
Steigen kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen formannskap 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   
Møtedato: 26.08.2009 Tid: Kl. 11:00 – 15:00 
 
Til stede på møtet 
 
Medlemmer: Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Fred Eliassen, Asle Schrøder, Kjell T.  
                       Arntsen, Torhild Nilsen, Mette Bolsøy 

 

  
  
Fra adm. (evt. andre): Vegard Danielsen, Dag Robertsen, Inge Albriktsen, Tordis 
                                       Sofie L. Pedersen, Brit Myhre, Marianne Hansen, Lisbeth 
                                     Lie Aalstad. 

 

  
Innkalling: Godkjent  
Merknader: Ingen  
Behandlede saker: 28-38/09 
 
Drøftingssaker: * Lysarmaturer Steigenskolen avd. Leines – Steigenskolen  
                               Avd. Leinesfjord 
                            * Lensmannskontoret 
                            * Grøtøy Gamle Handelssted 

 * Sagaspillet/Frivillghetssentralen 
 * Nordland Reiseliv – Nord-Norsk Reiseliv AS 

                             * Bogen Barnehage, egen avd. 
 
Orienteringer:    * Båtpakke Salten, ref. fra møte 24.08.09 
                             * Eiendomsskatten, klager etc. 
 
 

 

Underskrifter: 
Agnar Hansen 
Torhild Nilsen 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
  Agnar Hansen (sign.)  Torhild Nilsen (sign.) 
 
Rett utskrift,  
Leinesfjord, 27.08.09 
 
 
Elin B. Grytøyr 
Servicevert 
 

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



  

 
SAKSLISTE 

 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
28/09 09/993   
 MELDINGER   

 
29/09 09/909   
 KOMMUNENES INNTEKSTSSYSTEM - UTREDNING AV 

UTGIFTSUTJAMNINGSTILSKUDD  
 

30/09 09/933   
 BRØYTING FRA HØSTEN 2009- TILDELING BRØYTERODER  

 
31/09 08/521   
 ENDRINGER I KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT  

 
32/09 08/503   
 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING 

FESKARKROA AS V/UNNI SKJELSTAD, 8285 LEINES 
 

33/09 07/284   
 SØKNAD OM FORLENGELSE AV OPSJON FOR KJØP AV TOMT I 

FORSAN  
 

34/09 09/769   
 SØKNAD OM TILSKUDD TIL BØ VANNVERK  KJØP AV PH-

REGULERENDE ANLEGG 
 

35/09 09/747   
 SØKNAD OM TILSKUDD/PENGEBIDRAG TIL BJØRSVIKA  

 
36/09 09/414   
 KOMMUNAL DEKNING AV STRØMUTGIFTER TIL 

VEILYSFORENING  
 

37/09 09/734   
 KRISESENTERET I BODØ - ØKONOMI  
 
38/09 09/562   
 SUPPLERINGSVALG TIL FORLIKSRÅDET  
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28/09  
MELDINGER   
 
 
Innstilling: 
Meldingen tas til etterretning. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
29/09  
KOMMUNENES INNTEKSTSSYSTEM - UTREDNING AV 
UTGIFTSUTJAMNINGSTILSKUDD  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet i Steigen kommune vedtar å delta i prosjektet "Kommunenes 
inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og 
bevilger kr. 10.000,- til  KS Nord-Norge i henhold til utarbeidet kostnadsnøkkel.  
 
Beløpet dekkes over konto 1190.3704.10051 tilfeldige utgifter etter formannskapets 
bestemmelse. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
30/09  
BRØYTING FRA HØSTEN 2009- TILDELING BRØYTERODER  
 
 
Innstilling: 
Steigen kommune vedtar å gi administrasjonen oppgaven med å inngå kontrakter om ledig 
brøyting for perioden høsten 2009 - våren 2014: 
 
Engeløya: Bø Maskinservice v/ Nils Otto Bamberg 
Kvalnes: Kjell Kvalnes 
Liland, Marka, Skånland, Vinsnes, Holmvåg-Vangen: Maskinsentralen 
Bogen: Sigbjørn Haug 
Skramstad: Ivar Skramstad, 1 år. 
Knedal/ Furulund: Steigen Vekst 
Leinesfjord inkludert Sommernes: Maskinsentralen 
Marhaug: Eilif Pettersen 
Åbornes, Nordfold, Saga: Svein-Terje Arntsen 
Brannstasjonen Saursfjord: Geir Olsen 
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Når det gjelder rodene Alpøy/ Nordskot, og Stamsvik/ Langnesvik, delegerer Formannskapet 
fullmakt til administrasjonen å forsøke å fremskaffe billigere tilbud på brøyting. Hvis det ikke 
lykkes, inngås kontrakt med de som har gitt tilbud. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
31/09  
ENDRINGER I KOMMUNENS DELEGASJONSREGLEMENT  
 
