
Steigen kommune 
 

 

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

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen formannskap 
 

Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord   
Møtedato: 21.08.2012 Tid: kl 09:00-14:00 
 
 
Til stede på møtet                                                                                                         
 
Medlemmer:                   Asle Schrøder, Thor Holand, Kjersti S. Olsen, Elisabeth Hetzler, 
                                         Fred Eliassen            

 

Forfall:                            Hanne Aasvik  
Varamedlemmer:           Salve Kildahl  
Fra adm. (evt. andre):   Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Tordis- Sofie Langseth, Lisbeth 
                                         Lie Aalstad, Per Løken 

 

  
Innkalling:                      Godkjent. Thor Holand kommenterte at det var påfallende mange 
                                         saker som var behandlet av ordfører. 

 

Merknader:                    Under behandling av sak 53/12 ble habiliteten til Fred Eliassen tatt  
                                         opp i forhold til at han har båtplass i Nordfold havn. Han ble erklært 
                                         habil med 5 mot 2 stemmer. 

 

Behandlede saker:         46-57/12  
 
Underskrifter: 
Robert Dearsley 
Thor Holand 
 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
   
   Robert Dearsley (sign.)  Thor Holand (sign.) 
 
Orienteringer: 
 

• Folkehelsekoordinator Maria Johansson orienterte om røykeslutt-prosjektet, omfang og 
hvordan dette vil utarte seg for ansatte i Steigen kommune. 

• Molo i Nordfold – Er prioritert på 3. plass på fylkets liste. 
• Husbyggingsprosjektet – orientering fra Per Løken, PUD. Anbud kommet inn fra tre 

anbydere, en av disse valgt. 8 boliger skal bygges i Leinesfjord på Øyjordet bortenfor 
Steigentunet. Ønske om at dette legges fram som sak i formannskapet i løpet av 
dagens møte. 

• Industriområde i Helnessund – har vært ute på anbud. Jobben er nå delt opp i tre 
arbeidsområder nylig vært gjennomført befaring. Skal behandles politisk i Fylkesrådet. 

• Skjønn Forsan – orientering fra Tordis Sofie Langseth, PUD. Det er kommet en 
avgjørelse fra Tingretten vedr. skjønn og erstatning i Forsan. 
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• Fiber i Nord-Salten – kort orientering fra Asle Schrøder om hvordan prosessen har 
vært til nå og videre fremgang utover etter at avtalen nå er underskrevet. 

• Allhus – orientering fra Inge Albriktsen om innkomne anbud. Kommunen har hatt en 
gjennomgang av de som har levert inn anbud inn mot beløpsgrensen satt av 
kommunestyret. Byggekomitéen legger opp til å inngå forhandlinger med laveste 
anbyder. 

 
Eventuelt: 
Spørsmål fra Robert Dearsley om hvordan ”ståa” er i forhold til fysioterapitjenesten i Steigen. 
Enighet om at det legges opp til en orientering fra fysioterapien i formannskap evt. 
kommunestyre. 
 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 23.08.12 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicekonsulent 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
46/12 12/815   
 MELDINGER  

 
47/12 08/425   
 HØRING TIL NEX I OG II  

 
48/12 12/466   
 ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289 FRA VÅG TIL 

ENGELØYA  
 

49/12 12/576   
 ANMODNING OM BOSETTING I 2013  

 
50/12 12/783   
 TV - AKSJONEN 2012  

 
51/12 12/817   
 SALTEN STRATEGIER 2012 - 2015  

 
52/12 12/792   
 SALTEN KULTURSAMARBEID 2012-2016  

 
53/12 11/688   
 KLAGE PÅ GEBYR - FLYTEBRYGGE I NORDFOLD HAVN  

 
54/12 12/636 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13  
 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT  

 
55/12 11/902   
 HELIKOPTERLANDINGSPLASS RØSSØY PLASS PÅ RØSSØYA 

 
56/12 12/372   
 DELTAGELSE I NYTT ELEKTRONISK 

VALGADMINISTRASJONSSYSTEM (EVA) VED STORTINGS- OG 
SAMETINGSVALGET 2013  
 

57/12 12/417   
 BOLIGBYGGING  
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46/12  
MELDINGER  
 
 
Innstilling:  
Meldingene tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
47/12  
HØRING TIL NEX I OG II  
 
 
Innstilling:  
 
Steigen formannskap ønsker å gi følgende uttalelse i forhold til NEX-rutene og frakt av gods. 
 

1. Vi går inn for alternativ 1. Det vil si dagens ordning hvor både NEX-båtene og 
resevebåtene tar gods. 

2. Denne ordningen må vi i alle fall ha inntil kommunen har fått forbedret 
kommunikasjonen til og fra Bodø på andre måter. Det være seg forlengelse av 
kystriksvei og /eller en daglig båt som muliggjør arbeidspendling til Bodø, eller at 
kystgodsruta også begynner å gå nord for Bodø. 

