
Steigen kommune

M:ØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
13.03.2014 Tid: Kl.09:00-13:30

Til stede på møtet

Medlemmer: Asle Schrøder, SP, Fred Eliassen, AP, Elisabeth Hetzler, H, Robert
Dearsley, PP, Kjersti Olsen, Rødt,

Forfall: Hanne Aasvik, AP, Thor Holand, V
Varamedlemmer: Salve Kildahl, SP, Hilde Husøy, V
Fra adm. (evt. andre): Turid Markussen, Vegard Danielsen, Lisbeth Lie Alstad, Tordis

Sofie Langseth, Siv Johansen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent
Fred Eliassen ble innvilget permisjon fra kl. 13:00.

8-rU14

Innspill fra Robert Dearsley - ønske om at eldrerådet blir orienetrt om tilgjengelighet til
Allhuset. - eks. parkering for handicappede, inngangsparti
o.1.

Orienteringer: Siv Johansen informerte om prosessen som pãgår rundt innsparinger i
helseþleie og omsorg.

Orientering fra sentraladminstrasj onen v/Lisbeth Aalstad vedr. mulige
innsparingstiltak.

Ordfører informerte om ny legevaktsentrallnødnett i Salten. Dette vil
Komme som egen sak i kommunestyret.

Interpellasjon:

Interpellasjon om nedleggelse av Nygårdsheimen.

Det ble i budsjettmøtet i desember vedtatt å si opp leieavtalen med stiftelsen
Nygårdsheimen for å spare penger i helse- og omsorgsetaten. Forslaget ble fremmet av
administrasjonen, og begrunnet med lavt behov, og at antall eldre i kommunen ikke er
økende. Derfor kunne Steigentunet og Toppen dekke behovet både nå og i framtida.

Noen momenter har endret seg siden forslaget ble vedtatt:

A I desember var antall beboere på Nygårdsheimen 3,pr 4.3 har antallet steget til 8.
A I kommunestyremøtet ble det av en representant nevnt som en mulighet at
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Nygårdsheimen kunne drives videre av saniteten som eier bygget. Dette viser seg å

ikke å være et reelt alternativ.
a I kommunestyremøtet 19.februar ble folkehelserapporten presentert. Den viser at i

dag er hver femte innbygger i Steigen over 67 är, i 2040 vil vær tredje steigværing
være over 67 âLr.

Behovet for pleie og omsorg vil øke med 50 o/o fram mot 2040.

Det er vanskelig å forstå hvordan vi sparer på å si opp leieavtalen som dermed stenger drifta
av Nygårdsheimen. De som bor der betaler jo husleie, og de som jobber der skal ikke sies

opp.

Rødt er av den oppfatning at viktige faktorer har endra seg fra vedtaket ble foreslått og til
nå, både økonomisk og sosialt, og at beslutningen ble tatt på et mangelfullt og delvis
feilaktig grunnlag.

På bakgrunn av dette vil jeg stille ordføreren følgende spørsmål

1. Er det forsvarlig å legge ned dette tilbudet til de eldre i kommunen, i dag og på
lengre sikt?

2. På hvilken måte sparer kommunen penger? Vi ønsker å se et regnestykke der tallene
på en forståelig måte kommer fram.

Avhengig av ordførerens svar vil vi vurdere å fremme følgende forslag:

Rødt foreslår ei budsjettregulering der kommunen opprettholder sin leiekontrakt med
Nygårdsheimen slik at de som bor der i dag skal slippe belastninga med å flytte, og at alle
som fär behov for det kan ha det godt der også i årene som kommer.

Kjersti Olsen
Rødt Steigen

Til interpellasjonen fremmet Fred Eliassen følgende forslag:
< Jeg foreslår å utsette nedleggelsen av Nygårdsheimen til 1. august 2014. Utgiftene dekkes
inn i forbindelse med budsjettreguleringen i mailjuni.>

Forslaget falt med 5 mot 2 stemmer

Kjersti Olsen fremmet følgende forslag:
< Rødt foreslår ei budsjettregulering der kommunen opprettholder sin leiekontrakt med
Nygårdsheimen. Tilbudet blir uendret for beboerne.>

Forslaget falt med 6 mot 1 stemme
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Vi bekrefter med våre r¡nderskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som btre

bestemt pâmøtet.

Hilde Husøy (sip) Robert Dearsley (sigr.)

Rett utskrift,
Leinesfiord, l4.A3 J4

ta¿ Ø ,futtryr
Elin B. Grytøyr
Servicekonsulent
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SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
141t28
FORESPØRSEL OM KJØP AV BOLIGTOMT I LEINESFJORI)

t4123l
SALG AV KOMMUNAL BOLIG r LEINESFJORD' BOLrG NR 14

t4l2t8
PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD- NORGES EUROPAKONTOR I
BRUSSEL

141219

SALTEN KULTURSAMARBEID
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8l14
FORESPØRSEL OM KJØP AY BOLIGTOMT I LEINESFJORI)

Innstilling:
Det vises til søknad fra Karin og Helge Skram datert 06.02.14. Steigen kommune ønsker ikke
å selge det omsøkte arealet til boligformåI, fordi utlegging av nye områder til boligbygging
bør g¡øres i en helhetlig plansammenheng. Det arbeides med å tilrettelegge tomteområder i
sanìme område, som vil bli lagt ut for salg så snart de er byggeklare.

Behandling:

Forslag fra Fred Eliassen:
< På bakgrunn av at det ikke blir konflikt med vedkommende som høster jordapr. i dag vedtar
Steigen formannskap atvi selger den omsøkte tomta, redusert til 1 mål. Steigen formannskap
vedtar å regulere resten av de 4 målene til boligformåI.>

Vedtak:
Forslag fra Fred Eliassen falt med 4 mot 3 stemmer.
Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

9lt4
SALG AV KOMMUNAL BOLIG I LEINESFJORD, BOLIG NR 14

Innstilling:
Kommunal bolig nr 14 i Leinesfiord legges ut for salg. Rådmarìnens gis fullmakt til å søke

fradeling av tomt og gjennomføre salg til høystbydende over takst.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

l0l14
PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD- NORGES EUROPAKONTOR I BRUSSEL

Innstilling:

1. Formannskapet vedtar at Steigen kommune sin andel for 20I4,kr. 9.722,-, dekkes av

post øremerket Regionrådet, som styrkes ved regulering. Kontingent for neste år

innarbeides i budsjettforslaget for 2015.

2. Som kommunens kontaktperson mot Europakontoret og Regionrådet, velges:
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Enstemmig som innstilling.
Asle Schrøder ble enstønmig valgt som kommunens kontútperson.

Vedtaket lyder da slik:

1. Formairnskapet vedtar at Steigen kornmune sin andel for 2014,1<r.9.722,-, del:kes av

post øremerket Regionrådet, som styrkes ved regulering. Kontingent for neste år

innarbeides i budsjettforslaget for 2015.

2. Som kommunens kontaktpersonmot Europakontoret og Regionrådet velges Asle

Schrøder.

t7/14
SALTEN KUTTURSAMARBEII)

3"¡¿adling:
Saken ble foreslått utsatt på grunn av mangelfulle saksopplysninger.


