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FOLKEHELSE I STEIGEN KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Siv Johansen Arkiv: 441   

Arkivsaksnr.: 12/1074   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/12 Steigen formannskap 20.11.2012 

80/12 Steigen formannskap 28.11.2012 

64/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

1. Steigen kommune vedtar strategisk folkehelseplan for 2013 -2015 
2. Steigen kommune tar ”Oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan påvirke helsen i 

Steigen kommune” til etterretning 
3. Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak for 2013 legges fram for politisk 

behandling over nyttår 
4. Stillingen som folkehelsekoordinator videreføres. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 28.11.2012 sak 80/12 
 

Behandling: 

 

Tillegg til innstilling punkt 4: ..ut 2014 forutsatt at det kan skaffes ekstern finansiering på 
minst 50% 

5. Det forutsettes at kommunens egenandel til stillingen, kr 150 000,- dekkes innenfor 
helse- og omsorg sitt ordinære budsjett og ikke kommer som ny utgift for 2013.   

 

 

Vedtak: 

Innstilling enstemmig vedtatt med tillegg.  

 

Vedtaket lyder da slik: 

1. Steigen kommune vedtar strategisk folkehelseplan for 2013 -2015 
2. Steigen kommune tar ”Oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan påvirke 

helsen i Steigen kommune” til etterretning 
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3. Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak for 2013 legges fram for politisk 
behandling over nyttår 

4. Stillingen som folkehelsekoordinator videreføres  ut 2014 forutsatt at det skaffes 
ekstern finansiering på minst 50%. 

5. Det forutsettes at kommunens egenandel til stillingen, kr 150 000,- dekkes innenfor 
helse- og omsorg sitt ordinære budsjett og ikke kommer som ny utgift for 2013.   

 

 

 

 

Bakgrunn: 

 

Pr. 01.01.2012 trådte ny lovgivning i kraft for helse- og omsorgssektoren. Dette innebar ny lov 
om folkehelse og ny helse- og omsorgslov. Disse lovene erstattet den gamle 
kommunehelseloven og deler av sosialtjenesteloven. Folkehelseloven bygger på og er 
samordnet med plan- og bygningsloven. Folkehelseloven pålegger kommunen langt flere 
plikter knyttet til folkehelsearbeid enn tidligere lovgivning.  Samhandlingsreformen( St.meld 
47 ) har ytterligere aktualisert folkehelsearbeidet i kommunen og gitt kommunene et større 
ansvar for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Steigen kommune har i løpet av 
2012 arbeidet mye med å lage struktur og system for de økte krav som kommunen er pålagt og 
fremmer med dette en sak knyttet til dette område. 

 

Saksutredning: 

 

Folkehelseloven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter 
iverksetter tiltak og samordner sin drift av folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven 
skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid. Formålet med loven er å 
bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

Folkehelseloven definerer folkehelse som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen 
fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid defineres i loven som samfunnets innsats for å 
påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, 
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot 
helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte 
påvirker helsen. 

Kommunen er pålagt å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt; herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. 
Kommunen skal også legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Kommunen skal også 
utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal identifisere 
folkehelseutfordringene. Dette dokument skal inneholde en vurdering om konsekvenser og 
årsaksforhold i befolkningens helsetilstand og dette skal legges til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
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kommunal planstrategi. Kommunen skal i sitt videre arbeid med kommuneplaner fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. 

 

 

Hva er gjort i Steigen: 

 

Steigen kommune undertegnet en samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune i juni 
2011 om å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om videreutvikling og gjennomføring 
av folkehelsearbeidet ( f-sak 39/11) Fylkeskommunen har gitt Steigen kommune økonomisk 
tilskudd for å kunne sette av ressurser til dette arbeid. Prioriterte områder i 
samarbeidsavtalen:: 

Fysisk aktivitet           Psykisk helse 

Tannhelse  Rusforebyggende arbeid 

Røykeslutt   Kosthold 

Det ble utarbeidet en handlingsplan for gjennomføring av Folkehelsetiltak for 2012, dette ble 
presentert for Formannskap i januar 2012. Samme handlingsplan følger vedlagt, men er nå 
påført hva som er gjennomført og hva som det videre må arbeides med. Det planlegges å få 
ferdigstilt ny handlingsplan for 2013 i løpet av januar 2013. 

Det er også utarbeidet et oversiktdokument med kartlegging av helsetilstanden i Steigen og 
hvilke faktorer som påvirker denne.  

 

Konklusjonene fra denne er: 

• Steigen har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet. Antallet eldre i Steigen øker 

samtidig som antallet personer i yrkesaktiv alder minsker..  

• Menn i Steigen har en dødelighet i hjerte- karsykdom som er høyere enn landsraten. 

• Andel uføretrygdede under 45 år er høyere enn i landet for øvrig. Det er flere menn enn 

kvinner som er uføretrygdede i aldersgruppen 18–44 år. 

• Flere personer har grunnskole som høyeste utdanning sammenlignet med landet for øvrig  

• Færre i Steigen fullfører videregående skole enn i resten av landet.. Frafall i videregående 

skole har ligget på ca. 30 % de fem siste årene, landsgjennomsnittet er 25 %.  

• Ungdom, særlig jenter, trives dårligere på skolen enn det som en vanlig ellers i landet, 

vurdert etter trivsel hos 10.-klassinger. 

• I Steigen utgjør andelen personer i husholdninger med lav inntekt 13 prosent, mot 

landsnorm på i underkant av 10. Her antar en at antallet minstepensjonister utgjør en 

vesentlig del. 

• Andel gravide som røyker ved første svangerskapskontroll er 27 % i Steigen (2010). 

Landsgjennomsnittet er 20 %.  

• Det finnes mange passive som er mindre i aktivitet enn anbefalt. Dette gjelder også barn og 

unge.  
• Høyt antall saker i forhold til barn/unge med sammensatte og kompliserte problemstillinger 

Oversikten mangler data i forhold til fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, samt oversikt 
over ulykker og skader. Dette skal i hht. Folkehelselovens forskrift § 3 også inn i oversikten. 
Dette må en jobbe videre med for å få på plass. 
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I tillegg er det utarbeidet forslag til strategisk folkehelseplan for Steigen kommune for 2013 – 
2015 med mål og strategier for folkehelsearbeid og prioriterte satsningsområder. Plan 
omhandler også hvordan folkehelsearbeidet kan organiseres, ansvaret fordeles og arbeidet 
gjennomføres. 

