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Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Orienteringer: * Økonomirapportering totalt 2014 ogjanuar 2015.
* Effektiviseringer og innsparing.
* Arbeidet med kommunereformen.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS rc/ts r5lt62
MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.01.15-
04.03.15

PS tUt5 10/158
OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, HAVISKARET GNR. 6
BNR.27

PS l2lts 151153

REPARASJON AV MOLO I DYPING

t3/15 1 s/l s8

PROSJEKT NÅUUUS
PS

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

læinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 90 9'7 40 19

Tefefaks: 757'78810



PS t4lts

ts/ts

t6lt5

17lts

t8/ts

19115

PS

PS

PS

PS

PS

Eventuelt.

141797

SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET,
NORDSKOT

tslt46
PRIORITERINGER KOMMUNALE VEIER 2015

l4l7t25
TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR
VERNEOMRÅDER

t415t4
KOMMUNIKASJONSSTRATE GI 2OI4 - 2016 -
MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN

t31469
BOSETTING AV FLYKTNINGER I2015

rsll64
UTTALELSE FRA STEIGEN FORMANNSKAP, AD.
TVEITERÅSUTVALGETS FORSLAG.

Side 2



MELDINGER . DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.01.15.04.03.15

UWalg
Steigen forrrannskap

Forslag til vedtak:

Saksutredning:
Delegerte vedtak i perioden 0 1 . 0 1 . I 5-04. 03. 1 5.

Vedlegg: Ovenfor nevnte liste.
Kopi av delegert vedtak datert 05.01.15.



Delegerte vedtak
Dato: 01.01.2015 - 04.03.2015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. AvdlSek/Saksb.

14/801 05.01.2015 DS 1/15 pUD/TErtKL

SALC} AV KOMMUNALE BOLIGER (se vedlagt delegerte vedtak)
27.01.2015 DS 2t15 SAD/SERV/Ì\4S U63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDFOLD
B^Å,TFORENING Innvilget.

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - MARHAUG OG
BOTN U.L hrnvilget

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - SKJETSTAD
KUNST OG KULTLIRGÅRD Innvilger



STEIGEN

Steigen Boligutleie AS
v/Geir Holen
ghhole@online.no

Vår ref.
141801-1O/TSLP

Arkivkode
613

Deres ref.

KOMMUNE

Dato
05.01.2015

MELDING OM DELEGERT \rEDTAK

Saken er behandlet som saksnr FSK 1/1 5.

De underrettes herved om at det er faffetfølgende vedtak:

Herredshuset i Nordfold med ca. 1,2 da. stor tomt selges til Steigen Boligutleie AS
v/Geir Holen for kr. 100.000r-. I)et vises til Steigen formannskap sitt vedtak i sak 4lll4,
og bud datert 15.12.2014.

Saksutredning:
Herredshuset i Nordfold har vært forsøkt solgt over flere år. Eiendommen ble taksert i 2001. I
en periode fra 2004 ble eiendommen forsøkt solgt gjennom megler . I 2013 ble bygninga
tilbudt som grunnlag for boligutvikling gjennom offentlig/privat samarbeid. Nordfold
grendelag har også de seinere årene tatt initiativ for âprøve å fä bygget solgt/utviklet til
boliger. På grunnlag av formannskapets vedtak i sak47174 ble Herredshuset avertert til salgs
med budfrist 15. desember 2014. Utlysning ble gjort ved annonse i Avisa Nord-Salten, på
Steigen kommunes hjemmeside og ved oppslag lokalt. Innen fristens utløphar kommunen
mottatt ett bud. Budet er fra Steigen Boligutleie AS v/Geir Holen, og er på kr. 100.000,-.
Dette firmaet har flere utleieboliger under bygging i Nordfold og Helnessund. Utifra
administrasjonens samtaler med firmaet er en kjent med at de har til hensikt å utvikle
Herredshuset til boligformål. Dette vurderes som en samfunnsgagnlig bruk av bygninga.
Steigen kommune iverksetter nå arbeid med søknad om fradeling av tomt for bygninga fra
kommunens eiendom gnr. 105 bnr. 14.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Torben Marstrand
Rådmann i Steigen
Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Iæinesford
LEINESFJORD

Telefon: 4'l 26 45 15

Telefaks: '15'7'18810



Sak 11/15

OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, IIAVISKARET
GNR. 6 BNR.27

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
1 0/1 58

Arkiv: G/BNR 0061027

Saksnr.:
tt/t5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.20t5

Forslag til vedtak:

Alternativ 1: Steigen kommune utsteder heftefritt skjøte på glr. 6 bnr. 27 ttlLeines idrettslag.
Idrettslaget må selv koste tinglysing av skjøtet.

Alternativ 2: Steigen kommune legger til grunn at det i 1948 ble vedtatt å overdra gnr. 6 bnr.
27 tilLeines Idrettslag i 1948 med klausul om at arealet fortsatt skulle kunne brukes til
skoleidrettsplass. Steigen kommune tilbyr äkjøpe tilbake Leines idrettslag sine rettigheter i
eiendommen for kr. 32.000,-.

Saksutredning:

I sak 36/48 fattet Leiranger Herredsstyre følgende vedtak:
Herredstyret går med på å overdra Leines ídrettslag et areal på 5-6 da. til idrettsplass
i utmarken (Haviskaret) til kommunens eiendom gnr. 6 bnr. 5. Parsellen overdras
gratis under þrbehold om brukerens samtykke, og at idrettsplassen Jår benyttes
v e der lagsfritt ti I s ko I eidr ett sp la s s.

Det ble gjennomført skylddelingsforretning, og ei tomt (bm.27) på knapt 8 da. ble fradelt (i
følge matnkkelen). Det framgår av skyldelingsforretninga at Leines idrettslag skulle være
kjøper av tomta. Hjemmel til tomta ble imidlertid aldri overdratt fra Leiranger kommune til
Leines idrettslag. Så vidt vi vet ble det heller ikke utstedt skjøte. Det går fram av herredstyrets
protokoller at det seinere ble bevilget noe tilskudd fra Leiranger kommune til Leines idrettslag
for opparbeiding av plassen.

I årene som er gått er det etablert idrettsplass i tilknytning til Leines skole, på grunn som
Steigen kommunen harkjøpt (fradelt 1984). Idrettsplassen ved skolen brukes også av
idrettslaget, og idrettslaget står for ordinært sommervedlikehold av plassen. Den tidligere
idrettsplassen i Haviskarethar de seinere år blitt lite brukt, men i den grad den har blitt brukt
er det som lager for næringsdrivende og i sammenheng med kommunale prosjekt (vannverk
og andre utbygginger). Planstatus for idrettsplassen bestemmes av soneplan for Leines, der
den har status <allmenngyldige formål>. Deler av idrettsplassen (nærmest veien) ligger
innenfor potensielt rasfarlig område. Det betyr at rasfaren må vurderes konkret av fagkyndig
før detkan tillates byggrng, for eksempel.

Leines idrettslag har i2010 henvendt seg til Steigen kommune for å fü <<rryddet opp i
forholdeÐ, og fÌi utstedt skjøto på eiendommen. Det var en viss korrespondense mellom
kommunen og idrettslaget i forhold til å dokumentere eierforholdet. Forslaget fra idrettslaget
var da at kommunen kjøpte tilbake eiendommen fra Leines idrettslag. I januar 2075 har
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Sak 11/15

idrettslaget gjort en ny henvendelse til kommunen, og nå framlagt protokoll på ovenfor
gjengitte vedtak i Leiranger Herredstyre. En anser at denne protokollen dokumenterer Leines
idrettslag sitt eierforhold til eiendommen, og ber om at det utstedes skjøte på eiendommen.

Administrasjonens vurdering
Det synes ikke å være behov for/interesse for å bruke gnr. 6 bnr.2l til idrettsplass lenger.
Plassen har imidlertid en viss nytte for kommunen slik den har værtbrukt de seinere årene, og
den har gjentatte ganger vært inne i drøftinger av potensielt areal for litt plasskrevende
næringsformål i Leines/Helnes-området, uten at det synes ävære noen stor interesse for
arealet.
Herredsstyrets vedtak legges til grunn. Det går klart fram at intensjonen var å overdra tomta
vederlaþsfritt til idrettslaget, samtidig som det offentlige behovet for skoleidrettsplass skulle
dekkes. Det vurderes som lite aktuelt å utstede skjøte med den nevnte heftelsen, utifra dagens
bruk av området og at kommunen har framskaffet ennen skoleidrettsplass. En ser nå to mulige
alternativ for Steigen kommunes videre handtering av saken:

En kan se bort ifra klausulen, og utstede skjøte til Leines Idrettslag uten forbehold.

En kan legge til grunn at forbeholdet i vedtaket ga Leines Idrettslag en begrensa
råderett over tomta. For eksempel ville klausulen medført en vesentlig begrensing i
markedsverdien ved eventuelt videresalg av eiendomen. Utifra denne forståelsen kan
Steigen kommune tilby seg âkjøpe tilbake idrettslagets rettigheter i eiendommen, for
eksempel for kr. 4,- pr m2.

Vedlegg:
Ortofoto M 1:2000
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Gnr 6 bnr 27 Leines

02.03.2015
Målestokk 1:2000

Steigen kommune



Sak 12115

REPARASJON AV MOLO I DYPING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
1 5/1 53

Arkiv:061

Saksnr.:
r2lts

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:

Det bevilges inntil kr. 100.000,- eks mva til reparasjon av molo i Dlping etter stormskade.
Beløpet tilføres konto 12306.610.330, inndekning gjøres ved framtidig budsjettregulering.

