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NII{ØTEINT{KALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen formannskap
Rådhuset, Leinesfjord
02.12.2015 Tid: KI.09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.75 77 88 00 eller
po stmottak@ stei gen.kommune.no

Vararepresentanter som evt. skal møte vit få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

541t5 r51894
MELDINGER

55115 10/158

OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, HAVISKARET GNR. 6
BNR.27

56115 r51895
LÅNEOPPTAK 2016

571t5 r51783
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58/15 r5l4rt
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591t5 r5t836
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Rådhuset
Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 9097 40 19

Telefaks: 757 78810828I LEINESFJORD



PS 60it5

PS 6UI5

Eventuelt

151843

KUTTURPRIS 201s (U.off $ 5)
(Saken deles ut i møtet)

15/839
FRIVILTIGHETSPRIS 2015 (U.off g s)
(Saken deles ut i møtet)
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Sak 54/15

MELDINGER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

ElinBdt Gqrtøyr
1s1894

Arkiv:033

Saksnr.:
s4lts

Utvalg
Steigen formannskap

ll{øtedato
a2.n.2CIt5

tr'orslag til vedtak:

Melding - delegerte vedtak tas til oriørtering.

Brev ûa Pensjonisþartiet . Formannskapet arqrodes om å ta stilling til forslaget fra
Pensjonisþartiet slik at det eventuelt kan legges fram sak for kommunestyret om dette.

Saksutredningr
1. Delegerte vedtak i perioden 26.05-25.11,.15.
2.Brev fraPensjonistpartiet datert23.ll.15-Morgendagensomsorg-brukavfrivilligei

Omsorgstjene.sten.

Vedlegg;
LÍste over delegerte vedtak i perioden.
Bre.v fra PensJ onistpartiet
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Delegerte vedtak
Dato: 26.05.2015 -25.11.2015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb Arkivkode
Resultat

lsl126 28.05.2015 DS 14115 SADiSERViMS u63

151408

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - SKJELSTAD
KUNST OG KULTURG.A.RD Innvilget.
28.05.2015 DS 15/15 SAD/SERV/MS U63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
STEIGEN KYSTLAG Innvilget.

15153 01.06.2015 DS 16115 SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDFOLD
B,Ä.TFORENING Innvilget.

t5lr70 03.06.2015 DS 17115 SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget.

r5lr70 03.06.201s DS 18/1s SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget.

1,51170 03.06.2015 DS 19/15 SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget.

t51496 30.06.2015 DS 20i15 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
BRATTFJORD VELFORENING Innvilget.

l5l2z4 08.07.2015 DS 21i15 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -

VONHEIM Innvilget.

tslr7j 09.07.2015 DS 221t5 SAD/SERV/MS u63



Delegerte vedtak
Dato: 26.05.2015 - 25.112015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget.

l5lt70 14.07.201s DS 23115 SAD/SERViMS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget.

Isls68 15.07.2015 DS 24115 SADiSERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING PÅ
UNGDOMSHUSET PÄ HOLKESTAD Innvilget.

15/s85 21.07.2015 DS 25i1s SAD/SERV/EBG u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
BOGEN KULTURSENTER Innvilget.

151568 23.07.2015 DS 27115 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING PÄ,

UNGDOMSHUSET PÄ. HOLKESTAD Innvilger.

151593 28.07.20t5 DS 28115 SAD/SERV/EBG u63

SØKNAD OM FLYTTING AV SKJENKEOMRÄ.DE FOR EN ENKLET
ANLEDNING, Feskarkroa AS Innvilget.

ls/126 01.09.2015 DS 29lIs SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - SKJELSTAD
KUNST OG KULTURGÄ.RD Innvilget.

Isl690 21.09.2015 DS 30/15 SAD/SERViMS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
LEINESFJORD SAMFLINNSHUS Innvilget.

151697 21.09.2015 DS 3ll15 SAD/SERV/MS u63



Delegerte vedtak
Dato: 26.05.2015 -25.11.2015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr Avd/Sek/Saksb Arkivkode
Resultat

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
STEIGEN LINEDANS Innvilget.