Steigen kommune har i perioden fra sept. 2011 midlertidig ansatt folkehelsekoordinator som 
har vært primus motor i det arbeidet som hittil er utført. I tillegg til det arbeid som hittil er 
listet opp ovenfor har den økte ressursen bidratt til en rekke prosjekter med finansierte 
tilskudd. Dette innebærer: 

Røykfri arbeidstid:    kr. 30.000 

Barn med overvekt   kr. 50.000 

Psykisk helse i Nord-Salten  kr. 300.000 

Strategisk kompetanseplanlegging kr. 100.000 

Vårres unga /vårres framtid  kr. 390.000 

 

 

 

Vurdering: 

 

Steigen kommune har på relativt kort tid kommet langt på vei for å gjennomføre de  oppgaver 
som den nye folkehelseloven pålegger kommunen. Steigen kommune legger nå fram viktige 
plandokumenter for politisk behandling og disse danner grunnlag for videre tiltaksplan for 
mange tjenesteområder i Steigen kommune. 

Folkehelsearbeidet har dermed fått en god oppstart, men det videre arbeidet må følges opp og 
videreutvikles. Ulike årsaksfaktorer knyttet til kartleggingen av helsetilstanden blant 
innbyggerne i Steigen kommune må vurderes opp mot en ny handlingsplan og planen skal 
settes i verk. For å utføre dette arbeid kreves det både ressurser og kompetanse. Det er derfor 
nødvendig at ressurs knyttet til folkehelsearbeidet videreføres. 

Samhandlingsreformen gir Steigen kommune større utfordringer knyttet til oppgaver som 
tidligere hørte inn under spesialisthelsetjenesten. Foreløpig er det bare kommunal 
medfinansiering knyttet til noen diagnosegrupper, men sentrale myndigheter har også sig 

Folkehelsearbeidet er en viktig investering som Steigen kommune gjør i forhold til å ivareta 
helsetilbudet for sine innbyggere. Steigen kommune har en negativ demografisk utvikling med 
økning av antall eldre og uføretrygdede, samt en reduksjon av arbeidsføre. Å forbedre 
helsetilstanden for befolkningen, og da spesielt for risikogrupper, vil på sikt kunne redusere 
kommunens utgifter, men ikke minst gi disse en bedre helse og livskvalitet.  Stillingen brukes 
også mye i forhold til å finne fram til utviklingsprosjekter og søke ekstern finansiering. Det 
foreslås derfor at folkehelsekoordinator-stillingen videreføres i 100 % stilling. 
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Finansiering av stillingen: 

 Kr. 

Tilskudd Nordland Fylkeskommune 150.000 

Ressurs knyttet til prosjekt Psykisk helse 
i Nord-Salten 

120.000 

Kommunens egenandel 150.000 

Prosjektfinansiert  Min. 100.000 

 

 

Folkehelsearbeid er et av kommunens viktigste arbeidsområder. Det omfatter stort sett all 
kommunal tjenesteyting og må være forankret i så vel administrativ som politisk ledelse. 
Behandling av de første styringsdokumenter knyttet til folkehelsearbeid er en viktig del av 
dette arbeidet. 

 

 

 

Vedlegg: 

Strategisk folkehelseplan for Steigen kommune 2013 – 2016 

Oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan påvirke helsen i Steigen kommune 

Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak – Steigen kommune 2012  
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PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 

 

 

Saksbehandler:  Lars Hansen – Salten Kontrollutvalgsservice Arkiv: 026   

Arkivsaksnr.: 12/1062   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-2015, 
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll  

 

Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av  

•   
 

Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap: 

•   
 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden 
der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

 

 

Saksutredning: 

Kontrollutvalget har på vegne av kommunestyret det overordnede ansvar for egenkontrollen 
og tilsynet med forvaltningen. Dette ansvaret omfatter også plikt til å påse at det blir ført 
kontroll med forvaltningen av eierinteressene i selskaper mv, jfr. kommuneloven § 77 nr 5 og 
forskrift om kontrollutvalg § 13. Denne lyder som følger: 

 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 

forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik 

kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller 

fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte 
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forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner kap. 3. 

 

Kontrollutvalget er pålagt å utarbeide en plan for gjennomføringen av selskapskontrollen. 
Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan delegere til kontrollutvalget å revidere 
planen i planperioden. 

 

Vurdering 

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner velger å benytte ulike selvstendige rettssubjekter 
som selskaper for å nå sine mål. Eierstyringens form og innhold er formelt regulert i de 
forskjellige selskapslovene. Styret og den daglige ledelse i selskaper som er organisert etter 
lov om aksjeselskaper har relativt stor handlefrihet i de forretningsmessige disposisjoner. Men 
også i interkommunale selskaper har styret og den daglige ledelse større ansvar og 
handlefrihet enn hva de tradisjonelle etatsledere har.  

 

En organisering som medfører et eget rettssubjekt legger således rammer for 
kommunestyrets styringsmuligheter. Kommunestyrets eierskap må utøves gjennom 
eierorganet - for aksjeselskaper gjennom generalforsamlingen, for interkommunale 
selskaper gjennom representantskap.    

 

Det er derfor viktig at kommunen som eier har en eierstrategi med konkrete mål som 
ønskes oppnådd med eierskapet. På denne måten vil kommunen kunne kommunisere 
krav og forventninger til sin(e) representant(er) i eierorganet. Videre bør eierskapet 
utøves i henhold til etablerte normer og anbefalinger. Eierstrategien vil på denne måten 
både fungere som styringsverktøy og som målestokk ved en eventuell selskapskontroll.  

 

Behovet for å gjennomføre selskapskontroll vil normalt være større i forhold til selskaper som 
er tillagt et samfunnsmessig ansvar istedenfor eller utover et rent forretningsmessig formål. I 
slike selskaper vil det - i tillegg til en eierskapskontroll - også kunne være riktig å vurdere 
hvorvidt det vil kunne være hensiktsmessig med en vurdering av det enkelte selskaps 
måloppnåelse (forvaltningsrevisjon). Selskapskontroll omfatter imidlertid ikke en regelmessig 
kontroll med forretningsmessige disposisjoner. Slik kontroll faller innenfor styrets 
ansvarsområde.  