Saksutredning:

Moloen i Dyping har fütt en del skader av uvær i vinter. Dersom nytt uvær skulle treffe uten at
skadene er reparert, er det fare for at skadene blir langt veffe. Steigen kommune har bygd ut
moloen, og er dermed også ansvarlig for vedlikehold. Skadene dekkes ikke av noe forsikring,
og det er ikke budsjettert med midler til vedlikehold. En entreprenør har gjort et
kostnadsoverslag på 84.000,- + mva for reparasjon av skadene. Overslaget omfatter både
stein/pukk og arbeidskostnader.
Etter administrasjonens vurdering er det sterkt å anbefale at skaden repareres så snart som
mulig, for å unngå ytterligere forverring.

Vedlegg
Ortofoto M 1.2000.
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Skade på molo i Dyping

02.03.2015
Målestokk 1:2000
Steigen kommune



Sak 13/15

PROSJEKT NÅOTTUS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
I s/l s8

Arkiv:612

Saksnr.:
t3lr5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.20t5

Forslag til vedtak:

Steigen kommune iverksetter et forprosjekt på renovering/ombygging av rådhuset. Målet med
forprosjektet er å avklare potensialet i renovering/ombygging av rådhuset i forhold til
arealeffektivisering, inntektspotensiale, investeringsutgifter samt å gjøre sentrale lokaler
tilgjengelige. Forprosjektet skal rapportere til formannskapet i september, og være avsluttet i
løpet av november 2015. Det settes av ei økonomisk ramme til forprosjektet på kr. 250.000,-
+ mva. Beløpet finansieres gjennom bruk av bundet investeringsfond (fra tidligere salg av
kommunal eiendom).

Saksutredning:

Som en del av effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune har administrasjonen vurdert de
ulike byggene, bruk, arealbehov og potensiale for salg/ økt utleie med videre. En har valgf år

konsentrere seg om de områdene en ser størst potensiale på. For rådhuset i Leinesford
vurderes situasjonen foreløpig slik:

- Det er langt større areal enn kommunen selv har bruk for til egne kontor- og
servicefunksjoner.

- Noe ledig areal er leid ut, til dels innimellom kommunens egne kontorlokaler.
- Det er vedlikeholdsetterslep også på dette bygget, ikke minst et langvarig problem med

utett tak.
- Lokalene oppfattes dessuten som lite tidsmessige, og gir lite effektiv utnytting.
- I forhold til økt utleie bør kommunens egen bruk samles, og ledige arealer

tilrettelegges slik at de blir mer attraktive for utleie.
- Tomt og lokaler er svært sentrale, og aktiviteten i disse lokalene har stor betydning for

sentrumsfunksjonen i Leinesfi ord.

Administrasjonen tilrår at det straks igangsettes et forprosjekt med følgende formål/innhold:
- Kartlegge Steigen kommunes eget behov for kontorplasser, møterom,

publikums ar ealer på rådhuset.
- Hvilke andre kommunale funksjoner kan det være aktuelt å lokalisere til rådhuset?
- Hvilke formål er det ønskelig å leie ut areal på rådhuset til?
- Utarbeideplan/tegning til framtidig arealutnyttin9påLrådhuset, samt kostnadsoverslag

for renovering og ombygging avbygget.

Framdriftsplan: Forprosjektet skal være avsluttet iløpet av november 2075. Dersom
forprosjektet munner ut i et forslag om å gå videre med investeringsprosjekt på renovering og
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ombygging av rådhuset, skal dette være tilshekkelig utredet til at kommunestyret i desember

2015 kan giøre budsjettvedtak og vedtak på laneopptak.
For å kunne overholde denne framdriftsplanen vil det være nødvendig å engasjere ekstem
prosjektleder i forprosjektet. Det foreslås ei rarrrmebevilgting på kr. 250.000,- eks mva som
skal brukes til konsulenthjelp (arkitekt og prosjektleder) i forprosjektet.
Underveisrapportering skal gjøres til formannskapet i september.



Sak 14115

SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
141797

Arkiv: L83

Saksnr.:
l4lrs

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommune avslår søknad fra Steigen kystlag ll9-14, der de ønsker âkjøpe parsell av

gy 28bnr 142, i reguleringsplanen definert som Offentlig Plass (OP).

Saksutredning:
Vi viser til søknad fra Steigen Kystlag, datert ll9-14. Her fremgår det at Kystlaget ønsker å

kjøpe området nærmest deres nåværende eiendom. Dette området er i gjeldende

reguleringsplan definert som offentlig plass.

Formålet med dette er i følge kystlaget vl Harald Nilsen å fflle opp arealet og deretter utvikle
et friområde i tilknytning til kystmusèet, med kystkultur-aktiviteter; særlig rettet mot barn og

bamefamilier.

Administrasjonen begrunner sitt avslag med at siden området er definert som offentlig plass,

sâbør det være i offentlig eie.

Utover dette er vi meget positv til de gode intensjonene fra Steigen Kystlag, og etter en

samtale med berørte parter så tror vi at Kystlaget kan fä gjennomført sine planer hvis de

aksepterer at kommunen står som eier av området.
Det er viktig at småbåtforeningen f* trygg og god adgang til sitt anlegg.

Vi viser også til en annen sak til Formannskapet, der Nordskot Utvikling as søker om å kjøpe

arealer i samme område.

Vedlegg:
- Søknad fra Steigen kystlag 0l.09.2014
- Søknad fra Nordskot Utvikling AS 16.10.2014
- Innspill fra Nordskot og omegn bygdelag og Nordskot Båtforening25.0l.2015
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KYSTEN
F

Steigen Kystlag
Nordskot 8283 Leinesfiord

Steigen kommune

8283 Leinesfjord

SøKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT

Steigen Kystlag kjøpte i 2010 tomtegrunn av Steigen kommune i havneområdet på Nordskot. Laget

fikk dispensasjon fra reguleringsplanen i området til å reise Kystlagsbrygga, som brukes som

utsti llingslokale for Kystm useet.

Steigen kystlag har siden brygga sto ferdig hatt planer om å gjøre noe med uteområdet rundt brygga.

I dag er hele området ei uferdig steinfylling som stort sett benyttes til uregulert parkering av biler og

lagring av div, gods. I den senere tid har også bobiler begynt å parkere her om sommeren.

Vi ønsker å utvikle området rund Kystmuseet til noe positiW, og har mange ideer om hvordan dette

kan gjøres. Det arealet vi eier rundt brygga er imidlertid for lite til dette formålet. Vi Ønsker derfor å

søke Steigen kommune om å få erverve et tilleggs-areal , slik at vår tomt til slutt blir identisk med det

areal som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig plass (OP). I praksis betyr det at vår tomt utvides

med ca 4 meter mot sør, og ca L5 meter mot øst (til sjø ).

Nordskot Båtforening har i dag landfeste for landgang på dette arealet. Dette vilfortsatt bliivaretatt
selv om kystlaget blir ny eier av området.

Kort om våre planer for området :

Området må fylles opp til samme nivå som eksisterende tomt, da hele fyllinga er L5-2O cm for lav i

dag, På området, som i reguleringsplanen er avsatt til offentlig plass, vil vi utvikle et friområde i

tilknytning til kystmuseet. Vi har allerede i dag utstilt et gammelt seilingsmerke på tomta. Vi har fått
skriftlig bekreftelse fra Kystverket at vi vilfå som gave til museet ei storfyrlykt, som i nær frarntid

skal skiftes ut i Grøtøyleia. Denne vil kunne plasseres på området og tilrettelegges for publikum. Vi vil

også legge forholdene til rette for diverse kystkultur-aktiviteter for publikum, særlig rettet mot barn

og barnefamilier.
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Arkhodo

Nordskot Utvikling
Nordskot
8283 Leinesford

Steigen Kommune
8283 Leinesfiord

STEIGEN KOMMUNE
rvicekontoret

ls"u"¡.
9_- r __- kng; ?t'

Nordskot, 16.10.20142I OKT 201t

Dol 
'r.

lqreqpgrqel BjøIay

Nordskot utvikling AS (org rr.913.720.563) har til hensikt å drive næringsutvikling på Nordskot i

Steigen.

Selskapets eiere er Børge Ousland AS, Nordskot Brygge AS & Barske Gteder AS.

-Nordskot Brygge AS har de siste år bygget opp et nytt sjøsportsenter og er ferdig med sin fase 1

Anlegget irureholder nå 20 sengeplasser med tilhørende kai/marina/båter og fasiliteter.

-Børge Ousland AS ha¡ sitt ekspedisjons-senter/basecfimp under bygging med ca. sa¡nme antall
sengeplasser, Anlegget planlegger åpning sommeren 20I5.

-Barske Gleder AS eies av Odd Ha¡ald Hauge. Han er serie-grûnder, eiendomsutvikler og irvestor
som står bak flere store prosjekter både i Norge og utlandet.

Vi tør pastå at trekløveret bak Nordskot Utvikling AS er handlekraftige aktører som mener alvor og

brenner for en langsiktig, gjennomtenkt næringsutvikling på Nordskot i Steigen.

Aktuell tomt er den allerede reguleite delen av havneområdet på Nordskot merket med B/F i
reguleringsplan for Nordskot havn. Arealet utgfør 1,89 måI.