 
Innstilling: 
Steigen Kommunestyre vedtar å spesifisere/endre følgende punkter i Steigen kommunes 
delegasjonsreglement punkt 8: 
 
Tilleggspunkt under avsnittet; Delegasjons etter kommuneloven:
 
”Rådmannen har delegert myndighet til å ansette og gjennomføre oppsigelser av ansatte i 
henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, (Arbeidsmiljøloven, Hovedtariffavtale og 
kommunale retningslinjer). Masseoppsigelser eller oppsigelser som skyldes 
organisasjonsmessige endringer skal først kunne gjennomføres etter vedtak om nedlegging 
eller omstrukturering av kommunale tjenestetilbud.” 
 
Endring av punkt under avsnittet; Annen delegasjon:
”Rådmannen har myndighet til å forhandle med ansatte og / eller deres representanter om 
lønns- og arbeidsvilkår. Et politisk valgt forhandlingsutvalg gjennomfører forhandlinger for 
rådmannen og rådmannens stedfortreder sine lønns- og arbeidsvilkår. Årlige fastsatte 
forhandlinger for ledere (innplassert lønnsmessig i Hovedtariffavtalens kap 3) gjennomføres 
av politisk forhandlingsutvalg. 
 
 
Behandling i Partssammensatt Utvalg: 
 
Ordfører la frem nytt forslag til vedtak: 
1. 
Ansettelser og oppsigelser av rådmannen, rådmannens stedfortreder og ledere innplassert 
lønnsmessig i Hovedtariffavtalens kap 3 foretas av Formannskapet. Øvrige ansettelser og 
oppsigelser delegeres til rådmannen. ). Masseoppsigelser eller oppsigelser som skyldes 
organisasjonsmessige endringer skal først kunne gjennomføres etter vedtak om nedlegging 
eller omstrukturering av kommunale tjenestetilbud. 
 
2. 
Et politisk forhandlingsutvalg bestående av ordfører og en repro. fra opposisjonen sammen 
med personalsjef gjennomfører lønnsforhandlinger for rådmannen og rådmannens 
stedfortreder, samt ledere innplassert lønnsmessig i Hoppvedtariffavtalen kap3. 
 
3. 
Forhandlinger om lønns og arbeidsvilkår for øvrige ansatte delegeres til rådmannen. 
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 Arbeidstakerorganisasjonene kom med et forslag til alternativt punkt 3: 
 
3. 
Det opprettes forhandlingsutvalg bestående av ordfører,  rådmannen evet. rådmannens 
stedfortreder og personalsjef som forhandler for arbeidstakerne innplassert i 
hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser Kap 4 og 5. 
 
Det ble stemt over punktene hver for seg: Administrativt forslag til vedtak falt enstemmig mot 
de forslag til endringer framlagt i møtet. Det ble så stemt over punkt 1 og 2 i forslaget fra 
ordfører. Disse punktene ble enstemmig vedtatt. Til slutt ble organisasjonenes forslag satt opp 
i mot ordførers forslag til pkt 3. Organisasjonenes forslag ble vedtatt 6 mot 1 stemme. 
 
Det var også enighet om at virkningstidspunktet skulle tas med i vedtaket (siste linje i 
saksframlegget). 
 
 
Behandling i Steigen formannskap: 
 
Det ble stemt punktvis. Administrasjonens forslag fikk 0 stemmer. 
Punkt 1 fra PU ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 fra PU ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ votering mellom ordførerens og arbeidstakerorganisasjonenes forslag til punkt 
3, ble arbeidstakerorganisasjonenes forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtaket lyder da slik: 
 
Steigen Kommunestyre vedtar å spesifisere/endre følgende punkter i Steigen kommunes 
delegasjonsreglement punkt 8: 
 
1. 
Ansettelser og oppsigelser av rådmannen, rådmannens stedfortreder og ledere innplassert 
lønnsmessig i Hovedtariffavtalens Kap 3 foretas av Formannskapet. Øvrige ansettelser og 
oppsigelser delegeres til rådmannen. Masseoppsigelser eller oppsigelser som skyldes 
organisasjonsmessige endringer skal først kunne gjennomføres etter vedtak om nedlegging 
eller omstrukturering av kommunale tjenestetilbud. 
 
2. 
Et politisk forhandlingsutvalg bestående ordfører og en repr. fra opposisjonen sammen med 
pers.sjef gjennomfører lønnsforhandlinger for rådmannen og rådmannens stedfortreder, samt 
ledere innplassert lønnsmessig i Hovedtariffavtalen kap 3. 
 
