
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
06.02.2014 Tid: Kl.09:00-14.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Hanne Aasvik, Lisa Hetzler, Robert
Dearsle¡ Kjersti Olsen, Thor Holand.

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Tordis Sofie Langseth,

Dag Robertsen, Vegard Danielsen, Siv Johansen, Lisbeth
Aalstad, Turid Markussen.

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent.
lngen.
1-71t4

Orienteringer:

Informasjon fra GjermundLaxaa om det pågående arbeidet med veiadressering som
foregår i kommunen for tiden. IJønng legges ut 07 .02.14 og frem til 20.03.14.
Inge Albriktsen informerer om fremdriften rundt renoveringsarbeidet på Steigenskolen
Laskestad. Arkitektfirma er leid inn og skal skissere forslag til ny løsning.
Informasjon fra Asle Schrøder, Tordis Sofie Langseth og Inge Albriktsen om hva som
skjedde i forbindelse med stenging/stopp av byggeprosessen på Allhuset.

Underskrifter: Hanne Aasvik og Kjersti Olsen.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pâmøtet.

Hanne Aasvik (sigr.) Kjersti Olsen (sigr.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,07.02.14
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P.c,niCt S\,¿:ntèÀ,ck
Monica Steinbakk
Servicekonsulent.

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

[.einesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75'1'l 88 00
Telefaks: 75 '17 88 l0
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SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
13/80s

SALG AV SKIPPYBYGGET, LEINESFJORI)

13/1028
SALG AV TOMT I NORDFOLD IIAVN TIL FOLLA MASKIN

061737

FLATøY FYR. GJENOPPBYGGING AV NAUST - FINANSIERING

t4lt4
SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2OI4TTL NORSK
LANDBRUKSRÅDGIVING SALTEN

r4t89
DEBATTHEFTET TIL STRATEGIKONFERANSENE 2014 NY
TARIFFPERIODE OG LØNNS OPPGJØR

74197

PEDAGOGISK PSYKOLOGISKE TJENESTE (PPT), NY
ORGANISERING

t4/700
UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER - BODø OG SALTEN
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Ut4
SALG AV SKIPPYBYGGET, LEINESFJORI)

Innstilling:

Steigen kommune vedtar å selge $r 2l bnr 51, Skippybygget, til Grøtøy Gamle Hovedgård v/
Line Hvoslef og Trond Lohne for kr. 200.000,-. Alle omkostninger i forbindelse med salg av
denne eiendommen dekkes avkjøper. Bygget skal brukes til kommunal drift fram til
20.08.2014. Det forutsettes også attømmeplass for bobiler videreføres på tomta.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

2lt4
SALG AV TOMT I NORDFOLD IIAVN TIL FOLLA MASKIN

Innstilling:

Steigen kommune vedtar å selge parsell av gnr 105 bnr 230 i Nordfold Havn til Folla Maskin
AS. Fradelingen må ikke hindre adgangfrem til moloen og evt. fremtidige arealer langs
denne. Det fradeles inntil3 mål. Prisen settes til kr 100,-/kvm. Kommunalt oppmålingsgebyr
og tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

3lt4
FLATØY TYR - GJENOPPBYGGING AV NAUST - FINANSIERING

Innstilling:

Steigen kommunestyre godkjenner at kostnadene ved gjenoppbygging av naust päFlatøya
finansieres ved bruk av bundet fond for Flatøya. Det forutsetter at det bygges i hht.
byggetillatelse innenfor et budsjett på kr 300 000,-.

Vedtak:

Enstemmig som innstillingen.

Side 3 av 6



4l14
SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2OI4 TIL NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING
SALTEN

Innstilling:

Steigen kommune vedtar å bevilge kr 50.000,- i tilskudd 2014tll Norsk Landbruksrådgiving Salten i
henhold til søknad da1:urt20.12.2013. Tilskuddet belastes budsjettkonto.13702.45l.325

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

5lt4
DEBATTHEFTET TIL STRATEGIKONFERANSENE 2014
NY TARIFFPERIODE OG LØNNSOPPGJØR

Innstilling:

Steigen kommune ber KS ta med følgende signaler videre i vårens tariffoppgjør:
o Pensjonsordningen i offentlig sektor bør være tema i tariffoppgjøret2jl4.

