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Medlemmer:

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

Innkalling:
Merknader:

Asle Schrøder (SP), Sissel Grimstad (SP), Fred Eliassen AP), Hanne
Aasvik (AP), Torbjørn Hjertø (AP), Evy Røyrno (AP), Thor Holand
(V), Hilde Husøy (V), Kjersti Gylseth (V), Thomas Fjordbak Jensen
(KRF), Magne Vik (FRP), Robert Dearsley (PP), Astri G. Valberg (PP),
Kjersti Synnøve Olsen (Rødt).
Salve Kildahl (SP) , Odd Rikard Bredal (SV), Elisabeth Hetzler (H)
ØysteinLaxaa (SP), Hugo Albriktsen (SV), Kjell T. Amtsen (H)
Torben Marstrand, Tordis Sofie Langseth, Kari Lynum, Turid
Markussen, Vegard Danielsen, Siv Johansen, Berit Woie Berg, Roy
Hanssen, Dag Robertsen, Elin B. Grytøyr. Ingar Andreassen fra firmaet
KPMG deltok /orienterte under behandling av sak 2lll5.

Godkjent.
Etter oppfordring fra Robert Dearsley ble sak 15 behandl et før sak 14.
Thomas Fjordbak Jensen tok opp saken om at møter blir flyttet og
oppfordret ordfører om å prøve å få en slutt på dette, da det har med
planlegging for kommunestyrerepresentantene og andre avtaler de må
gtrøre.

Hanne Aasvik ble innvilget permisjon fra 1. 14:00. Sigvart Bjerkenes
tiltrådte i hennes sted.

Astri G. Valberg ble innvilget permisjon kl. 16:00.
Hilde Husøyble innvilget permisjon kl. 16:40.

I forbindelse med behandling av sak 2llI5 ble habiliteten til Evy
Rø¡ano (sitter i styret for Cermaq Norway) og Torbjørn }Jjertø (vara til
styret i Cermaq Nordway) tatt opp,jfr. forvaltningslovens $ 6 E. Begge
fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. De ble begge
enstemmig erklært inhabile. Sigvart Bjerkenes og Ronald Pettersen
tiltrådte under behandling av sak 21./15. Fred Eliassens habilitet ble
også tatt opp til vurdering (to sønner som har jobbet i Cermaq, den ene

har sluttet og den andre slutter 1. mai 2015). Han fratrådte under
behandlingen av habilitetsspørsmålet og ble enstemmig erklært habil.
Til slutt ble det reist spørsmål om rådmann Torben Marstrand var habil
til å jobbe med denne saken, da han har jobbet i Cermaq. Det ble lagt
fram en vurdering fra avdokat Thomas Benson som konkluderte med at
har var habil. Kommunestyret erklærte han enstemmig habil.

10-34115 (På grunn av datafeil mangler sak22-32115)
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Rådhuset
828I LEINESFJORD
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Iæinesfiord
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Telefon: 909'l 40 19

Tefefaks: 757 78810



Behandlede saker:

Underskrifter:
Evy Røymo
Magne Vik

Vi bekrefter med våre underskrifter atmøtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pâmøtet.

Evy Røymo (sign.) Magne Vik (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,24.04.I5 r
Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

SPØRRETIME:

Spørsmål fra Steigen FrP v/Magne Vik:
<ündertegnede har fätt spørsmål fra innbyggere i kommunen ang. helikopter-landingsplassen
i Leinesfiord. Spørsmålene har handlet om ferdigstilling av helikopterplassen og om denne er
tatt i bruk, og hvis ikke. Når blir den tatt i bruk? Ønsker informasjon om hva som er gjort og
hva som event. gjenstår for å få den ferdigstilt?>

