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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00 
 
NB! Merk klokkeslett. 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
Kl. 10:00 – Spørretime (Event. spørsmål må være ordfører i hende innen mandag) 
 
Orieneteringer: 

• Presentasjon av historisk maktsenter v/Sidsel Bakke 
• Etablering av NAV Steigen v/Berit Woie Berg 
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  Sak  20/09 
 

ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 200   
Arkivsaksnr.: 09/538   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
20/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar det framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2010 – 2013. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 03.06.2009 sak 22/09 
 
Vedtak: 
Følgende utgiftsreduksjoner/inntektsøkninger ble vedtatt: 
 
 
Kommunal stipendordning 50 000 
Reduksjon stilling økonomiavdeling og servicekontor 450 000 
Reduksjon tilskudd kirkelig fellesråd 50 000 
Kulturkontor, nedlegging 300 000 
Reduksjon kulturskole 145 000 
Reduksjon skoleskyss og driftsmidler 220 000 
Reduksjon ekstrahjelp personlig assistanse 100 000 
Nygårdsheimen, redusert husleie 150 000 
Formannskapets disposisjonspost 125 000 
Bevilgninger næringstiltak 100 000 
Forsikring fiskeri 9 000 
Bortfall kommunalt tilskudd Løvøyruta 26 000 
Økning kommunale avgifter til selvkost 360 000 
Reduserte utgifter brannberedskap 365 000 
Sum 2 450 000 
 
 
 
Saksutredning: 
 
I forbindelse med at Steigen kommune nå er omfattet av ordningen om betinget godkjenning 
og kontroll i henhold til kommunelovens § 60 nr. 1 pkt. c og d, er vi pålagt å utarbeide en 
forpliktende plan for å få utbetalt skjønnsmidler. Planen skal være så konkret at den viser 
planlagte tiltak på avdelings/sektornivå. For 2009 ble vi tildelt 3.443 mill. kr. i skjønnsmidler 
ved første fordeling. Det kreves en oppdatert forpliktende plan før disse midlene utbetales. I 
tillegg er vi tildelt prosjektmidler med til sammen kr. 950.000,-. 
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En forpliktende plan skal vise hvordan kommunen har tenkt å dekke inn tidligere års 
merforbruk. Planen skal være realistisk, og må gjenspeiles i kommunens øvrige økonomiske 
planlegging. 
 
I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2009 – 2012 vedtok kommunestyret 
følgende: 
 
Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan for perioden 2009 – 2012. 
 
Kommunestyret forutsetter at rådmannen innen 1. april 2009 legger fram forslag til 
innsparingstiltak/økte inntekter på 5-6 mill. kr. Disse tiltakene skal omfatte alle sektorer. Til 
forslagene skal det følge med en kort konsekvensvurdering. Den politiske behandlingen skjer 
da i perioden april-juni. Økonomiplanen vedtas i juni. 
Nedleggelse av grendeskoler skal ikke utredes videre med mindre elevtallet er ca. 15. elever. 
Dette for å skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for lokalsamfunn og næringsliv. 
 
Det bevilges kr, 300.000,- i 2010 og kr. 300.000,- i 2011 til garderobe ved kommunalt lager i 
Leinesfjord. Finansieres ved låneopptak.  
Forslag til innsparingstiltak/økte inntekter ble lagt fram for formannskapet innen fristen og 
hadde en ramme på totalt 7.148 mill. kr. Forslaget er senere drøftet flere ganger i 
formannskapet.  De tiltak som formannskapet nå har valgt å gå videre med har en totalramme 
på 2.450 mill. kr. 
 
Et av målene med årets økonomiplanprosess har vært å få et utkast til økonomiplan som er så 
realistisk og konkret, at denne kan godkjennes/få funksjon som en forpliktende plan.  
 
I forslaget er det innarbeidet de tiltak som formannskapet har valgt å gå videre med, til 
sammen 2.450 mill. kr. Disse er konkrete og utarbeidet på sektornivå. 
 
