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Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
16.02.2015 Tid: Kl. 09:00-15:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl, Fred Eliassen, Hanne
Aasvik, Evy Røymo, Hilde Husøy, Kjersti Gylseth, Magne Vik, Kjersti
Synnøve Olsen
Torbjørn Hjertø, Odd Rikard Bredal, Thor Holand, Thomas Fjordbak
Jensen, Elisabeth Hetzler, Robert Dearsley, Astri G. Valberg
Sigvart Bjerkenes, Mette Bolsøy, Gunnar Svalbjørg, Knut Sivertsen,
Kjell T. Arntsen, Marianne Ellingsen, Magne Reinhardtsen
Torben Marstrand, Dag Robertsen, Tordis Sofie Langseth, Vegard
Danielsen, Lisbeth L. Aalstad, Siv Johansen

Godkjent
Fred Eliassen ble innvilget permisjon kl. 13:30. Magne Vik ble
innvilget permisjon ld 14:25.
1-8/15

Underskrifter:
KjellT. Arntsen
Hilde Husøy

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pämøtet.

Kjell T. Arntsen (sigr.) Hilde Husøy (sigr.)

Rett utskrift,
Leinesfiord, 17 .02.75It¿ Ø
Elin B. @øyr
Formannskapssekretær

r

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Iæinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19

Telefaks: 757 78810



SPØRRETIME

Ang. vannbåren yarme i Leinesfjord som leveres av Hexa

Hører at diverse kommunale bygg sliter med å opprettholde rett temperatur. Er
det slik at "kjelen" på skolen var avstengt for et par uker siden? ..og hva er

grunnen? Temperaturen falt ned en god del blant annet på skolen.

Hvorfor klarer ikke Hexa å levere den temperatur som det skal være, uten å
måtte kjøre varmekjelene i tillegg? Hvem betaler ekstrakostnadene når kjelene
må benyttes?

Er denne oppvarmingsmetoden en besparelse for Steigen kommune?

Mvh.
Steigen FrP
leder Magne K. Vik

Tordis Sofie Langseth svarte:

Det er et problem at Hexa for tida ikke klarer å levere nok biovarme til alle de byggene som er

tilknyttet. Hvorfor de ikke klarer det skal ikke jeg komme inn påher. Pr nå er Allhuset,
Sentralskolen og rådhuset ikke varmet opp med bioenergi, men med e-lkjeler i hvert enkelt

bygg.I disse tre byggene er det kommunen som har el-kjelene, det er vi som betaler strømmen

på e-lkjelene. I denne perioden betaler vi naturligvis ikke for bioenergi, så man kan ikke si at

dette er ekstra kostnader.
Steigentunet og de 8 nye kommunale boligene blir for tida varma opp med bioenergi.

Temperaturen på varmtvannet i boligene har i en periode vært alt for lav. Hexa monterer

derfor i disse dager egen varmtvannstank der borte.
Er bioenergien en besparelse for Steigen kommune?
Kort svar: Den avtalte energiprisen erhøyere pr kWh enn vi pr i dag kunne kjøpt elkraft for.
Såpass mye høyere at vi kan nok ikke si at bioenergien er en besparelse for Steigen kommune.

Ang. jakt på Rovfugl som kråke og ravn

Etter som jeg erfarer oghører er rovfugl bestanden stor. Dette vil gå utover
andre hekkende fuglearter som allerede er hardt beskattet.

Har kommunen noe plan for dette, og kan kommunen vurdere ä g¡øre dette på

samme måte som foreksempel Hamarøy kommune? Harhørt atHamarcy
kommune har skuddpremie pä ca 50 kroner pr kråke.
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Mvh.
Steigen FrP
leder Magne K. Vik

Tordis Sofie Langseth svarte:

Steigen kommune har skuddpremie på mink. Det utbetales noen få hundre kr pr år i
gjennomsnitt.
Kommunen har ikke noen spesiell plan i forhold til å begrense bestanden av kråke og ravn, og

heller ingen planer om å utvide ordninga med skuddpremie. Steigen kommune gir tilskudd til
andre viltstell-tiltak, for eksempel kråkefeller, revefeller, mårfeller, kurs i revejakt osv. Det er

flere som i dag bruker krakefeller rundt om i kommunen. I enkelte grunneierlag i Steigen er

det skuddpremie på kråke.
Til ideen om skuddpremie på kråke og ravn, så er jo naturligvis det et politisk spørsmål om

man ønsker äinnføre det. Hvis kommunestyret ønsker å ha ei sak på det kan det lages et

saksframlegg. Det sentrale er jo hva som skaper motivasjon til å drive jakt/fangst på kråke

ravn, rev, mår osv. Ikke sikker på at en liten skuddpremie tll g¡øre så stor forskjell. Dette er

også et spørsmål om ressursbruk. Viltfondet kan ikke brukes til skuddpremier. Vi må da også

betale for det som allerede i dag fanges i feller. I en god sesong tas det i ei krfüefelle ca. 150

kråker og 30-40 ravn. Med en skuddpremie på 50 kr for eksempel blir det rundt 9000 kr' Og

så skal vi sette av ressurser i administrasjonen til at noen tar imot kråkeføtter.