Tordis Sofie Langseth svarte:
<<Landingsplassen er bygd, det er bygd parkerings/snuplass for ambulanse, vei fram til
landingsplassen, lagt fram strøm til plassen, og veilys langs veien. Valg av plass og utforming
av plassen er gjort i samråd med 33O-skvadronen i Bodø.
Det som gjenstår er montering av markeringslys. Elektrikeren vi har bestilt jobben hos vil ikke
gjøre dette uten at Luftfartstilsynet har gitt konsesjon til landingsplassen i henhold til
<<Forskrift om konsesjon for landingsplassen). Inntil dette oppsto har vi lagt til grunn at det
ikke trengtes slik konsesjon for en så enkel og lite brukt landingsplass.
Vi har undersøkt dette nærmere, hatt kontakt med Luftfartstilsynet, og oppfatter at
landingsplassen er konsesjonspliktig. Vi må altså søke slik konsesjon. Vi vet ikke enda hvor
omfattende en slik søknadsprosess er, og jeg ser det som svært vanskelig å finne tid til å fä
dette gjort. Men vi prøver.
Vi vet heller ikke om detiløpet av prosessen med konsesjonssøknad vil dukke opp krav som
gtrør at det må gjøres mer arbeid i marka.
Vi vet ikke når vi kommer i mål med konsesjon. Men vi skal prøve å fr tillatelse til å arbeide
parallellt, slik at vi für tillatelse til å montere lys mens de behandler konsesjonssøknaden. Det
er det eneste som gjenstår i praksis for âta den i bruk.>
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SpørsmåI1 fra Fred Eliassen AP:
< Steigen Arbeiderparti har fätt informasjon om at det kan være stopp i forbindelse med
utbyggingen av barnehagen i Leinesfiord. Hva er eventuelt problemet og ftir dette
konsekvenser for ferdigstillelsen av barnehagen som så langt er stipulert ferdig Il1 2016?

Kari Lynum svarte:
<<I(orrekt at arbeidet er stoppet og at anbudet er lyst ut på nytt. Hvorvidt det blir forsinkelser er
vanskelig og si, men det kan bli en utsettelse av ferdigstillelse.>

SpørsmåI2 fra Fred Eliassen AP:
<Steigen kommunestyre har vedtatt en boligsosial plan der to bo-enheter er foreslått bygd på
Nordskot. Det er imidlertid mangel på tomter på Nordskot. Steigen Arbeiderparti er blitt kjent
med at også bygda har henvendt seg ved flere anledninger til kommunen om
problemstillingen, men er ikke fornøyd med å ikke fti svar på sine henvendelser. Vi spør om
det er noe som kan giøres politisk for å fÍi fortgang? Dette er en viktig sak for et samfunn som
er i utvikling.

Tordis SofÌe Langseth svarte:
<Jeg kjenner til at Nordskot Bygdelag har sendt to skriftlige henvendelser til kommunen
angående å skaffe byggeklare tomter på Nordskot. I tillegg har de hatt muntlig dialog med
ordfører og administrasjon. Brevene er av oktober 2013 og mai 2014. Kommunen har besvart
det første brevet skriftlig, det andre er ikke besvart skriftlig. Gjennom den muntlige dialogen
som har vært er det min oppfatning at bygdelaget har vært informert om hva kommunen har
foretatt seg i saken. Jeg skjønner imidlertid at bygdelaget ikke er fornøyd med det vi har
oppnådd av resultater i saken.
I korte trekk er situasjonen at det foreligger en godkjent reguleringsplan som inneholder flere
nye boligtomter. Tomtene ligger på privat grunn. Kommunen, både administrasjon og
ordfører, har skrevet i alt tre brev til grunneier iløpet av de to siste årene, med spørsmål om å

ffikjøpe tomter, men jeg oppfatter at grunneieren ønsker ikke å selge tomter til kommunen.
Der står saken. Fra administrasjonens side kan jeg ikke se at det er mer vi kan g¡øre;>

Spørsmål til spørretimen torsdag23.4.l4 vedrørende situasjonen i eldreomsorgen.