Det finnes atlerede detaljplan/bebyggelsesplan for bolig/fritid-bebyggelse for denne sarnt tilstøtende

tomt (gnr. 28 bnr. 8) som ví allerede eier sarnmen med gnr. 28 bn¡. 80.

Kommunens tomt og vare to tomter er altså allerede planlagt utnyttet sarilnen.
Planmessig bøt de muligens ses i sammenheng med ytterligere tilstøtende arealer for å lage en best

mulig plan for hele området.

Vi er kjent med at Steigen kystlag har søkf overtakelse av nabotomten på 1,08 mål merket OP i
reguleringsplan. Dette med tanke på å gjøre don offentlige delen av planområdet athaktiv fo¡
publikum.

Kystlagets tiltak er vi meget positiv til. Vi sarnarbeider gjeme med þstlaget for å skape et attraktivt
havneområde.

Det er behov for å fylle opp grunnen både i område BÆ og OP før det er egnet til ny bruk. Dette siden

hele ffllingen er l5-20 cm for lav pr. i dag. Det er nærliggende å tenke samæbeid med kystlaget i en

tidlig fase for å finne felles løsning for heving av steinSllingen.

Vi vil gjerne bygge videre på alt positivt som er i gang på NordskotlGrøtø¡lManshausen.

Vårt bidrag blir å fremme næringsliv, stimulere til trivsel, bolyst, nyetableringer & tilflytting

-Vi stiller gjeme til møte med kommunens arlministrasjon ang. mulig overtakelse av tomten.

Med hilsen

Nordskot Uwikling AS

Børge Ousland John Ä.ge Handberg Odd

t>Lv o

Hauge
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Salsb€h ?L/rs
Tih Steigen kommune

Fra: Nordskot og omegn bygdelag og Nordskot Båtforening

25. januar 2015
futlrods

il:

Ang ønsker om kjøp av tilleggstomt 281L42 Nordskot

Vi viser til henvendelser fra Steigen Kystlag og Nordskot Utvikling AS ¡ september og oktober 2OI4

om kj6p av tilleggstomt av kommunen (Gnr 28/bnr 142). Området henvendelsen gjelder er omfattet

av reguleringsplan for Nordskot Havn. Reguleringsplanen inneholder bl.a. følgende bestemmelser:

r Den aktuelle tomten er delvis regulert som offentlig plass (OP), boligÆritid (B/F) og privat

småbåtanlegg (PS) (dvs at nåværende båtut-/oppsett er regulert inn og kartfestet).

o lnnefor offentlíg plass (OP) kan det bygges et servicebygg på inntil 30 m2 i første etg.

¡ Til parkering skal avsettes minimum 1 parkeringsplass per 5 båtplass. Minst 1 av disse skal

tilfredsstille krav for parkering til handikappede. Foreningen har i dag 25 båtplasser.

¡ Parkeringen er i reguleringsplanen er kartfestet som området (Felles parkeríng> (FP) for blandet

formål forretning/industri og anlegg i sj¿.

¡ Båtforeningens anlegg er kartfestet i sjøen.

Forhold som må hensyntas ved et evt. salg

Vi er positiv til videre utvikling av både næring og opprustning av Nordskot havneområde.

Samtidig er vi opptatt av å ivareta allmennhetens tilgjengelighet i havneområdet og potensialet som

ligger i å utnytte dette. Vi mener at det ved et evt. salg av (Gnr 28/bnr L42l mà stilles som betingelse

at de hensyn og interessersom er inntatt igjeldende reguleringsplan fortsatt skalivaretas. Vi mener

følgende må forutsettes hensyntatt ved et evt. salg:

o Båtforeníngen må fortsatt være sikret adkomst til sjøen og havneanlegget, og adkomsten skal

ikke endres i forhold til nåværende ordning.
r Det skalfortsatt være et felles båtutsett /-oppsett på den aktuelle tomten, men plassering kan

evt. endres.

. Utnyttelsen av tomten må sikre at et framtidig servicebygg som beskrevet i reguleringsplanen får
plass på området.

o Hensynet til parkering på havneområdet for allmennheten og båtforeníngen må ivaretas,

¡ Hensynet tíl at turister og feriefolk ellers har et tilbud om hygienisk forsvarlig avfallshåndtering

må ivaretas ogbør forbedres. I dag skjemmer ordningen med containerlgule sekker området.

Vi ber kommunen om at det settes en tidsfríst for oppstart av prosjekt på tomta. Hvis fristen ikke

innfris går eiendommen tilbake til kommunen, slik at andre aktører kan få mulighet til å kjøpe

området.

2 6 JAN 201/,
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PRIORITERINGER KOMMUNALE VEIER 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
tslt46

Arkiv: Q14

Saksnr.:
tslts

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
72.03.2075

Forslag til vedtak:

Steigen kommune prioriterer asfaltering av kommunale veier som følger:
1. Mølleskog boligfelt, 500 m
2. Steinsvik boligfelt, 350 m
3. Leinesfiord, Kleivan boligfelt, 800 m
4. Bogen, Dyrvikhågen boligfelt + Kalvgjerdet, 500 m
5. Nordfold, Kalvdalen Boligfelt, fra barnehagen til avkjørsel Erling Sivertsen, med sidevei,
400 m

Steigen kommune prioriterer ekstraordinært vedlikehold av kommunale veier som følger:
1. Leinesfiord, Sommernesveien nærmest fulkesveien på begge avkjørslene, ó00 m
2. Bøveien, diverse partier, 800 m
3. Nordskot, fra fulkesvei ved tidligere ungdomshus og mot helikopterplass, diverse

partier, 800 m
4. Vinsnes, fra fflkesvei, 200 m
5. Røtnes, nordre og søndre, div strekninger, 600 m
6. Äbornesveien, utbedring nærmest ftlkesveien på,Ä.bornes og i Breivika, 1000 m
7. Vågsveien, nærmest fflkesveien på Solheim og på Vinjen, 1000 m
8. Marhaug, veien mellom Kjell-Per Marhaug og Arne Marhaug, div strekninger, 600 m

Saksutredning:
I2006 ble det utarbeidet en plan for asfaltering og større vedlikehold av kommunale veier.
Denne listen er på det nærmeste fullført. Derfor har administrasjonen nå utarbeidet forslag til
en ny liste.
I2006 ble saken vedtatt i kommunestyret 20.12.2006. Vi mener at saken kan avg¡øres med
vedtak i Formannskapet.

PRIORITERING ASFALT:
Generelt: Administrasjonen ønsker å prioritere kommunale boligfelt fordi vi har kummer i
veibanen der. Dessuten ønsker vi â gtrøre våre boligfelt attraktive slik at flere bygger der.

Boligfeltene har også forholdsvis korte veistrekninger slik at det er overkommelig å asfaltere
Det er lret ønske om asfaltering p-plass ved Steigen kirke. Denne mener vi bør tas i
sammenheng med arìnen asfaltering i området.
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1. Mølleskog. Kommunale ledninger med tilhørende kummer er i veibanen. Av hensyn til
kummene og lokalisering av disse, er asfaltert toppdekke å foretrekke. Mølleskog har
1l boliger pluss leilighetene på Engeløystua. Her er det også 5 - 8 byggeklare tomter.

2. Leines, Steinsvik. 4 helårsboliger og 3 byggeklare tomter. Kummer i veibanen.

3. Leinesfiord, Kleivan. 10 helårsboliger oppe i Kleivan. Kummer i veibanen. Asfalten
gär i dag frem til Mølnmoa. Kummer i veibanen opp i Kleivan.4 - 6 byggeklare
tomter. Det er planer om å utvide feltet for å fä flere attraktive tomter.

4. Bogen, Dyrvikhågen (Agnar Hansen m.fl) og Kalvgjerdet (Odd Bredal m.fl.). 4 boliger
og 3 byggeklare tomter i Dyrvikhågen boligfelt, samt 9 boliger langs veien til
Kalvgjerdet. Bogen kultursenter ligger ved veien til Kalvgjerdet.

5. Nordfold, Kalvdalen. Her ble det lagt asfalt frem til Barnehagen2013, ihht tidligere
prioriteringer. Her ønsker vi å asfaltere veien i resten av dette kommunale boligfeltet.
Kalvdalen har bamehage og 24 helårsboliger.

PRIORITERING EKSTRAORDIN,Itr,RT VEDLIKEIIOLD :

Våre forslag her er prioritert med hensyn på veienes tilstand, antall boliger langs veiene,
næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. Ved å utbedre nært fulkesveiene, oppnår vi at
flest mulig trafikanter für nytte av utbedringene.

1. Leinesfiord, Sommernesveien. Partiene nærmest fflkesveien er dårlige og utbedring
her gir bedre vei for alle. Sommernesveien går i en sløyfe rundt neset, og innbefatter et
gårdsbruk, elektrofirma, ca.20 helårsboliger, samt noen fü ferieboliger. Veien var
igjen fra forrige prioriteringsplan, ogbør etter vår mening stå øverst her.

2. Bøveien, diverse partier. Også her tenker vi å gripe fatt i de partiene som ligger
nærmest fflkesveien, både på Bøveien nedre og Bøveien øvre.I tillegg ønsker vi å

utbedre noen partier som ofte blir bløte ogleller hullete. 15 helårsboliger og72
fritidsboliger langs Bøveiene. Privat flyplass, museum og flere gårdsbruk. En del
utbedring ttført soÍrmeren 2014.

