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SØKNAD OM FRITAK FRA KONTROLLUTVALGET - TORHILD NIL SEN, 8285 
LEINES 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 080   
Arkivsaksnr.: 12/819   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret innvilger søknad om fritak fra Torhild Nilsen, 8285 Leines  som medlem av 
kontrollutvalget fram til september 2013. Jfr. Kommunelovens § 15 nr. 2 og § 77, nr. 2. Som 
nytt medlem fra opposisjonen for samme tidsrom velges………………………………….. 
 
 
 
Saksutredning: 
Fra Torhild Nilsen, 8285 Leines foreligger søknad om permisjon fra hennes verv i 
kontrollutvalget fra d.d. fram til september 2013. Søknaden begrunnes med at hun har fått  
50 % midlertidig stilling i Steigen kommune i dette tidsrommet. Etter Kommunelovens  
§ 77, nr. 2 kan ikke ansatte i kommunen sitte som medlem av kontrollutvalg. 
 
I kommunestyrets møte 31.01.12 ble Rose-Mari Moen, 8288 Bogøy  innvilget fritak som 1. 
varamedlem fram til 01.04.13. Henry Selvik, 8289 Våg ble valgt som nytt 1. varamedlem fra 
opposisjonen for denne perioden. Dersom kommunestyret velger å supplere det faste 
kontrollutvalget med 1. vara, vil Henry Selvik bli fast medlem fram til 01.04.13. Etter denne 
dato tiltrer Rose-Mari Moen som 1. vara igjen. 
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OPPTAK AV LÅN  TIL VIDERE UTLÅN - ØKNING AV LÅNERAM ME I 
HUSBANKEN 2012 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: U71   
Arkivsaksnr.: 11/1695   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken, samt økt lokal etterspørsel etter 
kommunale startlån, vedtar Steigen kommunestyre å søke om en økt ramme for lån til videre 
utlån med 1,5 millioner kr for 2012. 
 
 
Saksutredning: 
Vedtak om lån i Husbanken til videre utlån skal foretas av kommunestyret. En forutsetning for 
Husbankens tilsagn er mao. en formell godkjenning av kommunestyret. Det samme gjelder 
dersom det i løpet av året er behov for økning av låneramma, og denne saken gjelder 
godkjenning av kommunestyret for en evt. økning av låneramma med utgangspunkt i at det 
har vært stor etterspørsel etter startlån i 2012.  
 
Bakgrunn: 
I sak 69/11 vedtok kommunestyret et låneopptak fra Husbanken 2 500 000 kr. til videre utlån. 
Innen utgangen av september er det innvilget startlån opp mot dette beløpet, og med 
utgangspunkt i at det ligger søknader ”på vent” er det behov for å få økt låneramma for 2012 
med 1 – 1,5 mill. kr. 
 
Husbanken fikk for kort tid siden økt sin låneramme fra KRD med 5 mld. kr. Ifølge 
Husbanken vil startlån bli prioritert når disse midlene skal fordeles Husbanken anmoder 
kommunene om aktivt å bruke startlån mot de målgruppene som framgår av vedtatte 
retningslinjer (unge i etableringsfasen, flyktninger og andre som sliter med å etablere seg på 
boligmarkedet). 
 
Vurdering: 
Etterspørselen etter startlån har økt det siste året, både nasjonalt, og hos oss. En del av årsaken 
til dette er Finanstilsynets egenkapitalkrav fra 2012 der bankene ikke har anledning til å yte 
mer enn 85 % lånefinansiering, dvs. at de som skal etablere seg på boligmarkedet må ha 15 % 
egenkapital. Dette kravet gjelder ikke for startlån, slik at disse fortsatt kan benyttes dersom 
man ikke har tilstrekkelig egenkapital ved boligetablering. 
 
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen at ramma for lån i Husbanken til videre 
utlån økes med 1,5 millioner kr for 2012.  
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SALTEN KULTURSAMARBEID 2012-2016 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: 026   
Arkivsaksnr.: 12/792   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/12 Steigen formannskap 21.08.2012 
55/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen kommune slutter seg til Kulturstrategi 2012-2016 for Salten Kultursamarbeid 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 21.08.2012 sak 52/12 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Kulturstrategi 2012-2016 
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VEDTAK AV PLANPROGRAM - REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN S 
AREALDEL STEIGEN 
 
 
Saksbehandler:  Gunnar Svalbjørg Arkiv: NAVN 
Kommuneplanens arealdel-  
Arkivsaksnr.: 12/470   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 12.09.2012 
56/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Planprogrammet for revidering av kommuneplanens arealdel vedtas i tråd med de 
endringer som framkommer i saksutredningen og som er innarbeidet i vedlagte forslag 
til planprogram. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 12.09.2012 sak 90/12 
Vedtak: 
Enstemmig som innstillingen. 
 
 
 
Saksutredning: 
Plan- og ressursutvalget vedtok den 8.5.12 oppstart av revidering av kommuneplanens 
arealdel. Som en del av det ble samtidig forslag til planprogram for revideringen sendt på 
høring og lagt ut på offentlig ettersyn fram til 29.6.12. Planprogrammet er en arbeidsplan for 
gjennomføringen av planarbeidet. Formålet med planprogrammet er å informere om 
planarbeidet og få inn synspunkter i en tidlig fase av planarbeidet. I tillegg skal 
planprogrammet sikre medvirkning, avdekke eventuelle behov for utredninger, og ikke minst 
bidra til at planleggingen blir målrettet og forutsigbar. 
 
Det kom inn 11 uttalelser til planprogrammet: 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Viser til at regjeringen forventer at planleggingen synliggjør mineralressurser av nasjonal og 
regional betydning slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til hinder for framtidig 
verdiskaping og næringsutvikling. 
Det er viktig at kommunen også i forbindelse med arealplanarbeidet sørger for å sette av 
nødvendige arealer til uttak av byggeråstoff som kan dekke den lokale etterspørselen 
framover. 
 
Merknad  
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Mineralressurser som er registrert vil bli synliggjort på temakart og lagt til grunn i arbeidet 
med KU (konsekvensutredning). Innspillet om areal til byggeråstoff tas med i den videre 
planprosessen. 
 
 
 
Sametinget 
Har forvaltningsansvaret for samiske kulturminner. Anbefaler kommunen å sende et forslag 
med arealdisponeringer på forhåndshøring før planforslaget går ut på offentlig ettersyn. 
Eventuelt at kommunen legger opp til et løp med to offentlige ettersyn. Erfaring fra 
kommuneplanprosesser de senere årene hvor planforslaget går direkte på offentlig ettersyn 
uten at det har vært noen utførlig prosess med sektormyndighetene om arealdisponeringene i 
forkant, tilsier at det kan komme en god del innsigelser, og at kommunen vil måtte foreta 
ytterligere høringsrunder av planforslaget før planen kan vedtas. 
 
Merknad  
En har i framdriftsplanen lagt opp til to høringer ut fra de erfaringer som Sametinget også har. 
Det kan også bli aktuelt å kontakte Sametinget for utredning av samiske kulturminner i noen 
områder før planen sendes på høring. 
 
Innspill i forhold til samiske kulturminner 
Sametinget anser at det kan finnes en rekke samiske kulturminner i kommunen som hittil ikke 
er påvist fordi Steigen ikke har vært systematisk undersøkt for dette. Dersom det i forbindelse 
med rullering av kommuneplanens arealdel blir foreslått nye utbyggingsområder skal disse 
utredes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2009, jf. forskriften§ 2 
bokstav b samt§ 9 tredje ledd. Vi ber i den forbindelse om at følgende tas inn i 
konsekvensutredningsprogrammet for kulturminner: 

• Det foretas en sammenstilling av kjente kulturminner i områdene. 
• Det foretas en vurdering av kulturminnenes verdi. 
• Konsekvensene for kulturminnene beskrives. 
• Potensialet for ukjente kulturminner angis. 

 
Hvis ikke utredningsplikten blir gjennomført på kommuneplannivå, skal forholdet til 
kulturminner avklares på reguleringsplannivå ved at undersøkelsesplikten i henhold til 
kulturminneloven § 9 da oppfylles. Forslagsstiller er pliktig til å dekke 
kulturminneforvaltningens utgifter ved de undersøkelser kulturminneforvaltningen foretar. 
 