Det er nå ett år siden Nygårdheimen ble lagt ned, og beboerne måtte flytte ut. De ble forsikra
om at de skulle ffi det salnme, gode tilbudet hjemme, dersom de valgte dette alternativet.
Kommunestyret har i mellomtiden skjært ytterligere ned i helse- og omsorgssektoren. Rødt
Steigen vil gjerne vite hvilke konsekvenser dette har fütt for de eldre i kommunen, bl.a med
tanke p å hj emmehj elp situasj onen.
Spørsmålene våre er:

1. Har de som flyttet fra Nygårdsheimen fütt det tilbudet de ble lovet?

2. På hvilken måte har kuttene i budsjettet påvirket situasjonen til de eldre som har behov

for sykehjemsplass eller hjelp hjemme?

3. Hvor mange hjemmehjelpere er på jobb til en hver tid?

4. Får man like mye hjelp uansett hvor i vår vidstrakte kommune man bor?
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20..04.15
Rødt Steigen
Kjersti Olsen

Siv Johansen svarte:
Viser til spørsmål fra Rødt Steigen ang. tilbudet i helse - og omsorgssektoren, spesielt i
forhold til konsekvenser etter nedleggelse av Nygårdheimen og budsjettkutt som tjenesten er
blitt pålagt.
Vil som innledning bruke litt tid pä â gi en generell informasjon:
For 2014 er det registert 358 saker som er behandlet av pleie og omsorgstjenesten. Det ble gitt
11 avslag. Av disse gjelder 8 institusjon og omsorgsbolig, 3 gjelder støttekontakt og
omsorgslønn. Vi har I klagesak, som for øvrig ble tatt til føTge.lngen avslag eller klagesaker
for hjemmetjeneste.
I 2014 hadde vi 2 døgn med betaling for utskrivningsklare pasienter, 1 mindre enn i 2013.
Ä¡saker til de to døgnvar rent teknisk, ikke kapasitetsmessig. Det har vært godt belegg både
på sykehjem omsorgsbolig og på Toppen. Våren 2014 var det en god del ledig kapasitet, men
tatt seg opp igjen på høsten og har fortsatt utover vinteren. Det er alltid variasjoner i behovet,
men Helse og omsorg har ikke gitt noen úrstitusjon eller bolig-avslag med bakgrunn i
kapasitet.
Når spørsmålet er direkte relatert til nedleggelse av Nygårdheimen, er det riktig å repetere hva
som var status ved nedleggingstidspunkt:
Det var 4 beboere som hadde tilbud om permanent bolig og 3 andre som hadde tidsavgrenset
tilbud om vinteropphold eller rehabiliteringsopphold. Av disse fikk 5 tilbud om annen

omsorgsbolig/ eldrebolig og 2 valgfe å fllte hjem med bistand av hjemmetjeneste.
Så vidt vi er kjent med, var brukerne fornøyd med det tilbudet som ble gitt. Når en nå skal
vurdere om alle har fütt det tilbudet de ble lovet, er det viktig å poengtere at vi forholder oss

primært til brukeme og deres vurdering av behov, så lenge som brukerne er samtykke-
kompetente. Det kan noen gang hende at det kan være uoverenstemmelse mellom hva bruker
mener de har behov for og hvapãrørende mener.
Det hender at vi tilbyr både middagslevering og kjøring på butikk, men at bruker takker nei til
dette.

Så konkret over til de enkelte spørsmål:
1,. Har beboerne fått det tilbudet de var lovet?

Alle brukerne fikk ved utflyttingløfte om å fti et forsvarlig tilbud og det mener vi at det har de

fitt. Det forekommer selvsagt at det kan være uenighet mellom tjeneste, bruker ogpårørende
om hva et forsvarlig tilbud innebærer.
Vi ser at det er spesielt utfordringer knyttet til forhold som:
Praktisk bistand og transport.
Med praktisk bistand er det spesielt handling og søppelhåndtering.
Jeg velger derfor å presisere en del forhold knyttet til dette:
Transport er ikke et kommunalt ansvar. Kommunen har imidlertid tildelingsrett på TT-kort til
brukere som en mener ikke kan benytte seg av offentlig transport. Det er Nordland
Fylkeskommune som har ansvar for ordningen. Også der er det snakk om innsparinger, og