3. Nordskot, fra fflkesvei ved det gamle ungdomshuset, og mot helikopterplassen. Her
tenker vi å utbedre 600 meter fra fylkesvei og sammenhengende til avkjørsel Finn
Pettersen. I tillegg noen dårligepafüer videre. Helikopterplass, turistnænng,23
helårsboliger og 18 fritidsboliger vil nyte godt av denne utbedringen. En del utbedring
ble utført på denne veien sofirmeren 2014.

4. Vinsnesveien, fra avkjørsel i Ospdalen og 200 meter. Denne planTagfe utbedringen vil
gi alle langs veien bedre vei. Veien 200 meter før fulkesvei er den dårligste
veistrekningen her. 2 gãrder,7 helårsboliger, 5 fritidsboliger og turistanlegg er
lokalisert her.

5. Røtnes nordre (Tove Kristiansen mfl) og søndre (Magnar Hanssen mfl). Disse veiene
har til sammen 600 m vei som bør utbedres. Disse er, foruten Leitebakken, delt opp i
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flere kortere partier. Langs kommunal vei på Røtnes finner vi 17 helårsboliger, 10

fritidsboliger og 1 gårdsbruk.

6. Åbornesveien. Vi ønsker også her å utbedre nærmest fflkesveien, 500 m på Åbornes

og 500 meter i Breivika. Denne veien er i likhet med noen av de andre veiene tilknyttet

fulkesvei i begge endene. Veien er ankomstvei for 14 helårsboliger og 6 fritidsboliger.
En del utbedring ble utført her sommeren20l4.

7. Vågsveien, utbedring nærmest fulkesvei på begge sidene. Disse strekningene blir ofte

svært hullete. Langs veien rundt Våg er det 8 helårsboliger og 5 fritidsboliger. Det ble
ttført en del utbedring her sommeren20I4.

8. Marhaug, veien øverst mellom gårdene til Kjell Per Marhaug og Arne Marhaug.
(Veien fra krysset ved Sigfred Adolfsen og ned, ble utbedret i forrige runde). Enkelte
partier på til sammen 600 meter bør utbedres. Marhaugveien er vei for 2 gärder,14

helårsboliger og2O fritidsboliger (de fleste hyttene oppe ved Alm.vatnet). Det ble
utført litt utbedringsarb eid her sommer en 201 4.
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Oversikt over kommunale veier, januar 20L5

Nr Navn / sted Lengde Merlcnader

1 Alpøyveien 2400

6502 Bergsdalveien

Asfaltert 2006J Bogen (Toppen) 450

God bæreevne4 Bogen Dyrvikhågen 250

100 Parkering ca 200 kvm5 Bogen gravkapell, Dalmoa

Parkeringsplass i tillegg6 Bogen skole/byggefelt 250

1900 Asfalt, ca 400 m reasfaltert 20067 Brennvikveien

32008 Brunesveien

9 Bøveien nedre 2000

Dårlig bæreevnel0 Bøveienøwe 1000

Parkeringsplass 200 kvm11 Frumoa

600 Til eiendom Hexa Bioenergit2 Furulundveien

13 Gråsteindalen 180 God bæreevne

l4 Haugveien 1000

170 God bæreevne, asfaltert15 Helnes almenningskai

I 100 Utbedret, forsterket og asfalten 2006t6 Helnes Nesset

t7 Helnes Sørsideveien 3900

l8 Holmvåg Vangen 950

13000 Ingen fastboendet9 Hopen

20 Knedal 800

2t Kvalnesveien s00

s00 Opprustet 201422 Langnesvika

700 Til snuplass Morgan Nygård23 Laskestad bygdetun

24 Laskestad skole/barnehage 100

25 Leines Helikopterplass 100

Asfaltert26 Leines Kirke 190

2',1 Leines Langhågen 2t0

Asfaltert rundt Steigentunet og Vertshuset28 Leinesfi ord Eldridhågen + helikopt.pl 1000

400 m forsterket/asfalhert2006 frem til Mølnmoa29 Leinesfiord (Kleivan) 1100

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

757't8800
757 788 l0



36030 Leinesfi ord (Skippy/Småbåthavn)

16003l Leinesfi ord (Sommernes)

32 Leinesfiord (Vikran) 250 Asfaltert 2014

33 Leinesfi ord(B amehagen) 610 Fra FV, asfaltert2}I4

Fra FV 835 til snr 2lbw 98 (tillegg l2lI0-09)34 Leinesfi ord (Hesteskoen) 100

4000 Delvis opprustet 201235 Lilandsveien

36 Marhaugveien 2400 Delvis opprustet 2009

Til snuplass før porl37 Markveien 2s00

38 Mølleskog boligfelt 500 Asfalt første 100 m

39 Nordfold Kalvdalen rundt 930 Asfaltert til barnehage n 20 I 3

2t0 l: Frem tll1051179.2: Frem ril105122240 Nordfold - Kalvdalen stikkveier

41 Nordskot (kai) 80

42 Nordskot (Naustnesset) 2200

s5043 Nordskot (Nerveien)

44 NygåLrdsheimen 90

Frem til havna. Asfaltert 201145 Røssøyveien inkl. helikopterplass 2500

400 Forbi 64/23 og frem til kryss ved 64/546 Røtnes Nordre

47 Røtnes Søndre 1200

48 Saga veien 3200

49 Sandvåg kai 500

40050 Sk¡anstad

Skånland 2400 Frem til avkj. gnr 4212.Delvis opprustet 200851

52 Stamsvik byggefelt 100

Parkeringsplass I 00 kvm53 Steigen kirke

35054 Steinsvikhågen byggefelt

55 Storsæterveien 650

56 Vikveien 1400

150057 Vinkenes

58 Vinsnes 1900

59 Vågveien 2100

480060 Äbornes

SUM 78080 meter

I)e avstander som er uthevet, er

kontrollert, og evt. endret. OH.

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

'157 78800
'75'7't88t0
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TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSAIÍSYAR FOR VERNEOMRÅDER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
l4/1125

Arkiv: Kl0

Saksnr.: Utvalg
16115 Steigenformannskap

Møtedato
t2.03.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommune ønsker ikke å overta forvaltningsansvar for verneområder i kommunen på
de gitte vilkår. Hvis forutsetningen endres, for eksempel ved at det tilføres ressurser for å
dekke kommunenes ressursbruk, eller ved nykommunestruktur, kan spørsmålet vurderes på
nytt.

Saksutredning:
Kommunene har fätt en henvendelse fra Miljødirektoratet der de tilbys å overta
forvaltningsansvaret for verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. Kommunene må
dokumentere at de har kapasitet og kompetanse til å overta dette ansvaret. For kommuner som
i dag ikke har nødvendig kapasitet og kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuell
delegering vurderes på nytt ved eventuell ny kommunestruktur.

For S kommune elder det verneområder:

Vurdering:
I tilbudet om overdragelse av forvaltningsansvar for verneområder er det opplistet forhold og
krav som må oppfrlles. Det er også klart at det ikke følger økte overlønnger til kommunene
med på tilbudet om å overta forvaltningsansvaret. Brev med krav er vedlagt.

Selv om det er åpnet for at Fylkesmannen kan gi faglige råd og veiledning er kravene
omfattende og det forutsettes at man har både kompetanse og kapasitet. Steigen kommune har
nok en samlet kompetanse på avdelingen for Plan, utvikling og drift innen naturforvaltning
som vurderes god nok til å kunne overta en slik oppgave, men en har opplagt ikke kapasitet i
dag til âtapä seg nye oppgaver. Dette vil i tilfelle gå ut over saksområder som
arealplanleggtng, arbeidet med friluftsliv/folkehelse, andre miljøoppgaver og delvis også
skog- og jordbruk.

Navn Opprettet Type reseryat Areal
Brennvika naturreservat 2002 Kystvern 542 daa
Prestegårdssko gen naturreservat 2011 (utvidet) Rike løvskoger I 153

Hopvasslia nafurreservat 2000 Rike løvskoger 567 daa
Brunvær naturreservat 2002 Kystvern 2338 daa
Engelvær naturres ervat 2002 Siøtuel 16829 daa
Storvatnet naturreservat 20rt Skogvern 24632 daa
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En kan heller ikke se at det for brukere av venieområdene vil medfure noen store endringer
eller fordeler ved at det skal forvaltes av kommunen.

Med bakgrunn i dEtte frarådes det at kommunen overtar forvaltningsansvaret for
verneområdene. Hvis forutsetningen endres, for eksempel ved at det tilføres reszurser for å
dekke kommunenes utgifter eller ved nykommunestruktur kan spørsmålet vurderes på nytt.

Vedlegg:
Brev om tilbud om å overta forvaltningsansyar for verneområder.
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Kommuner etter liste

Deres ref . (bes oppgitt ved svar)
3895

Trondheim, 04.12.2014

Saksbehandler:
Tone Lise Atstad Eid

Vår ref
2014/1

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Mitjødirektoratet oversender med dette titbud ÈiI kommunene om å overta forvattningsansvar for
verneområder som i dag forvaltes av Fylkesmannen. Mitjødirektoratet er i brev av 8.9.2014 fra
Ktima- og mitjødepartementet bedt om å gi kommunene et stikt titbud. Tilbudet gis på visse vilkår

Titbudet om å overta forvattningsmyndighet omfatter i denne omgang verneområder som ligger
innenfor én kommune og som pr. i dag ikke forvaltes av nasjonatpark-/verneområdestyrer. For

verneområder som strekker seg over ftere kommuner, vil aktuelle kommuner få titbud om

forvattningsmyndighet når det er tatt stitting til fremtidig kommunestruktur gjennom regjeringens
arbeid med kommunereformen.

