
Steigen kommune 
 

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen kommunestyre 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   
Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09:00- 16:00 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Asle Schrøder, Salve Kildahl, Fred Eliassen, Hanne Aasvik, Torbjørn Hjertø, 
                       Evy Røymo, Odd Rikard Bredal, Thor Holand, Wibeke Aasjord Juul, Hilde 
                       Husøy, Thomas Fjordbak Jensen, Magne Vik, Robert Dearsley, Astri G. 
                       Valberg, Kjersti Synnøve Olsen 
 

 

Forfall:           Sissel Grimstad, Elisabeth Hetzler 
 

 

Varamedlemmer: Kari Danielsen, Kjell T. Arntsen 
 

 

Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Bodil Friis, Tordis Sofie Langseth, 
                                       Vegard Danielsen, Turid Markussen, Dag Robertsen, Berit Woie 
                                       Berg, Morten Hønnås (orienterte om polititjenesten) 

 

  
Innkalling:  Godkjent.  
Merknader:  I forbindelse med forslaget om å flytte Leines barnehage inn i Leines skole ble  
                      habiliteten til Evy Røymo tatt opp ( er gift med en som sitter i styret i               
                      barnehagen),  
                      Også habiliteten til Hilde Husøy ble vurdert (hennes mor er styrer i barnehagen). 
                      Til slutt ble også habiliteten til Wibeke Aasjord Juul tatt opp. 
                      ( hennes far er medeier i Helnessund Holding som har aksjer i barnehagen).  
                      Alle tre ble enstemmig erklært å være habile. 
 
Interpellasjon til folkevalgte (formannskap og kommunestyre) 
 

1. Kommunal demens- og omsorgsplan 2012-2015 
 
Begrunnelse: 
Med basis i forskning har myndighetene utfordret sivilsamfunnet til å ta aktivt ansvar i dagens 
samfunn, og lagt føringer hvordan dette kan oppnås. Dette bør synes i blant annet 
koordinering, tilrettelegging, støtte og effektivisering av all frivillig virksomhet som drives i 
kommunen. 
 
Det er også fremhevet betydningen av samarbeidet mellom det offentlige og sivilsamfunnet. 
For ”sluttbrukerne” på lokalt plan vil dette ofte være samspillet mellom helsetjenestene og 
frivillige hjelpere. 
 
 
 
I helserelaterte kommunal planer bør det også innarbeides et realistisk og visjonært 
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innhold på dette feltet. 
 
Spørsmål: 
 
Er forsamlingen enig i et slikt resonnement? 
 
Robert Dearsley (Pensjonistpartiet)                              Astri G. Valberg (Pensjonistpartiet) 
 
 
 
Til ordfører Asle Schröder                                                   
       
Interpellasjon om flyktningepolitikk og integrering . 
 
Rødt er opptatt av at flyktningepolitikken i Steigen skal være god og gjennomtenkt på alle 
områder, særlig i forhold til barn.  Kommunen må vise et offensivt engasjement for å 
imøtekomme de utfordringene det er å bosette flyktninger i en liten kommune.  
 
Flyktningene som kommer til oss, kommer fra svært vanskelige forhold, gjerne fra 
flyktningleire hvor de har bodd i årevis under kummerlige forhold. Hvor familiene er splittet, 
mor, far eller barn er drept eller har forsvunnet. De har levd et liv i usikkerhet og frykt – det er 
vårt ansvar å legge forholdene til rette for dem når de kommer til Steigen, slik at de trives og 
på sikt kan bli en berikelse for oss alle. 
 
Utfordringene ligger bl.a. i en varierende grad av lese og skrivekunnskaper i norsk, fra 
ingenting til litt. Det er utfordringer knyttet til forståelse av den norske kultur, og kommunenes 
støtteapparat (skole/helse) vet lite eller ingenting om flyktningenes fysiske og psykiske 
bakgrunn. 
 
Kommunen mangler både planer for å ta vare på flyktningene som kommer hit og instrukser 
for hvordan de ulike fagmiljøer skal forholde seg til flyktningene og til hverandre. 
 

• Steigen kommune må utarbeide en overordnet plan for mottak av flyktninger, dette er 
kommunestyrets ansvar og må prioriteres og det haster. I tillegg må de ulike 
fagmiljøene utarbeide instrukser for mottak av og arbeidet med flyktningene. 