 
 
Vedlegg: 
Administrasjonens forslag til økonomiplan for perioden 2010 – 2013. 
Oversikt over foreslåtte innsparingstiltak.
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ÅRSRAPPORT 2008 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 004   
Arkivsaksnr.: 09/665   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
24/09 Steigen formannskap 17.06.2009 
21/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar rådmannens årsrapport for 2008 til etterretning. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Kommunestyret pålegger rådmannen å utarbeide årsrapport, som et pliktig vedlegg som 
behandles i regnskapssaken. 
 
Årsrapporten skal oppsummere den kommunale virksomheten for fjoråret og gi opplysninger 
om forhold som ikke direkte framgår av regnskapet. 
 
Formålet med årsrapporten er i hovedsak å gi en tilbakemelding på hvordan de ressurser som 
kommunestyret har stilt til disposisjon/bevilget, er anvendt. De analyser og nøkkeltall som er 
med i årsrapporten skal gi grunnlag for å bedømme forhold som er viktig når det gjelder 
kommunens stilling og resultat av virksomheten. 
 
Årsrapporten består av rådmannens generelle kommentarer, økonomiske vurderinger og 
avdelingenes vurdering av sin virksomhet og resultat. 
 
Det blir kun utarbeidet en versjon av årsrapporten. Denne legges også ut på kommunens 
hjemmeside. 
 
 
 
 
Vedlegg:  Steigen kommunes årsrapport for 2008. 
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REGNSKAP 2008 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 210   
Arkivsaksnr.: 09/664   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
23/09 Steigen formannskap 17.06.2009 
22/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens 
regnskapskommentarer/årsberetning som Steigen kommunes regnskap for 2008. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Driftsregnskapet for 2008 viser et merforbruk på 1.241.237,14. Selv om også regnskapet for 
2008 ble gjort opp med merforbruk, er allikevel resultatet langt bedre enn det vi hadde 
forutsatt. I 2008 ble det budsjettert med en momskompensasjon på 4,6 mill. kr. knyttet til 
renovering av Sentralskolen. Bare 0,6 mill. kr. av denne kompensasjonen ble reell.  
 
Merforbruket framkommer til tross for at samlet netto driftsutgifter viser en innsparing i 
forhold til budsjettet på 3,2 mill. kr.  Merforbruket skyldes derfor ikke overforbruk hos 
avdelingene, men inntektssvikt, jfr. momskompensasjon og økte kapitalutgifter. 
 
I 2008 økte driftsinntektene mer enn driftsutgiftene. Driftsinntektene økte med 5 % fra 2007 
til 2008, mens driftsutgiftene økte med 4 %. 
 
Når det gjelder de ulike avdelingers forbruk i forhold til budsjett, vises det for øvrig til 
rådmannens kommentarer og analyser i årsberetningen. 
 
Når også fjorårets regnskap viser merforbruk, var det heller ikke mulig å dekke inn noe av 
tidligere års underskudd. Dette gjør at kommunens akkumulerte merforbruk nå utgjør ca. 9,7 
mill. kr. 
 
Det framgår av Forskrift om kontrollutvalg § 7 at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om 
årsregnskapet. Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av 
uttalelsen skal være formannskapet i hende ”tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette 
organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret.” 
 
Kontrollutvalget har i møte den 10. juni 2009 avgitt følgende uttalelse/innstilling til vedtak: 
 
Kontrollutvalget har i møte 10. juni 2009 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2008. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for 
2008 og rådmannens årsberetning for 2008.  
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Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et 
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2008. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2008 viser et regnskapsmessig 
merforbruk på kr. 1.241. 237,14. 
 
Utover dette og det som framgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen 
merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2008. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Regnskap for 2008 med revisjonsberetning. 
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KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 
FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: 140   
Arkivsaksnr.: 08/136   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
23/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre vedtar Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, 
Tysfjord og Hamarøy, med tilhørende tiltakssdel. Planen skal danne grunnlag for kommunens 
økonomiplan og budsjettarbeid når det gjelder temaer som omfattes av  planen, og være 
retningsgivende for kommunens satsing i miljøriktig retning. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 03.06.2009 sak 20/09 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Saksutredning: 
 
Plan og Ressursutvalget i Steigen gjorde i møte den 15.04.2009 følgende vedtak: 
 
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med 
tilhørende tiltakssdel  som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut 
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-5. 
 