Titbudet om forvaltningsmyndighet omfatter helter ikke verneområder som er innmetdt tiI etler ført
opp på den internasjonale våtmarkskonvensjonens liste over spesiett verdifutte våtmarksområder
(Ramsarområder). I disse områdene har nasjonatstaten et særtig ansvar for at verneverdiene btir
ivaretatt i tråd med internasjonate måt og kriterier.

For verneområder som tigger i tilknytning til verneområder som i dag forvaltes av et nasjonalpark
/verneområdestyre, er det gjort en vurdering av om det er mest hensiktsmessig at også stike
verneområder kan forvaltes av styret.

Dersom kommunen ikke ønsker å ha forvaltningsmyndighet, skat myndigheten fortsatt ligge hos

Fytkesmannen.

Forutsetningen for at kommunene skal kunne overta oppgaven som forvattnìngsmyndighet, er at de

har nødvendig kapasitet og kompetanse. For kommuner som i dag ikke har nødvendig kapasitet og

kompetanse for å overta en slik oppgave, vil eventuetl delegering vurderes på nytt ved eventuetl ny

kommunestruktur.

For kommuner som takker ja tit titbudet og aksepterer vilkårene, tarMiljødirektoratet sikte på å

gjennomføre detegering av forvattningsmyndighet i løpet av 2015.

Postadresse: Postboks 5672, Stuppen, 7485 Trondheim I Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no I Internett: www.mitjødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 1 5, 701 0 Trondheim | Strømsveien 96, 0663 Osto I
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Mìtjødirektoratet vit, i samarbeid med Fytkesmannen, gjennomføre nødvendig opptæring av

kommuner som får detegert forvattningsmyndighet for verneområder.

Verneområder som omfattes av tilbudet om forvaltningsansvar
Oversikt over verneområder i den enkelte kommune finnes i Mitjødirektoratets database for
kartfestet informasjon om natur- og frituftslivsområder www. natu rbase. no

Verneområder i den enkelte kommune finnes ved å benytte .Enkett søk i Naturbase.. Kommunen vil
da få opp en liste verneområder med navn på verneområde, verneform, vernedato og hvem som er

forvattningsmyndighet for verneområdet i dag. Oversikten ì Naturbase viser atte verneområder i

kommunen.

Tilbudet om forvaltningsmyndighet gjelden
. Verneområder som i sin hethet ligger innenfor kommunen, og som i dag forvattes av

vedkommende Fytkesmann.

Titbudet gjetder ikke Ramsarområder etter verneområder som er innmetdt tiI
Ramsarkonvensjonen liste over internasjonatt viktige våtmarksområder.

Titbudet gjetder ikke verneområder hvor tilbud om forvaltningsmyndighet er sendt

nasjonatpark- /verneområdestyrer. Dersom nasjonatpark- /verneområdestyrene ikke ønsker

forvaltningsmyndighet for titbudte områder, viI titbudet tiI kommunen også gjetde disse

områdene.

Områder hvor nasjonalpark-/områdestyrer er gitt titbud om forvattningsmyndighet føtger av

vedtagte oversikt.

Tilbudet om delegering av forvaltningsmyndighet gis under følgende

forutsetninger:
. Kommunen må si ja etter nei tit å overta forvattningsmyndighet for atte verneområder som

omfattes av dette titbudet.

Verneområder opprettet i medhotd av naturmangfotdtoven og den tidtigere naturvernloven
har nasjonale verneinteresser, og skal forvattes i samsvar med verneformåtet og stattige
retningsl.injer for forvattning av verneområder.

a

a

a

a

Mitjødirektoratet kan gi nærmere retningstinjer om utøvetse av forvattningsmyndigheten

Kommunene kan ikke overtøre/delegere avgjøretsesmyndighet etter verneforskriftene tiI
andre instanser e[ter organisasjoner.

Mitjødirektoratet kan trekke vedtaket om detegering tilbake. Kommunene kan også si fa seg

ansvaret som forvaltnin gsmyndighet.

Mitjødirektoratet/Statens Naturoppsyn (5NO) har ansvaret for organiseringen av

oppsynsvi rksomheten i verneområdene.

a

a

2
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Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med
nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god

forvattningskompetanse stik at oppgaver og henvendetser håndteres riktig.

Kommunen kan be Fytkesmannen om faglige råd og veitedning i forvattningen

Ansvaret som forvattningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige
ressurser til administrasjon og sakbehandling.

Kommunen kan søke om økonomiske midter tit gjennomføring av skjøtsel og tfltak i
verneområder innenfor de rammer som hvert år btir fastsatt av Stortinget. Sd<nad om
midter skal sendes til Fylkesmannen innen n¿Ermere fastsatt frist.

Forwaltningsmyndi gh etens opp gaver og kompetanse :

lvtyndighetsutøvelse
Forvaltningsmyndigheten har ansvar for forvattningen av verneregler fastsatt i
verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemtet i
verneforskriften.

Skjøtsel og tilrettelegging
Som forvattnÍngsmyndighet skat kommunene vurdere behov og nødvendig gjennomføring av
skjøtsel og titrettetegging i verneområdene. Ptan for skjøtsel og eventuelI titrettetegging bør
inngå i en godkjent forvaltningsplan.

a

a

a

¡

a

Gjennomføring av skjøtsets- og tilretteteggingstiltak avtales med tokalt SNO gjennom den
årtige bestittingsdiatogen om behov for midter og arbeidskraft i verneområder.

Forvaltningsplan

Kommunen kan utarbeide et utkast tiI forvaltningsplan for verneområdet/verneområdene
Forvattningsptanen skat godkjennes av Fytkesmannen.

Dispensasjon fra verneforskriften
Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhotd tit den enfclte
verneforskrift eller naturmangfoldtoven 5 48, Verneforskriftene har egne
dìspensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis.

Naturmangfoldtoven S 48 er en generetl dispensasjonsbestemmelse som åpner for å gi

dispensasjon dersom vitkårene i bestemmelsen er oppfytt.

Kopi av alte vedtak som treffes av kommunen skal sendes til Fytkesmannen, Statens
naturoppsyn og Mitjødirektoratet. I tittegg skaI vedtak registreres i Mitjøvedtaksregísteret.

a
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MILTØ'
DIREKTORATET

Mitjødirektoratet er ktageinstans for vedtak som treffes av kommunen som

forvattnin gsmyndighet.

I dispensasjonssaker hvor kommunate instanser setv står som søker/tiltakshaver, skal
Fytkesmannen behandte saken som førsteinstans.

Merking og informasjon

Fytkesmannen har ansvar for qjennomføring av nødvendig grensemerking av verneområdene.

Kommunen skal som forvattningsmyndighet vurdere behovet for særskitte
informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere,
rettighetshavere, brukere, aktuetle lag og organisasjoner mv.

Brudd på verneforskriften

Selv om SNO er etablert som kontrottmyndighet i verneområdene, har kommunen som

forvattningsmyndighet likevel et setvstendig ansvar for å påse at brudd på regtene i

verneforskriften som kommunen får kjennskap ti[, btiranmetdt tit politiet, elter rapportert
tiI Fytkesmannen og Miljødirektoratet for eventuetle administrative sanksjoner. Kopi av

anmetdetse skal sendes tiI Fy[kesmannen og Miljødirektoratet.

Fytkesmannen har delegert myndighet etter naturmangfotdlovens kap. lX om håndheving og

sanksjoner. Kommunen må derfor ha diatog med fylkesmannen om oppføtging av utovtige
forhotd i verneområdene.

Rapportering om forvaltning
Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene til
Fytkesmannen. Rapportering skal skje etter fastsatte frister.

tr

a

a

a

Dersom forutsetningene for detegering av forvattningsmyndighet endres vesentlig, ptikter
kommunen å informere Fylkesmannen.

Særlig om naturoppsyn i verneområder
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for tilsynet med verneområdene. SNO er
statlìg myndighet med lovbestemt ansvar for forebygging av mitjøkriminatitet og kontrotl med at
regtene i mitjølovverket btir overholdt, jf. naturoppsynsloven 55 1 og 2. I tittegg har SNO etansvar
for informasjon og veiledning om regetverket og bruken av verneområdene.

For ivaretakelse av verneformåtet kan kommunen bestille registrerings-, dokumentasjons- og
skjøtsetsarbeid av SNO. SNO vit prioritere stike oppgaver innen rammen av srne ressurser, og

arbeidet som utføres vil være gratis for kommunen.

4
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DIREKTORATET

Frist for tílbakemelding
Kommuner som ønsker detegert forvaltningsmyndighet, må gi titbakemelding tit MitJødirektorätet.
I titbakemetdingen ber vi om at kommunen konkret omtater og vurderer hvitken kapasitet og
kompetanse kommunen har for å overta forvattningsansvaret for verneområdene.

Frist for titbakemetding er I . aprÍl 2015.
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KOMMUNIKASJONSSTRATE GI 2OI4 - 20T6 - MULIGHETSSTUDIER FOR
SALTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
t415t4

Arkiv: 026

Saksnr.:
171t5

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
12.03.2015
23.04.2015

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til den framlagte kommunikasjonsstrateg¡.
2. Kommunestyret slutter seg til at det sendes en samlet søknad til KMD på vegne av

kommunene i Salten, om midler til å dekke kostnader knyttet til informasjon og
folkehøring.