 

Kommunelovens § 80 gir kontrollutvalget rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd 
i interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999. Kontrollutvalget gis den samme rett til å 
kreve opplysninger i aksjeselskaper der kommunen alene eller sammen med andre kommuner 
eller fylkeskommuner eier alle aksjer og i heleide datterselskaper. Kontrollutvalget kan også i 
den grad det finnes nødvendig velge å foreta undersøkelser selv.  

 



  Sak 65/12 

 

 Side 10 av 35   
 

Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på 
selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Dette jfr 
kommunelovens § 80.  

 

Aksjeselskap eiet sammen med andre (ikke-offentlige) eiere kan også bli gjort gjenstand for 
selskapskontroll. Men med mindre bestemmelser om å utlevere opplysninger m.v. er nedfelt i 
selskapets egne vedtekter eller avkrevd i forbindelse med tilskudd eller lignende, vil 
informasjonsgrunnlaget for selskapskontroll her være mer begrenset.  

 

Dersom det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskaper der Steigen kommune har 
eierinteresser, så er det klart at Salten kommunerevisjon IKS som valgt revisor skal utføre 
denne. Selskapskontroll i betydningen eierskapskontroll (kontroll med utøvelse av eierskap) 
trenger i utgangspunktet ikke utføres av revisor. I forrige planperiode ble det utført 
selskapskontroll av IRIS Salten forvaltning IKS i form av en forvaltningsrevisjon om selvkost.   

  

Samlet omfang av selskapskontrollen vil måtte prioriteres opp mot andre kontrolloppgaver 
innenfor de til enhver tid gjeldende rammer og tilgjengelige ressurser.   

 

 

Vedlegg: 

• Utkast: plan for selskapskontroll Steigen kommune 2012-2015
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REGULERINGSPLAN AKSLA HYTTEFELT - BØ 

2. GANGS BEHANDLING 

 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: NAVN Reg.plan 
Aksla  

Arkivsaksnr.: 10/1052   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/11 Plan- og ressursutvalget i Steigen 05.09.2011 

86/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 19.06.2012 

117/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 13.11.2012 

66/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Aksla hyttefelt med plankart datert 
06.11.2012, planbestemmelser og planbeskrivelse, datert 29.10.12, jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-12.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 13.11.2012 sak 117/12 
 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen. 

 

 

Saksutredning: 

 

Grunneierne til Aksla i Bø har fått utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for et hyttefelt i 
og omkring Aksla i Bø. Planlegger: Arkitekt Sara Ezeta, Bodø. 

 

Plan- og ressursutvalget fastsatte den 05.09.11 planprogram for reguleringsplanen, og utvalget 
vedtok 19.06.12 å sende planforslag ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Frist for 
høringsuttalelser var 24.08.12. 
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Merknadsbehandling: 

Det er kommet inn 8 innspill til planforslaget: 

 

Statens Vegvesen, datert 11.07.12 

Hyttefeltet får adkomst fra kommunal veg. Ingen merknader. 

 

Sametinget, datert 17.07.12 

Kjenner ikke til automatisk freda samiske kulturminner i området. Minner om generell 
aktsomhetsplikt i henhold til kulturminneloven, og foreslås at det tas inn i 
planbestemmelsene.  

 

Merknad: Dette er allerede med, som pkt 5.e i planbestemmelsene. 

 

Luftfartstilsynet datert 02.08.12 

Det er ikke krav om teknisk/operativ godkjenning for Engeløy flyplass, Grådussan. 
Luftfartstilsynet anbefaler likevel at forskrift om utforming av små flyplasser av 3. desember 
2002 nr. 1382 § 7 om krav til hinderflater hensyntas så langt som mulig. 

 

Merknad: Det er administrasjonens oppfatning at hensynet til hinderflater i forhold til 
Engeløya flyplass er ivaretatt i planen. 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS datert 14.08.12 

Har delegert myndighet fra Steigen kommune innenfor miljørettet helsevern. HMTS påpeker 
at vannforsyningen i hyttefeltet vil være godkjenningspliktig etter drikkevannsforskriften, 
siden antall abonnenter kan komme opp i 36. Drikkevannet må i tillegg oppfylle 
kvalitetskravene etter drikkevannsforskriften. 

 

Merknad: Hyttefeltet hører naturlig inn inder forsyningsområdet for Bø vannverk, som er 
godkjent i henhold til drikkevannsforskriften. I planbestemmelsene § 2.6 infrastruktur er 
vann- og avløpsløsninger omtalt. Følgende setning er tilføyd i planbestemmelsene: 
”Vannforsyningen i hyttefeltet er godkjenningspliktig etter drikkevannsforskriften, og 
drikkevannet må oppfylle forskriftens kvalitetskrav.” 

 

Steigen luftsportsforening datert 31.07.12 

Opplyser at foreninga mens planprosessen har pågått har endret noe på sine planer om 
plassering av hangar/klubbhus, bl.a. av hensyn til utsikt fra noen av hyttene. Det som er 
opplyst i planen om plassering er derfor ikke helt riktig. 
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Merknad: Disse byggeplanene er kun gjengitt som oppsummering av brev fra foreninga datert 
16.03.11, og inngår ikke i juridisk bindende bestemmelser/retningslinjer i planen 

 

Videre peker Steigen luftsportsforening på at det står i planbeskrivelsens avsnitt 8.1 at 
flyplassen kun brukes sommerhalvåret og ikke etter kl 23.00. Dette er noe misvisende, da 
flyplassen blir benyttet hele året, og bruk etter kl 23.00 kan forekomme. Foreninga foreslår at 
dette kommer fram i avtaler med tomtekjøpere. 

 

Merknad: Teksten i planbeskrivelsens pkt 8.1 er rettet opp i henhold til opplysninger fra 
Steigen luftsportsforening. Hva som kommer fram i avtaler mellom grunneier og hyttekjøpere 
kan ikke planen regulere. 

 

Nordland Fylkeskommune datert 21.08.12 

Plandokumentene er klare og entydige og tjener slik sett formålet som både juridiske 
dokumenter og informasjon til publikum. Dokumentene gir også et godt innblikk i 
konsekvensene av tiltaket og er derfor et grunnlag for beslutning om tillatelse. Ber om at 
gravhaug id 100255 som ligger ved avkjørselen til hyttefeltet fra Festningsvegen markeres i 
plankartet, gjerne med en rune-R. 