I områder hvor forholdet til kulturminnene ikke blir endelig avklart på kommuneplannivå eller 
hvor det ikke stilles krav om reguleringsplan må det utarbeides tydelige retningslinjer i 
kommuneplanen som sørger for at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene for 
tiltak i områdene, jf. kulturminneloven § 8 første ledd. Dette gjelder så vel bygge- som LNFR-
områder. 
 
Merknad samiske kulturminner 
På hvilket beslutningsnivå forholdet til kulturminner skal avklares vil det bli tatt stilling til i 
plandokumentene for det enkelte utbyggingsområde. Planprogrammet endres slik at dette 
gjøres klart. Det legges opp til eget møte med kulturvernmyndighetene om behovet for 
utredninger av kulturminner. 
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Innspill i forhold til samiske interesser: 
Vi ber om at man identifiserer samiske interesser i kommunen, og utreder hvilke 
konsekvenser arealdisponeringene i planen vil ha på disse interessene. Vi ber også om at det 
vurderes i hvilken grad planen sikrer samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf. plan- 
og bygningsloven§ 3-1 bokstav c. 
 
Merknad samiske interesser 
Samiske interesser vil på samme måte som andre interesser bli registrert og vurdert i den grad 
de blir meldt inn til kommunen gjennom planprosessen. 
 
Fiskeridirektoratet region Nordland  
Uttaler seg i forhold til fiskeri- og akvakultur næringens interesser. Har registrert kystnære 
fiskeridata som forutsettes brukt i planprosessen. Har flere innspill til arealbruk i sjø som vil 
bli vurdert senere i planprosessen 
 
Merknad Fiskeridirektoratet 
Innspillet går på arealbruk og ikke planprogram og vil bli vurdert senere i planprosessen. 
Registreringer av fiskeridata vil bli benyttet. 
 
Tromsø – museum 
Er myndighet for kulturminner under vann som er omfattet av kulturminneloven. 
Vern av kulturminner under vann er en viktig del av kulturminnevern. Vi har ingen andre 
konkrete innspill til kommuneplanen på dette tidspunkt, men vil påpeke at registrering av 
kulturminner under vann i Steigen kommune fortsatt er meget begrenset og vi mangler 
oversikt på de fleste områdene. Kjente kulturminner er innlagt i kulturminnebasen 
Askeladden. 
 
Merknad kulturminner under vann 
En vil innehente kjente opplysninger om kulturminner under vann i forbindelse med KU-
arbeidet. 
 
Forsvarsbygg 
Ivaretar forsvarets arealbruksinteresser. Kan ikke se at Forsvaret har store arealutfordringer i 
Steigen kommune, og har ingen kommentar til planprogrammet. 
 
Merknad  
Tas til etterretning 
 
Reindriftsforvaltningen 
Informerer om hvilke rammer for planleggingen som er lagt for å ivareta reindriftsinteressene. 
Går i innspillet gjennom de mest påliggende arealkonflikter og utfordringer som reindriften 
har i Nordland i dag, og forklarer kort hvordan disse faktorene påvirker næringen. Dette 
omfatter fritidsbebyggelse m/div tilrettelegging, kraftproduksjon, landbruk og skogbruk, 
mineralutvinning, motorferdsel i utmark, påkjørsler på vei og jernbane, tap av rein til fredet 
rovvilt og sumvirkning og samlet belastning. 
 
Konkrete innspill til planprogrammets rammer og målsetninger: 
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Planleggingen i Steigen kommune skal gjøre hensynet til samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv til gjenstand for særskilt behandling og vurdering i samfunnsplanleggingen 
generelt og i arealplanleggingen spesielt. - Jf. Grunnlovens § 110a og Plan- og bygningslovens 
§ 3-1.  
Planleggingen i Steigen kommune skal legge til rette for utvikling av og rekruttering i 
reindriftsnæringen, samt en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift nå og i 
framtiden. 
 
Merknad 
Ivaretas ved at samla konsekvenser for reindrifta av ny arealbruk vil bli vurdert i 
kommuneplanen. 
 
Konkrete innspill til planprogrammets tiltaksdel: 
Kommunens arealplanlegging må synliggjøre og sikre reindriftas særverdiområder. 
Særverdiområder er arealer som har en særlig viktig funksjon, har høy beiteverdi eller er 
områder som reinen bruker i tidsrom hvor den er særlig sårbar for forstyrrelser. Trekk - og 
flyttleier, kalvingsområder, oppsamlingsområder, minimumsbeiter, luftingsområder, 
parringsområder og viktige vinterbeiteområder.  
Som et minimum må flyttleier i reindrifta avsettes som hensynssoner i planer etter Plan- og 
bygningsloven. 
Kommunen må legge reinbeitedistriktets distriktsplaner og arealbrukskart til grunn i 
arealplanleggingen. I Nordland er både distriktsplaner og reindriftas arealbrukskart under 
revisjon, og nye oppdaterte utgaver vil utgjøre en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for 
kommunene når disse foreligger. Se https://kart.reindrift.no 
 
Merknad reindrift 
Viktige elementer fra reindriftas arealbrukskart vil medfølge arealplanen som temakart og vil 
utgjøre et viktig grunnlag for avklaring av arealbruk. Bruk av hensynssoner vil bli tatt stilling 
til senere i planprosessen. Utover det må det bemerkes at reindrifta selv i år etter år ikke 
overholder de beitetidsbestemmelsene som er fastsatt ved at dyr ikke flyttes vekk fra 
vinterbeitene i ytre del av Steigen om våren. Dette gir grobunn for en konflikt mellom 
reindrift og andre næringer. 
 
Kommunen bør lage temaplan for nydyrking og bygging av driftsveier for skogbruk og 
landbruk. Planene bør minst ha et 5-års perspektiv og være gjenstand for konsekvensutredning 
slik at konsekvenser for andre interesser, herunder reindrift, avklares. 
 
Merknad  
Steigen kommune har ingen planer om å lage temaplan for landbruksveier som er 
konsekvensutredet, men har utarbeidet en forenklet utgave av en slik plan som en oversikt 
over skognæringens behov. Tillatelse til, og konsekvensene av, nye veier vil fortsatt bli 
vurdert i den enkelte sak. En ser det heller ikke hensiktsmessig å ta inn nydyrking som et 
planleggingstema i kommuneplanen. Dette vil fortsatt behandles som enkeltsaker i hht. egen 
forskrift. 
 
Nybygging av boliger og fritidsbebyggelse bør skje i form av fortetting av eksisterende 
områder framfor å ta i bruk nye områder innenfor LNFR. Dispensasjonssaker bør i størst 
mulig grad unngås da disse skaper uforutsigbarhet for beiterettshaverne. 
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Merknad  
En vil ta stilling til ny arealbruk gjennom arealplanen ut fra de innspill som kommer i 
prosessen. Det er et mål for kommunen å lage en plan som gir få dispensasjonssaker. 
 
Under planlegging av nybygging eller endringer/utbedringer når det gjelder veier bør det 
legges stor vekt på unngå ytterligere påkjørsler av rein, samt gjøre vurderinger av hvordan 
prosjektene kan bidra til å redusere eksisterende problematikk med påkjørsler.  
Det skal ikke åpnes for å legge traseer for rekreasjonskjøring på skuter/ATV inn i arealplanen. 
Kommunen og regional planmyndighet har gjennom arealplanleggingen et ansvar for å 
vurdere reindriftens samlede arealmessige belastning -summen av alle inngrep og beslag av 
beiteareal over tid. Disse kunnskapsbaserte vurderingene må videre legges til grunn i 
arealforvaltningens videre saksbehandling. 
 
Merknad 
Steigen har ikke hatt problemer med påkjørsel av rein. For øvrig vil en ta stilling til innspill 
som kommer i arealplanen senere og vi vil også vurdere argumenter om samlet arealmessig 
belastning for reindrifta. 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Mener det foreliggende forslaget til planprogram gir et tilfredsstillende grunnlag for 
planarbeidet. Sier det er vesentlig at det i planprogrammet legges opp til å kartlegge 
funksjonell strandsone. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for å fastsette ei byggegrense mot 
sjøen, og sikre en tilfredsstillende oppfølging av statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
Slik vi ser det er det videre viktig at kommunen, i forbindelse med lokalisering av bebyggelse 
med tilknytning til sjø, også vurderer lokaliteter for felles småbåtanlegg. Slike anlegg bør, så 
langt som mulig, lokaliseres til eksisterende havner. Dette vil både kunne bidra til vesentlig å 
redusere omfanget av flytebrygger langs strandlinja, og også medvirke til utvikling av lokal 
servicenæring. 
 