Ang. forespørsel fra SteÍgen Røde Kors Hielpekorps

Har tidligere spurt angående avtale om fri med lønn for ansatte i Steigen
Kommune ved akutte oppdrag for Steigen Røde Kors Hjelpekorps. Tidligere er

det praktisert at ansatte fikk fri med lønn. Leder for Steigen Røde Kors
Hjelpekorps Arne-Willy Hansen har sendt en forespørsel til dere om dette, men

har ilke fÌitt noe ordentlig svar.

Undertegnende tok opp denrre saken i fior høst, og dere skulle komme med

tilbakemelding, Steigen Røde Kors Hjelpekorps venter fortsatt på denne

tilbakemeldingen.

Håper kommunen svarer raskt, da dette er en viktig både for Røde Kors og for
kommunens beredskap.

Dag Robertsen svarte.
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Ang. ladestasi on for Elbiler i Steiqen Kommune

I dagens samfunn blir det mer og mer vanlig med Elbiler. Har vært i kontakt

med diverse bensinstasjoner, verksted , hotell og kommunen i forhold til
lademulighet for Elbiler. Ingen viste om noe mulighet for ladning innenfor

kommunegrensen. Har i den senere tid blitt fortalt og har sett en "Elboks"
nedenfor Rådhuset..ned mot Torghuset. Er det mulighet til å lade Elbiler på

denne boksen? Hvis så er, bør den skiltes og det bør stå opplyst om dette på

kommunens hjemmeside. Hvis dette ikke er en slik ladeboks bør kommunen

prioritere å få ordnet en slik.

Mvh.
Steigen FrP
leder Magne K. Vik

Tordis Sofie Langseth svarte:

Utenfor rådhuset er det etablert ladestasjon for El-biler. Mellom rådhuset og Torghuset. En

stasjn, to biler. Det er meninga å fü opp skilt både om ladestasjon og mye annet. Dette inngår i
sentrumsplan delII, som vi håper å kunne gjennomføre i løpet av 2075.

Ang. Pc tit bruk i skolen, grunnskolen.

Hør¡.¡- at det er for lite pc'er til elevene i skolen? Spesielt når det skal avlegges

ptØver og eksamen, merkes dette, ogbarnalungdommen må ta med sine private

pc'er hjemmefra.

Så mitt spørsmål er, hva tenker kommunen ä g¡øte med dette?

Mvh.
Steigen FrP
leder Magne K. Vik

Vegard Danielsen svarte:

Datautstyret er av forskjellig alder på hver skole, det betyr at man har utstyr som er eldre enn

seks år og nyere modeller. Antallet datamaskiner pr. elev vet jeg ikke nøyaktig i skrivende

stund , men det er lang¡.fratilfredsstillende. Flere elever må dele på samme datamaskin, når

det er samtidig bruk. Vi har hatt en drøfting om hvorvidt man skulle satse på bærbare

maskiner i grunnskolen. fordi det gir større fleksibilitet og er rimeligere i innkjøp. Ulempen er

at maskinene er mer sårbare.
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Hvert år investeres det i nye datamaskiner som blir fordelt ut på skolene, barnehagene,

kulturskolen og voksenopplæringa både administrative maskiner og elevmaskiner. Disse nye

datamaskinene erstatter i stor grad datamaskiner som må tas ut av drift fordi systemet er for
gammelt eller ødelag¡. Investeringen er på rundt 100 000,- hvert år, og beløpet er for lite etter
behovet. I tillegg er det øket bruk av smart-Board i undervisningen. Smart-Board leies, og det
er signalisert behov for flere, men det betyr at årlig driftsmidler må økes.

Konklusjonen min er at dataparken er for svak, og vi balanserer i grenseland i forhold til
awikling av kravene til eksamen, nasjonale prøver og ukentlig bruk.

Spørsmål fra Rødt v/Kjersti Synnøve Olsen:

Tll ordfører I byggekomitèen/teknisk etat.

Rødt Steigen ønsker ei orientering om framdrifta på renoveringen av Laskestad skole.

