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  Sak  12/09 
 

RAMMETIMETALLET I GRUNNSKOLEN 2009-2010 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: B14   
Arkivsaksnr.: 09/283   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/09 Steigen formannskap 15.04.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stillinger i Steigenskolen skoleåret 2009-2010 
 

Utvikling Kulturskolen 15%
Fagveileder spesialpedagogikk 40%
Steigenskolen Laskestad 832%
Steigenskolen Leines 430%
Steigenskolen Leines ungdomstrinn 771%
Steigenskolen Nordfold 966%
Steigenskolen Leinesfjord /Bogen u.tr. 847%
Ikke fordelt spesialundervisning 1109%
Sum stillinger 5010%

 
Budsjett formålet 1213 Laskestad blir styrket med  kr. 50 000,- pga en ekstra klasse fra høsten 
2009. Det innarbeides i budsjettreguleringen. 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Skoleåret 2009/ 2010 blir et utfordrende år mht omstillinger. Barnetrinnet i Leinesfjord er 
allerede flyttet til Nordfold, og ungdomstrinnet blir delt mellom Bogen og Leines. Det 
innebærer en enhet som blir rent ungdomstrinn, en 1-10 enhet og to reine barneskoler. 
Flytteplanen er vedtatt med budsjett og planleggingen er i gang med skole og barnehagedrift i 
lokalene i Bogen og med planlegging av 1.-10. skole på Leines. 
Utflyttingen i forbindelse med rennoveringen har utløst behov for en ekstra stilling i 
Steigenskolen fordelt mellom Leines og Bogen og ekstra ressurs til administrasjon. 
 
I tillegg blir det en klasse mer på Laskestad fordi det har vært ei tilflytting på tre elever siden 
beregningene ble gjort. 
Det er ikke lagt inn noen økning i årstimene for 1.-4. årstrinn for neste skoleår. 
 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlegg 1 til rammetimetall for grunnskolen 2009/2010 
- Vedlegg 2 til rammetimetall for grunnskolen 2009/2010 
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LEIE AV NAV-BYGG 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: G/BNR 21/147  
Arkivsaksnr.: 09/350   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/09 Steigen formannskap 15.04.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet gir ordfører og rådmann fullmakt til å inngå leieavtale med Steigen 
Contracting om leie av NAV-bygg innenfor de økonomiske rammer som er drøftet i saken. 
 
 
 
Saksutredning: 
Legges fram i møtet. Unntatt offentlighet, Offl. § 23. 
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  Sak  14/09 
 

UTTALELSE ANG. RV 835 
 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: Q12   
Arkivsaksnr.: 09/381   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/09 Steigen formannskap 15.04.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen formannskap vil på det sterkeste oppfordre Statens Vegvesen til å se på mulighetene 
for å få utbedret veistrekningen Høydal – Skjelvareid på Rv. 835 i Steigen kommune. 
Denne veistrekningen, som er eneste vei inn til kommunen, har nå ligget på vent i 20 år, helt 
siden Steigenveien ble åpnet i 1990.  
Veien trafikkeres daglig av en betydelig mengde tungtransport, og spesielt et punkt på 
strekningen, er nå av en slik forfatning at vi mener det er blitt en økt fare for at ulykker kan 
inntreffe. 
 
 
 
Saksutredning: 
Det har gjennom lengre tid kommet flere bekymringsmeldinger fra befolkningen og 
næringslivet i Steigen angående standarden på veistrekningen fra Høydal og inn til 
Skjelvareidkrysset.  
Denne veien er den eneste veien inn til kommunen, og den blir daglig trafikkert av en 
betydelig mengde vogntog både inn og ut av kommunen. Blant annet blir fisk, melk og 
levende dyr transportert ut, og kraftfor og andre driftsmidler transportert inn til kommunen.   
I tillegg har vi selvfølgelig all personbefordringen med bil og buss. 
 