Merknad felles småbåtanlegg 
En ser behovet for i arealplanen å tilrettlegge for felles småbåtanlegg flere steder. Det vil bli 
oppfordret til å komme med innspill på dette i planprosessen. 
 
Som det går fram av forskrift om konsekvensutredninger skal utredningen skille mellom 
utredninger av enkeltområder og utredninger av planen som helhet. Det bør helst også gå fram 
av planprogrammet at utredningene skal omtale de samla konsekvensene av foreslåtte tiltak, 
f.eks. av eventuelle endringer m.h.t. lokalisering av fritidsbebyggelse, prioritering av enkelte 
områder i kommunen for ulike utbyggingstiltak, m.v. Både i denne sammenhengen, og som 
grunnlag for utredning av de enkelte områdene, er det viktig at kommunen angir hva som fins 
av tilgjengelige tomter i eksisterende planer, slik det går fram av kap. 5.3.1. Det vil være 
vesentlig at nye områder for ny utbygging begrunnes i forhold til dette. Det bør i denne 
sammenheng vurderes om eksisterende områder bør tas ut av planen. 
 
Merknad konsekvensutredninger 
Samla konsekvenser vil bli vurdert i forhold til kjent kunnskap. Tas inn i planprogrammet. 
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Landbruksfaglige innspill 
Det påligger kommunen et ansvar for å begrense nedbygging av matjorda og 
landbruksarealene i kommunen. Det er for landbruksnæringen viktig at jordarealene forvaltes 
med et langsiktig perspektiv. Det kan derfor være hensiktsmessig å synliggjøre viktige 
landbruksarealer innenfor planområdet.  En bør også, i forbindelse med konsekvensutredning 
av landbruk, i tillegg til en ren vurdering av arealkonflikten, synliggjøre behov for arealer for 
landbruksnæringen, og hvilke arealer som oppfattes som viktige og mindre viktige. Det 
anbefales egne hensynssoner for landbruk. 
 
Det vil være nødvendig med en planmessig avklaring av landbrukets tilgang til disponeringer i 
l00-metersbeltet langs sjøen (fra l. juli 2013 vil byggeforbudet i strandsonen langs sjøen også 
omfatte bygge- og anleggstiltak tilknyttet landbruket). 
 
Merknad landbruk 
Steigen har allerede beskrevet hvilke landbruksarealer som oppfattes som viktige. Denne vil 
bli oppdatert og brukt som grunnlag for planleggingen. Bruk av hensynssoner avklares i 
planprosessen. Det vil bli foretatt en planmessig avklaring av hvilke områder i 100 meters 
beltet som kan disponeres til landbruk (og andre primærnæringer). Tas inn i planprogrammet. 
 
Fylkesmannens behandling av et forslag til arealplan for Steigen kommune vil avhenge av 

• kvaliteten på utredningene, d.v.s. at ulike tiltak er tilfredsstillende utredet i forhold til 
omfang av tiltaket, og om tiltaket skal kunne iverksettes på grunnlag av 
kommuneplanens arealdel.  

• om det er konflikter i forhold til nasjonale og regionale hensyn som Fylkesmannen skal 
ivareta. 

De viser ellers til et generelt innspill til arealbruk som kan lastes ned fra hjemmesiden og 
omfatter alle Fylkesmannens relevante temaer ang planlegging, som miljø, beredskap, 
landbruk osv. 
 
 
Merknad 
Relevante grunnlagsdata fra Fylkesmannen sine kartbaser vil bli benyttet som temakart i 
planleggingen. For øvrig vil Fylkesmannens innspill om hva som må vektlegges i 
planleggingen, inkludert planjuridiske forhold, tas til følge. 
 
Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom-, erosjon- og skredfare og 
energianlegg blir innarbeidet i kommunale arealplaner. NVE legger vekt på at planen på en 
tydelig måte skal vise hvordan disse hensynene er vurdert og tatt hensyn til. 
 
Oppsummering av NVEs innspill 

• Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred bør, uavhengig av arealbruk, 
avmerkes på kartet som hensynssone jfr. § 11-8 og tilknyttes bestemmelser som forbyr 
eller setter vilkår for bygging og tiltak. 

 
Merknad skred og ras 
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Steigen har store områder som i følge Skrednett.no potensielt kan være utsatt for leierskred og 
stein/snøras. En båndlegging slik NVE ber om vil få store konsekvenser og gi store utgifter til 
utredninger av fare før utbygging kan finne sted. Gjeldene veiledere for hvordan slik 
naturbetinget fare kan avklares må uansett følges og en båndlegging av areal gjennomføres der 
det er nødvendig. Dette i en dialog med NVE. Det bør også vurderes å sette av penger til å 
utrede viktige områder i kommunal regi ut fra en prioritering av samfunnsnytte. 
 

• Områder i og langs vassdrag er verdifulle for miljø og friluftsliv. Elveos og randsoner 
langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 
landskapsøkologi og biologisk mangfold. Generelt gjelder at utbygging tett inntil 
vassdrag bør unngås og at kommunen bør innføre et generelt byggeforbud i et bestemt 
meterbelte langs vassdrag. 

• Steigen kommune har tre varig verna vassdrag; Hasselbakkelva, Lommerelva og 
Lappvasselva. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vema vassdrag må legges til 
grunn i planarbeidet. 

 
Merknad 
Tas til etterretning. Byggeforbud langs vassdrag vil vurderes i planprosessen som et ledd i 
arbeidet med funksjonell strandsone. 
 
Statens vegvesen 
Ved lokalisering av ny fritidsbebyggelse i sjønære områder er vi spesielt opptatt av at 
denne type bebyggelse lokaliseres slik at en unngår fotgjengerkryssing av fv. 835 for å nå til 
sjøen. Av trafikksikkerhetsmessige grunner ser vi det som spesielt viktig at hytter lokaliseres 
på sjøsiden av fv. 835 der målområdet for friluftsaktiviteter for hyttebrukerne er sjøen eller 
strandsonen. Dette gjelder både ved lokalisering av nye byggeområder for hytter og nye 
LNFR-områder der det kan tillates hyttebygging. 
 
Merknad  
Det bemerkes at en slik politikk for fritidsbebyggelse i mange områder vil komme i konflikt 
med byggeforbudet i strandsonen, men innspillet tas til orientering og vil bli vurdert i forhold 
til andre innspill i planprosessen. 
 
I gjeldende arealplan er det åpnet for et meget stort antall hytter, boliger og næringsbygg som 
kan bygges med hjemmel direkte i arealplanen og i de avsatte byggeområdene. Det bør derfor 
vurderes om noen av disse områdene i arealplanen kan tas ut før en tar inn nye byggeområder 
eller LNFR-områder som tillater ny bebyggelse. 
 
Merknad  
Det er nok rett at det i arealplanen er åpnet for bebyggelse som ikke er særlig aktuelle. Hvis 
dette medfører små konsekvenser kan en ikke se problemer med at de fortsatt er med i planen 
da den da blir mer fleksibel. Hvis det er områder for utbygging i planen som er klart uheldige i 
forhold til andre interesser, for eksempel trafikksikkerhet, kan de gjennom planprosessen 
vurderes tatt ut av planen. Dette er også tatt høyde for i planprogrammet. 
 
Kystverket 
Det bør i planens tekstdel gjøres oppmerksom på at i den utstrekning det ligger kabler i sjøen i 
et område avsatt til akvakultur, kan det ikke påregnes at det gis tillatelse til etablering av 
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akvakulturanlegg i umiddelbar nærhet til disse. Det samme gjelder der det er inntegnet 
ankringsplasser. 
For øvrig kan det nevnes at Kystverket har fire statlige fiskerihavner i Steigen kommune. 
Disse er Røssøy, Helnessund, Langnesvika og Nordfold. Arealbruken i disse havnene vil 
Kystverket ha synspunkter på jamfør bestemmelsene havne- og farvannsloven § 28, og 
den myndighetsutøvelsen Kystverket utøver i disse havnene. 
 
