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MØTEINNKALLING  
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757 78 800 eller 
melding som e-post til: postmottak@steigen.kommune.no 
 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
Kl. 13:30 blir det middag på Steigen Vertshus med utdeling av kulturpris og 
næringspris. 
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MOBBEMANIFEST 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: B08   
Arkivsaksnr.: 12/1136   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
74/12 Steigen kommunestyre 12.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune slutter seg til den nasjonale satsingen for å styrke arbeidet for et godt og 
inkluderende oppvekst- og læringsmiljø for alle barn og unge. Steigen kommune skal ha 
nulltoleranse for mobbing. 
Steigen kommune vil følge opp arbeidet gjennom aktuelle undersøkelser og kartlegginger, 
blant annet drøfting av den årlige Elevundersøkelsen og gjennom drøfting av den årlige 
tilstandsrapporten for grunnopplæringen, jf opplæringslovens § 13-10 andre ledd. Og man 
slutter seg til tiltakene beskrevet i saksutredningen. 
 
 
 
Saksutredning: 
Steigenskolen har i mange år hatt planer for håndtering av mobbing. Det vil si at man har vært 
bevist på å følge opp situasjoner som har vært mobbing eller beslekted. I handlingsplanen 
ligger ei føring på hvordan man trinnvis behandler en mobbesituasjon når den har oppstått. 
Tiltross for ei bevisthet fra personalets side, oppstår det mobbing i skolen med jevne 
mellomrom, og man kan lese ut fra elevundersøkelsene at mobbing forekommer. 
 
Mobbingen viser seg på svært forskjellig vis, fra fysisk vold til bruk av fordekt utestengning, 
og en av de store utfordringene er at sosiale medier som facebook og lignende gir store 
mulighet til mobbing.  
I samfunnet vil det alltid være mulighet til mobbing, derfor er det spesielt viktig å arbeide 
aktivt med holdninger og gode relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. 
Skolen og barnehagen er en naturlig arena for et slikt arbeid.  
Hver skole og barnehage i Steigen har et felles Samarbeidsutvalg, som også skal være den 
enkelte krets sitt skole- barnehagemiljø utvalg, som skal være med å ivareta barn og unges 
oppvekstmiljø i skole og barnehage med hjemmel i Opplæringsloven  § 9a og og i Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
Arbeidet med elevenes psykososiale arbeidsmiljø er også et satsningsområde i 
Folkehelseplanen som skal vedtas i Steigen kommune. 
 
For grunnskolen vil det være en god anledning til å arbeide med forbyggende mobbe arbeid i 
et tverrfaglig samarbeid og med støtte og oppmerksomhet fra Steigen kommunes politikere. 
 
Vurdering: 
 
Derfor vil fagfolk og politikere i Steigen kommune arbeide for at: 

o Barnehager, skoler fritidsmiljø og andre steder barn og unge oppholder seg er 
mobbefrie soner. 



  Sak 74/12 
 

 Side 4 av 10   
 

o Barnehager og skoler jobber aktivt forebyggende ved å styrke barn og unges sosiale 
kompetanse og motarbeider alle former for mobbing og utestengning. 

o Ledere på alle nivåer tar ansvar og har nulltoleranse for mobbing. 
o Alle som har et ansvar knyttet til barn og unges oppvekstmiljø, samarbeider 

systematisk og målrettet mot mobbing. 
o Det finnes planer, kompetanse og etablerte rutiner for forebygging og håndtering av 

mobbing ved alle skoler. 
 
Fagfolk og politikere i Steigen kommune vil arbeide spesielt med: 

o Sette temaet på dagsorden i hele skoleverket. 
 
Partene i Steigen kommune er: 

o Alle skoler i Steigen
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GEBYRSATSER  2013 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Arkiv: 231   
Arkivsaksnr.: 12/1092   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/12 Steigen kommunestyre 12.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
For 2013 vedtas følgende satser for kommunale gebyr: 
 

1. Gebyr for vann fra kommunale vannverk: 18,50 + mva pr m3. Vannmålerleie blir kr. 
418,- + mva. 

2. Gebyr for kommunalt avløp: Kr. 17,50 + mva pr m3. 
3. Tilknytningsavgift for vann: 19.927,-  + mva. 
4. Tilknytningsavgift for avløp: 19.927,- + mva. 
5. Gebyr for septiktømming (tømming annethvert år): 707,- + mva. 
6. Feieavgifta settes til kr. 455,- + mva. 
7. Gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon 2013, vedtatt av representantskapet i Iris 

Salten IKS den 09.11.2012, sak 12/15, vedtas å gjelde for Steigen kommune. Det 
kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigen i 2013. 