3. I møter vi har hatt med fylkets folk denne våren har det også vært antydet å sløyfe 
anløp av Holkestad. Formannskapet i Steigen kan ikke skjønne at det noe å spare ved å 
kutte anløpet, i og med at båten hver gang passerer like forbi kaia der. Vi aksepterer 
heller ikke å bare være med på innsparinger og reduksjoner av tilbudet, og aldri få noe 
tilbake som kan være med på å utvikle Steigen-samfunnet. 

4. Formannskapet er ellers fornøyd med at det nå ser ut for at også Vågan kommune er 
med på at NEX-en skal starte tidligere om morgenen fra Svolvær. Når det gjelder en 
halv time seinere avgang fra Bodø om ettermiddagen, så er dette også veldig bra for 
næringslivet i Steigen. Vi vil bare minne om vårt sterke ønske om å få den ekstra 
avgangen kl 15:15 som vi har på fredag, også på mandag og onsdag. 

5. I Steigen ønsker vi å øke bosetningen og bli en ordentlig del av arbeidsregionen Bodø. 
Dersom vi ser litt lenger frem i tid, er det fremdeles Steigen formannskap klare 
formening; en egen båt, i virkedagene, begge veier til og fra Bodø, er eneste 
løsning.  Derfor må det aksepteres at det skal brukes mer penger på hurtigbåttilbudet 
fra Bodø og nordover. I dag har øyene rundt Bodø og kommunene sørover fra Bodø et 
betydelig bedre tilbud enn vi har nordover. 

 
Behandling: 
 
Endret uttalelse satt fram i møtet: 
 
Steigen formannskap ønsker å gi følgende uttalelse i forhold til NEX-rutene og frakt av gods. 
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1. Vi går inn for alternativ 1. Det vil si dagens ordning hvor både NEX-båtene og reservebåtene 

tar gods. Hovedårsaken til dette er hensynet til fiskeindustrien som er avhengig av å få 
transportert den ferske fisken så raskt som mulig ut til markedene i Europa. 

 
2. Denne ordningen må vi i alle fall ha inntil kommunen har fått forbedret kommunikasjonen til 

og fra Bodø på andre måter. Det være seg forlengelse av kystveien og/eller en daglig båt som 
muliggjør arbeidspendling til Bodø; eller at kystgodsruta også begynner å gå nord for Bodø. 

 
3. I møter vi har hatt med fylkets folk denne våren har det også vært antydet å sløyfe anløp av 

Holkestad. Formannskapet i Steigen kan ikke skjønne at det er noe å spare ved å kutte dette 
anløpet, i og med at båten hver gang passerer like forbi kaia der.  

 
 

4. Formannskapet er ellers fornøyd med at det nå ser ut for at også Vågan kommune er med på at 
NEX-en skal starte tidligere om morgenen fra Svolvær. Når det gjelder en halv time senere 
avgang fra Bodø om ettermiddagen, så er dette svært positivt for næringslivet i Steigen. Vi 
vil bare her minne om vårt sterke ønske om å få den ekstra avgangen kl. 15.15 som vi har på 
fredag, også på mandag og onsdag. Dette vil hjelpe på slik at ikke ventetiden blir 
uforholdsmessig lang for alle som skal til tannlege eller på en handletur til byen. 

 
 

5. I Steigen ønsker vi å øke bosetningen og bli en fullverdig del av arbeidsregionen Bodø. 
Dersom vi derfor ser litt lenger frem i tid, er det fremdeles Steigen formannskaps klare 
formening at den eneste fullgode løsningen er; en egen båt, i alle virkedagene, til og fra 
Bodø. I dag har øyene rundt Bodø og kommunene sørover fra Bodø et betydelig bedre tilbud 
enn vi har nordover. Derfor må det aksepteres at det skal brukes mer penger på 
hurtigbåttilbudet fra Bodø og nordover. 

 

Leinesfjord den 21.08.2012.  
 
 
 
Vedtak: 
Uttalelse satt fram i møtet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
  
48/12  
ENDRING AV NAVN PÅ POSTNUMMER 8289 FRA VÅG TIL ENGE LØYA  
 
 
Innstilling:  
Steigen formannskap vedtar å søke om endring av postnummer fra 8289 Våg til  
8289 Engeløya 
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Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
49/12  
ANMODNING OM BOSETTING I 2013  
 
 
Innstilling:  
Før Steigen kommune har bosatt det antall flyktninger som vi allerede har vedtatt, 
vil kommunen ikke gjøre vedtak om å bosette ytterligere flere i 2013. Dersom 
boligsituasjonen blir vesentlig bedre vil vi kunne gjøre et nytt vedtak for 2013 senere. 
 