Lignende vedtak ble gjort i Tysfjord og Hamarøy. Planen har vært ute til høring med 
høringsfrist 22. mai 2009. Det var ved høringsfristens utløp ikke kommet inn merknader til 
planen. Nordland Fylkeskommune har kommet med høringsuttalelse datert 27.05.09 (varslet 
26.05). 
 
Det pekes på at planen fremmes som en kommunedelplan, og stiller spørsmål om oppstart er 
annonsert i Hamrøy og Steigen. Til det er det å bemerke at alle tre kommunen vedtok oppstart 
av planprosess for kommundelplan i februar/mars 2008. Oppstartsannonse er utarbeidet og ble 
lagt ut på kommunenes hjemmesider. Saken er også flere ganger omtalt i lokalavisa 
NordSalten og avisa Nordland, bla i forbindelse med klimaseminaret som ble arrangert. Siden 
prosjektleder ble skiftet midt i planperioden mangler vi noe dokumentasjon på ytterligere 
offentliggjøring. 
 
Det stilles også spørsmål ved medvirkningsprosessen som er gjennomført mot befolkningen. 
Til dette er å bemerke at det har vært holdt et stort informasjonsmøte når den beskrivende 
delen var ferdig. Dette var beregnet på politikere og inviterte bedrifter, og organisasjoner. 
Det har i tillegg vært en del oppslag i lokale aviser om ulike klimaprosjekter ( Eks, generelt 
om planen, biobrensel og biogass ) 
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Det er også planlagt i neste trinn av prosessen å ha et prosjekt som går på holdningsskapende 
arbeid.  
 
Det pekes i merknadene fra Nordland Fylkeskommune på det i tiltaksdelen burde skisseres 
hvem som har ansvar for igangsetting og gjennomføring av tiltakene. Kostnadene bør også 
synliggjøres bedre. Det pekes også på energimålet om 10 % reduksjon er godt dokumentert, 
men at reduksjon av klimagass er mer uklart. 
Til dette er å bemerke at en har fått innvilget kr 200.000 til oppfølging av klimaplanarbeidet. 
Her vil en arbeide med ulike temaer. Det vil i dette arbeidet bli klart hvordan ansvaret for 
gjennomføring blir fordelt. Målet for reduksjon av klimagass vil bli kvantifisert i 
oppfølgingsarbeidet. 
 
Det pekes også på at sårbarhet for tilpasninger til klimaendringer er tema som ikke belyses i 
klima- og energiplan  Det pekes på at dette kan ha betydning bl.a. for framtidig arealbruk.  
Disse momentene bør bli tatt i betraktning i forbindelse med revidering av arealplanen for 
kommunene. 
 
Til slutt peker fylkeskommunen på at arbeidet i Nord-Salten i høyeste grad har bidratt til 
fylkets klimaarbeid, og de takker for godt samarbeid. 
 
Planforslaget 
Planforslaget ble behandlet av STH-utvalget som styringsgruppe på sitt møte den 23 mars der 
de godkjente fattet følgende vedtak: 
STH-utvalget ble orientert om den ferdigstilte energi- og klimaplan for Nord-Salten. 
STH-utvalget oversender energi-og klimaplanen til kommunene for sluttbehandling, og 
anbefaler at planen tiltres. 
 
Planen består av to deler, en  tiltaksdel og en kartleggingsdel. Kartleggingsdelen består av 
grunnlagsdata og analyser av den faktiske situasjonen når det gjelder klimagassutslipp, og 
energiforbruk, mens Tiltaksdelen som navnet sier består av konkrete tiltak som skal 
gjennomføres. 
 