fulkeskommunen har nâlagf. opp til å spare inn på tilbudet. Innsparingen har i første omgang
bestått i å redusere tilbudet til de som ikke brukt ordningen i2014, slik at disse brukerne i
2015 far et redusert tilbud.
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Vi prøver imidlertid å være forekommende til å strekke oss lang både ang. kjønng, handling
og søppel. Men det er viktig å understreke at andre helsemessige primæroppgaver blir
prioritert og at en prioriterer de som ikke har noen i nærmiljøet som kan bistå.
Slike oppgaver som det her er snakk om, kan det kanskje være hensiktsmessig å ha en dialog
med frivillighetssentralen om.

2, På hvilken måte har budsjettkuttene påvirket situasjonen til de eldre som har

behov for sykehjemsplass eller hjelp hjemme?

Vi har en strengere prioritering enn tidligere, spesielt i forhold til tildeling av langtidsplass på
sykdem. Vi har mer fokus på å bruke korttidsplasser, avlastning og ikke minst på
rehabilitering og mestring i hverdagen.
Vi har så langt ingen avslag av hjemmetjeneste iløpe| av 2014, men noen avslag på

institusjon og boligtilbud. Dette mener vi ligger innenfor begrepet faglig forsvarlig. Vi ser at

belastningen på hjemmetjenesten har økt. Dette er jo en ønsket utvikling. Vi ser imidlertid at
vi ikke har hatt mulighet til å styrke tilbudet i hjemmetjenesten.

3. Hvor mange hjemmehjelpere er på jobb til enhver tid.

Hjemmehjelpstjenesten er kun pä dag tid og har som hovedoppgave å bistå i forhold til
praktisk bistand, da som oftest rengtrøing. Vi har deltidsstillinger og timelønnte og de avtaler i
stor grad sammen med brukeren om tidspunkt i forhold til det vedtaket som er gjort. Vi har de
siste 3 år hatt ledig kapasitet på hjemmehjelpstjeneste, men har hatt problemer med å
rekruttere personell. Vi gjennomføre nâ et effektiviseringsprosjekt i helse og omsorg, og håper
at det kan gi oss muligheter til å tenke litt nytt om tjenesten og organisering av denne. Dette vi
kanskje komme som et resultat når vi er ferdig med prosessen i omsorgsbolig på Steigentunet.
Det skjer selvsagt at hjemmehjelpere kan bli syke, og da kan vi ha problemer med å skaffe
vikar. Vi prøver å ha en god dialog med bruker, evtpârørende i forhold til hvordan dette kan
løses. Vi har budsjettert med2,53 årsverk til hjemmdelp.

4. Får man like mye hjelp uansett hvor en bor i vår vidstrakte kommune?

Vi tilstreber oss å kunne gi like mye hjelp til hver enkelt ut fra hvilket behov vedkommende
har og ikke ut fra hvor de bor. Vi ser at behovet i hjemmetjenesten har økt mye og harlharhatt
brukere med behov for bistand 2 ganger både på Bø, Straumfiord og Leines. Det hender at
kveldsvaktakjører opptil20 mil på ei vakt, vi må selvsagt vurdering hvordan tilbudet best kan
gis også i forhold til äfa en forsvarlig og effektiv drift.
Det vil alltid kunne være diskusjoner om hva som er et forsvarlig tilbud, og jo flere som skal
ha meninger om dette, jo flere synspunkter fär en på dette. Det er også viktig å ha fokus på
hva som er et kommunalt ansvar innenfor helse- og omsorgslovgivningen og hva andre
forvaltningsnivå har ansvar for. I tillegg er det også områder som er et privat ansvar. Vi
prøver så godt vi kan å tilby bistand slik at brukerne kan leve et mest mulig selvstendig liv og
ha glede over å mestre noe selv i hverdagen.
Hjemmetjenesten har greid å effektivisere driften betydelig uten ressursøkning og resultatet av
effektiviseringsprosessen vil vise om vi greier å forsterke den dreiing som vi holder på med
fra mye institusjonsomsorg til mer hjemmetjeneste.
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10/15