 
Behandling: 
 
Endringsforslag fra Asle Schrøder: 
Før Steigen kommune har bosatt det antall flyktninger som vi allerede har vedtatt, 
vil kommunen ikke gjøre vedtak om å bosette flere i 2013. 
 
Forslag fra Fred Eliassen: 
Hvis Steigen kommune får positiv respons på en ny søknad i husbanken tidlig neste år, vedtar 
Steigen kommune å motta 10 nye flyktninger i 2013. Forslaget er for øvrig i tråd med sosial 
handlingsplan vedtatt i 2011. 
 
Forslag fra Kjersti S. Olsen: 
Flyktningekonsulent oppfordres i samarbeid med husutleienemnda å igangsette en 
”bosettings-kampanje” blant befolkninga i Steigen for å skaffe flere boliger til flyktninger. 
 
 
Vedtak: 
 
Ved alternativ votering mellom endringsforslag fra Asle Schrøder og forslag fra Fred Eliassen, 
ble Asle Schrøders endringsforslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Forslag fra Kjersti S. Olsen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Før Steigen kommune har bosatt det antall flyktninger som vi allerede har vedtatt, 
vil kommunen ikke gjøre vedtak om å bosette flere i 2013. 
 
Flyktningekonsulent oppfordres i samarbeid med husutleienemnda å igangsette en 
”bosettings-kampanje” blant befolkninga i Steigen for å skaffe flere boliger til flyktninger. 
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50/12  
TV - AKSJONEN 2012  
 
Innstilling:  
Steigen formannskap bevilger kr. 5000,- til TV-aksjonen Amnesty International 2012. 
Formannskapet ber administrasjonen om å finne dekning for beløpet. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Kjersti S. Olsen: 
Rødt foreslår at formannskapet bevilger kr. 6 000,- til TV-aksjonen Amnesty International. 
 
 
Vedtak: 
Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
Forslag fra Kjersti S. Olsen falt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
  
51/12  
SALTEN STRATEGIER 2012 - 2015  
 
 
Innstilling: Steigen kommune slutter seg til vedlagte Salten Strategier for 2012-2015. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 
 
 
  
52/12  
SALTEN KULTURSAMARBEID 2012-2016  
 
Innstilling:  
Steigen kommune slutter seg til Kulturstrategi 2012-2016 for Salten Kultursamarbeid 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
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53/12  
KLAGE PÅ GEBYR - FLYTEBRYGGE I NORDFOLD HAVN  
 
 
Innstilling:  
 
Steigen kommune kan ikke se at det er grunnlag for å frita Nordfold Småbåtforening for å 
betale gebyr for tidligere behandlet dispensasjonskrav. 
Dette begrunnes med at tiltaket er et privat foretak og ikke utelukkende et tiltak som skal 
tilrettelegge for allmenn bruk. 
Gebyret på kr. 3.000,- må betales i sin helhet.  Jfr. tidligere vedtak fra 29.03.2012. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
54/12 Unntatt offentlig  Ofl §13 
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT  
 
 
Innstilling:  
 
Vedtak: 
Innstillinga ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
  
55/12  
HELIKOPTERLANDINGSPLASS RØSSØY  
PLASS PÅ RØSSØYA 
 
Innstilling:  
Saka legges fram for drøfting i formannskapet uten innstilling. 
 
Behandling: 
 
Forslag satt fram i møtet: 
Formannskapet ber administrasjonen om å vurdere en annen landingsplass. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som forslag satt fram i møtet. 
 
 
  
56/12  
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DELTAGELSE I NYTT ELEKTRONISK VALGADMINISTRASJONSSY STEM 
(EVA) VED STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013  
 
 
Innstilling:  
Formannskapet vedtar at Steigen kommune tar i bruk statens nye elektronisk 
valgadministrasjonssystem ved stortings- og sametingsvalget 2013.  
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
57/12  
BOLIGBYGGING  
 
 
Innstilling:  
 
Forslag til  vedtak: 
Steigen formannskap viser til vedtaket i sak 31/12 i Steigen kommunestyre. 
Formannskapet aksepterer at det med bakgrunn i opplysninger i saksframlegget blir  foretatt 
endringer i utbyggingsmønsteret for boliger rettet mot sosiale behov i  Steigen kommune.  
Formannskapet vedtar at en i første trinn bygger 6 boenheter i Leinesfjord der behovet er 
størst. 
Formannskapet anmoder om at det blir arbeidet for bygging av flere boliger andre steder i 
kommunen i takt med behovet. 
Den økonomiske rammen for bygging av 6 enheter  på kr  6.916.480,- står fast. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
Møtet hevet. 
  