Da Steigen fikk sin veiutløsning inn til E-6 gjennom Steigentunellen i 1990, ble en god del av 
veistrekningen inn mot Skjelvareid utbedret, men fremdeles gjennstår ganske mange 
kilometer. Tidligere veisjef , Arne Løvmo, uttalte den gang at det var en selvfølge at resten av 
veien skulle gjøres ferdig, det var bare snakk om kort tid, og fordret bare litt tålmodighet fra 
vår side. 
Vi har nå ventet i 20 år og mener at det nå er på tide at veistrekninegen blir gjordt ferdig. 
 
Veien er smal og tidvis meget svingete, men det som bekymrer oss særlig, er spesielt en 
passasje, forbi noen berghammrer, hvor det er meget bratt og hvor det virker som om veien 
delvis har sklidd ut og er på tur ned i havet. 
 
 
Yrkessjåfører, og andre fra lokalbefolkningen som kjenner til problemene her, kjører 
konsekvent på den siden av veien som vender inn mot berget når de passerer dette punktet. 
Det er nå bare fyllt en del asfalt i forsenkningen der veien er glidd ut, noe som også har ført til 
at rekkverket er blitt altfor lavt på denne strekningen. 
 
Hvem har ansvaret dersom noen havner i havet, enten ved at veien glir helt ut, eller ved at 
noen kjører over det lave rekkverket?  
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  Sak 14/09 
 

 
DELFINANSIERING AV KJØP AV 
GRØTØY GAMLE HANDELSSTED 
 
Saksbehandler:  Asle Schrøder Arkiv: 611 &50  
Arkivsaksnr.: 09/376   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/09 Steigen formannskap 15.04.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommune stiller seg positiv til å være med på en delfinansiering av kjøp av Grøtøy 
gamle handelssted, fortrinnsvis gjennom bruk av midler fra kommunens kultur- og 
næringsfond. Dette må gjøres sammen med andre finansiører som ev. Nordland 
fylkeskommune, Småsamfundsmidlene i Nord-Salten, samt andre offentlige og private 
aktører. 
En forutsetning for å være med på kjøpet av handelsstedet er at man kommer fram til en 
løsning for driften av stedet som ikke innebærer at dette blir Steigen kommunes ansvar.  
Vi ser det som den beste løsningen at Salten museum påtar seg ansvaret for den framtidige 
driften av Grøtøy gamle handelssted. 
 
Saksutredning: 
 
Fra Stiftelsen for Grøtøy gamle handelssted foreligger følgende brev: 
 
”Stiftelsen søker Steigen kommune om en avtale om at kommunen vil delta i 
finansieringen av kjøp av Grøtøy gamle handelsted. 
 
Eier av Grøtøy gamle handelsted, Einar Sæland, døde sommeren 2008. Arvingene, Sem og 
Nanna Sæland, har besluttet å selge stedet. Advikatfirmaet OS & Co skal forestå salget og tar 
sikte på å legge eiendommen ut for salg i løpet av våren 2009. 
Det uttales i brev fra advokat Os, datert. 30.01.09: ” For familien Sæland er det viktig å finne 
en kjøper som er seg bevisst hvilken kulturskatt Grøtøy handelssted er, og som har evne til å 
videreføre eiendommen med dens unike kvaliteter. Selger har et ønske om at innbo og løsøre 
som befinner seg på eiendommen skal følge handelen slik at eiendommen også for fremtiden 
beholdes sitt særpreg.” 
 