Ånsvrnr,DrNc 2014

¡¡¡st!iling:
Kommunestyret tar rådmannens årsmelding for 2014 til etterreüring.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

rt/15
REGNSKAP 2OI4

l. Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap med rådmannens

regnskapskommentarer/årsberetning som Steigenkommunens regnskap for2074.
2. Adminishasjonen bes fremme forslag til inndekning av merforbruket i forbindelse med

første bud sj ettregulering.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

12115

VALG AV VALGSTYR/LEDER OG NESTLEDER I VALGSTYRET VED ÅRETS
KOMMT]NESTYRE. OG FTLKESTINGSVALG

Stoigen kommunestyre velger formannskapets representanter/yararepresentanter som valgstyre
ved høstens kommunestyre og frlkestingsvalg. Som leder og nestleder velges hhv.ordfører og
varaordfører.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.



t3lts
OPPRETTELSE AV FOND . FLYKTNINGETJENESTEN

Innstilling:
Steigen kommune vedtar å opprette et fond der overskudd av flyktningetjenesten settes inn.
Fondet øremerkes flyktningetj enesten.

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Fred Eliassen:
<Steigen kommune vedtar å utsette saken om opprettelse av fond - flyktningetjenesten. Saken

tas opp i forbindelse med budsjettarbeidet.>

Vedtak:
Utsettelsesforslaget fra Fred Eliassen ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

14115

BOSETTING AV FLYKTNINGER I2015

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

Behandling:
Forslag fra Fred Eliassen:
<Steigen kommunestyre vedtar å bosette inntil 10 flyktninger i201,5 avhengig av
boligsituasjonen i kommunen.>>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslag fra Fred Eliassen, ble
Fred Eliassens forslag vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

tslts
UTVIDELSE AV STILLING KNYTTET TIL FLYKTNINGETJENESTEN

Innstilling:
Steigen kommune vedtar å styrke bemanningen i Flyktningetjenesten i Steigen fra 1.mai 2015

med ett årsverk . Styrkingen av tjenesten skal gätil ä styrke integrering - og
bosettingsarbeidet, samt arbeidet i introduksjonsprogrammet og individuelle planer, slik at

målretta arbeid knfta til jobb, utdanning og yrkesvalg kan gjøres på et tidlig tidspunkt.
Stillingen finansieres i 2015 i tråd med saksutredningen, og innarbeides i det ordinære
budsjettet fra20l6.
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Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt med 16 mot I stemme.

t6lrs
KOMMUNEREFORMEN - INVOLVERING . FOLKEAVSTEMMING

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar i medhold av kommuneloven $ 39 b at det i forbindelse med

kommunereformen skal avholdes en rådgivende folkeavstemming. Dette som et ledd i å
involvere kommunens innbyggere i prosessen rundt kommunereformen.

2. Tidspumkt for denne folkeavstemmingen fastsettes senere, men planlegges gjennomført
våren 2016.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

17115

KOMMUNIKAS JONS STRATE GI 2014 . 2016 - MULIGHET S STUDIER 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 kostnaderknyttet til informasjon og
folkehøring.