Saksutredning:
Som en del av arbeidet med <dvlulighetsstudier for Salten> er det utarbeidet et forslag til
kommunikasj ons strategi for pro s es s en framover.

Gjennom kommunikasjonsstrategien ønsker Salten Regionråd å sikre forståelse for de
kommunikasjonsutfordringene en slik reform innebærer, opptre koordinert, og sørge for
framdrift gjennom felles tiltak. Innbyggerne skal oppleve prosessen som åpen, inkluderende
og at de für mulighet til å medvirke.

Kommunikasjonsstrategien har nå vært behandlet i Regionrådet (se vedlegg) og er sendt ut til
samtlige 9 kommuner, som må behandle dokumentet politisk. Hensikten er âfabekreftet at
samtlige kommuner slutter seg til kommunikasjonsstrategien som grunnlag for videre arbeide
med informasjon og kommunikasjon i forbindelse med kommunereformen.

Rådmannen er av den oppfatning at vedlagte dokument vil danne et godt grunnlag for
kommunikasjon med ulike aktører og interessenter i perioden framover før en avgjørelse blir
tatt mht. fremtidig kommunestruktur. All erfaring dokumenterer at god kommunikasjon vil
styrke den videre prosess.

Hver kommune som deltar i utredning av kommunestruktur kan søke Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om støtte på inntil 100 000 kroner til informasjon og
folkehøring. Rådmannen foreslår at Salten Regionråd sender en samlet søknad til KMD på
vogno av kommunene i Salten, hvor midlene, eller deler av disse, brukes til ãfølge opp tiltak
gj ennom kommunikasj onsstrategien.

I vedlagte kommunikasjonsstrategi med tiltaksliste foreslås det tiltak som kan bidra til økt
kommunikasjon omkring prosessen med den nye kommunereformen. Det foreslås både
regionale og lokale tiltak.
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Vedlegg:

Særutskrift fra regionrådets behandling SR sak 04/15
-1' ^F '' -

Vedtatt kommunikasj onssrategi
Idelist
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Salfen Regionräd
Møte 20. februar 2015

Saksframlegg
Side: 1 av 2

SR-sak 04/15 KOMMUNIKASJOTSSTRATEGI 2014 - 2016
MU LIGHETSSTUD IER FOR SALTEN

lnnledning

Det legges med dette fram forslag til felles kommunikasjonsstrategi for "Mulighetsstudier for
Salten" og kommunereformen i Salten.

Strategien er utarbeidet av rädmannsutvalget isamarbeid med kommunikasjonsrådgivere i
kommunene Meløy, Fauske og Bodø gjennom felles møter og workshop med representanter
for næringsliv, ungdomsràd og eldreråtd.

Gjennom kommunikaslbnssfrafegien ønsker Sa/fen Regionräd å sikre forståelse av de
kommunikasjonsutfordringene en slik reform innebærer, opptre koordineft, og sørge for
framdrift gjennom felles tiltak. lnnbyggerne skaloppleve prosessen som äpen, inkluderende
og at de har fätt mulighet til â medvirke.

Bakgrunn

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner giennom en
ny kommunereform, og inviteñe alle landets kommuner høsten 2014 til å stafte prosesser for
å avklare om det er aktuelt ä s/å seg sammen med nabokommuner. Regjeringen planlegger
å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur vären 2017, med
iverksettelse senesf 1. januar 2020.

Sa/fen regionräd har vedtatt ä sefte i gang prosjektet "Mulighetsstudier for Salten" for å
utrede en fremtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i regionen. Utredningen
skal berøre et bredt sett av temaer. Revisjon- og rädgivingsse/skapet BDO er engasjert for à
gjøre denne utredningen. Kommunale vedtak om sammenslåing skal gjøres iløpet av vàren
2016.

lnndelingslovens $ 10 sier følgende om grenseendringer iforhold til innbyggerinvolvering:

<Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring.
Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møter eller
på annen måte>.

Dette stiller krav til kommunens involvering av innbyggerne i en slik prosess.

Beskrivelse

Se vedlagte utkast til kommunikasTbnssfrafegi og tiltaksliste.

Bu d sjett/fi n a n si eri ng

Hver kommune som deltar i utredning av kommunestruktur kan søke Kommunal- og
moderniseringsdepañementet om støtte pà inntil 100 000 kroner til informasjon og
folkehøring. Det foresläs af Sa/fen Regionräd sender en samlet søknad t¡l KMD pà vegne av
kommunene i Salten, hvor midlene, eller deler av disse, brukes til å følge opp tiltak gjennom
ko m m u n i ka sjo n sstrateg ie n.

Arkiv: sr-sak 0415 - kommunrkaslonssfrafegi Utskrîftsdato: 09.02. 1 5 Sisn: kbp
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Vurdering

Salten Regionräd og kommunene ¡ Salten er godt igang med prosessen omkring den nye
kommunereformen. Endelig vedtak om framtidig kommunestruktur skalvære gjoft av alle
kommunene innen utgangen av juni 2016.

I den forbindelse legges det fram forslag til felles kommunikasjonsstrategifor
"Mulighetsstudier i Salten" og kommunereformen i Salten. Gjennom
kommunikas.¡'onssfrafegien ønsker man ä bidra til og sikre forstäelse av de
kommunikasjonsutfordringene en slik reform innebærer, opptre koordineft, og sørge for
framdrift gjennom felles tiltak. Dette særlig for at innbyggerne skal oppleve prosessen sorn
åpen, inkluderende og at de har fätt mulighet til å medvirke.

I vedlagte kommunikas.¡bnssfrafegi med tiltaksliste fores/äs det tiltak som kan bidra til økt
kommunikasjon omkring prosessen med den nye kommunereformen. Det foreslås bàde
regionale og lokale tiltak.

Et av de tiltakene som bør/kan diskuteres er hvilken plass kommunereformen børfà iden
lokale valgkampen. Det er derfor valgt å ta med tiltaket itiltakslisten og dette bør diskuteres i
bäde AU og Regionrädet. Dette blant annet fordi media etter all sannsynlighet vil ha stort
fokus pä kommunereformen ivalgkampen, og at man gjennom å nedfelle dette i strategien
kan bidra til større äpenhet og at innbyggerne engasjerer seg i prosessen. Det er imidlertid
viktig ä involvere innbyggerne iflere faser, hvorav valgkampen er en av fasene.

Det anbefales af Sa/fen Regionråd vedtar strategien og sender en samlet søknad til KMD pà
vegne av kommunene i Salten, hvor man søker om midler til ä fà dekket utgifter knyttet opp
til informasjon og folkehøring, og hvor midlene brukes til ä følge opp tiltak gjennom
ko m m u n i kasjo n sstrateg i e n.

Arbei d s utva I g ets be h a nd I i n g

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2015 under AU-sak 06/15 og legger den
frem for Regionråtdet med følgende

Forslag til vedtak:
Sa/fen Regionrâd vedtarforslag til kommunikas.¡bnssfrafegiog ber om at kommunene i
Salten slutter seg til strategien.

Def sendes en samlet søknad til KMD på vegne av kommunene i Salten, om midler til ä
dekke kostnader tilknyttet informasjon og folkehøring.

Bodø, den 6.2.2015

Kjersti Bye Pedersen
Sekretariatsleder

Vedlegg:
Ko m m u n i k as.¡bnssfraf egi
ldéliste

Arkiv: c:\salten reg¡onràd\sakspapirer pdfl.sr-sak 0415 - kommunikasjonsstrategi.doc Utskriftsdato: 09.02.15 Sign: kbp



Salten
Regionråd

Mulighetsstudier for Salten

Kom m u n i kasjonsstrate gi 2OI4 - 2016

Salten Regionråd Ønsker gjennom kommunikasjonsstrategien å sikre
forståelse av de kommunikasjonsutfordringene en kommunereform
innebærer, opptre koordinert, og sørge for framdríft gjennom felles tiltak.
lnnbyggerne skal oppleve prosessen som åpen, inkluderende og at de har
fått mulighet til å medvirke.

Strategien er utarbeidet av rådmannsutvalget i samarbeid med
kommunikasjonsrådgivere i kommunene Meløy, Fauske og Bodø. Den er
utviklet gjennom felles møter og workshop med representanter for
næringsliv, ungdomsråd og eldreråd.

Bakgrunn
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til stØrre og mer robuste kommuner
gjennom en ny kommunereform, og inviterte alle landets kommuner høsten 2OI4tl ä

starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommuner. Regjeringen planlegger å fremme en samlet proposisjon til Stortinget
om ny kommunestruktur vären 2OL7, med iverksettelse senest 1. januar 2020.

Salten regionråd har vedtatt å sette i gang et prosjekt for å utrede en fremtidsrettet og
robust organisering av kommunal sektor i regionen. Utredningen skal berøre et bredt
sett av temaer. Konsulentselskapet BDO er engasjert for å gjpre denne utredningen.
Kommunale vedtak om sammenslåing må gjøres ¡ løpet av våren 2016.

lnndelingslovens 5 10 sier følgende om grenseendringer i forhold til
in nbyggerinvolvering:
<<Kommunestyret bør innhente innbyggjorone sine synspunkt på forslag til
grenseendring. Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersÚking,
spørjeundersøking, møter eller på annen måte>>.

Dette stiller krav til kommunens involvering av innbyggerne i en slik prosess.

