
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
19.02.2014 Tid: Kl.09:00-14:45

Til stede på møtet

Medlemmer: SP: Asle Schrøder, Sissel Grimstad
AP: Fred Eliassen, Hanne Aasvik, Torbjørn Hjertø, Evy Røymo

SV: Odd Rikard Bredal
V: Hilde Husøy, Kjersti Gylseth
KrF:
H: Elisabeth Helzler
FrP: Magne Vik
PP: Robert Dearsley, Astri G. Valberg
Rødt: Kjersti Synnøve Olsen

Forfall:
SP: Salve Kildahl
V: Thor Holand
KrF: Thomas Fjordbak Jensen

SP: Erling Hekneby
Varamedlemmer: V: Jan-Erik Disen

KrF: Torhild Nilsen

Fra adm. (evt. andre): Roy Hanssen, Dag Robertsen, Vegard Danielsen, Siv Johansen,

Berit Woie-Berg, , Turid Markussen, Tordis Sofie Langseth,

Maria Johansson og Bodil Friis orienterte om UngData og
Handlingsplan for folkehelse.

Innkalling: Godkjent.
Merknader:

Under behandling av sak 9l74blemøtet lukket, jfr. Kommunelovens

$ 31.
Under behandling av sak 9l1,4ble habiliteten til Evy Røymo og Torbjørn
Hjertø tatt opp da de jobber i Cermaq Norway der Torben Marstrand også
jobber. Begge fratrådte under behandlingen. De ble begge erklært habil med

13 mot 2 stemmer.
Under behandling av sak 10114 ba Evy Røymo om å fü tatt opp sin habilitet
i saken da hun er med i styret i Cermaq Norway. Hun fratrådte under

behandlingen av habiliteten. Evy Røymo ble enstemmig erklært inhabil
i sak 10/14.

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Iæinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 9097 40 19

Telefaks: '757 78810



Behandlede saker: 1-10114

Orienteringer: UngDataogHandlingsplan for folkehelse vlManaJohansson og Bodil
Friis.
Videregående skole v/Torbjøm Hjertø.
Allhus- framdrift v lT orbjørn Hjertø.
Regnskap 2013 vhädmann Roy Hanssen.

Skriv delt ut i møtet: ,A,rsmelding Steigen eldrerådet 2013
Særutskrift fra Steigen eldreråd i sak 6/14 -
Arbeidsstua på Steigentunet
Brev fra Inge Albriktsen ang. behandling av søknad på stilling som
rådmann.

Spørsmål fra Steigen FrP v/Magne Vik:
Ønsker âffihøre om hvordan vi ligger an i forhold til forbedring av mobildekningen rundt
omkring i kommunen. Mange steder er det til dels svært dårlig dekning og noen steder er
helt uten dekning.. . og dette i 2014! Fler og fler går over til å kun bruke mobiler og stenger

fast telefon, dette er også noe som Telenor ønsker, da fast telefonen ettersom vi forstår det
skal på sikt bort.

Når det oppstår strømbrudd på Vinkenes, blir store deler av Sør-Steigen..Foldfiorden uten
forbindelse. Dette skjer som regel i dårlig vær, og i slike perioder er det viktig å kunne
kontakte evt. Nødetater.

Steigen FrP ønsker å fä en oppdatering i forhold til Ordførerens dialog med Telenor i denne

saken?

Det er helt uholdbart at innbyggerne i Steigen skal oppleve slik därligdekning, og i verste
fall kan dette være direkte farlig, hvis noen skulle trenge hjelp.

Vi i Steigen FrP ber ordføreren innstendig om å jobbe videre med saken

Steigen FrP
Leder Magne Vik

Ordfører Asle Schrøder svarte:
Det jobbes med saken. Det vil bl.a. bli dekning i Steigentunnelen og det jobbes også med
dekningen på Steigentunet. Problemet på Vinkenes er også tatt opp.

Spørsmål fra Fred Eliassen:
Hva blir gjort for âbøIe på mangelen på lærere i Steigen? Er vi tenkt â gtrøre noe mer enn vi
har gjort tidligere. F eks dra med lærerforbundet med direkte oppmøte på til eks.

lærerutdanningen iBodø? Håper vi tar skikkelig tak i dette i år.