 

Merknad: OK 

 

Fylkesmannen i Nordland datert 24.08.12 

Planforsalget legger opp til relativt omfattende utbygging av hytter, overstiger i vesentlig grad 
arealet som er lagt ut til formålet i kommuneplanens arealdel. Etterlyser overordnede 
vurderinger av planens samlede virkninger, og redegjørelse for behov for planlagt utbygging. 

 

Merknad: Steigen kommune deler Nordland fylkeskommunes oppfatning av at 
plandokumentene gir et godt innblikk av konsekvensene av tiltaket. I forhold til behov for 
planlagt utbygging, er hyttefeltet basert på grunneiernes ønsker om å selge tomter i området, 
og etterspørsel etter hyttetomter på Engeløya, bl.a. i Bø-området. Mangel på regulerte hyttefelt 
har resultert i press på mer jordbruksnære og produktive områder i forhold til spredt bygging. 

 

Videre peker Fylkesmannen på at området delvis ligger innenfor et område som er registrert 
som svært viktig naturtype, Ytre Steigbergvika. Fylkesmannen i Nordland fremmer 
innsigelse til lokalisering av de tre hyttene lengst mot vest i planforslaget (angitt som FF 
27, 28 og 29) med tilhørende adkomstvei. Dette ut fra hensynet til verdiene knyttet til 
område registrert som svært viktig naturtype, samt bekk med tilhørende kantsone, og 
uten at behovet for en så omfattende utbygging er synliggjort. Det er i brevet gitt nærmere 
begrunnelse. Dokumentet følger som vedlegg til saken. Innsigelse medfører at kommunestyret 
ikke kan egengodkjennes i kommunestyret. 
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Merknad: Som følge av innsigelsen har forslagsstillerne fjernet de tre ytterste hyttetomtene. 
Dette har medført litt endring også av veitrase lengst vest i planområdet. På bakgrunn av de 
endringer som er gjort har Fylkesmannen i Nordland trukket innsigelsen (opplyst av Høgsæt 
pr tlf 6. nov. Opplyser at brev om dette er sendt i uke44, men ikke mottatt enda). 

 

Til sist peker Fylkesmannen i Nordland på at Steigen kommune er i ferd med å revidere 
kommuneplanens arealdel, og en bør vurdere å avvente behandlinga av en reguleringsplan 
med så omfattende utvidelse av areal avsatt til hyttebygging til behovet er avklart i 
arealplanprosessen. 

 

Merknad: I forhold til å avvente videre behandling av planen, så har Steigen kommune tatt 
stilling til dette både ved fastsetting av planprogram og ved å legge planforslaget ut på 
høring/offentlig ettersyn. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat datert 27.08.12 

Ingen ytterligere merknader til reguleringsplanen. 

 

Naturmangfoldloven 

Som et ledd i utredninga av dispensasjon og eventuelt deling, kommer også 
naturmangfoldlovens § 7 inn. 

§ 7. (prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12)        Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved 
forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  

§ 8-12 inneholder bestemmelser om rimelig kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsipper, 
økosystem og samlet belastning, kostnader bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige 
teknikker/driftsmetoder. Vurdering i henhold til naturmangfoldloven framgår av 
planbeskrivelsen. Det vises videre til innsigelsen fra Fylkesmannen i Nordland, og at 
utbygginga er avgrenset for å imøtekomme denne. 

 
 

Vurdering: 

Det er kommet få innspill til innholdet i selve planen i høringsrunden. Planprosessen har vært 
grundig, og har avklart de ulike arealbruksinteressene som er i området. Administrasjonen 
deler Nordland Fylkeskommunes oppfatning av at plandokumentene gir et godt innblikk i 
konsekvensene av utbygging, og gir et godt grunnlag for vedtak av reguleringsplanen. 
Planforslaget er endret slik at Fylkesmannen i Nordland har trukket sin innsigelse, og planen 
kan derfor egengodkjennes av kommunestyret i Steigen. 

 

Vedlegg: 

- Plankart 
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- Planbestemmelser datert 29.10.12 
- Planbeskrivelse datert 29.10.12 
- Uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland med innsigelse datert 24.08.12 



  Sak  67/12 

 

Side 16 av 35   

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGVIKA HYTTEFELT 

 

 

Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: NAVN Reg.plan 
Langvika  

Arkivsaksnr.: 11/1571   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 19.06.2012 

118/12 Plan- og ressursutvalget i Steigen 13.11.2012 

67/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Langvika hyttefelt med 
plankart datert 10.06.2010, tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse datert 
06.11.12. Jfr. plan- og bygningsovens § 12-12. 

 

 

Behandling/vedtak i Plan- og ressursutvalget i Steigen den 13.11.2012 sak 118/12 
 

Behandling: 

Wibeke Aasjord Juul var ikke tilstede under behandling av denne saken. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen. 

 

 

Saksutredning: 

  

Planlegger Viggo Einan har på vegne av grunneier utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan 
for Langvika hyttefelt i Svartfjell, Steigen. Innenfor planområdet er det tidligere fradelt seks 
hyttetomter. Planforslaget skal legge til rette for fradeling av ytterligere seks hyttetomter, 
naustområde, båtutsett og veier/parkeringsplasser i hyttefeltet. 

 

Plan- og ressursutvalget vedtok i møte den 19.06.2012 at forslag til reguleringsplan for 
Langvika hyttefelt skulle sendes på høring og legges ut for offentlig ettersyn. Utvalget hadde 



  Sak 67/12 

 

 Side 17 av 35   
 

ingen merknader til planforslaget. Planen ble lagt ut til høring/offentlig ettersyn den 03.07.12. 
Frist for høringsuttalelser ble satt til 24.08.12. 

 

Merknadsbehandling 

Det kom fire høringsuttalelser til planforslaget: 

 

Kystverket, brev av 09.07.12 

Ingen merknader, men opplyser at alle inngrep i sjøområder, så som bygging av molo, 
flytebrygger eller lignende må behandles i henhold til havne- og farvannsloven før de kan 
gjennomføres. 

 

Statens vegvesen, brev av 18.07.12 

Påpeker at avkjørsel må utformes i henhold til håndbok 017 ”Veg- og vegutforming”, 
siktforhold må ivaretas, og parkeringsplass P1 må legges i samme nivå som fv.835. 

