
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
12.03.2015 Tid: KI.09:00-14:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth Hetzler, Robert Dearsley,
Kjersti Olsen,
Hanne Aasvik, Thor Holand
Salve Kildahl, Hilde Husøy
Torben Marstrand, Tordis Sofie Langseth, Roy Hanssen, Berit V/oie-
Berg, Turid Markussen, Oluf Holmvaag.

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

,69@

Godkjent.
Brev Fra Oluf Holmvaagaî9. sak 9/15 ble tatt til orientering.
t0-201t5

Underskrifter:
Salve Kildahl
Robert Dearsley

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

Salve Kildahl (sigr.) Robert Dearsley (sigt.)

Rett utskrift,
Leinesfiord, 13.03.15

Postadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:

Iæinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 l9
Telefaks: 75'7 78810
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Saksnr.

10/15

1Ut5

tzlt5

13lrs

t4lt5

15/15

t6lt5

t7lI5

18/15

19115

20115

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
t5lt62
MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.01.15.04.03.15

1 0/1 58

OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, HAVISKARET GNR. 6 BNR. 27

151153

REPARASJON AV MOLO I DYPING

1 s/l s8
PROSJEKT NÅNTTUS

t41797

SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL KYSTMUSEET, NORDSKOT

t5/r46
PRIORITERINGER KOMMUNALE VEIER 2015

1411t25
TILBUD OM Ä, OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR
VERNEOMRÅDER

14lsr4
KOMMUNIKASJONSSTRATE GI 2OI4 - 2016 - MULIGHETSSTUDIER
FOR SALTEN

t31469
BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015

t5l164
UTTALELSE FRA STEIGEN FORMANNSKAP, AD.
TVEITERÅSUTVALGETS FORSLAG.

r4lt048
SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV NYTT ORGEL I
LEINESFJORD BEDEHUSKAPELL
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10/1s
MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 01.01.15-04.03.15

Innstilling:
Meldingene tas til orientering.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

tl/15
OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, HAVISKARET
GNR. 6 BNR. 27

¡¡¡sfitting:

Alternativ l: Steigen kommune utsteder heftefriff skjøte på gr. 6 bnr. 27 lllLeines 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 âkjøpe tilbake Leines idrettslag sine rettigheter i
eiendommen for kr. 32.000,-.

Behandling:

Forslag satt fram i møtet:
Rådmannen gi fullmakt til å forhandle pris med idrettslaget.

Vedtak:

Altemativ 2 ble enstemmig vedtatt m/tilleggsforslag satt fraimøtet.

Forslaget lyder da slik:
Steigen kommune legger til grunn at det i 1948 ble vedtatt å overdra gnr. 6brr.27 til Leines
Idrettslag i 1948 med klausul om at arealet fortsatt skulle kunne brukes til skoleidrettsplass.
Steigen kommune tilbyr âkjøpe tilbake Leines idrettslag sine rettigheter i eiendommen for kr
32.000,-.
Rådmannen gi fullmakt til å forhandle pris med idrettslaget.
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l2ns
REPARASJON AV MOLO I DYPING

Innstilling:
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.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

t3lt5
PROSJEKT NÅONUS

Innstilling:

Steigen kommune iverksetter et forprosjekt på renovering/ombygging av rådhuset. Målet med
forprosjektet er å avklare potensialet i renovering/ombyggrng 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 giennom bruk av bundet investeringsfond (fra tidligere
salg av kommunal eiendom).

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

t4ll5
SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL I(YSTMUSEET, NORDSKOT

Innstilling:

Steigen kommune avslår søknad fra Steigen kystlag ll9-I4, der de ønsker âkjøpe parsell av
gr 28bnr 142, i reguleringsplanen definert som Offentlig Plass (OP).

Behandling:

Tilleggsforslag fra administrasjonen v/Per Løken:
Steigen kommune ønsker å inngå avtale med Steigen kystlag og Nordskot utvikling om en

opparbeidelse av omsøkte areal.
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Vedtak:

Innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommune avslår søknad fra Steigen kystlag ll9-I4, der de ønsker äkjøpe parsell av

glrr 28bttr 142, i reguleringsplanen definert som Offentlig Plass (OP).

Steigen kommune ønsker å inngå avtale med Steigen kystlag og Nordskot utvikling om en

opparbeidelse av omsøkte areal.

t5/15
PRIORITERINGER KOMMUNALE VEIER 2015

Innstilling

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, Sommemesveien nærmest fzlkesveien på begge avkjørslene, 600 m
2. Bøveien, diverse partier, 800 m
3. Nordskot, fra fulkesvei ved tidligere ungdomshus og mot helikopterplass, diverse

partier, 800 m
4. Vinsnes, fra fulkesvei, 200 m
5. Røtnes, nordre og søndre, div strekninger, 600 m
6. Åbornesveien, utbedring nærïnest fflkesveien på Åbornes og i Breivika, 1000 m
1. Vågsveien, nærmest fflkesveien på Solheim og på Vinjen, 1000 m
8. Marhaug, veien mellom Kjell-Per Marhaug og Arne Marhaug, div strekninger, 600 m

Vedtak:

Enstemmig som innstilling.
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t6lt5
TILBUD OM Å OVERTA FORVALTNINGSANSVAR FOR VERNEOMRÅDER

Innstilling:

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 ny kommunestruktur, kan spørsmålet vurderes på

nytt.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

t7lt5
KOMMUNIKASJONSSTRATE GI 2OI4 - 2016 . MULIGHETSSTUDIER FOR
SALTEN

Innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til den framlagte kommunikasjonsstrategi.
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 knltet til informasjon og
folkehøring.

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer

18/15
BOSETTING AV FLYKTNINGER I2015

Innstilling:
Steigen kommune vedtar å bosette inntil 5 flyktninger i2015 avhengig av boligsituasjonen i
kommunen.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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t9lt5
UTTALELSE FRA STEIGEN FORMAIINSKAP, AD. TVEITERÅSUTVALGETS
FORSLAG.

Innstilling:

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 yngre 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 få
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.

Vedtak:
Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

20115

SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV IIYTT ORGEL I LEINESFJORI)
BEDEHUSKAPELL

Innstilling:

Steigen formannskap bevilger kr. 50.000,- i støtte til innkjøp av nytt orgel i Leinesfiord
B edehuskapell. B eløpet dekkes over di spo si sj onsfondet.

Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet.
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