Steigen kommune har på vegne av Steigen, Tysfjord og Hamarøy mottat kr 200.000 i 
skjønnsmidler til å videreføre arbeidet med å sette planen ut i livet. 
En vil her satse på følgende områder: 

• Holdningsskapende arbeid 
• Biogass 
• Transport  
• Energisparetiltak i offentlige og private bygg 
• Energiledelse 

 
 
Bakgrunn: 
Nord-Salten kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har gjennom samarbeidsorganet 
STH-utvalget  samarbeidet om å utarbeide  en interkommunal energi- og miljøplan for Nord-
Salten. Målsettingen er å bidra til et mer effektivt energibruk og å bidra til mindre utslipp av 
klimagasser fra kommunene. 
Prosjektet har blitt utarbeidet som en kommunedelplan med de krav til planprosess som dette 
medfører.  
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Prosjektet har vært en del av Småsamfunnssatsinga i Nord-Salten og organisert med STH 
utvalget som styringsgruppe. Steigen kommune har vært vertskommune for prosjektet. 
Det daglige arbeidet har vært forankret i ei arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, og en 
prosjektansvarlig i hver av de 3 kommunene.  
 
Prosjektleder :   Odd Svein Hjertø fra 10/08 

Eirik Bjørkhaug til 10/08  
Eva Bakkeslett har jobbet på timebasis i prosjektet 

 
Administrativt og økonomisk ansvarlig:  Per Løken 
Prosjektansvarlig i Steigen:   Gunnar Svalbjørg 
Prosjektansvarlig i Tysfjord:   Tor- Svein Skogstad 
Prosjektansvarlig i Hamarøy:    Cathrine Amundsen 
 
Andre temagrupper/referansegrupper har vært organisert i de enkelte kommuner og som 
interkommunale grupper: 
 
Kommunale grupper: 

 Bygg- og anlegg 
 
Interkommunale grupper: 

 Alternativ energi 
 Transport 
 Industri 
 Planarbeid 

 
Arbeidet har vært finansiert på følgende måte: 
 

• Tilskudd fra Enova:  300.000 kr 
• Steigen kommune  150.000 kr 
• Tysfjord kommune    60.000 kr 
• Hamarøy kommune    60.000 kr 
• Småsamfunnsmidler  165.000 kr 
• Nordland fylkeskommune   90.000 kr 
• IRIS      50.000 kr 
Sum    875.000 kr 
 

 
Vedlegg: 
Kommunedelplan for energi- og klima for Steigen, Tysfjord og Hamarøy 
-Tiltakssdel 
-Kartleggingsdel 
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FREMLEGGING AV ENDRET SELSKAPSAVTALE FOR HELSE- OG 
MILJØTILSYN SALTEN IKS 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 026   
Arkivsaksnr.: 09/544   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/09 Steigen formannskap 20.05.2009 
24/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen i tråd med vedtaket i representantskapet i Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS 28.04.09. Endringene gjøres gjeldende fra 01.10.09. 
 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 20.05.2009 sak 16/09 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
Saksutredning: 
Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS vedtok i møte 28.04.09 en revidert 
selskapsavtale. Denne vil erstatte selskapsavtalen fra 2006. Den nye selskapsavtalen er 
gjeldende når den er vedtatt av alle eierkommunene. 
 
Representantskapet vedtok enstemmig i sak 5/09 – Endring i selskapsavtale for Helse- og 
miljøtilsyn Salten IKS: ”Representantskapet innstiller ovenfor eierkommunene å vedta 
fremlagte endringer i selskapsavtalen”. 
 
Revidert avtale er nå oversendt til eierkommunene for behandling. 
 
De viktigste endringene i den nye selskapsavtalen er: 

• Avtalen er omarbeidet og strukturert bedre og delt inn i kapittel 
• Vara til representantskapet velges i rekkefølge for hver kommune 
• Vara til styret velges i rekkefølge 
• Det henvises til etiske retningslinjer samt retningslinjer for styret og daglig leder 
• Forvaltningslov og offentlighetslov gjøres gjeldende for selskapet 

 
 
Vedlegg: Revidert selskapsavtale og gjeldende selskapsavtale. 
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RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I STEIGEN 
KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 443   
Arkivsaksnr.: 09/648   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/09 Steigen arbeidsmiljøutvalg 09.06.2009 
25/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
Steigen Kommunestyre vedtar fremlagte forslag til rutiner for varsling av kritikkverdige 
forhold i Steigen Kommune. 
 