Rådmann Torben Marstrand svarte.

Interpellasjon fra Pensjonistpartiet:
Ordningen med at også varamedlemmer til kommunestyret für tilsendt sakspapirer elektronisk
er et skritt i riktig retning for åpenhet og innsikt i politisk styring, og en spore til engasjement

for mottakerne.

Pensjonistpartiet ønsker å ta dette et skritt videre og oppfordrer formannskap og
kommunestyre til å markere at varamedlemmer også er velkommune som tílhørere pä

kommunestyremøIer.
Se på dette som et ledd i çolitikerskolen>.

Forslag:

Innføre rutiner for å presisere at varamedlemmer er ønsket på tilhørerebenken.

At dette tas med i innkallingen til kommunestyremøter.

LOV OM BEHANDLINGSMÅTEN I FORVALTNINGSSAKER
(FORVALTNTNGSLOVEN).

Pensjonistpartiet ber rådmannen om å giennomgå og innskjerpe forvaltningsloven på

alle områder og på alle nivå i adminsitrasjonen.

Pensjonisþafüethar brakt i erfaring at publikum h¡lppigst erfarer awik i lovens $ 11

a

o

$ 17 a.(saksbehandlingstid, þreløpig svar).
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Forvaltningsorganet skal forberede og avg¡øre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid 1ør enhenvendelse kan besvares,

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I
svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og

såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som

åpenbart unødvendig.

I saker som gfelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Vår anmerkning:

I denne lovparagrafen ligger det også implisitt krav til rutiner for at en skriftlig henvendelse

skal kunne spoes. Dokumenter skal bekreftes mottatt, gitt saksnummer og opplysning om

saksbehandler.

November 2014

Steigen P ensj onisþarti

Robert Dearsley

O rienterin ger/døftin ger

Orientering om effektiviseringsprosjektet helse- pleie og omsorg v/Lisbeth
L. Aalstad.

Presentasjon om regionrådet v/Kjersti Bye Pedersen.

Besøk av BDO - Kommunereformen/l\tlulighetsstudier i Salten.

Mulig bruk av konsesjonspenger.
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Saksnr.

uts

2lrs

3lts

4lr5

5lts

611,s

7ll5

8/l 5

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
15194

REDUKSJON AV ANTALL LA¡IGTIDSPLASSER PÅ SYKEIIJEM

r4l1066
KOMMUNAL LEGEVAKTSORDNING I STEIGEN

14lto68
OPPRETTELSE AV KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG IIJELP
DøGNPLASS

lsl37
OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER, AVLøP

1s148
SØKNAD OM PERMISJON FRA KONTROLLUTVALGET - EVY
RØYMO, 8285 LETNES

r41806
OPPRETTING AV STEIGEN ALLTIUS KF

14lrt04
IIØRING A}[G. OMLEGGING AV
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I KOMMUNENE

t2lt85
DELEGERING AV PÅTALEMYNDIGHET
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Uls
REDUKSJON AV AIITALL LAIIGTIDSPLASSER PÅ SYKEHJEM

Innstilling:
1. Antall sykehjemsplasser reduseres med 4 plasser iløpet av 2015.
2. Det vurderes i løpet av 2015 mulighet for å redusere antall plasser ytterligere.

Vedtak:
lnnstillingen ble vedtatt med 12 mot 4 stemmer

2lt5
KOMMUNAL LEGEVAKTSORDNING I STEIGEN

Innstilling:

1. Legevakts-tilbudet i Steigen kommune skal fortsatt organiseres etter dagens modell.

2. Dersom nye momenter, som f.eks. endret kommunestruktur eller lowerk, tas saken

opp til ny politisk behandling.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

3115

OPPRETTELSE AV KOMMT]NAL ØYEBLIKKELIG HJELP DøGNPLASS

Innstilling:
l. Steigen kommune ønsker å opprette 2 KAD-plasser ved bogruppe 3 på Steigentunet.
2. Det søkes om midler til å drifte nødvendig legetilsyn for et slik tilbud.
3. Dersom vilkårene for driften endres, vurderes tilbudet og vaktordningen på nytt.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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4115

OMDISPONERING AV INVESTERINGSMIDLER, AVLØP

Innstilling:

Utskifting og flytting av slamavskiller i Bogen tas inn i investeringsbudsjettet for 2015 med en

kostnad på k. 300.000,- eks mva. Prosjektet finansieres med omdisponering innenfor vedtatt
investeringsbudsj ett (kr. 220.000, -), samt nytt låneopptak (kr. 8 0. 000).