151739 06.10.2015 DS 32115 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
LEINESFJORD OG OMEGN GRENDELAG Innvilget.

15177s 08.10.201s DS 33115 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
LUKKET ARRANGEMENT 30.10.15 Innvilget.

r5lt26 r4.r0.20t5 DS 34115 SAD/SERV/MS u63

SzuENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - SKJELSTAD
KUNST OG KULTURG,ÅRD Innvilger.

15179t 14.10.20t5 DS 35/15 SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
MARHAUG OG BOTN LTNGDOMSLAG Innvilget.

t51807 28.r0.20t5 DS 36115 SAD/SERV/EBG u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNIG -
BÅTBUA I NORDFOLD Innvilget.



¡r.r t¡\tF

frn¿rnist AS
23. november 20L5

2 /- NUV 2tji5
Til: formannskapet i Steigen

Sak til formannskapet v/ordføreren:

Vi viser til sak fra Pensjonistpartiet til kommunestyret den 16. og 17. desember 2015:

Morgendagens omsors - bruk av frivillige i omsorgstienesten

Pensjonisþartiet vil foreslå samt begrunne sammensetning av gruppe til å utarbeide planer for
frivillige i omsorgstjenesten.

Pensjonistpartiet anser dette å være begSmnelsen på en viktig prosess som man, både nasjonalt og

lokalt, vil bli nødttil å ta standpunkt til.

Viser til:

Nasjonal strategìforfrivîIlíg ørbeîd på helse- og omsorgsfeltet 2015 - 2020:

https://www¿glierineen.nolcontentaqâ!:ts14458634b21274b349a602c9a00ff116f/ngsionSL sljQ_tqgi

f rivillíehet. pdf

Et gunstig, omforent og formålstjenlig utfall er avhengig att at aIIe berørte blir med i prosessen fra

begynnelsen. Eksempelvis at fagforening(er) følger prosessen fra oppstart.

Forslag til sammensetnine : ( r e pr e s e ntøs-i o n )

'/ Steigentunet: (ledelse, ansatte)

,/ Frivilligsentralen (styret)

,/ Pensjonistpartiet

./ Eldrerådet

'/ Fagforening

,/ Rådet for funksjonshemmede

Pensjonisçartiet vil anbefale at guppa ikke blir for stor, men at medlemmene melder tilbake og

samrår seg med sine oppdragsgivere.

Robert

Leder

ù*lv.
Ä,tt¡do

rit;



#nr¿rrî'sr AS
23. november 2015

2 t NUV 2ti15

Dol-nl.

Art kode

Til: kommunestlret i Steigen

Sak til kommestvret den 16. og 17. desember:

Morgendagens omsorg - bruk av frivillige i omsorgstjenesten

Motivet for Pensjonistpartiet (PP) sitt forslag er den alvorlige økonomiske siturasjonen kommunen

befinner seg i, med nedbemanning og reduksjon av tjenester, blant annet i helseomsorgen.

På denne bakgrunn mener vi at det er betimelig å iverksette planen for å innlemme frivillige i

omsorgstjenesten, noe som var et spesifikt element i vår søknad om å gienopprette frivilligsentralen

med denne tilleggsoppgaven.

Det finnes erfaringer fra flere institusjoner hvor dette er innført. Representantene fikk oppdatering og

informasjon om til sine e-postadresser flere ganger iløpet av interimperioden. For et par är siden fikk

alle i kommunestyret og ledelsen i helse- og sosial PPs nyhetsbrev som også beskrev prosjeftfet. Dette

burde ikke være helt ukjent.

Søknad om etableringstilskudd og senere driftstilskudd var tuftet på at frivillig bistand på

Steigentunet var en viktig del i det nye konseptet for den nyefrivilligsentralen. Tilsagn gis alltid på

grunnlag av innholdet i søknader, og dette er alltid forpliktende for motiakeren. Ordførerens påskrift

på etableringssøknaden attesterer dette overfor Kulturdepartementet (KUD) og kommunestyrets

vedtak i forbindelse med eierskap er en politisk bekreftelse på det sanlme.

