
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested
i|l4øtedato

Rådhuset, Leinesfiord
08.07.2015 Tid: Kl 09:00 - l2:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Asle Schrøder, Fred Eliassen, Evy Røymo, Odd Rikard Bredal, Thor
Holand, Hilde Husøy, Kjersti Gylseth, Elisabeth Hetzler, Robert
Dearsley, Astri G. Valberg og Kjersti Olsen
Sissel Grimstad, Salve Kildahl, Hanne Aasvik, Torbjøm Hjertø,
Thomas Fjordbak Jensen og Magne Vik
ØysteinLaxaa, Kari Danielsen, Liv Rigmor Eidissen, Sigvart
Bjerkenes, Torhild Nilsen og Hildur Kristiansen
Torben Marstrand og Per Løken

Godkjent
Evy Røymo ble enstemmig erklært inhabil jfr Forvaltningsloven $6e i
sak 50/l 5

48 - 501t5

Underskrifter: Sigvart Bjerkenes og Torhild Nilsen

Møte startet med utdeling av Kongens fortjenestemedalje til Tore Hekneby

Orientering om Allhuset KF av Evy Røymo

Henvendelse fra Rødt Steigen: <1. Forslag til igangsetting av plan for mottak og integrering av
flyktninger. Rødt foreslår at kommunen ved rådmann tar initiativ til å få utarbeidet en

flyktningeplan for Steigen. Vi foreslår også at planarbeidet utføres som et samarbeid mellom
flyktningetjenesten og KIIN, senter for kunnskap og likestilling, som har kompetanse og
erfaring på området. 2. Etterlyser også handlingsplan mot vold i nære relasjoner. En
tverrfaglig gruppe, sammensatt av folk fra kommunens brede kompetanse på familie, barn, og
helse, som også kan tenkes å samarbeide med Krisesentret i Salten. Gruppen må tildeles
ressurser slik at de ffir gjennomført sitt arbeid.>
Svar fra Rådmann: <Det jobbes med begge sakene i kommunens lederteam>

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



Sigvart Bj erkenes (sign) TorhildNilsen (sign)



SAKSLTSTE

Arkivsaksnr.
Tittel
1sl508
REVIDERING AV GODTGJøRELSE

151507

FORPROSJEKT UTREDNING - BARNEHAGESTUIilUR NORD.
STEIGEN

15/514
OPPDATERING ANGÅENDE PLAIIER STORSKJÆRET



48115

REVIDERING AY GODTGJØRELSE

Innstilling:
Steigen kommunestyre vedtar å godkjenne revidert forslag til godtgjøring til folkevalgte i
Steigen kommune. De nye satser gjelder fra neste kommunestyre periode hhv valgene til de

enkelte utvalg er gjennomført.

Behandling:
<Leder for Folkehelserådet ble også tatt med. Samme sats som leder Eldrerådet>

Vedtak:
Innstilling vedtatt med 16 mot I stemme.

49lts
FORPROSJEKT UTREDNING - BARNEHAGESTUKTUR NORD.STEIGEN

Innstilling:
Kommunestyret vedtar igangsettelse av en utredning av barnehagestrukturen i Nord-Steigen.

Behandling:
Tilleggsforslag fra Venstre: <Det opprettes en arbeidsgruppe med brukerrepresentanter som

skal være med i utredningen. Arbeidsgruppen vurderer folkemøte i Nord-Steigen.>

Vedtak:
Begge forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtaket lyder da slik:
Kommunestyret vedtar igangsettelse av en utredning av barnehagestrukturen i Nord-Steigen.

Det opprettes en arbeidsgruppe med brukerrepresentanter som skal være med i utredningen.

Arbeidsgruppen vurderer folkemøte i Nord-Steigen
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50/15
OPPDATERING ANGÅENDE PLANER STORSKJ.ItrRET

Innstilling:

Ordfører får fullmakt til å undertegne den fremforhandlede samarbeidsavtalen samt

fremforhandle alle øvige avtaler som må på plass for å realisere byggingen av slakteriet på

Storskjæret så raskt som mulig, innenfor rammene til den fremforhandlede samarbeidsavtalen.

Behandling:
Evy Røymo ble erklært inhabil, og har ingen medvirkning i saken.

Forslag fra Kjersti Olsen: <Ordfører får fullmakt til å undertegne samarbeidsavtalen. Alle
andre avtaler som forplikter kommunen til Cermaq, skal legges fram for kommunestyref 1ør

godkjenningfør de signeres av ordfører. Ved tidsnød kan dette gjøres pr epost.>

Vedtak:
Ved altemativ votering mellom administrasjonens forslag og forslag fra Kjersti Olsen, ble
administrasjonens forslag vedtatt med 14 mot2 stemmer.
Vedtaket lyder da slik:
Ordfører får fullmakt til å undertegne den fremforhandlede samarbeidsavtalen samt

fremforhandle alle øvrige avtaler som må på plass for å realisere byggingen av slakteriet på

Storskjæret så raskt som mulig, innenfor rammene til den fremforhandlede samarbeidsavtalen.

ll4øte hevet
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