
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
22.10.2015 Tid: Kl.09:00-15:30

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

lL,/ Ø, v

Asle Schrøder (SP), Arne B. Vaag (V), Sissel Grimstad (SP), Fred
Eliassen (AP), Kjersti Olsen (Rødt)

Torben Marstrand, Turid Markussen, Dag Robertsen, Siv Johansen

Godkjent.
Sak 50/15 ble behandlet etter sak 47115 etter ønske fra Kjersti Olsen
(RødÐ. Kjersti Olsen fikk permisjon fra møtet kl. 14:30.

47-50lls

Underskrifter:
Arne B. Yaag
Kjersti Olsen

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

bestemt pämøtet.

Arne B. Vaag (sign.) Kjersti Olsen (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord,22.10.1.5

/ag/r

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19

Telefaks: 757 78810



Orienteringssaker: * Pe¡sonalarbeid -Rådmannen orienterte.
t Stors\iæret - Rådmannen orienterte ang. framdrift.
* Økonomirapport august 2015 - Økonomileder, rådmann og loder

Helse- og omsorg og personalsjef orienterte.
* Sak unntatt oflenrlighet, Jft. Off.l. $ 23.
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Saksnr.

47/ts

48/15

49/15

s0/15

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
t5/778
øKONOMISK RAMME FOR LOKALE T'ORIIANDTINGER 2015 KAP 3
oG5

t5/:t93
ETABLERING AV STEIGEN INVESTERINGSSELSKAP AS

t5l5I4
ETABLERING AV STORSKJ,4RET AS

t5l63t
DISPONERING AV KONSESJONSFENGER
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47115

ØKONOMISK RAMME FOR LOKALE FORIIANDLINGER 2015
KAP3OG5

Innstilling:

Steigen Formannskap vedtar å fastsette en økonomisk ramme for lokale forhandlinger i 2015,

i kap 3 og 5 på kr 500.000,-.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

481r5
ETABLERING AV STEIGEN INVESTERINGSSELSKAP AS

Innstilling:
Administrasjonen gis fullmakt til å stifte selskapet med det foreslåtte kapitalinnskudd,
vedtekter og investeringsretningslinjer samt foreslåtte styresammensetning og daglig leder

Behandling:

Forslag fra Rødt:
<Formannskapet og kommunestyret i Steigen kansellerer tidligere vedtak om
opprettelse av de kommunale aksjeselskapene <Steigen Investeringsselskap AS>
og <Storskjæret AS>.
Det nedsettes et utvalg som utarbeider en ny plan for disponering av

konsesjonspengene. Utvalget består av 1 person fra hvert parti i kommunestyret.
Senterpartiet har lederen i utvalget, Arbeiderpartiet nestleder. Planen vedtas av
kommunestyret.

Begrunnelse.
Opprettelse av disse kommunale aksjeselskapene fratar politikerne kontroll og

innsyn i viktige politiske beslutninger. Disponering av kommunale midler må
være kommunestyrets ansvar og den kommunale administrasjonen har
kompetanse og ressurser til äutføre dette arbeidet.>

Vedtak:
Forslag fra Rødt falt med I mot 4 stemmer.
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Deretter ble det stemt over punkter i Stiftelsesdokumentet.

Pkt.2: Selskapets vedtekter:

$ 3 endres til:
<Selskapets formål er å investere i selskap hjemmehørende og med virksomhet i Steigen

kommune.> - Enstemmig.

$ 6 endres til:
<Steigen kommunestyre som er selskapets generalforsamling skal fastsette retningslinjer for
hvordan selskapet skal driftes, herunder fastsette styrets beslutningsmyndighet og selskapets

investeringsprofil.> - Enstemmig.

Nv$7:
<Steigen kommunestyre som er generalforsamling fastsetter honorar til daglig leder,

styreleder og styremedlemmer.> - Enstemmig.

Nv$e:
<Formannskapet er selskapets styre. Ordfører er styrets leder.>

-Enstemmig.

Pkt.3: Aksjetegning:
Forslag fra Rødt:
<Aksjenes pålydende skal til saÍrmen være kr. 5 000 000.) Falt med L mot 4 stemmer.