 

Merknad: Planbestemmelsene ang. parkeringsplass tilpasses i henhold til uttalelsen. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 27.08.12 

Viser til at området i henhold til NGU sløsmassekart består av marine strandavsetninger, som 
er en indikasjon på ustabile grunnforhold. Det vises til de undersøkelser som er gjort av 
planlegger, grunneiers erfaringer med gravearbeid i omrpdet, samt at de nye tomtene ligger 
nesten frampå en bergkant. På denne bakgrunn er NVE enig i kommunens vurdering av at det 
ikke anses nødvendig med ytterligere geotekniske undersøkelser. 

 

Nordland fylkeskommune, brev av 31.08.12 

Ingen merknader, viser til den generelle aktsomhetsplikten i henhold til kulturminnelovens § 
8. 

 

Merknad: Kulturminnelovens § 8 framgår av planbestemmelsene.. 

 

Vurdering: 

Det har kommet få innspill til planforslaget. Ingen innspill er av en slik art at planforslaget bør 
endres vesentlig. Det er gjort ei mindre endring i planbestemmelsene i forhold til det utkastet 
som ble sendt ut på høring, jfr. merknad ovenfor. På denne bakgrunn tilrås det at 
detaljreguleringsplan for Langvika hyttefelt blir vedtatt. 

 

 

Vedlegg: 
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Planbeskrivelse m/Ros-analyse 

Planbestemmelser datert 08.10.12 

Plankart 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 - FASTSETTING AV  VALGDAG 

 

 

Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: 011   

Arkivsaksnr.: 12/372   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Saksutredning: 

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2013 er fastsatt til mandag 9. september 2013. 
Det er imidlertid opp til hvert enkelt kommunestyre å bestemme om det skal holdes valg også 
søndag 8. september. 

Steigen kommune bes i brev fra Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement datert 
27.03.12 om å ta stilling til om kommunen ønsker 2 dagers valg. 
 
Ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 vedtok kommunestyret å holde 2 dagers valg 
i Leinesfjord krets, mens alle de andre kretsene hadde 1 dags valg. Av 148 velgere som stemte 
i Leinesfjord krets ved valget i 2011 var det 53 velgere som avga stemme på søndag. 

 

Saka legges fram uten innstilling. 
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TIPPEMIDDELSØKNADER 2013 

 

 

Saksbehandler:  Fred Eliassen Arkiv: 243 D1   

Arkivsaksnr.: 12/1125   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen kommunestyre vedtar å fornye spillemiddelsøknadene ang Allhus i tråd med 
kommunestyre sak 20/11.og sak 65/11. Søknadene fornyes og sendes inn innen fristen den 15 
januar. Søknadene effektueres av administrasjonen innen fristen. 

Steigen kommunestyre vedtar også å fornye søknaden om spillemidler til kulturhusdelen, samt 
søknaden til Nordfold If om revidering av O-kart i Botn, som hører inn under begrepet 
nærmiljøanlegg. 

 

 

 

Saksutredning: 

 

Utfra vedtak som er fattet i kommunestyre tidligere om at det skal bygges allhus innenfor en 
økonomisk ramme og vedtak om at Steigen kommune skal søke tippemidler til prosjektet er 
denne saken en formalitet. En formalitet i den forstand at reglene er slik at en søker må fornye 
søknader som ikke blir tildelt midler det året søknaden er sendt inn. Søknadene ligger allerede 
inne på fylket men må fornyes elektronisk. Det vil ikke ha noen innflytelse at kommunestyret i 
mellomtiden har øket totalrammen med inntil 2 millioner. Dette pga av at taket på 
spillemidlene er langt under taket på totalrammen. 

Ellers ligger vedtakene som er gjort så langt i Allhus saken ved som vedlegg. 

 

 

 

Vedlegg: Vedtak fra Steigen komunestyre sak 20 og 65/11 
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JUSTERINGER AV VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER FOR FAST E 
EIENDOMMER I STEIGEN KOMMUNE. 

 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 232   

Arkivsaksnr.: 12/1126   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Steigen kommunestyre vedtar de endringer som er foreslått i vedtekter for skattetakster for 
faste eiendommer i Steigen kommune, i samsvar med de siste endringer i 
Eiendomsskatteloven.  
 
Videre vedtar kommunestyret de endringene som framkommer som uthevinger og strykninger 
i vedlagte vedtekter. 
 
Som ny vara nestleder i sakkyndig nemnd velges……. 
 
Som nestleder i sakkyndig overtakstnemnd velges….. 
 
Som vara nestleder i sakkyndig overtakstnemnd velges……. 
 
 
 

Saksutredning: 

Stortinget vedtok juni 2012 en del endringer i Lov om eiendomsskatt som trer i kraft fra 
01.01.13. Endringene i lovteksten vil få en viss betydning for de lokale takstvedtektene, med 
mindre endringer/justeringer.  
 
En viktig endring for oss er at formannskapsmedlemmer/ varamedlemmer ikke lenger kan 
være medlemmer i eiendomsskattenemnder, jfr. § 21 i den nye eiendomsskatteloven (lov om 
endringar i lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane). I praksis betyr det at 
vara nestleder Thomas Fjordbak Jensen i sakkyndig nemnd og Nestleder Odd-Rikard Bredal 
og vara nestleder Magne Vik i sakkyndig overtakstnemnd må gå ut av disse nemndene fordi 
de sitter som varamedlemmer til formannskapet.  
 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar de vedlagte vedtekter med endringer, samt 
velger nye representanter til sakkyndig nemnd og sakkyndig overtakstnemnd. 
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STEIGEN KOMMUNE 
 

VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER OVER FASTE EIENDOMMER  
 

Kap. I Skattetakstnemnder. 

 
§ 1. 

Sammensetning og valg av takstnemndene. 

 

I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 8 A-3 pkt 4 iv 

velger kommunestyret en sakkyndig nemnd for å verdsette eiendommer i Steigen kommune på 
bakgrunn av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenni. Den sakkyndige nemnda skal bestå av 
tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). 