Behandling vedtak i AMU 09.06.09 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med tilsynsbesøk  18.02.09 på Steigentunet har Arbeidstilsynet påpekt at Steigen 
kommune ikke har egne vedtatte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Steigen 
kommune. Pålegg om at arbeidsgiver etablerer rutiner for varsling er hjemlet i 
Arbeidsmiljøloven(AML),  § 2.4, 2.5 og 3.6. Videre stiller Internkontrollforskriften § 5 2. 
ledd nr. 7  krav om at kommunens rutiner i henhold til krav fastsatt i  AML skal 
dokumenteres skriftlig.  
 
Med bakgrunn i Arbeidstilsynets pålegg, har kommunalsjefen i samråd med personalsjef og 
fagkoordinatorer utarbeidet forslag til retningslinjer i form av en ”varslingsplakat” som på en 
oversiktlig måte beskriver hva som ligger i begrepet varsling og hvordan arbeidstakere skal gå 
fram dersom man ønsker å rapportere om kritikkverdige forhold. Det siste kan gjøres ved å 
benytte et enkelt skjema som legges ved som en del av ”varslingsplakaten”. Det legges opp til 
en behandling i AMU før retningslinjene vedtas av Steigen kommunestyre som en del av 
kommunens personalreglement. 
 
 
Vurdering: 
I henhold til Arbeidstilsynets pålegg må det dokumenteres at rutiner er utarbeidet, herunder 
opplysninger om hvordan rutinene skal bekjentgjøres og iverksettes. Rådmannen mener at en 
behandling både i AMU og i kommunestyret vil gi en god ”informasjonseffekt” ved at saken 
legges fram i åpent møte. I tillegg vil selvsagt fagkoordinatorene ha et ansvar for å 
bekjentgjøre rutinene for sine ansatte. Når det gjelder utforming av varslingsplakat og 
rapporteringsskjema mener vi at det på en enkelt og oversiktlig måte synliggjør intensjonene i 
AML’s bestemmelser, og vi anbefaler AMU og Kommunestyret om å vedta forslaget. 
 
Vedlegg: 
Varslingsplakat 
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RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER I STEIGEN 
KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Inge Albriktsen Arkiv: 408 &00  
Arkivsaksnr.: 09/646   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/09 Steigen arbeidsmiljøutvalg 09.06.2009 
26/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Steigen Kommunestyre vedtar fremlagte forslag til retningslinjer for håndtering av konflikter i 
Steigen kommune. 
 
Behandling/vedtak i AMU 09.06.09: 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
Bakgrunn: 
I forbindelse med tilsynsbesøk  18.02.09 på Steigentunet har Arbeidstilsynet påpekt at Steigen 
kommune ikke har egne vedtatte rutiner for konflikthåndtering. Arbeidsmiljøloven § 3.1.2,e 
(AML) pålegger arbeidsgiver å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp, og forebygge 
overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av AML.  AML § 4.3 stiller krav til det 
psykososiale arbeidsmiljøet. Internkontrollforskriften § 5 2. ledd nr. 7 stiller krav om at 
kommunens rutiner i henhold til krav fastsatt i  AML skal dokumenteres skriftlig.  
 
Med bakgrunn i Arbeidstilsynets pålegg, har kommunalsjefen i samråd med personalsjef og 
fagkoordinatorer utarbeidet foreliggende forslag til retningslinjer, som vi mener tilfredsstiller 
lovens intensjon og krav. Det legges opp til en behandling i AMU før retningslinjene vedtas 
av Steigen kommunestyre som en del av kommunens personalreglement. 
 
Etter vedtaket vil det bli lagt betydelig vekt på at rutinene for håndtering av konflikter gjøres 
kjent for alle ansatte og at ledere og vernetjeneste involveres sterkt i oppfølging av dette. 
Etiske retningslinjer for Steigen kommune står i nært forhold til gode rutiner og forsvarlige 
holdninger til håndtering av konflikt saker og det er viktig å se disse i sammenheng.   
 
 
Vurdering: 
Et grunnprinsipp er at konflikter i Steigen kommune i størst mulig grad bør håndteres i en 
tidlig fase og på lavest mulig nivå. Ansatte som opplever konflikter, bør søke å ta problemene 
opp med den eller de det gjelder og forsøke å finne løsninger som er akseptable for alle 
parter.   