Behandling:

Forslag fra Asle Schrøder til nytt pkt. 2:
<<I(ommunestyret slutter seg til at det sendes en søknad til KMD om midler til å dekke
kostnader knyttet til informasjon og folkehøring.>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom Asle Schrøders endringsforslag og forslag fra
administrasjonen ble Asle Schrøders forslag enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
1. Kommunestyret slutter seg til den framlagte kommunikasjonsstrateg
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2. Kommunestyret slutter seg til at det sendes en søknad til KMD om midler til å dekke
kostnader knyttet til informasjon og folkehøring.

l8/15
DETALJREGULERINGSPLAII STEINBRUDD K:I ØLÅSBN

Innstilling:

Plan- og ressursutvalget tilrår at Steigen kommunestyre godkjenner detaljreguleringsplan
steinbrudd Kjølåsen med Planbeskrivelse daßrt 17.03.2015, Planbestemmelser datert
17.03.2015 og Plankart datert 19.03.2015. Jfr. plan- og bygningslovens ç 12-12.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

19115

STRATEGISI( N,¡ÐRINGSPLAN 2OI5 - 2OI9

Innstilling:
Steigen Kommunestyre vedtar den foreliggende Strategiske Næringsplan for perioden2015
til2019. Planen blir en del av kommunens nye kommuneplan.

Behandling

Forslag fra Evy Røymo om nytt pkt. 2:
<<Det utarbeides konkrete handlingsplaner med måI, delmål, tidsfrister og ansvarshavende for
dette der dette er mulig. Ansvar Plan- og ressurssutvalg/rådmannen.>

Vedtak:

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.
Nytt pkt. 2 fraBvy Røymo ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
1. Steigen Kommunestyre vedtar den foreliggende Strategiske Næringsplan for perioden 2015
til2019. Planen blir en del av kommunens nye kommuneplan.

2.DeLutarbeides konkrete handlingsplaner med måI, delmål, tidsfrister og ansvarshavende for
dette der dette er mulig. Ansvar Plan- og ressursutvalg/rådmannen.
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20lts
AVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM SALTENKOMMUNENE OG
BODØ KOMMUNE

Innstilling:
1. Steigen kommune deltar i en interkommunal legevaktsformidlingog etablering av

nødnett saÍrmen med de andre Salten-kommunene.
2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter verskonìmune-modellen med Bodø

kommune som vertskofirmune.
3. Økte kostnader må innarbeides i budsjettet for 2015.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

2U15
FORDELING AV KONSESJONSPENGER

Innst:lli¡g¡

Forslag 1:
Lakseslakteriet på Storskj æret.

Etablering av et lakseslakteri på Storskjæret, etablering av utleieselskapet <Storskjæret AS) -
36 mill. kr.

Forslag 2:
Etabl ering av <<Stei gen Investeringses el skap AS >.

Etablering av lnvesteringsselskap (investeringsfond) med fokus på lokal nærings- og
samfunnsutvikling- 9 mill. kr.

Forslag 3:
Opp gradering kommunale veier.
1,5 mill. kr. til asfaltering og 2 mill. kr. til ekstraordinære oppgraderinger

Forslag 4:
Datamaskiner til skoler og barnehager.
Utskifting og oppgradering av dataparken på skolene og barnehagene - I mill. kr.

Forslag 5:
Stimulering tilfl ytting og boligbygging.
Eksempelvis tilbud om gratis byggetomt og stimulerende tiltak innenfor kommunalt regelverk

- 3,8 mill. kr.

Behandling:
Forslag fra Rødt v/Kjersti Olsen:
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< Steigen kommune inngår forhandlinger med Cermaq Norge om etablering av et lakseslakteri
på Storskjæret. Forhandlingsutvalget rapporterer fortløpende til kommunestyret, og alle
avtaler fattes som vedtak av kommunestyret.

Kommunen forplikter seg til å tilrettelegge området i forhold til nødvendig infrastruktur, med
de kostnader dette måtte medføre. Øvnge investeringaskostnader er firmaet selv ansvarlig for.

Subsidiært:
Styret i kommunale aksjeselskaper skal innbefatte formannskapet i sin helhet.
Generalforsamlingen i kommunale aksjeselskap skal bestå av kommunestyret alene.>

Forslag fra alle partiene:
Steigen kommunestyre gir ordføreren fullmakt til signering av Prosessavtale mellom Steigen

kommune og Cermaq NorwayAS.

