
Steigen kommune

NIIØTß.PROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
10.04.2014 Tid: Kl. 09:00 - 14.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Asle Schrøder, Elisabeth Hetzler, Hanne Aasvik, Robert Dearsley.
Forfall: Fred Eliassen, Thor Holand, Kjersti Olsen.
Varamedlemmer: Salve Kildahl, Thomas Fjordbak, Hilde Husøy.
Fra adm. (evt. andre): lnge Albriktsen, Lisbeth Aalstad.

Innkalling: Godkjent.
Merknader: Sak l3ll4 tok Asle Schrøder opp spørsmål om sin habilitet som tidligere eier

av stedet. Han ble enstemmig erklært habil.
Behandlede saker: 12 - l5ll4

Drøftingssaker: lnvitasjon fra Det Kongelige Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet om forsøk om å delta med stemmerett for
ungdom som fuller 16 år eller 17 âLr ivalgäret ved kommunestyrevalget
i2015. Enstemmig vedtatt at søknad sendes.

Utbygging av Laskestad skole
Representanter fra Steigenskolen Laskestad ved rektor Elisabeth Dahl og
FAU-leder Pia Olsen informerte om møter om er avholdt om renovering
av Laskestad skole. Det er kommet innspill om å fä på plass ett nytt
bvgg.

Formannskapet ble enige om at følgende uttalelse tas opp som sak i
førstkommende kommunestyremøte :

Det må foretas en ny vurdering av rasfaren rundt Laskestad skole.
Videre må det før renoveringen av Laskestad skole startes opp foreligge
et kostnadsoverslag over de totale kostnadene ved renoveringen. Her må
også alle spesialrommene tas med slik at vi fär en skole etter
utbyggingen som kan være tilfredsstillende og funksjonell i anslagsvis
25 - 30 år. Det må også foretas et kostnadsoverslag over en renovering
av Engeløy barnehage. Samtidig må det også utredes hva det koster og
bygge et nytt oppvekstsenter i Nord-kommunen. Dette i to alternativer:
1. Bamehage, SFO ogl-4 klasse.
2. Barnehage, SFO ogl-7 klasse.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

tæinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks: '15'l'l 88 IO



Underskrift er: Salve Kildalìl og Robert Dearsley.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som b1e

besternt pãmøte't.
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Saksnr.

r211,4

t3114

t4114

t5lt4

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
141236

SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERYERINGSBEVILLING OG
SKJENKEBEVILLTNG - FESKARKROA AS, 8285 LETNES 30.06.16

141283

SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGSBEYILLING OG
SI(IENKEBEVILLING . STEIGEN SJØHUS, 8289 ENGELØY A

141353

LÅNEOPPTAK2OI4

13/1046
STRATE GIS K KOMPETAI\SEPLAII
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t2n4
SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERVERINGSBEVILLING OG
SKJENKEBEVILLING - FESKARKROA AS, 8285 LEINES
30.06.16

Innstilling:

Søknad om overdragelse av serveringsbevilling ved Feskarkroa AS, 8285 Leines innvilges i
spiserestaurant, kafe/kafeteria og pub. Det innvilges også bevilling for utepalssen <clektu i
perioden f.o.m. 15. mai t.o.m. 15 september. Som styrer for bevillingen godkjennes Arild
Aasjord og som stedfortreder godkjennes Ellen Gregussen. De har begge avlagf. og bestått de
prøveîe som kreves.
Videre innvilges søknad om overdragelse av skjenkebevilling for samme områder og perioder
for ø1, vin og brennevin. Øl ogvin kan skjenkes fra kl. 08:00 til kl. 01:30 og brennevin kan
skjenkes fra kl. 13:00 til kl. 0l:30. Jfr. Alkohollovens $ 4-4, l. og2.ledd samt Ruspolitisk
handlingsplan for 2013-2016.
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Arild Aasjord og som stedfortreder godkjennes
Ellen Gregussen. Også her har begge avlag!. og bestått kunnskapsprøveîe.

Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis for 4 är av gangen, og med opphør senest
30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. (Jfr. $ l-6,2ledd).

Det tas forbehold om positivt svar på søknaden fra politiet.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

t3/74
SØKNAD OM OVERDRAGELSE AV SERYERINGSBEVILLING OG
SKJENKEBEVILLING - STEIGEN SJØHUS, 8289 ENGELØYA

Innstilling

Steigen formannskap innvilger søknad om overdragelse av serveringsbevilling ved Steigen
Sjøhus, 8289 Engeløya. Bevillingen gjelder i kafe, pub og bar som er plassert i tåmhuset,
uteterasse i tilknytning til dette, samt platting inn mot havna. Som styrer for bevillingen
godkjennes Laila Aalstad,8289 Engeløya og som stedfortreder godkjennes Erik Yegge,1407
Vinterbro.

Videre innvilges søknad om overdragelse av skjenkebevilling for saÍìme områder for ø1, vin
og brennevin. Øl ogvin kan skjenkes fra kl. 08:00 til kl. 01:30 og brennevin kan skjenkes fra

Side 4 av 5



kl. 13:00 til kl. 01:30. Jfr. Alkohollovens $ 4-4, L og2.ledd samt Ruspolitisk handlingsplan
for 2013-2016. Som styrer og stedfortreder av skjenkebevillingen godkjennes de samme som
for serveringsbevillingen.

Det tas forbehold om at de kunnksapsprøvene som kreves er avlagt og bestått innen utgangen
av april 2014. Videre tas det forebehold om at det ikke kommer merknader fra politiet og
Nord-Salten skatteoppkreverkontor med negativt innhold.

Bevilling for skjenkiîg av alkoholholdig drikk gis for 4 är av gangen, og med opphør senest
30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer. (Jfr. Alkohollovens $ 1-6, 2. ledd).

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

r4114
LÅNEOPPTAK 2014

Innstilling:

Kommunestyret vedtar låneopptak på inntil 13,06 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investering er i 207 4.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

t5l14
STRATEGISK KOMPETAIISEPLAN

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar fremlagte forslag til kommunens strategiske kompetanseplan
for perioden 2014 -2020.

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.

Møtet hevet.
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