 
• Skole og oppvekstetaten må utarbeide instrukser/planer for arbeid med 

minoritetsspråklige barn i barnehagene og skolene. 
 

• Helse og omsorgsetaten må utarbeide instrukser/planer for den hjelp og støtte etaten 
kan tilby, og hvordan de best kan være forberedt på å møte våre nye naboer. 

 
Den norske stat har erkjent at det koster mye penger for kommunene å bosette flyktninger. 
Derfor får kommunene tilskudd til disse ekstra kostnadene.         
Steigen kommune mottok pr. 30.10.2011, kr. 1 245 200 i tilskudd til arbeidet med å bosette og 
integrere flyktninger. Beløpet for hele 2011 kjenner vi ikke, men for 2012 vil tilskuddet totalt 
være betydelig større. 
 
Det er svært viktig at de tilskuddene kommunen får, for å bosette og integrere flyktninger, 
faktisk brukes på arbeidet med flyktningene. Disse pengene må bety økte ressurser innenfor de 
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berørte etater, enten det nå er skole, barnehage eller ulike tilbud knyttet til helse og omsorg. 
Dersom det ikke gjør det, betyr det at de ansatte i disse etater får flere og annerledes oppgaver 
og må springe fortere. 
 
 
På bakgrunn av dette vil jeg stille følgende spørsmål til ordføreren: 
 

1. Hvordan er tilskuddet Steigen kommune mottok i 2011 disponert. Hvilke poster knyttet 
til mottak av flyktninger er tilført økte ressurser. 

2. Er ordføreren enig i at det bør utarbeides en overordnet plan for mottak av flyktninger 
og at kommunestyre pålegger fagmiljøene å utarbeide instrukser og planer for mottak 
av flyktninger. 

3. Vil ordføreren støtte et forslag om oppretting av en miljøarbeiderstilling knyttet til 
integrering av flyktninger? Miljøarbeideren vil bistå flyktningekonsulenten i å løse 
praktiske oppgaver knyttet til mottak av flykninger og bidra til en raskere og bedre 
integrering i vår kommune. 

 
 
 
Rødt Steigen 
Kjersti Olsen 
 
 
Svar til Interpellasjon fra Rødt v/ Kjersti Olsen om flyktningepolitikk og integrering: 
 

1. Regnskapet i 2011 viser et overskudd på ca 200 000. Pengene går til inntektssikring av 
flyktningene, etablering i bolig, integreringstiltak og lønn til flyktningtjenesten. 
Tilskuddet i fjor var vel 2, 7 millioner. Årets  tilskudd blir på vel 3,4 millioner ut fra de 
som bor her i dag. I tillegg til at det medfører økte rammeoverføringer som andre  
innbyggere som flytter til kommunen.   

2. Det er opprettet en gruppe fra skole, helse og Nav som prøver å få nedskrevet 
samarbeidsrutiner og god samhandling for å ta imot flyktninger, med klar 
ansvarsfordeling. Undertegnede gjennomgår for tiden retningslinjer og reviderer dette. 
Det er vedtatt bosetting av 10 flyktninger i år, men det har ikke vært bosatt noen pga. 
mangel på bolig. Det er kommet 9 gjennom familieforening.  

3. Vi har i dag et engasjement på 20 % miljøarbeiderstilling i forhold til praktiske ting 
ved etablering i bolig og en del skyss. Nav Steigen prioriterer økt stilling for 
flyktningkonsulentstilling først, før evt. miljøarbeiderstilling. da det er uholdbart med 
bare 50%. Det er ingen andre kommuner som bare har en 50% stilling som 
flyktningkonsulent. Det går ut over integreringsarbeidet.  

 
 
Berit Woie-Berg 
 
 
 
Orienteringer: 

• Orientering  ang. lensmannskontorsituasjonen v/lensmann Morten Hønnås. Generell 
orientering om politietaten på nasjonalt nivå (resultatreformen). Resultatreformen skal 
se på ulike forhold som innkjøp, bemanning, sentralisering osv. + endring av 
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organisasjonsstrukturen. Organisasjonsstrukturen for de ulike politidistrikter er et 
sentralt område + omorganisering av lensmannsdistriktene. Hva som legges fram i 
forbindelse med resultatreformen vil være avgjørende i forhold til strukturen i 
lensmannsdistriktene iflg. Hønnås. 