Pkt. 6: Styret og daglig leder.
Forslag fra Rødt:
<Daglig leder skal være Knut Andersen.> - Falt med 1 mot 4 stemmer.

Det ble deretter stemt over Styrets beslutningsmyndighet.

Pkt. 1. Beløpsgrense på investeringer.
Endres til:
<Styret kan beslutte over investeringer opp til 100 000 kr. Investeringer > 100 000 kr avgjøres

av kommunestyret etter innstilling fra styret.> - Enstemmig.

Investeringsretningslinjer for Steigen Investeringsselskap AS:

Satsingsområder
Enstemmig vedtatt å stryke punkt om satsingsområder.

Hvor investerer vi?
Endres til:
Selskapet investerer utelukkende i det geografiske området som Steigen kommune i dag

representerer.> - Enstemmig.

Investerin gskriterier
Nytt kulepunkt 7.

< Etablering av kvinnearbeidsplasser.) - Enstemmig.
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Hvordan søker jeg og Kapitalverdimetoden strykes - Enstemmig.

Til slutt ble administrasjonens forslag endret til:
<Administrasjonen gis fullmakt til å stifte selskapet med et kapitalinnskudd på 45 mill. kr.,
vedtekter og investeringsretningslinjer samt den foreslåtte styresammensetning og daglig
leder.> - Vedtatt med 4 mot I stemme.

49115

ETABLERING AV STORSKJ.ItrRET AS

Innstilling:
Administrasjonen gis fullmakt til å stifte selskapet med det foreslåtte kapitalinnskudd,
vedtekter samt foreslåtte styresammensetning og daglig leder.

Vedtak:

Endring i stiftelsesdokument:
1. <Formannskapet er stifter av selskapet.> - Enstemmig.

Endring i vedtekter for Storskjæret AS:
Ny $ 6: <Steigen formannskap er generalforsamling.> - Enstemmig.

Ny $ 7: <Selskapets styre skal bestå av 1-5 medlemmer som velges av generalforsamlingen.>-

Enstemmig.

Ny $ 8: <Rådmannen eller den han bemyndiger er selskapets daglige leder.> Vedtatt mot 1

stemme.

Forslag fra Rødt: <Arne B. Vaag er selskapets daglige leder.> Forslaget falt med I mot 4
stemmer

Administrasjonens forslag til vedtak endres til:
<Steigen kommunestyre gir formannskapet fullmakt til å stifte selskapet med et

kapitalinnskudd på 36 mill. kr., vedtekter samt den foreslåtte styresammensetning og daglig
leder.> - Vedtatt med 4 mot I stemme.
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50/15
DISPONERING AV KONSESJONSPENGER

Innstilling:

Forslag til disponering:
Steigen kommune ble tildelt 53 millioner som en andel av konsesjonsgebyrene Cermaq betalte
for 5 grønne konsesjoner som bedriften valgte å plassere i Steigen kommune. Kommunestyret
har allerede disponert en del av disse midler, med dette fremmes forslag til fordeling av de

resterende midler.

Status
Disponerte midler
Storskjæret
Datautstyr steigenskolen
Asfaltering

(MNoK)
36

1

t,5
SUM 38,5

Midler til disponering
N æringsfond/l nvesteringselskap
Mobildekning
Kultur sal, lydanlegg og utstyr
Ege n a nd elsfi n a nsi eri n g

i nfrastru ktu r

9

2,5

L

2

SUM 7'4,5

TOTAL 53

Næringsfond/investeringsselskap (9 millioner)
Der foreslås avsatt 9 millioner til etablering av et lokalt investeringsfond. Fondet skal

forvaltes av selskapet <Steigen Investeringsselskap AS>. For øvrige detaljer rundt
fondsforvaltning o g investeringsretningslinj er henvises til vedlegget
<investeringsretningslinjer for Steigen Investeringsselskap AS> og til selskapets vedtekter.
Midlene skal primært brukes til stimulerende tiltak til næringsutvikling i Steigen kommune
(se investeringsretningslinjer for Steigen investeringsselskap AS) eksempelvis egenkapital
investeringer og lån.