Merknad  
Innspillet tas med i den videre planprosessen. 
 
Nordland Fylkeskommune 
Merknad 
Fylkeskommunen har gitt innspill til både arealbruk og til planprogrammet. I den omgang 
gjengis og kommenteres kun innspillet til planprogrammet. Innspill til arealbruk vil bli 
behandlet senere i planprosessen. 
 
Fylkeskommunen vil berømme kommunens arbeid med utformingen av forslag til 
planprogram. Det er lett for alle å sette seg inn i bakgrunnen for revidering av arealdelen og 
beskrivelse av kommunens utfordringer sett i forhold til nasjonale forventninger til 
planleggingen. 
 
Infrastruktur/transport 
For å få vekst og en god næringsutvikling bør kommunen ha en arealplan som avspeiler 
forholdet mellom bosetting/næringsaktivitet og framtidige transportbehov.  
 
I følge planen vil det for utredningstemaer listet opp under punkt 6, herunder infrastruktur og 
transportbehov, gjennomføres en verdi- og eventuell konsekvensvurdering.  Det betyr blant 
annet at trafikkforhold og trafikksikkerhet på hovedveger skal vurderes. Videre vil en 
verdivurdering gjennomføres for gang- og sykkelveg. Vi anbefaler at kommunen i denne 
vurderingen legger vekt på både trafikksikkerhet og virkninger ved aktiv transport 
(syklende/gående). Det betyr at bygging av gang- og sykkelveg mellom bebyggelse og skoler, 
utfartsområder m.m. må framgå av arealdelen. 
 
Merknad  
Det understrekes at en verdi og konsekvensutredning av trafikkforhold kun vil være aktuelt 
der ny utbygging forventes å medføre vesentlige endringer av dagens trafikkbilde. Behovet for 
gang og sykkelvei vil også vurderes i tettestedene og planlegges der trase er opplagt. Der det 
er behov for detaljavklaring må det skje i reguleringsplan, eventuelt at en sikrer areal til 
gangvei på begge sider av veien langs aktuelle strekninger. 
 
Medvirkning 
Det er positivt at kommunen har som ambisjon å legge opp til en god medvirkningsprosess 
gjennom planprosessen. Samtidig ser Nordland fylkeskommune at opplegget for medvirkning 
og informasjon i planprogrammet kan bli mer konkretisert. Det savnes en klar strategi for 
hvordan dialogen mellom ulike aktører og interessegrupper skal tilrettelegges gjennom de 
ulike fasene av planarbeidet. Videre etterlyses det tiltak for de som trenger spesiell 
tilrettelegging for å muliggjøre medvirkningen. Hvilke stemmer/grupper høres ikke gjennom 
tradisjonelle medvirkningsprosesser og hvordan kan man tilrettelegge for at også disse 
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kommer til orde? Kan man visualisere ulike alternativer for den fremtidige utviklingen av 
Steigen samfunnet? På hvilke arena kan man komme i dialog med befolkningen? Selv om det 
er tidkrevende å tilrettelegge for omfattende medvirkningsprosesser, er de positive effektene 
overveiende. Det er derfor nødvendig å ta innspillene og kommentarene som kommer frem i 
løpet av prosessen på alvor, slik at reell medvirkning oppnås Medvirkningsprosesser kan ta 
mange former, eksempelvis gjennom digital informasjon, folkemøter, kafedialoger, seminarer, 
arbeidsmøter, debatter samt prosjektsamarbeid med skoler og barnehager. 
 
Merknad  
Innspillet tas til etterretning og Steigen kommune vil gjennomføre en medvirkningsprosess i 
tråd med lovens krav og vil søke samarbeid for å lage et opplegg der en når grupper som ikke 
vanligvis deltar i folkemøter, høringer etc.  Planprogrammet anses allikevel tilstrekkelig på 
dette punkt. 
 
Konsekvensutredningen -fra foreløpig veileder KU av oversiktsplaner etter plan- og 
bygningsloven) 
«Konsekvensutredningen på overordnet plan bør ha fokus på strategiske problemstillinger og 
tema. På dette plannivået vil en KU dreie seg om å finne ut hvilken kunnskap man må ha for å 
fatte en beslutning om det skal legges til rette for utbygging eller ikke i et bestemt område, det 
vil si lokalisering og arealformål. Virkningene for miljø og samfunn av utbyggingsforslag som 
inngår i planforslaget som sendes på høring skal være belyst både enkeltvis og samlet. For 
oversiktsplaner spesielt vil utredning av alternativer stå sentralt. Med alternativer menes her 
både alternative løsninger for utbyggingsmønster og alternativer til utbyggingsforslag.  
Konkret bør vurdering og valg av alternative utviklingsstrategier og utbyggingsmønstre og 
prioriteringer av utbyggingsområder være en sentral del av planarbeidet for overordnete 
planer som kommuneplanens arealdel. l tråd med dette bør konsekvensutredning av 
kommuneplanens arealdel fokusere på hvordan viktige miljø og samfunnshensyn påvirkes av 
slike alternative strategiske valg som er oppe i planarbeidet. Sagt med andre ord bør 
konsekvensutredningen på overordnet nivå avgrenses til forhold og problemstillinger som er 
relevante for å fatte gode beslutninger om lokalisering og langsiktig arealbruksavklaring» 
 
Kravet om en vurdering av virkningene av de samlete arealbruksendringene i planforslaget 
innebærer vurderinger på overordnet nivå der langsiktighet og helhet i arealbruken bør stå 
sentralt. 
 
Merknad  
Tas til etterretning og vil følges opp gjennom arbeidet med KU 
 
Landskap 
I forhold til landskapstemaet vil Nordland fylkeskommune sterkt anbefale at landskapet 
skal beskrives i henhold til "Nasjonalt referansesystem for landskap". 
 
Merknad landskap 
Dette står omtalt i planprogrammet. 
 
 
 
 



  Sak 56/12 
 

 Side 15 av 34   
 

Kulturminner 
En prioritering av kartlegging og registrering av kulturminner og kulturmiljøer ville i vesentlig 
grad kunne bidratt til et mer kunnskapsbasert og forutsigbart vern av nyere tids kulturminner i 
kommunen. 
 
Når det gjelder nyere tids kulturminner er den generelle situasjonen at de færreste av disse er 
registrert, kjent og anerkjent som kulturminner. I kulturminnebasen «Askeladden» er det i 
hovedsak fredete kulturminner som er registrert, samt kirker, og basen omfatter dermed kun et 
lite fåtall av viktige og verneverdige nyere tids kulturminner. 
 
Med bakgrunn i den mangelfulle registreringen av verneverdige nyere tids kulturminner, vil 
fylkeskommunen påpeke at når det under temaet «kulturminner» i beskrivelsen av verdi- og 
konsekvensutredningen i planprogrammet kun inngår at man skal «få tilgang til oppdaterte 
registreringer på automatisk fredete kulturminner/kulturmiljø», kan dette bety at konsekvens- 
utredningen blir svært mangelfull i forhold til nyere tids kulturminner. I dette arbeidet bør 
kjent lokal kunnskap om kulturminner innhentes, og SEFRAK-registeret bør tas i bruk som et 
verktøy for å identifisere verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. 
 
Merknad kulturminner 
En er enig i at også konsekvensene for verdifulle kulturminner som ikke er fredet vurderes der 
disse blir berørt. Planprogrammet endres slik at det framgår at SEFRAK-registeret også 
benyttes. Utover det kan lokal kunnskap om nyere kulturminner være en del av 
kartleggingstema på folkemøter. 
 
Bakgrunn: 
Første ledd i planprosessen er utarbeidelse av et planprogram, jfr plan- og bygningsloven § 4-
1 og 11-13.  

§ 4-1. Planprogram  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget 
for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert 
og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig 
med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram vurderer at planen kan 
komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til 
planprogram.  

-- 

§ 11-13. Utarbeiding av planprogram  

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til planprogram skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet 
og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.  

Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar med 
kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde 
en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre ledd. 
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Vurdering: 
Uttalelsene til planprogrammet kommer fra regionale statlige og fylkeskommunale etater. Når 
det gjelder konkrete innspill på ny og endret arealbruk i ny kommuneplan legges det opp til at 
dette skal gjøres gjennom en bred og åpen prosess nå i høst. Dette vil bli kunngjort spesielt og 
orientert om i møtet. 
 
Innspillene viser at forslaget til planprogram i hovedsak er et tilfredsstillende grunnlag for 
planleggingen, slik Fylkesmannen utrykker det. Det foreslås derfor at planprogrammet endres 
slik som foreslått under merknader. 
 
Det som ser ut til å bli de største endringene fra dagens arealplan er kravet fra NVE om at 
naturbetinget fare som f.eks. ras og leirskred skal utredes, eller at det skal stilles krav om slik 
utredning, i alle nye utbyggingsområder eller LNFR-områder åpnet for spredt bygging. Det er 
store områder i Steigen som er klassifisert med en slik potensiell fare og der kravet om 
utredning vil gjelde. En tilfredsstillende avklaring av slike forhold vil kunne bli svært 
kostbart, enten for kommunen eller for den enkelte tiltakshaver. Et tilsvarende krav gjelder 
utredning i forhold til kulturminner, også samiske. Tiltakshaver må også påregne å koste dette 
hvis det ikke er avklart gjennom kommuneplanen. 
 
Vedlegg: 
-Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel Steigen kommune 
 
Uttalelsene til planprogrammet kan fås i sin helhet ved henvendelse til 
gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no eller servicekontoret. 
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Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 243   
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PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: 025   
Arkivsaksnr.: 12/729   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar planen for Den kulturelle skolesekken i Steigen kommune 2012 -2015 
slik den foreligger i saken.. 
 
 
 
Saksutredning: 
Den kulturelle skolesekken er blitt en viktig arbeidsform i feltet mellom kunstnere og elever. 
Et sted, en arena der det ikke bare er et møte med kunsten og kunstneren, men også en 
inspirasjon til kreativitet og initiativ. 
Mange av verkstedene i DKS regi har også samlet elever fra hele kommunen til kreative 
fellesskap. 
Steigen kommunes ansvar er å holde aktiviteten oppe. Det skjer på den enkelte skole, og i et 
samarbeidende klima i Steigenskolen. 
Den økonomiske siden av DKS, er tilskudd fra Fylket, basert på den aktiviteten kommunen 
har hatt siste året. Hvert år sendes det inn aktivitetsrapport til fylkeskommunen. 
Disse rapportene kan framlegges for kommunestyret i Årsmeldingen. 
 
Planen: 

 

 

Plan for Den Kulturelle Skolesekken 2012- 2015 
 

Steigen kommune 
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Forankring: 
Lærerplanen for kunnskapsløftet 06. 
Stortingsmelding nr.8 (2007-2008). 

Skapende læring/strategiplan for kunst og kultur i opplæringa 07. 
Strategisk kommuneplan for Steigen 2006-2016. 

 
 

 
 

 
INNLEDNING 

 
Bakgrunn for planen 
Steigenskolen består av fire enheter. Leines, Nordfold, Laskestad og den kombinerte barne– 
og ungdomsskola som ligger i kommunesenteret Leinesfjord. Steigen kulturskole er etablert 
med kontorer og undervisningslokaler i Leinesfjord, men underviser i instrumentopplæring 
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ute på alle skolene. I tillegg gis det undervisning av andre profesjonelle utøvere i deres egne 
verksteder innen kunst og andre utrykksformer.  
 
Hva er Den kulturelle skolesekken? 
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har som mål å gi alle skoleelever er 
best mulig kulturell utrustning i løpet av skoletiden. DKS er nå en fast del av den ordinære 
skoledriften og skal gjelde alle landets skoler. Ansvaret for at dette blir gjennomført ligger hos 
skoleeier. Gjennom møte med profesjonell kunst og kunstnere skal den enkelte elev tilføres en 
dimensjon av opplevelse, erkjennelse og erfaring som skal virke utviklende både for 
enkeltmennesket og for samfunnet.  
  
Kulturdepartementet har definert følgende mål for Den kulturelle skolesekken: 

• Den kulturelle skolesekken skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i 
grunnskolen. 

• Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i grunnskolen lettere skal få 
tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av 
alle slag. 

• Den kulturelle skolesekken skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemming av 
kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. 

 
 

 
 

Fra ”Pulverheksa” ved Steigenskolen Leines 10. mars 2010 
 
 
 

DKS I STEIGEN 
 
Ressurser i det lokal DKS arbeidet  
Innen estetiske fag har vi etablert følgende i Steigen:  

- Teaterinstruktør 
- Ansatte i Kulturskolen 
- Profesjonelle kunst, film og teaterutøvere 
- Lokale håndverkere/aktører 
- Museer, både private og offentlige 
- Kunstgallerier 
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Skolene vil bruke disse godt etablerte arenaene videre i sitt arbeid med estetiske fag i skolen. I 
tillegg vil elevene i Steigenskolen gjennom den kulturelle skolesekken (DKS), blant annet 
kunne møte skapende og utøvende kunstnere og delta i verksteder som skal gi opplevelser og 
utvikle ferdigheter som inspirerer elevene i videre arbeid. 
  
Økonomi: 
Midlene til DKS kommer som øremerket tildeling fra staten gjennom spillemidlene som er 
overskuddet fra Norsk Tipping A/S. Nordland fylkesting har vedtatt at 50 % av statstilskuddet 
skal fordeles til kommuner som har utarbeidet og vedtatt en egen plan for DKS.  
 
Resten av tilskuddet skal benyttes til kulturproduksjoner og regionale satsingsprosjekter. 
Skolekonsertordningen (Rikskonsertene) inngår i dag som en del av tilbudet i DKS Nordland 
og alle kommuner skal få tilbud om scenekunst forestillinger. 
 
Kommunens bidrag er en meget aktiv og innholdsrik kulturskole, med faste tilbud i visuell 
kunst og musikalske utrykksformer. Kulturskola skal med sin kompetanse være et 
ressurssenter for kommunens DKS-arbeid. 
 
De lokale DKS midlene skal disponeres til å dekke utgifter knyttet til: 

• elevproduksjoner/elevverksteder 
• materiell til verksteder 
• transport til forestillinger/verksted 
• innleie av kunstnere 
• losji, kost og reise, til inviterte kunstnere 
• kursing / opplæring av ansatte gjennom nettverk og gode møteplasser 
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Forestillingen ”Ørn er Ørn” ved Steigenskolen Leinesfjord 28. mars 2012 
 
 
 

MÅL OG TILTAK 
 

I en tid med mye fokus på basisfagene og der ferdighetene til hver elev blir veid og målt 
jevnlig, kan departementets og fylkets satsning på Den Kulturelle Skolesekken være av stor 
verdi for den enkelte elev, skole og lokalsamfunn.  

 
DKS- mål: 

• DKS skal bidra med å gi alle grunnskoleelever i Steigen opplevelser. Gjennom kontakt 
med profesjonelle kunstnere skal elevene få en forståelse av at folk ”ser” på 
forskjellige måter.  

• DKS skal bidra til at elevene får styrke og selvtillit til å bruke sin egen skaperevne og 
kreative kraft.   

• DKS skal bidra til utfoldelse der prosessen er det viktigste. 
• Skal bidra til å utvikle elevenes identitet og forståelse om heimplassen sin. 
• Skolen skal bli gode produsenter, arrangører og et godt publikum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiltak:  

• Alle elever skal ha møte med visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film, dans, 
egen kulturarv og andres kulturarv. 

• Bli kjent med og ta vare på og videreutvikle det tideligere generasjoner har bygd opp. 
• Bruke lokale kunstnere – håndverkere – aktører. 
• Bruke de estetiske rom natur arkitektur museum galleri og fornminner og museum. 
• Bruke eksterne profesjonelle kunstnere innen kunstuttrykk vi ikke har kompetanse på i 

kommunen. 
• Tilby elevene verktøy og materialer av god kvalitet. 
• Etablere kulturelle møtepunkter mellom enhetene. 
• Bruke rikskonsertenes verktøy (se vedlegg)i forberedelse og utførelse av 

arrangementer/produksjoner. 
 