Det er viktig å understreke at alle parter; ansatte, ledere og støtteapparat har ansvar og plikter i 
forhold til å bidra til å finne akseptable løsninger på. 

Når det ikke er mulig å finne løsninger på dette plan og en eller flere av partene mener det er 
grunn til å forfølge saken videre skal nærmeste overordnede med arbeidsgiveransvar 
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involveres. Det er også mulig å søke råd og bistand fra hovedverneombud, verneombud, 
tillitsvalgte og/eller kommunens bedriftshelsetjeneste.   

Når en leder blir kjent med en konflikt, må vedkommende ta kontakt med de involverte 
partene for å gjøre seg kjent med sakens innhold. Leder bør ikke nøle med å søke bistand i 
saken, og bringe den videre til overordnet nivå dersom konflikten fortsetter. Dersom leder 
selv er part i konflikten bringes saken direkte videre til overordnet nivå. Leder har ansvar for å 
iverksette og følge opp tiltak.   

Enkelte saker preges av et ulikt styrkeforhold mellom partene. Når en arbeidstaker for 
eksempel opplever mobbing eller trakassering kan det være vanskelig og noen ganger uheldig 
å ta opp problemene med den det gjelder alene. Det kan ofte være klokt å diskutere saken med 
en man stoler på før man avgjør hva man vil gjøre. Det er viktig at ledere vet hva de gjør i 
slike saker, og raskt søker hjelp når de er i tvil.   

Retningslinjene viser vanlig saksgang i konfliktsaker i Steigen kommune, samt ansvar, 
oppgaver og koordinering mellom ulike instanser som kan bli involvert i konflikter.   

Retningslinjene gjelder for ulike former for konflikter mellom ansatte i Steigen kommune, 
men: Konflikter med egne spilleregler omfattes ikke av disse retningslinjene  (f.eks. 
lønnsoppgjør og tvistesaker i henhold til hovedavtalen).   

Disse retningslinjene er generelle og erstatter ikke behovet for skjønnsmessige vurderinger av 
den aktuelle situasjon i konkrete saker.   

 
 
Vedlegg: 
Forslag til rutiner for konflikthåndtering i Steigen kommune. 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV- ELIN ELVEGAARD 
NYVALG/SUPPLERINGSVALG 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: X50   
Arkivsaksnr.: 09/562   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret fritar Elin Elvegaard fra sine verv som 3. vararepresentant i kommunestyret, 
fast representant i forliksrådet og som personlig vararepresentant i 
eiendomsoverskattetakstnemnd fra d.d. og for resten av valgperioden. 
Jfr. kommunelovens § 15 nr. 2. 
Som ny fast representant i forliksrådet velges…………………………………………….. 
Som ny personlig vararepresentant for Odd Rikard Bredal i eiendomsoverskattetakstnemnda 
velges…………………….. 
 
 
 
Saksutredning: 
Fra Elin Elvegaard foreligger søknad om fritak fra alle hennes politiske verv for resten av 
valgperioden. Disse vervene er : 3. vararepresentant i kommunestyret, fast representant i 
forliksrådet og som personlig vararepresentant for Odd Rikard Bredal i 
eiendomsoverskattetakstnemnda. 
Søknaden begrunnes med flytting til Trondheim. 
 
Kommunestyret kan etter søknad, frita for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den 
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervene. 
Med bostedsadresse Trondheim vil det være vanskelig å inneha disse vervene. 
 
Dersom Elin Elvegaard innvilges fritak, må det foretas nyvalg/suppleringsvalg til vervene. 
 
Som ny 3. vararepresentant i kommunestyret rykker Fred Andersen, 8285 Leines opp og 
Helga Kambestad Myrland, 8286 Nordfold går da inn som siste vara for KRF ut fra 
valgresultatet i 2007. (Kommunelovens § 16 nr. 2). 
 