 
 
 
 
Saksutredning: 
 
For avfall (renovasjon) er det et lovmessig krav at selvkost-prinsippet skal danne grunnlag for 
innbyggernes brukerbetaling. Kommunestyret vedtok i desember 2008 at tjenestene vann, 
avløp, slamtømming og feiing også skal finansieres etter selvkost-prinsippet. Selvkost er den 
merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Gebyrnivået for 
disse tjenestene har dermed fra og med 2009 vært fastlagt utifra selvkostprinsippet. Kravet til 
selvkost innebærer at tjenesten over en 3-5-årsperiode skal gå i balanse.  
I forbindelse med regnskapsavslutninga settes det hvert år opp et eget selvkostregnskap for det 
enkelte selvkostområde, i tråd med veileder for selvkost gitt av kommunal- og 
regionaldepartementet.  
 
Vann og avløp 
Steigen kommune har hatt betydelige overskudd i selvkostregnskapene for vann og avløp de 
tre siste årene. Overskuddene settes av på egne selvkostfond. Selvkostfond vann er nå på 
869.000,- kr. og selvkostfond for avløp er på 361.000,-.  Dette skyldes først og fremst det 
svært lave rentenivået i perioden.  Det er renter på statsobligasjoner som legges til grunn for 
beregning av kapitalkostnader i selvkostregnskapene. Utviklinga for denne renten har vært 
ytterligere nedgang i 2012. Vi forventer derfor overskudd også på selvkostregnskapene for 
2012 på disse områdene, selv om det er gjort betydelige investeringer innenfor både vann og 
avløp. Det er derfor ikke grunnlag for å øke gebyrene verken for vann eller avløp. Spesielt for 
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vannavgift bør kommunestyret vurdere om avgifta bør settes ned dersom det lave rentenivået 
vedvarer. 
Det foreslås at leie av vannmålere justeres med 3 % for å kompensere for generell lønns- og 
prisstigning. 
 
Slamtømming 
Her viser selvkostregnskapet for 2011 et overskudd på kr. 93.000,-. Året før hadde vi et 
underskudd på kr. 14.000,-. Selvkostregnskapet gir ikke grunnlag for å øke gebyret for 
slamtømming. 
 
Feiing 
Dette selvkostområdet gikk med kr. 46.000,- i underskudd i 2011. Det er også fremført 
underskudd fra tidligere år. Det er derfor foreslått ei økning på 10 %, slik at samla 
gebyrinntekt økes med ca kr. 40.000,-. Feieavgifta blir da kr. 455,- + mva. 
 
Renovasjon 
Tjenesten utføres av Iris Salten IKS, som også krever inn gebyr. Representantskapet i 
selskapet vedtar hvert år gebyrregulativ for selskapets dekningsområde. I henhold til 
renovasjonsforskrifter for Salten og selskapsavtalen for Iris Salten IKS skal gebyrregulativet 
vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Dette regulativet følger som vedlegg i 
saken. Det er ikke økning i grunngebyret (minste dunk-størrelse) fra 2012 til 2013, sats 
1.920,- eks mva pr år. 
Steigen kommune har tidligere hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret for å dekke 
kommunale utgifter. Slike utgifter vil bl.a. være administrative kostnader i forbindelse med 
innfordring av gebyr som ikke blir betalt, samt regnskapsførsel. Selvkostregnskap for det 
kommunale påslaget ble første gang satt oppfor året 2007. Det viste et overskudd. Det samme 
gjorde regnskapet for 2008. Overskuddene ble satt av på selvkostfond. Det kommunale 
påslaget ble fjernet fra og med 2009, og kan ikke innføres igjen før selvkostfondet er brukt 
opp. Pr 1.1.2012 var dette selvkostfondet på kr 71.000,-. 
 
 
 
Vedlegg: 
Gebyrregulativ husholdninger Iris Salten IKS 2013 
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STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM UTSKRIVING AV 
EIENDOMSSKATT 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 232   
Arkivsaksnr.: 12/227   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
77/12 Steigen kommunestyre 12.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av 
eiendomsskatten i hele Steigen kommune. 

2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 
3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser. 
4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag. 
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt 

04.11.09 ”Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer” saksnr. 30/09 med 
rettelser i hht LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 om 
eiendomsskatt til kommunene. 

6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter 
§ 7 c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 

7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret. 
8. Mhp fritak vises til ”Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer” § 15. 

 
 
 
Saksutredning: 
Formelt skal kommunestyret hvert år fatte vedtak om å skrive ut eiendomsskatt, jfr. 
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Dette skal gjøres i tilknytning til behandlingen av 
årsbudsjettet. I vedtaket skal det angis hvilke satser og regler som skal legges til grunn ved 
utskriving. Dette skal vedtas hvert år selv om det ikke foreslås endringer. 
 