Fred Eliassen
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SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
l4ll4t
MELDING

l4/133
SØKNAD OM STYRI(NINGMIDLER FOR BARNEVERN

141r40
RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER . HØRING

r4t97
PEDAGOGISK PSYKOLOGISKE TJENESTE (PPT), NY
ORGAI\ISERING

141135

VEDTEKTER BARNEHAGER

061737

FLATøY FYR. GJENOPPBYGGING AV NAUST . FINANSIERING

l4/139
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL
UTLEIEBOLIG I STEIGEN KOMMUNE

13lrt99
INVITASJON TIL DELTAGELSE I MULIGHETSSTUDIE - BRUS
BODØRE GIONENS UTVIKLINGS SELSKAP

t4lt34
ANSETTELSE AV NY RÁ.DMANN I STEIGEN KOMMT]NE

r4lr45
UTBYGGING AV NORDFOLD IIAY¡I
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Ut4
MELDING

Innstilling:
Meldingene tas til orientering.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

2174

SØKNAD OM STYRKNINGMIDLER FOR BARNEVERN

Innstilling:
Kommunestyret vedtar at det søkes styrkningsmidler for barnevern, både for stillingsressurs
og for kompetanseheving.

Behandling:

Tilleggsforslag fra rådmannen :

<<En eventuell ekstra stillingsressurs må tas opp til ny vurdering hvis den eksterne

finansieringen bortfallen.

Vedtak:

Innstilling m/tilleggsforslag fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
Kommunestyret vedtar at det søkes styrkningsmidler for barnevern, både for stillingsressurs
og for kompetanseheving.
En eventuell ekstra stillingsressurs må tas opp til ny vurdering hvis den eksterne

finansieringen bortfaller.

3/14
RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER . HØRING

Innstilling:
Steigen kommune avgir føIgende høringsuttalelse knyttet til høringsnotatet om endringer i
helse og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften om legers rett
til å reservere seg mot å henvise til abort:
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1. Steigen kommune ønsker ikke at forslaget om endringer i helse- og omsorgslov,
pasient og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til
å henvise til abort skal bli vedtatt.

2. Steigen kommune ønsker heller ikke at det skal bli opp til hver enkelt kommune å

avg¡øre om legers reservasjonsrett skal gjennomføres.

Behandling

Forslag fra Torhild Nilsen:
<Steigen kommune avgSr følgende høringsuttalelse knyttet til høringsnotatet om endringer i
helse og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften om legers rett
til å reservere seg mot å henvise til abort:
Steigen kommune ønsker ikke at det skal være opp til hver enkelt kommune â avgtrøre legers

reservasjonsretb>.

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Torhild Nilsen ble innstillingen
vedtatt med 14 mot 3 stemmer og lyder slik:

Steigen kommune avgir følgende høringsuttalelse knyttet til høringsnotatet om endringer i
helse og omsorgsloven, pasient og brukerrettighetsloven og fastlegeforskriften om legers rett
til å reservere seg mot å henvise til abort:

1. Steigen kommune ønsker ikke at forslaget om endringer i helse- og omsorgslov,
pasient og brukerrettighetsloven, samt fastlegeforskriften om legers reservasjonsrett til
å henvise til abort skal bli vedtatt.

2. Steigen kommune ønsker heller ikke at det skal bli opp til hver enkelt kommune å

avg¡øre om legers reservasjonsrett skal gjennomføres.

4lr4
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.

Formannskapets innstilling:
Vedlagt samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) godkjennes.

1-enesten organiseres som vertskommuneløsning i samarbeid med andre kommuner og hvor
Fauske er vertskommune
På grunn av avstanden og krav til nærhet til tjenesten, forutsetter kommunestyret at det blir
arbeidet med å fIalagf. en stilling til Steigen kommune.
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Vedtak:

Enstemmig som formannskapets innstilling som lyder slik:

Vedlagt samarbeidsavtale om Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) godkjennes.
Tjenesten organiseres som vertskommuneløsning i samarbeid med andre kommuner og hvor
Fauske er vertskommune
På grunn av avstanden og krav til nærhet til tjenesten, forutsetter kommunestyret at det blir
arbeidet med å falagf en stilling til Steigen kommune.

