
Steigen kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen formannskap 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   
Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl. 12:00 – 15:45 
 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred Eliassen, Mette 

Bolsøy, Berit Woie Berg, Kjell T. Arntsen 
Forfall: Ingen 
Varamedlemmer:  
Fra adm. (evt. andre): Inge Albriktsen, Lisbeth L. Aalstad, Bodil Friis, Tordis Sofie L. 

Pedersen, Vegard Danielsen, Marianne Hansen, Dag Robertsen, Eli 
Harildstad (I forbindelse med sak ang. Grøtøy Gamle Handelssted). 

  
Innkalling: Godkjent 
Merknader: Ingen 
Behandlede saker: 11-14/09 
   
Orienteringer:  
Helse- og miljøtilsynet Salten. 
Stenging av Steigentunellen i sommer. 
Preob 
Mobilmastene i Leinesfjord 
 
Drøftinger: 
Frivillighetssentralen – Søknad vil bli tatt opp i kommunestyret 29.04.09. 
Hurtigbåttilbudet – Ordfører/administrasjon tar kontakt med samferdselsavd. på fylket for å 
be                      om et møte. 
Fysioterapi – søknad om tilskudd – tas videre til politisk behandling. 
Delegasjon – tas videre til partiene og videre til politisk behandling. 
Økonomiarbeid – ”kuttliste” gjennomgått. 
Radio Nord-Salten – Ses i sammenheng med det videre budsjettarbeid og tas opp i forbindelse 
med budsjettregulering i juni. 
Brev fra samarbeidsutvalget v/Laskestad skole vedr. parkeringsforhold – Ordfører tar kontakt 
med opplysningsvesenets fond. 
 
 
 
Underskrifter: 
Sissel Grimstad  
Kjell  T. Arntsen 
 
 
 
 

Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78804 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 



  

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Sissel Grimstad (sign.)  Kjell T. Arntsen (sign.) 
 
 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 16.04.09 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicevert 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
11/09 09/283   
 RAMMETIMETALLET I GRUNNSKOLEN 2009-2010  

 
12/09 09/350   
 LEIE AV NAV-BYGG  

 
13/09 09/381   
 UTTALELSE ANG. RV 835  

 
14/09 09/376   
 DELFINANSIERING AV KJØP AV GRØTØY GAMLE HANDELSSTED 
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11/09  
RAMMETIMETALLET I GRUNNSKOLEN 2009-2010  
 
Innstilling: 
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. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
12/09  
LEIE AV NAV-BYGG  
 
 
Innstilling: 
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 13/09  
UTTALELSE ANG. RV 835  
 
Innstilling: 
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. 
 
Behandling: 
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Tilleggsforslag fra Asle Schrøder: 
” Formannskapet har også registrert at det har vært en underskriftskampanje angående 
forholdene på veien på nordsiden av Engeløya, og vil samtidig be Statens Vegvesen om å se 
på mulighetene for å få fremskyndet asfalteringen av denne strekningen. Nå i vårløsningen er 
forholdene på denne veien helt uakseptable.” 
 
Vedtak: 
Uttalelsen m/ tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Uttalelsen lyder da slik: 
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. 
Formannskapet har også registrert at det har vært en underskriftskampanje angående 
forholdene på veien på nordsiden av Engeløya, og vil samtidig be Statens Vegvesen om å se 
på mulighetene for å få fremskyndet asfalteringen av denne strekningen. Nå i vårløsningen er 
forholdene på denne veien helt uakseptable. 
 
 
 14/09  
DELFINANSIERING AV KJØP AV  
GRØTØY GAMLE HANDELSSTED 
 
Innstilling: 
 
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. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
Møtet hevet. 
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