Det foreligger en tinglyst avtale mellom stiftelsen og Einar Sæland i 10 punkter. Jeg siterer 
bare punkt 1 og 10: 
 
”1: Hensikten med avtalen er å verne hovedbygningen med inventar og løsøre samt de 
tilliggende omgivelser på Grøtøy hovedgård på en slik måte at både eierens, kommunens og 
kulturvernets interresser blir ivaretatt. 
10: Avtalen gjelder selv om nye eiere gjennom arv eller salg overtar eiendommen. Hvis 
Stiftelse skulle oppløses, overtar Steigen kommune Stiftelsens forpliktelser i denne avtalen. 
Denne avtalen erstatter og trer i kraft i stedet for tidligere avtale av 21/5 1996. Den nye 
avtalen gjelder fra 19 juli 2001 og i tjue år, frem til 19 juli 2021.” 
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Kultur- og miljøavdelingen i Nordland fylkeskommune arbeider med en fredningssak som ble 
kunngjort i februar 2007. Det foreligger også en verne- og vedlikeholdsavtale mellom eier og 
fylkeskommunen fra 1987 som er tinglyst. 
 
Etter vår oppfatning er salg av Grøtøy en sak som angår Stiftelsen, Steigen kommune og 
Nordland fylkeskommune. Etter møte med kulturvernsjef Egil Murud i Nordland 
fylkeskommune, der Steigen kommune deltok, er det klart at administrativt finnes det ikke 
midler til kjøp av eiendom, men det kan søkes om midler til vedlikehold på grunnlag av 
arbeidet med fredning av stedet. Søknad om midler til kjøp må rettes til fylkeskommunen og 
behandles politisk. Direktør  Harry Ellingsen i Salten museum sier at SM vil vurdere å ta på 
seg et driftsansvar dersom kommunen eller Stiftelsen er eier og at eier er positiv til langsiktig 
drift. SM vil snarest vurdere vedlikeholdskostnader og driftskostnader på Grøtøy.  
På ovenstående grunnlag har Stiftelsen bedt om tilbud på eiendommen. Det har vi fått, men 
selger vil ha en bindende kjøpsavtale meget raskt. Stiftelsen er optimistisk m.h.p. å skaffe 
nødvendig kapital, men det vil ta tid. 
Stiftelsen har hatt  møte med Sparebanken Nord-Norge, avd. Steigen v/banksjef Stig Abelsen 
med søknad om midlertidig lån til kjøp av Grøtøy gamle handelssted. Fra Steigen kommune 
deltok kommunalsjef Inge Albriktsen og næringssjef Per Løken. 
Før banken kan ta stilling til søknaden, ønskes en plan for innfrielse av lånet og en uttalelse 
fra Steigen kommune om i hvilken grad de kan gå inn i kjøp av Grøtøy. 
   
Det er fra 1985 og til i dag brukt betydelige offentlige midler på restaurering og vedlikehold, 
ca. 750 000 kr.  Det er lagt ned kolossalt mange dugnadstimer på eiendommen samt midler 
gjennom sysselsettingstiltak.. Kultur- og miljøavdelingen i fylkeskommunen har utarbeidet en 
oversikt over de offentlige tilskuddene til Grøtøy, justert til dagens verdi, men vi har ikke fått 
den enda. 
 Stedet er en viktig del av Steigens kulturarv. Handelsstedet har en sammenhengende historie 
fra 1690 til 1923, og vitner om en tid som snart er gått i glemmeboka – den tid da sjøen var 
riksveien. De fleste museer har samlinger som kommer både herfra og derfra, men på Grøtøy 
finnes det opprinnelige, Grøtøy er autentisk. 
 
Vi håper at Steigen kommune ser at Grøtøy har stor verdi som turistattraksjon og som 
kulturhistorisk kapital. Grøtøy er en meget viktig del av Steigens historie. Stiftelsen møter 
gjerne og orienterer mer grundig i formannskap eller kommunestyre. 
 
Med hilsen 
 
Eli Harildstad 
Leder for Stiftelsen til bevaring av Grøtøy gamle handelssted 
 
 
Vedlegg: 
Tinglyst avtale mellom Einar Sæland og Stiftelsen, gjeldende til 19. juli 2021 
Varsel om oppstart av fredningssak med hjemmel i kulturminneloven § 15 og § 19, jf. § 22, 
dat 9.10.2007. ” 
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