
Steigen kommune

NIIØTF,PROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
27.08.2015 Tid: KI.09:00- 12:45

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Rett utskrift,
Leinesfiord,27 .08.15

õL// õ.
Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

Asle Schrøder (SP), Fred Eliassen (AP), Elisabeth Hetzler (H), Robert
Dearsley (PP), Kjersti Olsen (Rødt), Thor Holand (V)
Hanne Aasvik (AP)
Sissel Grimstad (SP)

Torben Marstrand, Siv Johansen, Vegard Danielsen, Turid Markussen

Godkjent
Møtet startet med 6 av 7 representanter. Representanten Thor Holand
ankom møtetkl. l0:00.
4t-461t5

Underskrifter:
Fred Eliassen
Kjersti Olsen

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

Fred Eliassen (sign.) Kjersti Olsen (sign.)

Orienteringer: Steigen Investeringsselskap AS
Storskjæret AS

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 9097 40 19

Telefaks: 757 78810
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411t5
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORD.SALTEN LANDBRUKSTJENESTER SA

Innstilling:
Steigen kommune vedtar å avslå søknad om et engangstilskudd på kr 40.000,- til Nord-Salten

Landbrukstjenester SA i henhold til søknad datert 28.05 .2015.

Behandling:

Forslag fra Asle Schrøder:
<Steigen kommune vedtar å innvilge søknaden om kr. 40.000,-.)

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslag fra Asle Schrøder ble

forslaget fra Asle Schrøder enstemmig vedtatt.

421t5
DISPONERING AV KONSESJONSPENGER . INVESTERING I DATAUTSTYR I
SKOLENE

Innstilling:
Kommunestyret vedtar å anvende inntil 1 mill. kr. av tidligere tildelte konsesjonspenger til
oppgradering/investering i datautstyr innenfor oppvekstsektoren. Det forutsettes at

investeringene/oppgraderingene skjer i samråd med kommunens EDB-konsulent.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

4311s

EKSTRA INVE STERINGSIìVIIDLER ASFALTERING 2 O 1 5

Innstilling:
Det tilrås ei ekstra bevilgning på 1,5 mill. kr. eks mva. til asfaltering av kommunale veier på

investeringsbudsjettet for 2015. Bevilgninga f,rnansieres av tilførte midler i form av

konsesj onsavgifter innen havbruk.

Behandling:

Forslag fra Asle Schrøder: <Administrasjonens innstilling med et beløp pä 3,5 mill. kr.>

Forslag fra Robert Dearsley: <Administrasjonens innstilling med et beløp på 5 mill. kr'>
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Forslag 2 fra Asle Schrøder: <Bøveien, 800 m flyttes fra listen med ekstraordinært

vedlikehold av kommunale veier og over på 6. plass på listen over asfaltering av kommunale

veier. Marhaugveien settes inn på 7. plass.

Vedtak:

Administrasjonens forslag falt med 5 mot 1 stemme.

Forslag fra Asle Schrøder falt med 4 mot 2 stemmer.

Forslag fra Robert Dearsley ble vedtatt med 4 mot2 stemmer
Forslag 2 fra Asle Schrøder ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
Det tilrås ei ekstra bevilgning 5 mill. kr. eks mva. til asfaltering av kommunale veier på

investeringsbudsjettet for 2015. Bevilgninga finansieres av tilførte midler i form av

konsesj onsavgift er innen havbruk.
Bøveien, 800 m flyttes fra listen med ekstraordinært vedlikehold av kommunale veier og over
på 6. plass på listen over asfaltering av kommunale veier. Marhaugveien settes inn på 7. plass

44115

KOMMUNEREFORM

Innstilling:
Formannskapet vedtar med bakgrunn i den framlagte utredning omkring en ny Nordsalten

kommune samt arbeidsgruppens vurdering omkring en Indre Salten kommune at Steigen

kommune på nåværende tidspunkt ikke skal gå inn forhandlinger om intensjonsavtaler på

noen av disse to altemativer. Formannskapet vedtar også at der ikke skal gjennomføres en

meningsmåling men at kommunens reformutvalg fortsetter forhandlingene med Bodø og de

kommuner som ønsker å utrede en ny kommune med bodø som sentrum.

Forhandlingsresultatet vil være gjenstand for en endelig folkeavstemning på vinteren/våren

20r6

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.

45115

BUDSJETTREGULERING 2015

Innstilling:
1. I forbindelse med innføring av A-melding har det fra dataleverandørene som har blitt

berørt av systemendringene kommet fakturaer på totalt kr. 414.556,- inklusive

merverdiavgift. Det har i tillegg medgått 150 arbeidstimer ekstra i forbindelse med

dette hos økonomi-avdelingen. Utgiftene i forbindelse med dette kr. 500 000

overføres til investerings- regnskapet og dekkes av ubrukte lånemidler.

Side 4 av 6



2. Det har vært nødvendig å gå til anskaffelse av pakkemaskin på kjøkkenet ved

Steigentunet. Dette har medført en utgift på kr. 150.000,-, som foreslås dekket over

investeringsregnskapet ved bruk av lånemidler.

3. Flyktningetjenesten har fåttinnvilget en ekstra stilling. Lønnsutgifter for perioden

01.09. _ 3I.12.2015 legges inn og dekkes gjennom økning i integreringstilskudd.

4. Det er vedtatt å bosette en syrisk familie, og merutgifter i forbindelse med dette er

beregnet til kr. 230.000 som dekkes ved økt integreringstilskudd.

5. PUD har behov for følgende budsjettregulering. Økte utgifter til konsulent i

forbindelse med Lean-prosjektet kr. 400.000,- dekkes av innvilget tilskudd fra KS på

tilsvarende beløp.

6. Det er ikke budsjettert med lønn til vikar i forbindelse med sykefravær som Steigen

kommune mottar refusjon for fra Nav. Dette gjelder både syke- og fødselspenger. For

å unngå store awik i forhold til budsjettet legges mottatt refusjon fra Nav inn som

både inntekt og utgift. Reguleringen vil netto effekt lik 0 i regnskapet.

7. Det er ikke budsjettert med momskompensasjon. For at regnskapet ikke skal få store

awik i forhold til budsjett legges faktisk momskompensasjon inn både som utgift og

inntekt. Reguleringen vil netto effekt lik 0 i regnskapet.

I tillegg til ovennevnte budsjettregulering er det foretatt følgende administrative

omdisponeringer :

Underforbruk på brøyting -kr. 250.000,-

Merinntekter kaileie -kr. 50.000,-

Vakanse fastlønn -kr. 100.000,-

Underforbruk energi -kr. 70.000,-

UnderforbrukHerredshuset -kr. 40'000,-

Ilnderforbr Steisent. Enersi-kr. 35 0000-
Totalt -kr. 860.000,-

Disponeres slik:

Sommervedlikehold veier

Konsulent plan

Mindreinntekter gebyr

Nordfold skole vedlikehold

Sentralskolen vedlikehold

Steigentunet vedlikehold

kr. 200.000,-

kr. 150.000,-

kr. 200.000,-

60.000,-

50.000,-

150.000,-

s0.000.-

kr
kr
kr
krToooen
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46115

TV.AKSJOIIEN 2015 - BIDRAG FRA STEIGEN KOMMUNE

InnstÍlhng:
Steigen formannskap bevilger kt. 5.000,- til TV-aksjonen 2015 som går til Regnskogfondet.

For-mannskapet ber administrasjonen om å" finne dekning for beløpet.