 

Det velges (fom  2013) også en felles sakkyndig ankenemnd til å behandle både klager over 
sakkyndig nemnds takstvedtak (overtakst) og klager over eiendomsskattekontorets 
utskrivingsvedtak, jfr eiendomsskatteloven §§ 19 og 20 iv. Ankenemnda skal bestå av tre 
medlemmer (leder, nestleder og ett medlem)ii. Dessuten velges personlige varamenn for alle. 
Halvparten av medlemmene og varamennene trer ut og erstattes ved nytt valg hvert annet år, 
første gang etter loddtrekning. Kommunestyret utpeker leder og nestleder for hver nemnd. 
Ved leders forfall rykker nestleder opp som leder. 

 

Hvis et medlem fratrer for godt, velger kommunestyret en av varamennene til å tre inn som 
fast medlem for resten av perioden.  

 

§ 2 
Valgbarhet og ugildhet. 

 

Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd 
er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Kommunestyrets medlemmer kan 
unnslå seg for valg. 

 

I hht eiendomsskatteloven § 21 kan ikke medlem av formannskapet være medlem i 
eindomsskattenemnder iv . 

 

Et medlem er ugildt til å delta i taksten når: 
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1. han selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,  
2. han er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under nr. 1 i opp- eller nedstigende 

linje eller sidelinje så nær som søsken,  
3. han er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor eller 

fosterbarn til en eier,  
4. han er verge for en person som nevnt under nr 1,  
5. han er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller 

offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 
 

Likedan er han ugild når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet. 

 

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil. 

 
Medlemmene av nemndene har taushetsplikt etter eiendomsskatteloven § 29, ligningsloven § 
3-13.  

 

 

§ 3 
Sakkyndige for takstnemndene. 

 

Kommunestyret kan oppnevne et utvalg på fem sakkyndige på det bygningstekniske, 
industrielle og maskintekniske område. Skattetakstnemndene kan av dette utvalg tilkalle en 
eller flere til å avgi veiledende uttalelser når de skal taksere bedriftseiendommer med 
tilhørende maskiner og lignende. De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen 
stemmerett. 

 

Kap. II Taksten. 

 
§ 4. 

Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering m.v. 

 

Den sakkyndige nemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles 
drøftelse og vedtagelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig 
ensartethet i vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet. Protokoll for 
disse møter innheftes i takstprotokollen som føres av økonomileder. Vedtak, som treffes med 
alminnelig flertall, er av rettledende art.  

 

§ 5. 
Forberedelse av taksten, varsel. 
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Det påligger leder av sakkyndig takstnemnd i samarbeid med økonomileder å planlegge og 
lede arbeidet og beramme takstene. Han skal sørge for at eiendommens eier eller hans 
fullmektig blir varslet, så vidt mulig gis det varsel. Alminnelig taksering skal dessuten 
kunngjøres på forhånd i pressen. 

 

Økonomileder utfører alt administrativt og kontormessig arbeid for den sakkyndige 
takstnemnd og ankenemnd. Han engasjerer besiktigelsesmenn i samarbeid med sakkyndig 
takstnemnd. 

 

Ved besiktigelse av eiendommen bør det om mulig foreligge opplysning om:  

 

a. Eiendommens areal, så vel totalt som bebygget,  
b. Oppgave over hvilke leiligheter og forretningslokaler m.v. som bebyggelsen 

inneholder med mulige oppgaver over flate- og rominnhold.  
c. For bedriftseiendommer liste over større maskiner og lignende. 

 

Leder skal påse at det oppnås enhet i verdsettelsene.  

 

Er et nemndmedlem ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal han snarest underrette 
sekretær, som innkaller varamannen. 

 

Leder sørger for at hvert av nemndmedlemmene får et ajourført avtrykk av Lov eiendomsskatt 
til kommunane og ett eksemplar av vedtektene. 

 

 

§ 6. 
Besiktigelse og protokollering. 

 

Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges. Taksten settes så vidt mulig til et tall som er 
delelig med 1000. Grunn og bygning kan takseres særskilt hvis de eies av forskjellige 
personer.  

 

Hver nemnd fører forhandlingsprotokoll og takstprotokoll. Takstprotokollen må inneholde 
opplysning om når takst er holdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Den skal 
underskrives ved avslutningen av hvert møte. 

 

§ 7. 
Utleggelse og kunngjøring. 
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Innen 1. mars skatteåret utlegges det liste over samtlige takster til offentlig ettersyn i 4 uker. 
Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelsen skjer. Kunngjøringen skal inneholde 
opplysning om fristen for begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til. 

 

Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av 
takstprotokollen til eieren i rekommandert brev med angivelse av at krav om overtakst må 
være innkommet til eiendomsskattekontoret assisterende rådmann innen 6 uker  iv  fra 
utsendelsen av takstdokumentet. 

 

Kap. III Overtakst 

 
§ 8. 

Begjæring om overtakst. 

 
Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av formannskapet innen 6 uker  iv  fra 
utleggelsen av skattetakstlisten. 

 

Begjæringen sendes til leder i skattetakstnemnda/økonomileder eiendomsskattekontoret  iv 

som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til leder i overskattetakstnemnda. 

 

§ 9. 
Sakkyndig ankenemnd 

 

Overtaksten utføres av samtlige medlemmer av sakkyndig ankenemnd, eventuelt med 
varamenn, og ledes av nemndlederen. Reglene i §§ 4-7 for skattetakstnemnda får tilsvarende 
anvendelse så langt de passer.  

 

Hvis sakkyndig nemnd har tilkalt sakkyndige etter bestemmelsen i vedtektenes § 3, skal 
sakkyndig ankenemnd tilkalle en eller flere av de sakkyndige som ikke har bistått ved 
undertaksten. 

 

Sakkyndig ankenemnd fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som 
skattetakstnemndas protokoller. 

 
iii Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 4 uker på 
samme sted som skattetakstene har vært utlagt. 

 

Leder  kunngjør utleggelsen i pressen. 

 



  Sak 70/12 

 

 Side 26 av 35   
 

Kap. IV Omtaksering. 
 

§ 10. 

Endring av status på eiendom (deling, riving, etc.) 
 

Når det i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer er foregått deling av en eiendom, 
når de på eiendommen stående bygninger er nedrevet eller ødelagt ved brann eller lignende, 
når det er oppført nye bygninger på eiendommen eller gjort vesentlige endringer skal det skje 
ny verdsettelse iv . hvis endringen antas svare til en verdi på minst kr 10 000,-, jfr. 
Eiendomsskatteloven § 8 A-3 Verdsetjing pkt 5 iv . 