• Orientering fra Kjell T. Arntsen om kystveien.. 
• Orientering fra Inge Albriktsen om status for allhusanbudet. 
• Orientering fra Bodil Friis om helsetilsynets (Fylkeslegens) vurderinger og 

konklusjon i forbindelse med dødsfall ved Nygårdsheimen. 
 
 
 
 
Behandlede saker: 42/12 

 

 
Underskrifter: 
Salve Kildahl 
Thomas Fjordbak Jensen 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Salve Kildahl (sign.)  Thomas Fjordbak Jensen (sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 12.06.12 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicekonsulent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
42/12 12/580   
 REDUKSJON AV KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ - MULIG 

OMRÅDER/TILTAK  
 
  



  

Side 6 av 9 

42/12  
REDUKSJON AV KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ - MULIG OMRÅDER/T ILTAK  
 
 
 Formannskapets innstilling: 
 
Innsparinger: 
 
 

• Renhold og vaskeritjeneste     kr.  74.000,- 
• Steigenbarnehagen Leines inn i skolelokaler Leines  ”   100.000,- 
• Slå sammen grupper på ungdomstrinnet   ”   460.000,- 
• Voksenopplæringen innsparing    ”   370.000,- 
• Hjemmetjenesten overtar utkjøring av mat til hjemme- 

            boende        ”   100.000,- 
 
     Sum        ” 1.104.000,- 
 
 
 
Administrasjonen anmodes om å komme tilbake med nærmere økonomiske vurderinger 
vedrørende: 
 

• Drift av servicekontoret, oppgaver og effektivisering 
• Seniorpolitikk ansatte 
• Pensjonsordning – ny anbudsrunde 
• Leiebilordning – ny anbudsrunde 
• EDB – ny anbudsrunde 
• Vikarordning i skolen 
• Helårsåpent basseng i Leinesfjord 
• Matvarer Steigentunet – ny anbudsrunde 
• Oppgaver (framtidige) som krever konsulentbistand på PUD 
• Kommunal eiendomsforvaltning – organisering, drift, privatisering 
• Nivå på brannberedskap 
• Kildesortering 

 
 
All næringsstøtte samles i budsjettet som fond som forvaltes av plan- og ressursutvalget. 
Næringsfondet økes tilsvarende. 
 
 
Rådmannen pålegges å foreta en grundig vakansevurdering av alle ledige stillinger. Ordfører 
holdes løpende orientert. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen kommunestyre i møte 06.06.12 i sak 42/12 
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Vedtak: 
Innsparinger: 
 
 

• Renhold og vaskeritjeneste     kr.  74.000,- 
Vedtatt mot 1 stemme. 

• Slå sammen grupper på ungdomstrinnet   ”   460.000,- 
Vedtatt mot 2 stemmer. 

• Voksenopplæringen innsparing    ”   370.000,- 
Vedtatt mot 4 stemmer. 

• Hjemmetjenesten overtar utkjøring av mat til hjemme- 
            boende        ”   100.000,- 
            Enstemmig vedtatt. 
 
     Sum        ” 1.004.000,- 
 
 
Administrasjonen anmodes om å komme tilbake med nærmere økonomiske vurderinger 
vedrørende: 
 

• Drift av servicekontoret, oppgaver og effektivisering 
• Seniorpolitikk ansatte 
• Pensjonsordning – ny anbudsrunde 
• Leiebilordning – ny anbudsrunde 
• EDB – ny anbudsrunde 
• Vikarordning i skolen 
• Helårsåpent basseng i Leinesfjord 
• Matvarer Steigentunet – ny anbudsrunde 
• Oppgaver (framtidige) som krever konsulentbistand på PUD 
• Kommunal eiendomsforvaltning – organisering, drift, privatisering 
• Nivå på brannberedskap 
• Kildesortering 
• Steigenbarnehagen Leines inn i skolelokaler Leines 

 
Alle punktene ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Rådmannen pålegges å foreta en grundig vakansevurdering av alle ledige stillinger. Ordfører 
holdes løpende orientert. 
Vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
Forslag fra Thor Holand: 
” Kommunestyret vedtar å ikke bygge allhus før den økonomiske situasjonen er stabilisert. 
Avsatt fond til formålet brukes til å betale ned gjeld. Innsparing 1.950.000,- kr., vesentlig 
kapitalutgifter.” 
 