 

GJENNOMFØRING 
 
DKS ansvarlig i lederteamet, leder for Oppvekst og kulturskolerektor: 
Oppgaver: Arbeide for et godt samarbeid med DKS-Nordland ,  

Etablere nettverk. Delegere ansvar til nettverkene. 
Økonomiansvar 
Rapportering internt og eksternt 
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Tildeling og koordinering aktiviteter/tilbud/midler 
Koordinerer arbeidet på lederteam i forbindelse med fellesarrangement 
Engasjement av intern og ekstern DKS kompetanse. 

 
Rektor på hver enhet: 
Oppgaver: Sørge for at DKS planen er en del av skolens grunnopplæring.  
  Koordinere teamene sine planer og videreformidle til DKS ansvarlig. 
  Ha et ansvar innen fellesarrangement med andre enheter 
  Tilrettelegge for forestillinger konserter utstillinger etc. 

Transport. 
 
Teamledere: 
Oppgaver: Sørge for at DKS er en del av teamenes planer.  
  Etablere gode rammeforutsetninger for DKS arbeid på alle trinn. 

Bruke rikskonsertene sin mal som arrangør. Alle team skal være arrangør i 
planperioden. 

 
Læreren: 
Oppgaver: Sørge for at elevene får et DKS tilbud i henhold til planen. 
  Ivareta den enkelte elev i dette arbeidet. 
 
Produksjoner fra fylket: 
Alle elever skal ha møte med visuell kunst, scenekunst, musikk, litteratur, film og kulturarv. 
Møte med teater, film, utstillinger og konserter som blir tilbudt OSS fra fylket. 
   
Verksteder: 
Eksterne verksteder OSS blir tilbudt fra fylket. 
 
Lokale verksteder for Steigenskolen 
De lokale verkstedene i Steigen er knyttet opp mot Læringsmål i kunnskapsløftet 06 for de 
enkelte trinn. 
 
1.-2. trinn Litteraturferd i biblioteket og dans 
3.-4. trinn Kunstverksted og Kulturarv Museum 
5.  Komposisjon 
6.  Skrivestua 
7.  Lokalt tverrfaglig kunst- og kulturfaglige verksted/produksjon 
8.  Komposisjon og foto 
9.  Animasjon og samisk kunst 
10.   Film 
 
Kulturskolen skal i samarbeid med grunnskole/SFO sørge for å lage tverrfaglige kunst og 
kulturfaglige verksteder  
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STEDSUTVIKLINGSPLAN  LEINESFJORD 
(SENTRUMSPLAN FOR LEINESFJORD - SAK 11/292-5) 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: L05   
Arkivsaksnr.: 09/1392   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/12 Steigen formannskap 05.09.2012 
59/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre vedtar å gjennomføre stedsutviklingsarbeide etter den foreliggende 
plan fra Asplan Viak. 
Gjenstående av året  bevilgning på kr 1 mill overføres til 2013. ( ca 770.000 kr)  Det 
resterende beløp på ca 1,23  mill kr innarbeides i budsjettet for 2013. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 05.09.2012 sak 61/12 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
. 
 
 
Saksutredning: 
 
Arbeidet med stedsutvikling i Leinesfjord begynte som et Nord-Salten prosjekt i 2007. 
Plan- og ressursutvalget vedtok i sak 102/07 en plan som lå til grunn for å søke Husbanken 
om midler til planlegging.  
 
Husbanken innvilget i brev av 09.01.10 kr 100.000 i tilskudd til utarbeidelse av 
stedsutviklingsplan for Leinesfjord.  
 
Øystein Ask fra Asplan Viak ble i oktober 2009 engasjert til å  lage stedsutviklingsplan for 
Leinesfjord. 
Det har vært holdt folkemøte og berørte grunneiere har samarbeidet.. Det forelå i 2010 en 
ferdig plan for stedsutvikling. Arbeidet var grovt kalkulert til 2,9 mill kr 
 
Det ble i 2010 søkt ”Bolyst-midler”  (50 %) til gjennomføring av prosjektet. Dette fikk 
kommunen avslag på p.g.a manglende bevilgninger. 
 
En har siden hatt dialog med Nordland Fylkeskommune om tilskudd. De kan delfinansiere 
med 50% , eller tilsvarende det kommunen deltar med. De har imidlertid noen krav til tiltaket. 
Bla. a skal det foreligge godkjent reguleringsplan. Det ble i sak 74/10 gjort følgende vedtak:  
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”Formannskapet i Steigen vedtar at det skal lages reguleringsplan for Leinesfjord, og at 
en arbeider for å fullfinansiere gjennomføringa av stedsutviklingsplan for 
kommunesenteret.”  
 
Reguleringsplanen ble godkjent av kommunestyret 2. mai 2012. 
Det ble da satt i gang arbeid med å fullføre planene om stedsutvikling i henhold til vedtaket i 
sak 74/10. 
Asplan Viak ble engasjert for å lage anbudsdokumenter til planen. Disse foreligger nå og 
arbeidet er klart for innhenting av anbud. 
Det som skal gjøres i prosjektet er  opparbeiding av gate sør for rådhuset med kantstein, 
parkeringslommer og lignende. Det blir lagt vekt på ordnede parkeringsforhold. Vegen sør for 
elva blir bygd opp og asfaltert. Fortau blir ordnet. Det blir en del ny beplantning og ny 
belysning. Det blir også etablert benker og sittegrupper. Vi får et sentrum  som får ei 
ansiktsløfting litt etter modell fra det som er gjort på Innhavet.  Det blir satt opp buss-skur ved 
stoppestedet. 
Arbeidet er ikke kostnadsberegnet i detalj, men vurdert til en kostnad på ca 4,4  mill kr. Det 
presiseres at en ikke vet kostnadene før arbeidet er lyst ut på anbud. 
Stedsutviklingsarbeidet berører foruten kommunen  i særlig grad Coop. Det berører også bygg 
eid av Klea og Krushuinna, bygg eid av Nord-Norsk Veisikring og Torghuset. Alle disse 
bygga har skiftet eier.  
Coop vil delta aktivt  med penger i arbeidet. En er her enig om at de deltar med 400.000 kr i 
prosjektet. Eierne av de 3 andre forretningsbyggene har kommet  seint inn  i prosessen og har 
gitt uttrykk for at de er positive til prosjektet, men har små muligheter for å delta økonomisk. 
Det er imidlertid viktig  å få disse eiendommen med for å få til ei helhetlig utvikling .  
Forutsatt at endelig kostnad vil ende på 4 mill kr vil en få følgende finansiering: 
Coop       400.000 kr 
Steigen kommune  2.000.000 kr 
Nordland Fylkeskommune 2.000.000 kr 
Sum    4.400.000 kr 
 
Det er satt av  1 mill kr  på årets budsjett til dette arbeidet. Det er pr d.d. brukt 231.000 kr til 
planlegging. 
En arbeider nå med saken etter  følgende framdrift: 
Anbud går ut  først i september. Anbud antatt i løpet av oktober. Finansiering innvilges fra 
Nordland Fylkeskommune i okt/november. Arbeidet startes opp i april 2013. 
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ANMODNING OM BOSETTING I 2013 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: F30   
Arkivsaksnr.: 12/576   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/12 Steigen formannskap 21.08.2012 
60/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
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/vedtak i Steigen formannskap den 21.08.2012 sak 49/12 
 
 
 
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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Saksutredning: 
Steigen kommune har vedtatt å bosette 10 flyktninger i 2012 under forutsetning at det kan 
skaffes bolig. Vi har enda ikke bosatt noen da boligsituasjonen er vanskelig. Steigen 
kommune har hatt 9 familiegjenforeninger siden nyttår, 1 voksen og 8 barn. Det har medført at 
flyktninger som tidligere bodde i små leiligheter/kollektiv måtte få større boliger til sin 
familie, og enslige måtte flytte ut av kollektiver inn i mindre boliger, noe som har krevd flere 
boenheter. 
  
Steigen kommune er bevisst sitt ansvar for å bosette flere, og vil så snart det kan skaffes 
boliger, starte med bosetting av de 10 vi allerede har vedtatt. Vi ser imidlertid at dette kan bli 
vanskelig å gjennomføre innen årets utgang, og at arbeidet derfor må videreføres i 2013.  
  