 

Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig økt eller 
forminsket i forhold til andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige 
forlange særskilt verdsettelse avholdt i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer. 

 

Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til økonomileder som besørger 
videresendt til vedkommende nemnds leder. 

 

Ved omtaksering som foran nevnt, kommer reglene i vedtektene om skattetakst og 
overskattetakst til tilsvarende anvendelse. 

 

Ved omtakseringen skal man så vidt mulig bruke samme vurderingsgrunnlag som ved siste 
alminnelige taksering. 

 

Kap. V. Eiendomsskatten. 

 
§ 11. 

Forandring i skatten som følge av ny takst. 

 

Forandringer i eiendomsskatten som følge av forandret takstverdi på en eiendom, 
gjennomføres ved utligningen av eiendomsskatt for det skatteår som følger etter det år taksten 
ble avhjemlet. 

Blir taksten endret ved overtakst, omregnes skatten. 

 

 

Kap. VI. Forskjellige bestemmelser 

 

§ 12. 
Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene. 
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Kommunestyret bestemmer den godtgjørelse som skal tilstås nemndmedlemmer. 
Godtgjørelsen utbetales av økonomiavdelingen etter oppgave fra leder i nemnda og etter 
anvisning fra rådmannen. 

 

Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den 
skattepliktige, skal denne svare omkostningene ved takseringen. 

 

§ 13. 
Utskrivingen av eiendomsskatten. 

 

Økonomileder utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til bruk hertil har 
økonomileder å holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og 
eiere. 

 

Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer enten de er skattepliktige eller 
ikke, oppført i nummerrekkefølge etter matrikkelen eller i nummer-rekkefølge (husnummer). 
Som tillegg til listen skrives listen over de forskjellige grupper skattefrie eiendommer. 

 

Det påligger tjenesteområde for plan, utvikling og drift (PUD) etter hvert å innberette til 
økonomileder alle oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av eiendommer. Likeledes 
plikter PUD ved utgangen av hvert kvartal å innberette til økonomileder alle avsluttede 
anmeldte byggearbeider. til en antatt verdi av minst kr 10 000,-  iv og om nedrivning av 
bygninger. 

Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedler utsendt innen 1. mars i 
skatteåret. 

 

Økonomiavdelingen besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler m.m. fastsettes av 
rådmannen. 

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2 terminer, og innbetales til Steigen kommune. 

 

§ 14 
Omtaksering 

 

Økonomileder plikter å foranledige takst avholdt straks når innberetning eller annet materiale 
viser at det er grunn for omtaksering etter byskattelovens § 4, tredje ledd eiendomsskatteloven 
§ 8 A-3 pkt 5. Økonomileder plikter å innberette for formannskapet når der foreligger 
opplysninger som gir grunn til å anta at verdien av en eiendom er vesentlig endret,  
Byskatteloven § 4, fjerde ledd jfr eiendomsskatteloven  § 8 A-3 pkt 5 iv . 
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§ 15. 

Fritak 

 

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 følger direkte av lovteksten og avgjøres administrativt. 
Tvist om forståelsen kan påklages til formannskapet etter at skattetakstnemnda har uttalt seg.  

 

Fritak etter disse vedtektene § 15 a og b delegeres fra kommunestyret og avgjøres av 
formannskapet. Tvist om forståelsen kan påklages til formannskapet etter at sakkyndig nemnd 
har uttalt seg.  

 

Steigen kommunestyre velger med hjemmel i eiendomsskateloven § 7 å frita følgende 
eiendommer for beskatting: 

 

A. Eiendommer tilhørende stiftelser, institusjoner, menigheter og trossamfunn, 
kulturelle og humanitære organisasjoner etc som har til formål å være til gagn  
for kommune eller stat. Tilsvarende gjelder for eiendommer tilhørende private 
daghjem, private behandlingshjem, private barnehager samt tilsvarende 
institusjoner som drives av private organisasjoner – ”non-profitt”-
organisasjoner. 

 

Fritak etter bokstav a gjelder ikke for eiendommer eller deler av eiendommer 
som bortleies til boligformål eller næringsvirksomhet som ikke er en del av 
vedkommende organisasjons virksomhet. For eiendommer som delvis nyttes til 
slik virksomhet holdes partiell takst. 

 

B. Bygninger som har historisk verdi. For at bygningen skal anses å ha historisk 
verdi må den som hovedregel være oppført før år 1900, og i det vesentlige ha 
sitt arkitektoniske og bygningsmessige særpreg i behold. 
 
Øvrige bygninger og eiendommens tomt ilegges eiendomsskatt etter gjeldende 
regler. 
 
Fritaket gjelder ikke for eiendommer eller deler av eiendommer som bortleies 
til boligformål eller nyttes til næringseiendom. 

 

C. Eiendommer som nyttes til: 
 

- offentlig vei 
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- annen kommunikasjon/tekniske anlegg dvs eiendommer som nyttes til offentlige 
kaianlegg, offentlige kommunikasjonstekniske anlegg el lignende 

- verneområder dvs eiendommer som gjennom reguleringsplan eller 
oversiktsplan er regulert til naturvern, friluftsområder, ikke opparbeidet 
friareal, områder vernet etter naturvernloven eller lov om kulturminner samt 
områder med fredet bebyggelse. 

- Friareal/idrettsanlegg dvs eiendommer som nyttes til offentlig campingplass, 
offentlig badeplass, opparbeidet park eller idrettsanlegg. 
 

§ 16 
Ikrafttredelsen av vedtektene. 

Disse vedtekter trer i kraft straks. 
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BUDSJETTREGULERING 

 

 

Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 153   

Arkivsaksnr.: 12/1006   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/12 Steigen formannskap 24.10.2012 

71/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar følgende reguleringer i årets budsjett: 

 

Tiltak      Red.utg./   Økte utg/ 

      økte innt.   red.innt. 

1.1. Sentrale styringsorganer 

Tilskudd/garanti friv.sentral           97.000 

Edb. utgifter                                          500.000 

 

1.2. Kultur- og oppvekst                             350.000 

1.3. Helse/pleie/omsorg                                                              750.000 

1.4. Boliger mv. intern.omdisp.           100.000                           100.000 

1.5. Samferdsel             170.000 

1.6. Tekniske formål                    170.000 

1.7. NAV                     800.000 

1.9. Renter/fond mv. 

       Bruk av fond samh.reform            350.000 

       Bruk av disp. fond           2.147.000      

SUM              2.767.000            2.767.000  

 

2. Administrasjonen får fullmakt til å fordele tilleggsbevilgningene på de ulike 
ansvarsområder. 
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Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 24.10.2012 sak 70/12 
 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling.      