Forslaget falt med 11 mot 6 stemmer. 
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Forslag fra Salve Kildahl: 
 

• ” Vurdere om legevaktsentralen skal overføres til Nordlandssykehuset. 
• Faktura fra kommunen sendes via postens Digipost”. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Torbjørn Hjertø: 
”Tilleggsforslag vedrørende økonomiske vurderinger i økning av inntekter på utleie av 
kommunale kaier og industriområder. 
Administrasjonen i Steigen kommune utarbeider forslag basert på følgende innspill: 
 

• Årlig utleie av kaier til bedrifter som bruker kommunale kaier. 
• Årlig utleie av kaier til båter som bruker disse. 
• Utleie av kaier basert på bruk, det vil si ilandført kubikk, kolli eller andre faktorer for 

utregning av kaileie. 
• Utleie av kommunale industriområder. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra FRP v/Magne Vik: 
”Se på permisjonsreglementet. Begrunnelse for det er at vi innbyggere i Steigen har store 
reiseavstander til tannlege – fysioterapeut, Bodø-Fauske.” 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Høyre v/Kjell T. Arntsen: 
 
” 1. Gjennomgang av hele pleie-og omsorgssektoren – forholdet mellom heldøgnspleie og 
hjemmetjenesten, samt drift av bofellesskapene. Drift av vaskeri. Drift av kjøkken. 
 
2. Fortgang i arbeidet med Salten-legevakt. 

- administrasjon – legevakt 
- ny legevakt sentral 
- Felles legevakttelefon i Salten 

3. Utrede opprettelse av kommunalt selskap A/S – vann og avløp og tilliggende tjenester”. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Evy Røymo: 
” 1. Nygårdsheimen og Toppen: Kan disse drives som Røde Kors-stua? Ut av den ordinære 
kommunale drifta? Hva er pleiebehov på disse institusjonene? 
 
2.Flytting av barnehage på Leines må ses i sammenheng med barnetall og framtidig drift av 
Leines skole. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag fra Kjersti Synnøve Olsen: 
Utrede muligheten for å si opp avtalen med Hamarøy og Tysfjord/ikke fornye avtalen med 
”Reiseliv i Hamsuns Rike” 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra FRP v/Magne Vik: 
”Steigen FRP mener det er viktig at Steigen kommune tenker langsiktig når det gjelder 
budsjettsituasjonen. 
Vi foreslår at kommunestyret pålegger administrasjonen å gå gjennom den administrative 
organisasjons-planen med tanke på å spare minst 2 millioner pr. år innen en treårs-periode. 
Vi mener at det ikke er aktuelt med oppsigelser, men med naturlig avgang og eventuelt 
omplasseringer. Inter-kommunalt samarbeid kan også vurderes. 
Verden forandrer seg stadig, og Steigen FRP mener at det i en eventuell ny organisasjons-plan 
også må tas faglige hensyn. Dette for å løse fremtidige oppgaver på en mest mulig faglig og 
effektiv måte, og også med tanke på nye utlysninger av stillinger.” 
 
Forslag fra Asle Schrøder: 
”Samme som FRP’s forslag med følgende endring i andre avsnitt: 
Vi foreslår at kommunestyret pålegger administrasjonen å gå gjennom den administrative 
organisasjons-planen med tanke på innsparinger.”. 
 
 
Ved alternativ votering mellom forslag fra FRP v/Magne Vik og forslag fra Asle 
Schrøder, ble Asle Schrøders forslag vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 
 
 
Forslag fra Pensjonistpartiet v/Astri G. Valberg: 
”Pensjonistpartiet i Steigen vil videreføre sitt budsjettforslag fra desember 2011 vedrørende 
innsparinger, ved å pålegge administrasjonen en reduksjon i disse kostnader med 5 %. Med 
budsjettert beløp på kr. 40.998.529 for denne samleposten over kommunale inninnkjøp, vil en 
spare inn ca. 2 millioner kroner. 
 
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer. 
 
Forslag fra Asle Schrøder: 
”Næringsstøtten posteres inntil videre slik som i dag. Administrasjonen foretar en utredning 
av hvordan næringsstøtten skal håndteres for fremtiden.” 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Forslag fra KRF v/Thomas Fjordbak Jensen: 
”Forslag fra KRF til å ta vurdering av nyansettelse (vakansestillinger) opp til formannskapet i 
periode med belastet økonomi.” 
 
Forslaget falt med 16 mot 1 stemme. 
 
Møtet hevet. 