3. 
Det opprettes forhandlingsutvalg bestående av ordfører,  rådmannen event. rådmannens 
stedfortreder og personalsjef som forhandler overfor arbeidstakerne innplassert i 
Hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser kap 4 og 5. 
 
Endringene gjennomføres med øyeblikkelig virkning. 
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32/09  
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING  
FESKARKROA AS V/UNNI SKJELSTAD, 8285 LEINES 
 
Innstilling: 
Søknad om serveringsbevilling ved Feskarkroa AS v/Unni Skjelstad, 8285 Leines innvilges. 
Som styrer for bevillingen godkjennes Unni Skjelstad, 8285 Leines. 
Som stedfortreder godkjennes Ivar Skjelstad. 
Videre innvilges skjenkebevilling ved samme for øl, vin og brennevin i spiserestaurant og bar. 
For uteplassen ”Jekta” innvilges skjenkebevilling i perioden f.o.m. 15. mai t.om. 15. 
september. Øl og vin kan skjenkes fra kl. 08:00 til kl. 01:30 og brennevin kan skjenkes fra kl. 
13:00 til kl. 01:30.  
Jfr. Alkohollovens § 4-4, 1. og 2. ledd samt ”Ruspolitisk handlingsplan for Steigen kommune 
2006-2009.” 
 
Som styrer for skjenkebevillingen godkjennes Unni Skjelstad, 8285 Leines. 
Som stedfortreder for skjenkebevillingen godkjennes Ivar Skjelstad under forutsetning av 
avlagt og bestått kunnskapsprøve snarest mulig etter 20. september 2009. 
 
Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 
30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. (Jfr. § 1-6, 2. ledd). 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
 33/09  
SØKNAD OM FORLENGELSE AV OPSJON FOR KJØP AV TOMT I FORSAN  
 
 
Innstilling: 
Steigen kommune gir Mainstream Norway AS forlenget opsjon på kjøp av tomt fra 
kommunens eiendom G/B 133/1 i Forsan med formål å etablere et smoltanlegg. Det tas 
forbehold om at nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven og oppdrettsloven gis, og 
at partene blir enige om en kjøpsavtale. Opsjonen gjelder i 2 år fra vedtaksdato. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
34/09  
SØKNAD OM TILSKUDD TIL BØ VANNVERK   
KJØP AV PH-REGULERENDE ANLEGG 
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Innstilling: 
 
Søknaden fra Bø vannverk om tilskudd til pH-regulerende anlegg avslås. Steigen kommune 
har ikke avsatt midler til tilskudd til private vannverk, og finner det rimelig at disse drives til 
selvkost. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
35/09  
SØKNAD OM TILSKUDD/PENGEBIDRAG TIL BJØRSVIKA  
 
 
Innstilling: 
 
 
Behandling: 
Forslag framsatt av administrasjonen i møtet: 
Formannskapet er i utgangspunktet positiv til at de gamle lokalsamfunnene i Steigen holdes i 
hevd, men må avslå søknaden med bakgrunn i kommunens økonomi og behovet for 
opprusting av kommunale veier. 
 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling fra administrasjonen. 
 
 
  
36/09  
KOMMUNAL DEKNING AV STRØMUTGIFTER TIL VEILYSFORENING  
 
 
Innstilling: 
Steigen formannskap avslår på det nåværende tidspunkt krav fra Leinesfjord og omegn 
grendelag om at kommunen skal dekke strømutgiftene for veglys i Leinesfjord. 
 
En økt kommunal andel vil bli vurdert generelt for alle veglysforeninger i forbindelse med 
senere budsjettbehandlinger, og da i forbindelse med disponering av innkommet 
eiendomsskatt til felles kommunale velferdsordninger. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
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37/09  
KRISESENTERET I BODØ - ØKONOMI  
 
 
Innstilling: 
Formannskapet vedtar å bevilge et egenkapitaltilskudd til Krisesenteret i Bodø på kr. 7.487,-. 
 
En forutsetning for bevilgningen er at dette tilskuddet ikke skal gå til fradrag ved senere 
beregning av statstilskudd. 
 
Utgiften dekkes over formannskapets disposisjonspost. 
 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
  
38/09  
SUPPLERINGSVALG TIL FORLIKSRÅDET  
 
 
Innstilling: 
Som ny 3. vararepresentant i forliksrådet for resten av valgperioden velges Sissel bakke, 8289 
Våg. 
 
Vedtak: 
Enstemmig som innstilling. 
 
 
 
 
Møtet hevet. 
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	 Tittel 
	Bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. (Jfr. § 1-6, 2. ledd).