* Alle avtaler må vedtas av kommunestyret.
* Alle forslag til vedtekter og styresammensetning må vedtas av kommunestyret.
+ Stiftelse av selskapene <<StorskjæretAS>> og <Steigen Investeringsselskap> etter

Kommunestyret har godkj ent vedtekter og styresammensetning.

Etter selskapene er vedtatt stiftet far ordføreren fullmakt til ä overføre som beskrevet under:
* Egenkapitalinnskudd i <StorskjæretAS>
* Overførsel av Tings innskuddet består av tomten gnr.47, bnr. 89. Kaianlegget inngår

ikke som Ting innskudd men vil bli utskilt og fortsatt være eiet av Steigen kommune.
* I tillegg vil Steigen kommune skyte inn 36 ml\OK kontanter fra konsesjonsgebyrer

fra 5 grønrre konsesjoner som kommunen ble tildelt vertskapet for ((8Prop. 1 S
(2013-2014)), Prop. 1 S Tillegg I ((2013-2014) og senere vedtak i stortinget)).

* Awikle dagens leieavtale på Storskjæret.
* Partiet Høyres sitt forslag vedlegges til bruk i det videre arbeid.

Vedtak:
Forslag fra Rødt falt med 2 mot 15 stemmer
Forslag fra partiene ble enstemmig vedtatt.

33115

VEDTEKTER FOR STEIGENBARNEIIAGEN

Innstilling:
Vedtektene for Steigenbarnehagen vedtas slik de er skrevet i saksutredningen.

Behandling:

Forslag fra AP v/Evy Røymo:

$ 9: Blå tekst angående hovedopptak strykes og byttes til:
< Det giennomføres et hovedopptak i året. Hovedopptaket kunngjøres i lokalavisen/media og

Side 13 av 14



ved oppslag i opptakskretsene. Søknadsfristen settes til 1. mars. I tillegg til hovedopptaket tas

det jevnlig inn barn i barnehagene så fremt det er ledige plasser. Svar på søknad om
barnehageplass til 1. mars skal sendes søker innen 15. mars. Øvnge søknader skal besvares
innen 3 uker fra mottatt søknad. Det praktiseres venteliste slik at event. ledige plasser raskt

fulles opp.)

$ 10: Stryk de siste 2 setningene (btå) og sett inn:
<<Barn skal være tdt 10 mnd. ved oppstart barnehage.>

$ 11: Fjern 2. setning i forslaget.Legg til til slutt:
< Klagene behandles innen 1 måned. Så snart klagebehandlingen er over skal avholdte plasser

frigis og fordeles.>>

$ 13: Angående mislighold av betaling: 4. setning endres til:
< Ved misligholdelse av betalingsplikten over I mnd. etter forfall/betalingsutsettelse kalles
foreldrene inn til møte med opptaksutvalget for å avklare forholdet. Opptaksutvalget skal
vurdere alternative løsninger før event. oppsigelse av barnehageplass. I utgangspunktet skal
ingen barn miste sin plass pga foreldres manglende betalingsevne.))

Vedtak:

Forslag fra AP vlBvy Røyrno ang. $ 9 ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer.
Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. $ 10 falt med 5 mot 1l sternmer.
Forslag fra AP v/Evy Røymo ang. $ 11 ble vedtatt med 15 mot I stemme.
Forslag fra AP vlBvy Røymo ang. $ 13 falt med 4 mot 12 stemmer.

De øvrige $$ i vedtektene ble enstemmig vedtatt.

34lrs
RAMMETIMETALL FOR GRUNNSKOLEN 2015-2016
Innstilling:
Rammetimetallet for skoleåret 201512016 vedtas med 632,16 o/o årsverk på Steigenskolen
Leines, 643,94 o/o årsverk på Steigenskolen Nordfold og3254,88 o/o årsverk på Steigenskolen
Leinesfiord.

Behandling:
Utsettelsesforslag fra Asle Schrøder:
<Saken utsettes til 4. mai da det holdes møte ang. skole/bamehager.>>

Vedtak:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Møtet hevet.
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