Det er planer om bygging av boliger, men byggingen er enda ikke påbegynt.  
 
 
Vedlegg: 
Anmodning fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) 
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LIVSFASEPLANEN FOR STEIGEN KOMMUNE 
ENDRING - SENIORFRI 
 
Saksbehandler:  Dag Robertsen Arkiv: 400   
Arkivsaksnr.: 12/909   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/12 Partsammensatt Utvalg 24.09.2012 
65/12 Steigen formannskap 24.09.2012 
61/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Kommunestyre vedtar følgende endringer i kommunens livsfasepolitikk. 
 
Pkt 2.2 endres til følgende: 
 

2.2.1 Redusert arbeidstid for ansatte med 80% stilling 
eller mer. 

62 år - en fridag pr 14 dag. 
65 år – en fridag pr uke. 
 
Alternativt kan ovennevnte taes ut som redusert arbeidstid pr dag. 
Redusert arbeidstid kan ikke samles opp. Dersom man har innvilget redusert arbeidstid 
kan det ikke i tillegg tas ut årlig bonus som nevnt i punkt 2.2.2. 

 

2.2.2 Bonus 
For hvert tjenesteår en arbeidstaker har vært i arbeid etter fylte 62 år, får 
vedkommende utbetalt et årlig beløp kr 10 000. Beløpet justeres i henhold til 
stillingsstørrelse. Bonus er også et alternativ til redusert arbeidstid for ansatte i 80% 
stilling eller mer. 

 
 
Endringene i reglene vedtas iverksatt fra 01.01.2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Partsammensatt Utvalg den 24.09.2012 sak 3/12 
 
Behandling: 
Forslag å endre fra 80% til 60% stilling, vedtatt 5 mot 3 stemmer. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 24.09.2012 sak 65/12 
 
Behandling: 
Forslag fra Magne Vik: ”Endre krav om minimum 80% stilling til 60% stilling for å kunne 
benytte seg av fri uten trekk i lønn”  
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Dette forslaget ble vedtatt i PSU med 5 mot 3 stemmer.  
 
 
Vedtak: 
 
Ved alternativ votering mellom adm innstilling og forslag fra Magne Vik, ble adm innstilling 
vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Steigen Kommunestyre vedtar følgende endringer i kommunens livsfasepolitikk. 
 
Pkt 2.2 endres til følgende: 
 

2.2.1 Redusert arbeidstid for ansatte med 80% stilling 
eller mer. 

62 år - en fridag pr 14 dag. 
65 år – en fridag pr uke. 
 
Alternativt kan ovennevnte taes ut som redusert arbeidstid pr dag. 
Redusert arbeidstid kan ikke samles opp. Dersom man har innvilget redusert arbeidstid 
kan det ikke i tillegg tas ut årlig bonus som nevnt i punkt 2.2.2. 

 

2.2.3 Bonus 
For hvert tjenesteår en arbeidstaker har vært i arbeid etter fylte 62 år, får 
vedkommende utbetalt et årlig beløp kr 10 000. Beløpet justeres i henhold til 
stillingsstørrelse. Bonus er også et alternativ til redusert arbeidstid for ansatte i 80% 
stilling eller mer. 

 
 
Endringene i reglene vedtas iverksatt fra 01.01.2013. 
 
 
Saksutredning: 

Steigen kommune har i sin livsfasepolitikk regler om redusert arbeidstid uten tap av lønn som 
et virkemiddel for at ansatte skal klare å stå i arbeid lengst mulig. Dersom man velger å ta ut 
AFP mister man retten til å benytte seg av denne muligheten til redusert arbeidstid med lønn.  

Vi ser at fokuset og den enkeltes bevissthet rundt pensjonsordningene skaper muligheter for å 
sjonglere mellom de ulike ordninger av rent økonomiske grunner. Av den grunn er det viktig å 
endre de lokale reglene ut fra den utvikling som vi ser, og ut fra den hensikt at 
livsfasepolitikken er virkemidler satt i et system og ikke rettigheter for ansatte. 

Steigen kommune har gjort noen erfaringer med sin livsfaseplan. Blant annet har vi sett at 
ansatte i delstilling, med innvilget seniorfri, også har ønsket å utvide sin stilling ved å melde 
seg som vikar. Intensjonen med seniorfri er da borte. Hensikten med ordningen er å bidra til 
redusert slitasje og åpne for muligheten til å stå lengst mulig i arbeid. 

Etter at de nye reglene om uttak av alderspensjon ble iverksatt, kommer også spørsmålet om 
det bør være slik at alderspensjon med fortsatt ansettelse skal gi samme rettigheter for å få tatt 
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ut fritid med lønn. Steigen kommune har ikke innflytelse på alderspensjonen da denne 
bevilges over Folketrygd-ordningen Det er en økonomisk motivasjonsfaktor og gir ansatte 
mulighet til å bestemme mer selv hvordan uttaket skal være. Spørsmålet om mulighet til fri 
med lønn i tillegg melder seg spesielt dersom man går ned i mindre stilling kombinert med 
uttak av alderspensjon. 

Det har også vært spørsmål om hvorvidt gradert uførepensjon skal være en begrensning i uttak 
av seniorfri. Grunnen er at det i slike tilfeller ligger en medisinsk vurdering av hvor stor 
arbeidsevne den enkelte har. Hensikten med fri utover arbeidsevnen blir da mer diffus. 

De beste reglene for å hindre en utvanning av ordningen med seniorfri, og som ikke direkte 
går på de ulike offentlige pensjonsordningene fra Folketrygden, er å sette en grense på 
stillingsstørrelsen. Det anbefales fra administrasjonen å sette et krav om at ansatte må ha 
minimum 80% stilling for å kunne benytte seg av fri uten trekk i lønn. Det vil da også ikke 
være behov for å sette et krav om at ansatte ikke benytter seg av AFP. Endringen i reglene 
anbefales iverksatt fra årsskiftet. 

 
 
Vedlegg: 
Livsfaseplan for Steigen kommune 
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LØNNSPOLITISK PLAN 
2012-2014 
 
Saksbehandler:  Dag Robertsen Arkiv: 521   
Arkivsaksnr.: 12/904   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/12 Partsammensatt Utvalg 24.09.2012 
64/12 Steigen formannskap 24.09.2012 
62/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Formannskap vedtar fremlagte forslag til lønnspolitisk plan med de endringer som er 
fremkommet og vedtatt i møtet. 
 
 
Behandling/vedtak i Partsammensatt Utvalg den 24.09.2012 sak 2/12 
 
Behandling: 
 
Pkt1.1 
Forslag til nytt pkt tas inn under pkt 1.1. Pkt legges under kr 1.0 (målsettinger): ”Steigen 
kommune er en kompetanseorganisasjon som satser på lærlinger for å bidra positivt 
samfunnsmessig, og for å god rekruttering i organisasjonen.” Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 1.2  
Ny setning i pkt ”Likelønn”: ”Lokale tillegg kan benyttes til å utjevne lønnsforskjeller mellom 
kvinner og menn”. Enstemmig vedtatt. 
Pkt 1.6 
Tillegg/setning: ”Det vises til drøftingsprotokollen ang. uorganiserte i 2012”. 
Pkt 1.7 
Nytt pkt i innledningen til punktet om ”Kompetansetillegg”. ”Det skal gjennomføres en årlig 
drøfting med organisasjonene i forkant av forhandlinger om kompetansetillegg.” 
Kulepkt 2: Det ble stemt over om begrepene ”kan innvilge inntil” mot ”innvilger”. ”Innvilger” 
ble vedtatt 5 mot 3 stemmer. 
Kulepkt 4 og 5: Enstemmig at de to siste kulepunktene fjernes. 
Pkt 1.8 Side 8,  
under pkt ”Gjelder lokale forhandlinger i kap 4”. 3 avsn. siste setning: ”Viser feilen at 
potten….” Setningen fjernes. Enstemmig vedtatt. 
Under pkt ”Gjelder lokale forhandlinger i kap 3 og 5”. Fjernes setningen: ”Det settes av en 
økonomisk ramme….” Enstemmig vedtatt. 
Pkt 2.0 
Feil i årstall endres til ”01.05.2012 til 30.04.2014”. 
Pkt 2.2 
Overskrift i lønnsgruppe 4A og 4B i handlingsplanen endres til: ”Krav om høyskole- / 
universitetsnivå.” 
Det legges ikke lønnsspenn inn i handlingsplanen på de ulike lønnsnivå. Enstemmig vedtatt. 
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Stillingen som Næringssjef flyttes til 4B, stillingene som skatteinnkrever og konsulent lønn 
flyttes til 3A (med bakgrunn i dagens krav ved utlysning av st). Enstemmig vedtatt.  
Det legges inn fysioterapeut I inn i gruppe 3B med bakgrunn. Stillingen som fysioterapeut 
ligger fortsatt i gruppe 3A. Kommunens fysioterapeut flyttes inn som fysioterpeut I med 
bakgrunn i faglig meransvar i stillingen. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 24.09.2012 sak 64/12 
 
Behandling: 
 
Pkt1.1 
Forslag til nytt pkt tas inn under pkt 1.1. Pkt legges under kr 1.0 (målsettinger): ”Steigen 
kommune er en kompetanseorganisasjon som satser på lærlinger for å bidra positivt 
samfunnsmessig, og for å god rekruttering i organisasjonen.” Enstemmig vedtatt. 
 