I Regjeringens rundskriv H-10/07, pkt. 4.9 Suppleringsvalg heter det: 
 
” Etter kommunelovens § 16 nr. 3 skal det, dersom et medlem trer endelig ut eller får varig 
forfall, foretas valg av et nytt medlem. Bestemmelsen gjelder nå også for 
formannskapet/fylkesutvalget, etter lovendring i desember 2006. Er organet valgt ved 
forholdsvalg, skal nytt medlem komme fra den samme gruppe som det uttredende 
medlemmet. Fører suppleringsvalget til at et kjønn blir representert med mindre enn 40 % av 
medlemmene i organet, skal det velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
Det følger av kommunelovens § 16 nr. 5 at disse reglene også gjelder for nyvalg av 
varamedlemmer.” 
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - BERIT WOIE BERG, 8285 
LEINES NYVALG/SUPPLERINGSVALG 
 
 
Saksbehandler:  Elin Brit Grytøyr Arkiv: 465   
Arkivsaksnr.: 09/675   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
28/09 Steigen kommunestyre 17.06.2009 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret fritar Berit Woie Berg, 8285 Leines fra alle sine verv som fast representant i 
kommunestyret, fast representant i formannskapet, fast representant i PSU og fast representant 
i Salten regionråd f.o.m. 01.07.09 og for resten av valgperioden. Jfr. kommunestyrets vedtak i 
sak 38/08 og kommunelovens § 15 nr. 1, jfr. § 14 nr. 1b. 
Som ny fast representant i formannskapet velges………………………………………… 
Som ny vararepresentant til formannskapet velges ………………………………………. 
(dersom  den nye faste representanten velges fra vararepresentantlista) 
Som ny fast representant i PSU (partssammensatt utvalg) velges…………………………. 
Som ny fast representant i Salten regionråd velges………………………………………… 
 
 
 
Saksutredning: 
Fra Berit Woie Berg, 8285 Leines foreligger søknad om fritak fra hennes politiske verv f.o.m. 
01.07.09 og  for resten av valgperioden. Disse vervene er fast representant i formannskap, 
kommunestyre, PSU (partssammensatt utvalg) og Salten regionråd. Søknaden begrunnes i 
hennes tiltreden som formell leder for Nav Steigen fra 11.11.09 og kommunestyrets vedtak i 
sak 38/08 som lyder: 
 
”Berit Woie Berg anses å være habil som medlem av formannskap og kommunestyre inntil 
hun tiltrer som ordinær leder av  NAV Steigen i løpet av høsten 2009. Unntaket er politisk 
behandling av saker som går direkte på NAV.   
Fra samme tidsrom vil hun ikke lenger være valgbar til kommunale verv.” 
 
Grunnen til at hun søker seg fritatt allerede f.o.m. 01.07 09 er at det vil bli noen 
overgangsordninger i hennes nye jobb der hun i forkant av formell tiltredelse som leder av 
NAV Steigen bl. a  involveres i budsjettarbeid for 2010 både på sosial- og flyktningesektoren. 
 
Dersom Berit Woie Berg innvilges fritak, må det foretas nyvalg/suppleringsvalg til vervene. 
 
Som ny fast representant i kommunestyret rykker Kjersti Gylseth, 8285 Leines opp og Reidun 
Holmvaag, 8288 Bogøy går da inn som siste vara for Venstre ut fra valgresultatet i 2007, (§ 
16 nr. 2). 
 
Da formannskapet er identisk med kontrollutvalget for alkoholomsetning og valgstyret for 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg/Stortings- og sametingsvalg vil den personen som velges 
inn i formannskapet også tre inn i disse vervene. 
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I Regjeringens rundskriv H-10/07, pkt. 4.9 Suppleringsvalg heter det: 
 
” Etter kommunelovens § 16 nr. 3 skal det, dersom et medlem trer endelig ut eller får varig 
forfall, foretas valg av et nytt medlem. Bestemmelsen gjelder nå også for 
formannskapet/fylkesutvalget, etter lovendring i desember 2006. Er organet valgt ved 
forholdsvalg, skal nytt medlem komme fra den samme gruppe som det uttredende 
medlemmet. Fører suppleringsvalget til at et kjønn blir representert med mindre enn 40 % av 
medlemmene i organet, skal det velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn. 
 
Det følger av kommunelovens § 16 nr. 5 at disse reglene også gjelder for nyvalg av 
varamedlemmer.” 
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