
 STEIGEN 
 

KOMMUNE  
 
 
 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 09:00 
 
 
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. 
 
 

TILLEGG SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 25/09 09/350 
  TOMT NAV-BYGG LEINESFJORD  
 
PS 26/09 09/536 
  KLAGE PÅ BARNEHAGEPLASS 
 
Eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadresse: Besøksadresse: 
Rådhuset Leinesfjord Telefon: 757 78804 
8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 



 
TOMT NAV-BYGG LEINESFJORD 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: G/BNR 21/147  
Arkivsaksnr.: 09/350   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/09 Steigen formannskap 17.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar å overdra tomt til NAV-bygg i Leinesfjord vederlagsfritt til Steigen 
Contracting. Utgifter i form av gebyrer mv. i forbindelse med overdragelsen må dekkes av 
Steigen Contracting. 
 
Saksutredning: 
Det vises til tidligere saksframlegg og vedtak i denne sak. I formannskapets møte den 
15.04.2009 fikk ordfører og rådmann fullmakt til å inngå leieavtale med Steigen Contracting 
vedr. leie av NAV-bygg i Leinesfjord. Under forhandlingene om husleie ble det fra 
kommunens side sagt at tomten kunne påregnes overdratt vederlagsfritt.  

 

Tomten er ca. 2 mål og etter dagens tomtepriser, vil verdien av denne utgjøre kr. 20.000,-. 
Utgifter til gebyrer mv. er anslått til ca. kr. 10.000,-. 
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KLAGE PÅ BARNEHAGEPLASS 
 
 
Saksbehandler:  Vegard Danielsen Arkiv: A10   
Arkivsaksnr.: 09/536   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
26/09 Steigen formannskap 17.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
Formannskapet opprettholder opptaksnemdas avslag på klage med følgende begrunnelse: 
Prosedyrene som har vært gjennomført ved opptak i barnehagene og klagebehandlingen er i 
tråd med vedtektene og med forvaltningen av Barnehageloven. 
 
Saksutredning: 
I vedtektene for barnehagene i Steigen kommune står det i §§ 9-11 om opptak og 
klageprosedyre. 
”§ 9 Opptak av barn 
Styrer  har innstillings-  og uttalerett i forbindelse med opptak i egen barnehage.  
Opptak av barn i de kommunale barnehagene foretas av et opptaksutvalg bestående av: 
  helsesøster 
  1 repr. fra PPT 
  1 repr. fra Helsestasjon  
  1repr.fFra sosialtjenesten (Barnevern) 
  1 repr. fra Kultur og oppvekstavdelinga (møteleder og sekretær)   
    
Barn som tildeles plass, beholder denne  til plassen blir sagt opp. Det er anledning til å søke 
2, 3, 4 eller 5-dagersplass (heldagsplass ).   
Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema. 

o Opptak annonseres i barnehagen, på kommunens hjemmeside, oppslag på 
oppslagstavler rundt i kommunen. 

o Søknadsfrist ca. 15 april. 
o Barnehageåret er fra ca. 15. august til 15. august året etter. 

Barnehageplasser som blir ledig i løpet av året tildeles fortløpende søkere på venteliste.  
Kultur- og oppvekstavdelinga foretar tildelingen i samråd med styrer. 

 
§ 10 Opptakskriterier 
Barn med særskilt behov skal ha prioritet ved opptak, dersom barnet etter en sakkyndig 
vurdering er funnet å kunne ha nytte av oppholdet i barnehagen.  

• Det legges til grunn en helhetlig vurdering av barnets situasjon. 
• Ved sammensetning av barnegruppa tas det hensyn til barn med spesielle behov, 

aldersfordeling og kjønn. 
• 5-åringene prioriteres.  
• Ved opptak til plasser for barn over 3 år, må barnet være fylt 3 år senest  31. 

desember  i opptaksåret. 
 
§ 11 Klage 
I forbindelse med 1. opptak av barnehageplasser, settes det av 10 % av plassene. Disse holdes 
ledig inntil klagebehandlingen er avsluttet. Opptaksutvalget behandler klagene ved 2.opptaket. 
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Dersom klagene ikke tas til følge, skal de behandles av Formannskapet. Rådmannen er da 
saksbehandler.” 
 
I Steigenbarnehagen Leinesfjord var det ingen ledige plasser ved opptak. Avdeling to i 
Leinesfjord legges ned som midlertidig virksomhet.  
Fra politisk hold har det lagt som en forutsetning at ved opptak i barnehagene skal man kunne 
se Leinesfjord og Nordfold under ett. 
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