Pkt 1.2  
Ny setning i pkt ”Likelønn”: ”Lokale tillegg kan benyttes til å utjevne lønnsforskjeller mellom 
kvinner og menn”. Enstemmig vedtatt. 
Pkt 1.6 
Tillegg/setning: ”Det vises til drøftingsprotokollen ang. uorganiserte i 2012”. 
Pkt 1.7 
Nytt pkt i innledningen til punktet om ”Kompetansetillegg”. ”Det skal gjennomføres en årlig 
drøfting med organisasjonene i forkant av forhandlinger om kompetansetillegg.” 
Kulepkt 2: Det ble stemt over om begrepene ”kan innvilge inntil” mot ”innvilger”. ”Innvilger” 
ble vedtatt 5 mot 3 stemmer. 
Kulepkt 4 og 5: Enstemmig at de to siste kulepunktene fjernes. 
Pkt 1.8 Side 8,  
under pkt ”Gjelder lokale forhandlinger i kap 4”. 3 avsn. siste setning: ”Viser feilen at 
potten….” Setningen fjernes. Enstemmig vedtatt. 
Under pkt ”Gjelder lokale forhandlinger i kap 3 og 5”. Fjernes setningen: ”Det settes av en 
økonomisk ramme….” Enstemmig vedtatt. 
Pkt 2.0 
Feil i årstall endres til ”01.05.2012 til 30.04.2014”. 
Pkt 2.2 
Overskrift i lønnsgruppe 4A og 4B i handlingsplanen endres til: ”Krav om høyskole- / 
universitetsnivå.” 
Det legges ikke lønnsspenn inn i handlingsplanen på de ulike lønnsnivå. Enstemmig vedtatt. 
Stillingen som Næringssjef flyttes til 4B, stillingene som skatteinnkrever og konsulent lønn 
flyttes til 3A (med bakgrunn i dagens krav ved utlysning av st). Enstemmig vedtatt.  
Det legges inn fysioterapeut I inn i gruppe 3B med bakgrunn. Stillingen som fysioterapeut 
ligger fortsatt i gruppe 3A. Kommunens fysioterapeut flyttes inn som fysioterpeut I med 
bakgrunn i faglig meransvar i stillingen. Enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Enstemmig som innstilling. 
 
Steigen Formannskap vedtar fremlagte forslag til lønnspolitisk plan med de endringer som er 
fremkommet og vedtatt i møtet. 
 
 
Saksutredning: 
 
Det er fra arbeidsgivers side lagt frem et utkast til revidert lønnspolitisk plan for neste to års 
periode. 
  
I AOS-møtet i november 2011 ble det lagt frem ønske fra arbeidstakerorganisasjonene om å 
starte prosessen med revidering av planen tidligere på året. Det ble da oppfordret fra 
arbeidsgiversiden at organisasjonene måtte komme med innspill til ønskede endringer på 
dagens plan. Det er ikke kommet noen tilbakemeldinger eller forslag til endringer i planen fra 
organisasjonene i forkant av de sentrale forhandlingene. 
 
Sentralt har det blitt fokusert på premiering av kompetanse som et viktig fokusområde. 
Arbeidsgiversiden ved rådmannens lederteam har sett mangelen av et punkt om 
kompetansetillegg i planen og har derfor lagt inn et nytt avsnitt som omhandler tema. Det er 
den eneste foreslåtte endring i planen, foruten lønnsnivåene som påvirkes av de sentrale 
føringer. 
 
Arbeidstaker organisasjonene har fått planen til høring i tre uker. I høringsutkastet er det ikke 
tatt med lønnsspenn og lønnsnivå i handlingsdelen. Lønnsnivå blir lagt inn av arbeidsgiver 
ved rådmannens lederteam og vedtatt av Formannskapet/Kommunestyret. Denne prosedyren 
er vanlig og har blitt gjennomført på samme måte tidligere år.  
 
Det har vært gjort forsøk tidligere på høringsrunde av lønnspolitisk plan med lønnsnivå. Dette 
var ikke en god erfaring da forhandlingene viste seg å starte i forkant. Senere har kommunen 
derfor gjennomført høringen uten lønnsnivå i planen. Resultatet blir et større fokus på 
innholdet og oppbygningen av planen istedenfor lønnsnivå og lønnsspenn på de ulike 
stillingene. 
 
Høringsfristen er satt til fredag den 21. september, og uttalelsene fra organisasjonene blir lagt 
frem i møtet sammen med kommentarer fra rådmannens lederteam. Høringsutkastene legges 
frem i møtet. 
 
 
 
Vedlegg: 
Utkast til lønnspolitisk plan (ettersendes også pr post). 



  Sak  63/12 
 

Side 34 av 34   

VINMONOPOL I STEIGEN 
 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: U62   
Arkivsaksnr.: 06/1473   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
62/12 Steigen formannskap 05.09.2012 
63/12 Steigen kommunestyre 02.10.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre viser til søknader fra Steigen kommune de siste 5 år, og anmoder 
Vinmonopolet om å tildele Steigen et utsalg i kommunen.  
 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 05.09.2012 sak 62/12 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Saksutredning: 
Antall Vinmonopolutsalg har økt kraftig de siste årene. Også mindre steder har fått utsalg. Det 
gjelder steder på størrelse med Steigen og mindre steder. 
Sosialministeren gikk for noen år siden ut med at alle kommuner som ønsker et polutsalg bør 
få det. Etter det utspillet søkte Steigen kommune ved Rådmann og Næringssjef den 28/2 07 
om å få et utsalg lagt til Steigen. 
Det ble da gitt et svar om at en jobbet med ei utredning ang spørsmålet.  
Den 24. juni 2009 ble det sendt nytt brev og minnet om tidligere søknad. I  svaret på dette 
brevet ble det pekt på foreliggende rapport og de kriteriene en legger til grunn  for  etablering 
av utsalg i et område. 
Saken ble fulgt opp av en meil av 12. oktober i 2011 hvor en ber om opplysninger om hvor 
saken står. 
Denne henvendelsen endt opp i et tilbud om et møte. Dette møtet fant sted den 29. mai 
mellom ordfører Asle Schrøder og Jens Nordal i Vinmonopolet.  Det ble gitt ei orientering om 
kriterier for tildeling og at en ikke hadde konkrete planer for etablering i Steigen. 
Argumentene som er brukt ovenfor Vinmonopolet er følgende: 

• Steigen har ca 2600 innbyggere og et betydelig høyere antall mennesker i 
turistsesongene. 

• Steigen har  et  kommunesenter med relativt korte avstander innad, men lange 
avstander til nærmeste polutsalg ( Bodø, Fauske) 

• Et polutsalg i kommunen bidrar sterkt til å hindre handelslekkasje. 

• Folks vaner har endret seg og en ser det som et gode å kunne kjøpe ei flaske vin til 
helga. Dette vil bidra til bolyst og trivsel. 

• Steigen kommune innser at omsetningen vil bli begrenset og tilbyr å prøve ut løsninger 
med ”pol i butikk” eller lignende. 