Hvem sier hva/mediesaker

BestkÉedress€:Pfüs€n$gt-113a,8OO2Boda(Ieflrgården) P6tedrEÉ6ErPætboks915,8OO1Bodo
flf.: 75 54 86 O0 Fax 75 54 86 01 tlfeb: www-safr¡r¡-¡ro Eæb æglonrade@altenlo

Beiam Bodr Faud<e Gildeskål Hamarty fiHry Saltdal Stdgen Srrbld



Sa lten
Region råd

Regionrådets leder eller den han/hun bemyndiger uttaler seg om forhold som knytter
seg til "Mulighetsstudier for Salten".

Kommunene har selvstendig ansvar for sin prosess og kommunikasjon. Det er viktig at
regionrådet og kommunene orienterer hverandre om mediesaker.

Utfordringer

Kom m u n i kasjonsmessige utford ri nger med reforme n

Alle bor vi i en kommune. Kommunereformen vil derfor få konsekvenser for
alle innbyggere i Salten. Hvor man bor og hvor man kommer fra former vår
identitet. Ä endre på denne kan skape utrygghet og usikkerhet blant
innbyggere.

Kommunereformen går over tid og mye er uklart idet reformarbeidet starter.
Det er vanskelig å kommuniseres en helhet før alternativene er klare og alle
kommuner har gjort et endelig vedtak.

Skape engasjement for en sak som for mange virker komplisert og uoversiktlig

- begrepet <Kommunereformen> er i seg selv vanskelig å kommunisere.

Kommunereformen er en forvaltningsreform som skaper stort politisk
engasjement med bakgrunn i ideologiske spørsmå1.

Mål med strategien

Med kommunikasjonsarbeidet ønsker vi å

Bidra med fakta, åpenhet og trygghet blant innbyggerne og ansatte

Skape god dialog mellom innbyggere, politikere og administrasjon.

Sikre en best mulig strukturert og profesjonell kommunikasjonsprosess overfor
alle involverte.

Målgrupper
Dette er målgruppene vi har behov for å kommunisere med

Bes¡ts¡dresse: Prhsens gt- '113e,8OO2 BodÉ feøngården) Po6tad]Essei Po6tùoks 9'15,8OO1 Bcdø
flf.:75 54 86 OO Fas:7554M41 IYeb: rysw-saftaro E-poetb rÉgionrede@dt€il-no

Beiam Bode Fauske Gildeskål Hunaøy tibhy Sdtdal Stdgen Srrldd
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Region råd

Eksterne:
- lnnbyggere
- Næringsliv
- Ansatte
- Politikere
- kommuner i Salten
- fylkesmannen
- media
- frivilligeorganisasjoner
- kommunedelsutvalg
- grendelag/lokalutvalg
- samisk befolkning og kultur
- fylkeskommunen
- vennskapskommuner
- samarbeids-og kontraktspartnere

lnterne
ansatte i kommunene
tillitsvalgte
kommunale foretak og IKS/AS

politikere

Kanaler
Dette er kanalene vivil benytte til å kommunisere med

folkemøter
folkehøringer
media
sosiale medier
kommunens nettsider
brosjyrer/an nonser
felles mal powerpointpresentasjon

Av disse kanalene anbefaler vifolkemøter og bruk av media som de viktigste
kom m u nikasjonska naler.

Framdriftsplan for kommunereformen

Det er viktig at tiltakene i strategien henger nøye sammen med framdriftsplanen
vedtatt av regionrådet, og til beslutninger er gjort i alle kommuner.

Bes¡ksadresse: Pùsens gt- 113a,80ü2 Bódt [eangården) Po6ladre6se| Pctboks 915,8OO1 Bodø
Ilf.: 75 54 86 OO Fax: 75 54 88 t1 tUeb: ww-salta-no E{ct rEg¡onrede*@eften-no

Bdam Boda Fauske Gfldeskål Ha¡narfy fibþy Sdtda¡ Stdgen slrHd



Sa lten
Regionråd

Tiltak i regi av Salten regionråd

Forslag til lokale tiltak

Besdcadresse:Pms€nsgt-113a,8ü)28ðdÉfleaÌgård€n) Poalad¡erseiPostboks9l5,8OO1 8odo
ïlf.: 75 54 86 0O Fax: 75 54 86 01 Web: wsç.safre¡ro E4æt rcg¡onrad€@¿lt€n-no

B€¡am BodÉ Fauske Gildeskål llanar¡y fßþy s3ltdal Stdgen Str¡old

Tiltak Hva Hvor Når
Folkemøter Turne iSalten med

sentral og lokal
debattleder, lyd og

lys. Panel lokalt.
Opplysning, debatt og
folkets røst

Alle kommunene i

Salten
Mai2O15/
Februar 2016

Reformen i

valgkampen
Felles folkemØte med
framleggelse av
konklusjoner og
debatt

Stormen Tidlig september

Felles avis Samarbeid med
regionavisa AN om
informasjonsavis om
fordeler og ulemper

Salten Mai/juni

Være der folk er Stand på

messer/kj6pesenter
Skolebesøk/debatter
Ordfører på kafe

Ungdomssamlinger med
musikk og informasjon
lnvitere seg inn til lag og
foreninger
Ãpen kanaltil
kom m u n ikasjonsansva rlig
en dag i uka

Alle kommuner i

Salten
Hele perioden

Reformens
posisjon i

valgkampen?

Hovedsak i lokal valgkamp? Alle kommuner
Salten

Juli, august,
september

Egne nettsider lnformere på

nettsider/intra nett
Alle kommûner
Salten

Fortløpende

Sosiale medier lnformere, skape

engasiement og debatt
Alle kommuner
Salten

Fortløpende



IdèliSte etter workshop Saltstraumen 12. og13. januar 2015:

Tema : kommunikasjonsstrategi kommunereform

Hvem er vi (kommune) - og hva er Salten?
Målinger
Høringer
Undersøkelser på nett

Temamøter i kommunestyrene
Felles politiske møter mellom kommunene
Kommunereform som en del av valgkampen
Valgkampstrategi med dueller partiene imellom
Forskjeller på storkommune - og mindre kommune: fordeler og ulemper
Møter med lokalutvalgene
Hva skjer nå - kontinuerlig og oppdatert info
Åpen kanal til kommunikasjonsansvarlig (i kommunene) - en dag i uka

Mini-talkshow
- Festivaler
- Før kino
- Konserter
- Konferanser

Ukas giest - om kommunereformen
Spør om kommunesammenslåingen (NRIÇ

Være der folkq(nærhet)
tr'olkemøter - med godt forberedte ledere og spesielt utvalgt ledelse
Roadshod turnè
Kafèbesøk - eks fast dag i uka og fast bord der folk kan komme innom

Quiz (får folk til å sette seg inn i saken)
Pubkvelder
Stand på Villmarksdagan ol
Stand kjøpesenter

Humor (i alt det seriøse)

Følge opp før, under og etter selve redegiørelsen (gielder helen prosessen)
Hva er de <<store>> spørsmålene for innbyggerne?
Hva er viktig for den aktuelle gruppe?
Rom for de som engasjerer seg til å bli fulgt opp
Dette må ikke bli en <<døgnflue>>

Næringsliv - tjenester/ service fra det offentlige: dagens struktur/ ny struktur

Ordvalg viktig - ikke <<inn i x kommune>>. Bedre med <<ny kommune>>



<<Timing> - <riktig> rekkefølge og <riktigr> tidspunkt
Åpenhet
Unngå <jeg vil ha mer>>

Må være enkelt å forstå - få som vil lese dokumenter

Hindringer og motstand: må komme fram og gis aksept og rom
Ingenting er irrelevant - alt tas med
<<IIva hvis> problemstillinger og nye løsninger
HASTER å få ut informasjon
Informasjon må ikke være <<side>>preget, men upartisk - skildre alle sider av saken

Regionrådet lage felles brosjyre med plass for lokal tilpasning
Egen kommunereformavis i den <<verste>> perioden - eventuelt med lokalt innstikk
Felles avis m/ lokalt innstikk
Festivaler med stand, brosjyrer ol - omtale i festivalaviser
Intervju med folk der kommuner allerede har slått seg sammen
Reklameinfo der folk beveger seg - eks kollektivtransport

Ungdomssamling - med musikk og informasjon
Bruke bilde, film og lyd - Youtube
Lage spill / dataspill
Skoledebatt - skolebesøk
Teaterproduksjon

fnvitere seg inn hos lag og foreninger - samlet info
Oppfordre lag og foreninger til å invitere naboens likemenn til samarbeid
Bygge/ lage noen sammen: kunstverk/ snøskulpturer osv. (for å <ufarliggiøre>> naboen)
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BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit Woie Berg
131469

Arkiv: F30

Saksnr.:
18/1s

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.201s

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å bosette inntil 5 flyktninger i 2015 avhengig av boligsituasjonen i
kommunen.

Saksutredning:
steigen kommune er av IMDI bedt om å bosette 10 nye flyktninger også i 2015.
Kommunen har inntil nå bosatt 30 voksne personer og20 barn, til sam.men 50 personer. I
tillegg kommer 3 familier som har vært lenger enn 5 år. Av disse deltar 2l i
introduksjonsprogrammet,2 er i foreldrepermisjon og 7 har avsluttet
introduksjonsprogrammet. (Av de er 4 i grunnskole og 3 delvis i jobb)

I2014 bosatte vi 10 personer, samt familieforening for en voksen og et barn. I2013 hadde vi
9 bosatt, det vil si til sammen 19 personer de 2 siste årene. I tillegg kommer
familiegjenforening med blant annet 9 barn elter 2012.