Mobildekning (2,5 million)
Mobildekningen i deler av kommunen er dårlig, hhv ustabil. Telenor tilbyr kommuner med

områder med dårlig dekning og et befolkningsgrunnlag som ikke gir grunnlag for økonomisk
lønnsom drift en <spleiselags Model> til å finansiere etablering av mobildekning. Steigen
kommune har 3 områder som peker seg ut:

. Bø og Skagstad området på Engeløya
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o Brennvika

o Nordfold

Bø, Skagstad og Brennvik er preget av manglende dekning. Det vil være nødvendig med
etablering av en ny sendestasjon på hver plass for å skape forbedringer.
Nordfold området opplever en ustabil dekning spesielt i dårlig vær, dette skyldes en værutsatt
strømtilførsel til sendestasjonen på Vinkenes. Til avhjelp er det nødvendig å etablere en ny
strømtilførsel via en sjøkabel fra Äbornes over follfiorden. Steigen kommune er bedt i et
spleiselag med kraftselskapet og Telenor på etablering av dette.

Kultur sal, lydanlegg og utstyr (1 million)
Etableringen av kultursalen i Leinesfiord vil åpne muligheter både for å avholde kulturelle
arrangementer som konserter og teater forestillinger etc men også konferanser og
møteaktiviteter. For gjennomføringen av slike arrangementer er det viktig med godt og
profesjonelt utstyr, i budsjettet er ikke avsatt midler til slikt utstyr derfor fremmes med dette et
forslag om å avsette I million kroner til å anskaffe det nødvendige lydutstyr.

Egenandelsfinansiering infrastruktur (2 millioner)
Det foreslås avsatt 2 millioner kroner til infrastrukturprosjekter del eller helfinansiering.
Mulige prosjekter:

¡ Etablering av gangvei fra Steigentunet til stranden på Hellvika

o Ferdigstilling av industriområdet i Nordfold havn

¡ Evtl infrastrukturprosjekter relatert til næringsaktivitet på Storskjæret.

Behandling:

Forslag fra Rødt:
<<Formannskapet og kommunestyret i Steigen kansellerer tidligere vedtak om
opprettelse av de kommunale aksjeselskapene <Steigen Investeringsselskap AS>
og <Storskjæret AS>.
Det nedsettes et utvalg som utarbeider en ny plan for disponering av
konsesjonspengene. Utvalget består av 1 person fra hvert parti i kommunestyret.
Senterpartiet har lederen i utvalget, Arbeiderpartiet nestleder. Planen vedtas av
kommunestyret.

Begrunnelse.
Opprettelse av disse kommunale aksjeselskapene fratar politikerne kontroll og
innsyn i viktige politiske beslutninger. Disponering av kommunale midler må
være kommunestyrets ansvar og den kommunale administrasjonen har
kompetanse og ressurser til äutføre dette arbeidet.>

Forslag I fra AP:
<Steigen Arbeiderparti foreslår å avsette 4.5 mill. kr. til primærnæringene - landbruk og fiske.
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NæringskontorelPUD får i oppdrag å utarbeide statutter for disponering av
stimuleringsmidlene til disse næringene. Pengene skal disponeres av
næringskontoret/landbrukskontoret. Statutter skal utarbeides i sansvar med bondelag og

fiskarlag. Politisk skal sakene gå igennom plan- og ressurs.)

Forslag 2 fra AP:
<Steigen Arbeiderparti foreslår å avsette 0,5 mill. kr. til kjøp av minibuss. Dette vil være en
god investering for å imøtekomme behovet til lag og foreninger, flyktningetjenesten og
frivilligsentralen har for å tilføre innbyggerne et godt servicetilbud på områder vi ikke makter
i dag.>

Vedtak:

Forslag fra Rødt falt med I mot 4 stemmer.
Forslag 1 fra Ap falt med 2 mot 3 stemmer.
Forslag 2 fra Ap falt med 2 mot 3 stemmer. (Det var enighet om å sende dette forslaget over
til administrasjonen for nærmere utredning.)

Administrasjonens forslag til vedtak ble vedtau med 4 mot 1 stemme.

Møtet hevet.
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