5lt4
VEDTEKTER BARNEHAGER

Innstilling:
Kommunestyret vedtar vedtektene for Steigenbarnehagen med de endringene som foreligger,
gjeldende fra vedtaksdato.

Behandling

Forslag fra Steigen FrP v/Magne Vik:
<Steigen FrP foreslår at de nye barnehagevedtektene settes i kraft fra høsten, når nytt
barnehageår starter. >>

Vedtak:
Det ble først stemt over om vedtektene skulle vedtas. Vedtektene ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstilling og forslag fra Magne Vik ble innstillingen vedtatt
med 16 mot 1 stemme.

Yedtaket lyder da slik:
Kommunestyret vedtar vedtektene for Steigenbarnehagen med de endringene som foreligger,
gj eldende fra vedtaksdato.

6l14
FLATØY F'YR - GJENOPPBYGGING AV NAUST - FINANSIERING

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

7l14
RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I
STEIGEN KOMMUNE

Innstilling:

Kommunestyret vedtar retningslinjer for tildeling av kommunal utleiebolig i Steigen

kommune.
Rådmannen v/husutleienemnda gis fullmakt til å utarbeide leiekontrakt i tråd med
retningslinjene og husleieloven, søknadsprosedyrer og rutiner for tildeling, samt

husordensregler for kommunale boliger.

BehandlÍng:

Forslag til endring i retningslinjenes punkt nr.3, tredje kulepunkt:
<rAnsatte som rekrutteres til stillinger i Steigen kommune>>.

Vedtak:

Úrstillingen m/endringsforslag ble enstemmi g vedtatt.

8l14
INVITASJON TIL DELTAGELSE I MULIGHETSSTT]DIE - BRUS
BODØREGIONENS UTVIKLINGSSELSKAP

Innstilling:

l. Steigen kommune ønsker å delta i mulighetsstudien <Salten - nordområdenes
hovedstad>> på vilkår om at alle aktuelle utredningstema for en endret
kommunestruktur nå koordineres og tas opp, at det søkes om en samlet økonomisk
støtte til det forestående arbeidet og at utredningsarbeidet organiseres og styres i tråd
med kommunelovens aktuelle bestemmelser.

2. Det forutsettes at Regionrådet har en koordinerende ro1le i styringa av prosjektet og at

de deltakende kommunene blir representert i styringsgruppa.
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Behandling

Forslag fra Asle Schrøder:
<Saken utsettes>.

Vedtak:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

9114

ANSETTELSE AV NY RÅDMANN I STEIGEN KOMMUNE

Innstilling

Steigen Kommunestyre vedtar å ansette Torben Marstrand som ny rådmann i Steigen
kommune. Tiltredelse i stillingen vil være etter nærmere avtale.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

Behandling:
Det ble krevd skriftlig avstemming.

Vedtak:
l7 stemmesedler for innstillingen, 0 blanke.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen Kommunestyre vedtar å ansette Torben Marstrand som ny rådmann i Steigen
kommune. Tiltredelse i stillingen vil være etter nærmere avtale.

Ansettelsen skjer i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk.

l0/14
UTBYGGING AV NORDFOLD HA\rN

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar den planlagte utbygginga i Nordfold havn, og godkjenner
kostnaden på 10 mill kr.
Manglende finansiering på 1,5 mill kr dekkes opp med økt kommunalt låneopptak på kr
750.000 og økt privat finansiering på 750.000 kr
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Endringsforslag fra rådmannen i siste avsnitt:
<dvlanglende finansiering på 1,5 mill kr del&es oprp med økt kommunalt låneolptak på kr
750.000 og økt finansiering på kr. 750.000,- fra Cermaq Norwapr.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling rn/endringsforslag fra rådmannen.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommunestyre vedtar den planlagte utbygginga i Nordfold havn, og godkjenner
koshaden på 10 mill kr.
Manglende finansiering på 1,5 mill kr dekkes opp med økt kommunalt laneopptak på lr
750.000 og økt finansiering på kr. 750.000,- fra Cermaq Norway.