Forslag til vedtak er i tråd med eiendomsskattelovens bestemmelser. Under formannskapets 
behandling av budsjettet for 2013 er det tatt utgangspunkt i en eiendomsskattesats på 7 
promille, som er det som er lagt til grunn i administrasjonens budsjettforslag. 
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BUDSJETT 2013 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 150   
Arkivsaksnr.: 12/1096   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
76/12 Steigen formannskap 28.11.2012 
78/12 Steigen kommunestyre 12.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslag for 2013. Det anvendes høyseste lovlige 
skattøre for 2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 28.11.2012 sak 76/12 
 
Behandling: 
Kultur og oppvekst: 
Forslag fra Salve Kildahl: ”Redusere konto 1290 kultur og musikkskole med kr 510 000,-”  
Falt med 6 mot 1 stemmer. 
Forslag fra Kjersti Olsen: ”Redusere oppvekst og kulturs budsjett med kr 100 000,- på fritt 
skolemateriell” Falt med 6 mot 1 stemmer. 
Forslag fra Asle Schrøder: ”Generell nedskjæring i tilpassningsressursen kr 410 000,- og fritt 
skolemateriell kr 100 000,-” Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Helse og omsorg: 
Forslag fra Asle Schrøder: ”Konkretisering av reduksjonene i kap 1.3 Helse og omsorg 
utsettes til dette er drøftet med ledelsen der. Reduksjonen for dette tjenesteområdet skal være 
minimum kr 615 000,-” Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 
Plan, utvikling og drift: 
Forslag fra Fred Eliassen: ”Reduksjon i konsulenttjenester med kr 80 000,-” Falt med 4 mot 3 
stemmer. 
Forslag fra fagkoordinator: Vakanse geodata 1 mnd (utgjør kr 43 000,-) – Enstemmig vedtatt. 
Skogbrukssjef 90% stilling i stedet for 100% (utgjør kr 57 000,-) – Enstemmig vedtatt. 
NAV Steigen:  
Forslag fra Asle Schrøder: ”Posten økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 36 000,-”  
Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 
Sentrale Styringsorgan: 
Forslag fra Fred Eliassen: ”Øker posten til Eldrerådet med kr 7 700,-”  
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
Forslag fra Asle Schrøder: ”Posten Steigen Sagaspill økes med kr 75 000,-”  
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Forslag fra adm. Ledelse: Reduksjoner på diverse poster på til sammen kr 251 936,- 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Formannskapet vedtar administrasjonens budsjettforslag for 2013 med 6 mot 1 stemmer 
 
Vedtaket lyder da slik: 
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- Generell nedskjæring i tilpassningsressursen kr 410 000,- og fritt skolemateriell kr 
100 000,-  

- Konkretisering av reduksjonene i kap 1.3 Helse og omsorg utsettes til dette er drøftet 
med ledelsen der. Reduksjonen for dette tjenesteområdet skal være minimum             
kr 615 000,-  

- Vakanse geodata 1 mnd 
- Skogbrukssjef 90% stilling i stedet for 100%  
- Posten økonomisk sosialhjelp reduseres med kr 36 000,- 
- Øker posten til Eldrerådet med kr 7 700,- 
- Posten Steigen Sagaspill økes med kr 75 000,- 
- Reduksjoner på diverse poster fra adm. på til sammen kr 251 936,- 

 
 
 
Saksutredning: 
Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettforslag for 2013. Forslaget tar utgangspunkt i 
de drøftinger/budsjettsamlinger som har vært i lederteamet, statsbudsjettets forutsetninger og 
de føringer/forutsetningersom ble lagt i økonomiplanen 2013 – 2016, vedtatt i juni 2013. 
 
Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet ramme på 291,95 mill. kr, der 
driftsbudsjettet inkl. finansutgifter utgjør 218,6 mill kr og investeringsbudsjettet utgjør 73,35 
mill. kr.   
 
Med bakgrunn i ovennevnte forutsetninger ble administrasjonens konsekvensjusterte budsjett 
lagt fram i formannskapets arbeidsmøte 20.11.12 med et underskudd på 0,95 mill. kr. 
Formannskapet ba om at det ble foretatt en prosentvis reduksjon på hele budsjettet på 1 %. 
Denne reduksjonen vil gi et overskudd/handlefrihet på 0,66 mill. kr. 
 
De ulike tjenesteområdene har med utgangspunkt i registrerte behov fremmet forslag til nye 
driftstiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet. Disse framgår av kap. 10 i rådmannens 
budsjettkommentarer/forslag til budsjett 2013.  
 
Det foreslås at kommunale avgifter finansieres ved selvkost og at øvrige salgs og leieinntekter 
justeres i henhold til prisstigning. 
 
 
Vedlegg: 
Budsjettforslag for 2013. 



  Sak  79/12 
 

Side 10 av 10   

STEIGEN KOMMUNES LÅNEOPPTAK TIL VEDTATTE INVESTERIN GER FOR 
2013. 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 250   
Arkivsaksnr.: 12/1135   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/12 Steigen kommunestyre 12.12.2012 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil 16 435 000 kr til delvis finansiering av 
vedtatte investeringer i 2013. 
 
I investeringsbudsjettet for 2013 er det vedtatt bruk av lån til delvis finansiering av 
investeringer på 16 435 000 kr. Rådmannen ber om at låneopptaket vedtas av kommunestyret 
i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
I investeringsbudsjettet for 2013 er det vedtatt bruk av lån til delvis finansiering av 
investeringer på 16 435 000 kr. Rådmannen ber om at låneopptaket vedtas av kommunestyret 
i forbindelse med budsjettbehandlingen. 
 
 
 