Arbeidstakernes andel i premien må økes.
¡ Med bakgrunn i kommuneøkonomien settes rammen for lønnsoppg¡øretlavt, ca2o/o.
¡ Generelle tillegg bør prioriteres.
o Det børbli en tilnærming minstelønnssystemet i kap 4 mellom læreme og andre. Eks

kan 16 års ansiennitetsstige gjelde alle arbeidstakergrupper. Denne justeringen må
kunne avtales gjennomført over tidsperiode, f.eks 4 âr. 20 års ansiennitet for ufaglærte
bør nedprioriteres. Lokal pott tas ned til fordel for endring i minstelønnssystemet.

o Omfanget av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse er akseptabelt og kan
vanskelig utvides.

o Lærernes arbeidstidsordning bør ikke være fokus for KS i dette tariffoppgjøret. Det
anbefales at man awenter erfaringene med den nye arbeidstidsordningen i Danmark.

Behandling:

Forslag på nytt kulepunkt 4 fra Asle Schrøder:
<< En større del av oppgjøret må gjøres gjennom de sentrale forhandlingene.>
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Vedtak:

Innstilling med tilleggspunkt 4 fra Asle Schrøder enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommune ber KS ta med følgende signaler videre i vårens tariffoppgjør:

o Pensjonsordningen i offentlig sektor bør være tema i tariffoppgjøret2014.
Arbeidstakernes andel i premien må økes.

o Med bakgrunn i kommuneøkonomien settes rammen for lønnsoppg¡øretlavt, ca2Yo.
o Generelle tillegg bør prioriteres.
o En større del av oppgjøret må gjøres gjennom sentrale forhandlinger.
o Det bør bli en tilnærming minstelønnssystemet i kap 4 mellom lærerne og andre. Eks

kan 1ó års ansiennitetsstige gjelde alle arbeidstakergrupper. Denne justeringen må
kunne avtales gjennomført over tidsperiode, f.eks 4 år.20 års ansiennitet for ufaglærte
bør nedprioriteres. Lokal pott tas ned til fordel for endring i minstelønnssystemet.

o Omfanget av arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse er akseptabelt og kan
vanskelig utvides.

o Lærernes arbeidstidsordning bør ikke være fokus for KS i dette tariffoppgjøret. Det
anbefales at man awenter erfaringene med den nye arbeidstidsordningen i Danmark.

6lt4
PEDAGOGISK PSYKOLOGISKE TJENESTE (PPT), NY ORGANISERING

Innstilling:

Vedlagt samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) godkjennes.
Tjenesten organiseres som vertskommuneløsning i samarbeid med andre kommuner og hvor
Fauske er vertskommune.

Behandling

Tilleggsforslag fra administrasjonen ved Roy Hanssen:
<<På grunn av avstanden og krav til nærhet til tjenesten, forutsetter formannskapet at det blir
arbeidet med å ñ lagt en stilling til Steigen kommune.>>

Nytt forslag fra Fred Eliassen:
<Steigen formannskap vedtar at Steigen kommune holder den pedagogiske psykologiske
tjenesten (PPT) i Steigen kommune i fremtiden.>

Vedtak:

Ved alternativ votering mellom innstilling med tilleggsforslag fra Roy Hanssen og forslag fra
Fred Eliassen, ble innstilling med tilleggsforslag fra Roy Hanssen vedtatt mot en stemme.
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Vedtaket lyder da slik:
Vedlagt samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) godkjennes.
Tjenesten organiseres som vertskommuneløsning i sarnarbeid med andre kommuner og hvor
Fauske er vertskommune
På grunn av avstanden og krav til nærhet til tjenesten, forutsetter fomannskapet at det blir
arbeidetned å fä lagt en stilling til Steigen kommune.

7174

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER - B,ODø OG SALTEN

Steigen kommune vedtar â delta i byregionsprogrammet. Det forutsettes imidlertid at
styringsgruppens sammensetning endres slik at alle deltakende kommunene blir representert i
denne.

Ensternmig som innstillingen.


