, 8283 Leinesfjord 
2. Kjersti Gylseth, 8285 Leines 
3. Atle Nystad, 8283 Leinesfjord 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  
36/12  
VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.13-01.01.17  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommunestyre velger etter forslag fra Steigen valgnemnd følgende personer som 
skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.13-01.01.17: 
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Kjell T. Arntsen, 8286 Nordfold 
Mari Wattum, 8286 Nordfold 
Agnar Hansen, 8288 Bogøy 
Marita Helskog, 8288 Bogøy 
Jarle Hansen, 8288 Bogøy 
Evy Røymo, 8285 Leines 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  
37/12  
VALG AV STEIGEN KOMMUNES REPRESENTANT/VARAREPRESENT ANT TIL 
STYRET I SALTEN KRAFT AS  
 
 
Innstilling:  
Steigen kommunestyre velger Evy Røymo, 8285 Leines som representant og Agnar Hansen, 
8288 Bogøy som vararepresentant til styret i Nord-Salten Kraft AS. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
38/12  
ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289  VÅG  
 
Innstilling:  
Steigen kommune vedtar å søke om å få endret navnet på postnummer 8289 VÅG til 8289 
Engeløy. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 39/12  
EIERSKAP TIL FRIVILLIGHETSSENTRALEN  
 
 
Innstilling:  
Formannskapet vedtar at kommunen skal stå som eier av en Frivillighets-/ verdighetssentral i 
Steigen kommune. 
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Behandling: 
 
Forslag fra Thor Holand: 
”Steigen kommune skal ikke stå som eier av Frivillghetssentralen og anmoder om at 
Frivillighetssentralen organiseres med grunnlag i bredest mulig oppslutning fra frivilligheten i 
Steigen”. 
 
 
Vedtak: 
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslag fra Thor Holand, ble 
administrasjonens innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 
Tilleggsforslag fra formannskapet ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. 
 
 
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. 
 
 
 
40/12  
AREALAVGIFT - STØTTE AV PRESSEMELDING  
 
 
Innstilling:  
 
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:  
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”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 eie ndomsskattegrunnlaget 
utvides til også å gjelde verdien av fisken i merde n.” 
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. 
 
 
Vedtak: 
Støtteerklæringen ble vedtatt mot 1 stemme. 
 
 
  
41/12  
SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV LÅN/FORSKUTTERT BELØP  
 
 
Innstilling:  
 

1. Kommunestyret vedtar å ettergi tidligere forskuttert beløp knyttet til bygging av 
ballbinge i Leinesfjord med kr. 163.860,-. 

2. Når det gjelder forskuttert beløp knyttet til kunstgressbane, kr. 87.893,-, opprettholdes 
kravet inntil sluttregnskap foreligger. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Evy Røymo: 
”Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Til dette møtet skal fullstendig regnskap for 
prosjektet foreligge”. 
 
Forslag fra Kjersti Olsen: 
”Rødt foreslår at det forskutterte beløpet omgjøres til et rentefritt lån. Rådmannen utarbeider 
forslg til nedbetalingsplan og over hvor lang tid nedbetaling skal foregå.” 
 
 
Vedtak: 
Utsettelsesforslaget fra Eyv Røymo ble vedtatt mot 1 stemme. 
Det ble ikke stemt over forslag fra Kjersti Olsen. 
Pkt.2  i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
 1. Saken utsettes til neste kommunestyremøte. Til dette møtet skal fullstendig regnskap for           
prosjektet foreligge. 
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2.  Når det gjelder forskuttert beløp knyttet til kunstgressbane, kr. 87.893,-, opprettholdes 
kravet inntil sluttregnskap foreligger. 
 
 Spørretime: 

 
* Spørsmål fra FRP v/Magne Vik ang. brannberedskapen i Steigen kommune. 
Svar fra Tordis Sofie Langseth på at ut i fra ”Forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen”, så er beredskapen i Steigen kommune forsvarlig. 
Hun henviste også til ROS-analyse som er utført av Salten Brann. 
 
 
* Spørsmål fra FRP v/Magne Vik vedr. reinbestanden i Steigen – hva blir gjort fra 
kommunens side? 
Svar fra Asle Schrøder om at kommunen har gjort henvendelse til forvaltningen om å få et 
møte, men har ikke fått respons. Enighet om å prøve å få til et møte med reineier snarest. 
 
* Spørsmål fra Pensjonistpartiet v/Robert Dearsley – ønsker å vite noe mer om kommunens 
datakostnader. 
Svar fra Roy Hanssen på hva dagens kostnader er. Disse utgiftene har økt de siste år. 
Orienterte om hva nabokommunene har i kostnader, de ligger ganske likt. Anbud er på tur ut i 
Doffin i løpet av kort tid. 
 
* Interpellasjon fra Rødt ble vedtatt utsatt til neste møte. 
 
 
Møtet hevet. 
 


