
Steigen kommune

M:ØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
20.11.2014 Tid:KI.09:00-14:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Asle Schrøder, Fred Eliassen, Thor Holand, Kjersti Olsen, Elisabeth
HeIzIer, Robert Dearsley
Hanne Aasvik
Salve Kildahl
Torben Marstrand, Tordis Sofie Langseth, Dag Robertsen, Roy
Hanssen, Siv Johansen, Turid Markussen, Vegard Danielsen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent

40-41/t4

Underskrifter:
Robert Dearsley
Thor Holand

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

Robert Dearsley (sign. ) Thor Holand (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,20.l7.l4

Fû;rv 6, pgtryr
Elin B. GrytøW
Servicekonsulent

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

tæinesford
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19

Telefaks: '15'l 78810



Drøftingssak: Budsj ett 201 5 .

Orienteringer:
* Ordfører orienterte ang. spørsmål i siste formannskapsmøte ang. forholdene på hurtigbåtkaia
i Helnessund. Han har tattkontakt med Nordland Fylkeskommune om dette og ffitt til svar at

problematikken rundt kaiforholdene i Helnessund i første rekke er en sak mellom ekspeditør

og operatør. Når det gielder gods vil Fylkeskommunen komme tilbake til dette når budsjettet

er offentliggjort.

+ Ordfører orienterte ang. forslaget om å legge ned hurtigbãttruta Bodø-Helnessund til neste år

Har arrangert et møte med næringsliv og representanter fra grendelagene. Her ble det nedsatt

en gruppe på 5 personer som har forfattet et opprop som formannskapet ga sin enstemmige

støtte til. Søndag 30. november skal gruppa møte fflkespolitikere ang. denne saken.

* Rådmannen orienterte ang. sak som har versert på Facebook ang. arbeidsforhold i Steigen

kommune. Det jobbes med å finne ut av saken og det skal avholdes møte med

hovedvemeombud 21. november. Det vil bli satt ned en gruppe som skal se på arbeidsmiljøet.

Saken blir tatt på alvor og man vil gjøre det man kan for å komme til bunns i saken og event.

gjøre noe med det.
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SAKSLISTE

A,rkivsaksnr.
Tittel
141460

EVENTUELL O\TERTAKELSE AV NORDSKOT OG GRøTøY
VANNVERK

t4/80t
UTSATT BEIIAI\DLING SALG AV KOMMT'NALE BOLIGER



40114

EVENTUELL OVERTAKELSE AV NORDSKOT OG GRØTØY VAI\INVERK

Innstilling:

Alternativ I
Søknad om kommunal overtakelse av Nordskot ogGrøtøy vannverk avslås med henvisning til
tidligere praksis ved søknader om overtakelse av private vannverk. Steigen kommune kan
ikke se noen rasjonaliseringsgevinst ved en slik overtakelse, ettersom vannverket fortsatt må
driftes som en egen enhet.

Alternativ II
Rådmannen gis i oppdrag å etablere prosjektgruppe som skal utrede konsekvenser av en

eventuell kommunal overtakelse av Nordskot ogGrøtøy vannverk, samt å forhandle fram
utkast til avtale om slik overtakelse. Prosjektgruppa skal ha representasjon også fra Nordskot
ogGrøtøy vannverk. Følgende forutsetninger legges til grunn:

- Eventuelle eksterne kosntader med slik utredning skal deles likt mellom Steigen

kommune og Nordskot og Grøtøy vannverk.
- Eventuelle investeringer i regi av Nordskot ogGrøtøy vannverk i utredningsfasen må

ikke gjennomføres uten etter avtale med Steigen kommune v/rådmannen.

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom alt. I og alt.Il ble alt. II enstemmig vedtatt.

4y14
UTSATT BEHANDLING SALG AV KOMMUNALE BOLIGER

Innstilling:

Formannskapet vedtar å selge følgende kommunale boliger i Nordfold: Bolig nr 6 og 7 pä gtr
105 bnr 100. Rådmannen gis fullmakt til å søke fradeling av tomt og gjennomføre salg til
høystbydende over takst.

Rådmannen gis fullmakt til å selge Herredshuset til høystbydende, samt søke om fradeling av
tomt.

Behandling:

Endringsforslag fra administrasjonen:
I første avsnitt, siste linje tas <<over taksb bort.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling m/endringsforslag.
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Vedtaket lyder da sllk:

Formannskapet vedtar å selge følgende koinnrunale boliger i Nordfold: Bolig nr 6 og 7 pä gqr

105 bnr 100. R.ådmannen gis fullmakt til å søke fradeling av tomt og giennomfure salg til
høystbydende.

Rådmannen gis flrllmakt til å selge Herredshuset til høystþdende, samt søke om fradeling av
tomt.