For å bosette personer er kravet om tett oppfølging stort slik at de tidlig skal ñ en individuell
plan som kartlegger utdanning og jobbmuligheter, samt egne interesser, og Ë de tidlig ut i
arbeid/praksis. Introduksjonsprogrammet skal følge ordinær arbeidstid med37,5 timer i uka
og 5 ukers ferie. Det betyr at det må være aktivitet om sommeren og ellers når skolen er
stengt. De skal ha full undervisning i norsk og samfunnsfag på skolen.

Kravet er stort om korrekt registrering og dokumentasjon, saksbehandling knyttet til økonomi
(inkludert lønn, skatt, budsjett, nettbank), oppholdstillatelse, reisedokumenter,
familiegjenforening inkludert DNA-tester, ankebehandling, og det er viktig at
flyktningkonsulenten har tid og kapasitet til å forsvarlig saksbehandling. I tillegg fattes det
enkeltvedtak på all utbetaling knyttet til introduksjonsstønad, barnetillegg, bostøtte,
etablering, supplerende stønad.

I tillegg skal flyktningene integreres og bosettes i lokalmiljø og bli kjent med fütidsaktiviteter
nabolag, butikker, transportmuligheter, i tillegg til bo-veiledning, lære om brannsikkerhet,
kildesortering, oppvarming, elektriske hj elpemidler.

Arbeidsmengden til ett årsverk er urimelig stort og grenser til det uforsvarlige. Vi har
undersøkt i andre kommuner, og ingen har mindre enn 2 årsverk når det er over 20
flyktninger, og de fleste som har bosatt så mange som Steigen har 3 - 4 årsverk Eks. Meløy,
Saltdal). Det er sterkt behov for ett årsverk knyttet til integrering og introduksjonsprogram.
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Økonomi

lntegreringstilskuddet i 2015 er:

l.bosettingsår: kr. 182 000 (pr. voksen i familie)
kr.232 000 pr. enslig voksne
kr. 182 000 pr. barn
kr. 182 000 (enslige mindreårige)

kr. 210 000
kr. 152 000
kr. 82200
kr. 70 000

20r4:
(177 oo0)
(220 000)
(177 000)
(177 000)

2.bosettingsår:
3.bosettingsår:
4.bosettingsår:
5.bosettingsår:

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige: kr. 191 300
Personer regnes som voksne fra det året de frller 18 år.

Det er i budsjettet lagl. all fra2014 til grunn og det vil derfor med de nye satsene være en økt
inntekt i forhold til budsjettet. Flyktningebudsjettet har gitt følgende overskudd :

2012: kr. I 413 450
2013: kr. | 933 125
2014: k.2 400 482 (foreløbige tall)

Detbør opprettes et fond som overskuddet settes inn på slik at det kan dekke opp reduksjoner
i stønaden 3. - 5. bosettingsår.

Det vurderes som uforsvarlig og urimelig å levere så store overskudd samtidig som tjenesten
er underbemannet. I tillegg til boligmangel er også mangel på arbeidskapasitet en årsak til å

begrense bosetting av flere.
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UTTALELSE FRA STEIGEN FORMAIYNSKAP, AD. TVEITERÅSUTVALGETS
FORSLAG.

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arkiv: P53

lsll64

Saksnr.:
19/ts

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap sier et klart nei til de forslag som Tveiteråsutvalget kommer med i NOU
2014:16 angående endringer i deltakerloven og fordeling av fiskerikvoter.
Fiskeressursene i havet tilhører fellesskapet og det blir derfor helt feil å skulle gi enkeltaktører
evigvarende rettigheter til disse ressursene. Likeledes må kvotene tildeles aktive fiskere, slik
som i dag, og ikke til eiere av anleggene på land.
Rettighetene til fiskeressursene må heller ikke konsentreres på færre hender, men spres og
tildeles ynge fiskere slik at vi kan sikre rekrutteringen til fiskeryrket langs hele kysten.
Dersom Tveiteråsutvalgets forslag blir vedtatt, er Steigen formannskap redd for at vi kan fä
lignende forhold som de opplever på Island i dag. Her er mange små lokalsamfunn blitt borte,
som en følge av at lokale fiskere de har mistet rettighetene til fiskeressursene.

Side 20 av 20



Sak 20115

SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJøP AV NYTT ORGEL I LEINESFJORI)
BEDEHUSKAPELL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin B. Grytøyr
14/1048

Arkiv:223

Saksnr.:
2011s

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.2015

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap bevilger kr. 50.000,- i støtte til innkjøp av nytt orgel i Leinesfiord

B edehuskapell. Beløpet dekkes over dispo si sj onsfondet.

Saksutredning:
Fra Leinesf ord B"d"hoskapell v/sekretær foreligger søknad datert 1 8.1 1 . 1 4 om midler til
innkjøp av nytt orgel i Leinesfiord Bedehuskapell. Det opplyses i søknaden at

nedéhuskapéilets sokn strekker seg fra Sund i nord til Gylseth i sør, noe som utgjør totalt vel

200 husstander. Kapellet har ikke støtte fra kommunen så det er derfor de vel 200 husstandene

som økonomisk sørger for den årlige driften.
I søknaden opplysesdet videre at orgelet i kapellet er fra tidlig 1960- tallet og at det nå må

erstattes av et nytt. Pris på nytt orgel er kr. 208.000,-.

Rådmannen innstiller på at Steigen kommune bidrar med kr. 50.000,- i støtte til innkjøp av

nytt orgel i Leinesfiord Bedehuskapell.

Vedlegg: Søknad m/kostnadsoverslag
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Søknad om midler til innkjøp av nytt orgel i Leinesfjord Bedehuskapell
Viser til vedlagte rundskriv som i disse dager går ut til befolkningen som sokner til kapellet.

Orientering:
lnnenfor Leinefjord Bedehuskapells sokn, som strekker seg fra Sund i nord til Gylset i sør, er det
totalt vel 200 husstander.
Etter som kapellet ikke har støtte til driften fra kommunen, er det disse husstanden som sØrger
for økonomisk bidrag til den årlige driften.
Orgelet i kapellet er fra tidlig 1960 tallet, og har nå blitt i en slik forfatning at dette nil erstattes
av nytt. Pris på nytt kr. 208000,- se vedlegg.

Det er de samme folket som betaler for den årlige driften, som nå også blir bedt om bidrag til
orgelkjøp. Ett enkelt regnstykke sier at hver husstand må ut med 1000 kroner. Dette tror vi

ikke er realistisk, slik at vi er helt avhengig av støtte fra det offentlige og næringsliv.

Jeg ønsker også å minne kommunen og kirkekontoret på hva kirka i Leinesfiord står for

1. Eneste kirke i Leinesfjord og kommunesenteret.
2. Vi får ingen støtte til driften, men folket sjøl har nå i over 10 år stått for drift og utgifter til

dette,
3. Kirka er den mest besøkte i Steigen. Dette er ikke tilfeldig valgte tall, men er en realitet

fra år til år.
4. Kommunen tjener årlig penger på dette, da de ikke har utgifter til driften, og sperer

driftsutgifter til andre kirker hver gang det foregår kirkelige handlinger, som
gudstjenester, bryllup, eller begravelser. Dette vil, dersom ikke Leinesfjord
Bedehuskapell hadde eksistert, kostet kommunen ganske mye pr år i øktet utgifter på de
andre kirkene.

Med bakgrunn i ovenfor, synes vi det er rimelig at kirkekontoret ved kommunen, er med på et
betydelig bidrag til investering av nytt orgel.

Med hilsen STi-l(-rEN KO lrn r'¡1 t-i i{ E
Scrvic, I' r;nto re l

Styret /ls Ê'tSS¿k*th
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Vår ellers utmerkede organist har gitt styret beskjed: Orgelet i kapellet er i så dårlig

forfatning at det bør kjøPes nYtt!

Vårt garñle orgel er med andie ord modent for pensjonering, og nye toner må til.

Styret har sammen med organist Magne Nilsen funnet fram til et orgel av god kvalitet og

som kan passe ikaPellet.

Orgelet er et Johannus Ecclesia T-250.

Tilbud fra Robert Ringkjøb forteller at
prisen levert Leinesfiord blir på kr. 208.000'-

Takket være Dere, har kapellet en god økonomi, og penger til drift og vedlikehold'

Vi kan dessverre ikke ta aú våre driftsmidler for å kjøpe orgel, og er derfor nødt til å få

inn pengene på annen måte.
Vi vil selvsagi henvende oss til nærlngslivet om sponsing, samt søke kornmunen om

støtte, loddsalg osv, men
To hundre tuéen er mye penger. Skal vi klare dette er vi uten tvil avhengig av

at hele befolkningen støtter dette prosjektet.
Vi henvender osð derfor til alle som sokner til kjerka i Leinesflord, for å be om et

økonomisk bidrag til dette kjøpet.

Leinesfjord Bedehuskapell har i denne anledning opprettet egen sparekonto i

Sparebãnk1. Konto ni, er 4509 32 56518 og innbetaling til denne går uavkortet til

kjøp av orgel.

vi håper du vil bidra til nytt orgel, og betaler inn på denne konto.
Pâ vegne av kapellet takkervifor ditt bidrag !

I

Se/rei