 

 

Saksutredning: 

I forbindelse med utarbeidelse av økonomirapporten for 2. tertial 2012 ba rådmannen 
avdelingene/fagsjefene om å melde inn behov for tilleggsbevilgninger inneværende år. Dette 

ble også gjort, og behovet for tilleggsbevilgninger for de ulike avdelinger vil framgå av denne 
rapporten. 

 

Rådmannen skal kort oppsummere disse: 

 

1.1. Sentrale styringsorganer: 

I forbindelse med etablering av frivillighetssentral ble det gitt garanti for en tilleggsbevilgning 
på kr. 97 000,-.  

I forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem og oppgraderinger i forbindelse med 
dette, vil det være behov for en tilleggsbevilgning knyttet til Edb-utgifter på ca. 0,5 mill. kr. 

 

1.2. Kultur- og oppvekst: 

Bevilgningen gjelder inndekning av merforbruk i forbindelse med familiegjenforening av 
flyktninger, personaltiltak Steigenskolen, Leines, og utgifter til barn med spesielle behov. 
Foreslått styrking, kr. 350 000,-. 

 

1.3 Helse- og omsorg: 

 

I økonomirapporten er det listet opp en del poster som kan bli overskredet, bl.a. lønn leger, 
følgetjeneste jordmor, utgifter til ekstrahjelp knyttet til utskrivningsklare pasienter. Samlet 
stipulert overskridelse brutto 700 -800 000 kr. I forbindelse med samhandlingsreformen og 
behandlingen av inneværende års budsjett ble det avsatt kr. 350 000 som buffer for å møte 
uforutsette utgifter knyttet til samhandlingsreformen. Rådmannen forslår at denne avsetningen 
anvendes i reguleringen, slik at jeg foreslår en netto styrking av budsjettet med kr. 400 000,-. 

 

1.4/1.5/1.6 Boliger, samferdsel, tekniske formål mv.: 
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Det foreslås en intern omfordeling av midler, slik at av mindreforbruk på ansvar 1.4 
omdisponeres kr. 100.000,- til innkjøp/montering av ny trappeheis på Steigenskolen, 
Leinesfjord. Videre foreslås at av mindreforbruk på ansvar 1.5 omdisponeres kr. 170 000,- til 
ansvar 1.6. Dette fordeles med kr. 70 000,- til vedlikehold kaier og kr. 100 000,- til 
vedlikehold kommunale veier. 

 

1.7 NAV: 

 

Tilleggsbevilgningen gjelder bl.a. lønn til ruskonsulent. Lønn til denne stillingen dekkes av 
statlige tilskott, som imidlertid ble inntektsført i 2011 og før stillingen var besatt. Videre 
foreslås det styrking av sosialbudsjettet og til flyktningetjenesten. Samlet foreslått styrking, kr. 
800 000,-, hvorav lønnsmidler konsulent utgjør kr. 460.000,-. 

 

1.9 Renter/fond mv. 

 

For finansiere behovet for tilleggsbevilgninger, foreslås brukt kr. 350 000,- av tidligere avsatte 
midler til fond samhandlingsreformen og at det disponeres kr. 2 147 000,- av 
disposisjonsfondet. 

Etter denne disponeringen vil disposisjonsfondet utgjøre ca. 5.6 mill. kr. 
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ØKNING AV AVGIFT TIL FESTE AV GRAVPLASSER PÅ KOMMUN ENS 
KIRKEGÅRDER.. 

 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 231   

Arkivsaksnr.: 12/1114   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
72/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etter anbefaling fra Steigen kirkelige fellesråd vedtar kommunestyret å øke avgift for feste av 
grav på kikregårdene fra kr. 60,00 til kr 100,00 pr. år. 

Krav om festeavgift sendes ut hvert 5. år. 

 

 

 

Saksutredning: 

I henhold til Gravferdslovens § 21 skal avgifter til feste av grav vedtas av kommunestyret etter 
evt. tilrådning fra kirkelig fellesråd. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar 
fellesrådets anbefaling. 

 

OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I 2013 TIL VIDERE UTLÅN 

 

 

Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: U71   

Arkivsaksnr.: 12/1127   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/12 Steigen kommunestyre 11.12.2012 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre å oppta lån i 
Husbanken til videre utlån på inntil 3 000 000 kr. for 2013. 
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Saksutredning: 

Vedtak om lån i Husbanken til videre utlån skal foretas av kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen. En forutsetning for at Husbanken skal gi tilsagn er en formell 
godkjenning av kommunestyret.  

 

For 2012 ble det i utgangspunktet søkt om et låneopptak på inntil 2.5 mill. kr som ble 
innvilget. På grunn av stor lokal etterspørsel etter startlån, samt at Husbanken fikk en 
ekstrabevilgning til videre utlån høsten 2012 vedtok kommunestyret i høst å søke om 
ytterligere 1.5 mill kr. Det er vanskelig å fastslå om hele ramma for 2012 (2,5 + 1,5 mill kr) vil 
bli brukt ettersom vi pr. dato har søknader som ikke er saksbehandlet. Evt. ubrukte lånemidler 
fra 2012 kan overføres til 2013.  

 

 

Vurdering: 

Etterspørselen etter startlån har hatt en betydelig økning det siste året. 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). 

 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra saksbehandler og tildelingsnemnd foreslår rådmannen at 
det opptas lån fra Husbanken til videre utlån på inntil 3 000 000 kr for 2013. Evt. ubrukte 
midler fra 2012 vil kunne overføres til påfølgende år. 
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i  Endret ved vedtak i Steigen kommunestyre 17.09.2008 sak 31/08 arkivsak 06/1899. 

 
ii Endret ved vedtak i Steigen kommunestyre 04.11.2009 sak 30/09 arkivsak 06/1727. 

 
iii  Endret ved vedtak i Steigen kommunestyre 04.11.2009 sak 30/09 arkivsak 06/1727. 

 
iv LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 om eigedomsskatt til 
kommunane. 