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

5/75
SØKNAD OM PERMISJON FRA KONTROLLUTVALGET - EYY RØYMO,8285
LEINES

Innstilling:

Komunestyret innvilger søknad om permisjon fra Evy Røymo, 8285 Leines som medlem av

kontrollutvalget fra 16.02.15 og ut inneværende valgperiode, jfr. Kommunelovens $ 15, nr. 2
og $ 77, nr.2.

Behandling:
Før behandling av saken ble habiliteten til Evy Røymo tatt opp til behandling. Hun fratrådte

under behandlingen av denne. Hun ble enstemmig erklært habil i saken.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

6l15
OPPRETTING AV STEIGEN ALLIIUS KF

Innstilling:

I
Steigen Allhus opprettes som et kommunalt foretak fra 1. januar 2075. De foreslåtte vedtekter

vedtas, og har virkning fra samme dato. Budsjett for Steigen Allhus KF vedtas sammen med

budsjettet for Steigen kommune.

II
Som styre for Steigen Allhus KF velges følgende:
EvyRøymo, Leines, leder, velges for 4 ât
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Werner Gerhardsen, Marhaug, nestleder, velges for 2 år

Ove Strand, Mortenstrand, styremedlem, velges for 4 ãr

BjørgOlsen, Leinesfiord, styremedlem, velges for 2 är

Morgan Nygård, EngeLøya, styremedlem, velges for 4 ãtr, avhengig av ansettelsesforhold

Første varamedlem: Trine Adolfsen, Engeløya, velges for 4 är

Andre varamedlem DagRobertsen, Leinesfiord, velges fot 2 âr

u
Godtgjørelse til styret skal følge reglement for godtgjørelse til representanter i kommunale

utvalg i Steigen gjeldende fra 01 .01.2012. Styreleder i Steigen Allhus KF für en fast årlig
godtgjørelse tilsvarende godtgjørelsen til leder av plan- og ressursutvalget. Ved kommende

revidering av reglementet innarbeides godtgjørelse for styret for Steigen Allhus KF.

Behandling:

Før behandling av saken ble habiliteten til Evy Røymo tatt opp til behandling. Hun fratràdÍe

under behandlingen av denne. Hun ble enstemmig erklært habil i saken.

Forslag til nytt punkt IV fra Gunnar Svalbjørg:
<< Kommunestyret ber om en sak om hvordan kultursalen skal organiseres i forhold til Steigen

Allhus KF, event. slik at vedtektene og styresammensetning endres.>>

Vedtak:
Innstillingen med forslag til nytt punkt IV ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:

I
Steigen Allhus opprettes som et kommunalt foretak fra l. januar 2015. De foreslåtte vedtekter

vedtas, og har virkning fra samme dato. Budsjett for Steigen Allhus KF vedtas sammen med

budsjettet for Steigen kommune.

II
Som styre for Steigen Allhus KF velges følgende;

Evy Røymo, Leines, leder, velges for 4 ân

Werner Gerhardsen, Marhaug, nestleder, velges for 2 ån

Ove Strand, Mortenstrand, styremedlem, velges fot 4 ãtr

BjørgOlsen, Leinesfiord, styremedlem, velges for 2 åtr

Morgan Nygård, Engeløya, styremedlem, velges for 4 är, avhengig av ansettelsesforhold

Første varamedlem: Trine Adolfsen, Engeløya, velges fot 4 ät
Andre varamedlem: Dag Robertsen, Leinesfiord, velges for 2 ått

ilI
Godtgjørelse til styret skal følge reglement for godtgjørelse til re,presentanter i kommunale

utvalg i Steigen gjeldende fra 01 .01.2012. Styreleder i Steigen Allhus KF ftir en fast årlig
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godtgjørelse tilsvarende godtgjørelsen til leder av plan- og ressursutvalget. Ved kommende

revidering av reglementet innarbeides godtgjørelse for styret for Steigen Allhus KF.

w
Kommunestyret ber om en sak om hvordan kultursalen skal organiseres i forhold til Steigen

Allhus KF, event. slik at vedtektene og styresammensetning endres

7lt5
HØRING ANG. OMLEGGING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I
KOMMUNENE

Innstilling:
Steigen kommunestyre vedtar å tilslutte seg høringsuttalelsen fra Nord-Salten
Skatteoppkreverkontor vedrørende Finansdepartementets forslag om overføring av

skatteoppkreverfunksj onen til Skatteetaten.

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer

8/1s
DELEGERING AV PÄ.TALEIIVTYNDIGHET

Innstilling:
Kommunestyret vedtar i medhold av straffelovens $ 79,5.ledd å gi også rådmannen fullmakt
til å begjære/treffe offentlig påtale.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet.
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