På dette grunnlag ber Pensjonistpartiet om at kommunestyret samies om vårt forslag for å møte den

økonomiske utfordringen. Det vil kunne avlaste de profesjonelle, og dermed lindre konsekvensene av

innskrenkninger for beboerne ved helseinstitusjonene. Det er også et svar på myndighetenes

oppfordring om å benylte den ubrukte ressursen som finnes i privat sektor: füvillige i
omsorgstjenesten.

Forslag:

Kommunestyret gir formannskapet fullmaW til å opprette gruppe for å utarbeide bindende

planer for å benytte frivillige på Steigentunet og omsorgsenhetene.

sJorus

Robert Dearsley

Leder

C*adqino

l(oriül: F 14Á,



Sak 55/15

OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASSO HAVISKARET GNR' 6 BNR' 27

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
10/1s8

Arkiv: G/BNR 0061027

Saksnr.:
55115

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.t2.20rs

Forslag til vedtak:

Saka legges fram uten innstilling. Altemative vedtak framgår av saksframlegget.

Saksutredning:

Det vises til møtebok fra formannskapets behandling av samme sak I2.3.2015, sak I 1/l 5, der
det ble faÍtetfølgende vedtak:
Steigen kommune legger til grunn øt det i 1948 ble vedtatt å overdra gnr. 6 bnr. 27 til Leines
Idrettslag i 1948 med klausul om at arealetfortsatt skulle lcunne brukes til skoleidrettsplass.
Steigen kommune tilbyr å kjøpe tilbake Leines ídrettslag sine rettigheter i eiendommenfor lv.
32.000,-.
Rådmannen gis fullmakt til åforhandle pris med idrettslaget.

Administrasjonen hadde e|møte med repr. Fra Leines IL den 28. mai20l5. Her kom det fram
at idrettslaget ikke ønsker å selge arealet for under 20 kr pr m2. De ønsker videre ei avklaring
av hvorvidt den aktuelle klausulen om at <idrettsplassen får benyttes vederlagsfritt til
skoleidrettsplas s> fortsatt kan opprettholde s.

Administrasjonen vurderer det som utvilsomt at dersom skjøte med klausul hadde blitt tinglyst
i 1948 (eller seinere), ville klausulen fortsatt stått der som en tinglyst heftelse på eiendommen,
og Leines IL eller den som nå måtte være hjemmelshaver til eiendommen ville ikke fått denne
slettet uten kommunens samtykke. Videre legges det til grunn at skjøte med tilsvarende
klausul vil kunne tinglyses i dag. I kommuneplanens arealdel som har ligget ute på høring, er
det aktuelle arealet forslått regulert til næringsformål. Dette har ikke betydning for eventuell
tinglysing av skjøte med klausul. Hvorvidt det er aktuelt i dagens situasjon å tinglyse et slikt
skjøte, frr formannskapet vurdere.

Vurdering:
Administrasjonen ser ikke at det er grunnlag for videre forhandlinger i saken. Det er ikke
kommet nye momenter eller signaler om nye posisjoner etter forhandlingsmøtet i mai. Saka
legges derfor på nytt fram for formannskapet. I prinsippet ser en tre mulige alternativ for
vedtak:

I: Steigen kommune utsteder heftefritt skjøte på gnr. 6 bnr. 27 ljrlLeines idrettslag basert på
vedtak i Leiranger Herredsstyre sak 36148. Idrettslaget må selv bekoste tinglysing av skjøtet.
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Sak 55/15

II: Steigen kommune utsteder skjøe til Leines idrettslag på gff. 6 bm. 27 medheftolse om at
arealet vederlagsfütt skal kunne beryttes til skoleidrettsplass, i henhold til vedtak i Leiranger
herredsstyre sak 36/48. Idrettslaget rnå selv bekoste tÍrglysmg av skjøet

III: Steigen kornmune tilb¡r å kjøpe tilbake Leines IL sine rettighoter i gnr. 6 bnr.27 for 20,-
kr. pr. m2.

Vedlegg:
Møtebok sak 11/15 Steigen fonnannskap
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Side 1 av 3

MELDING OMVEDTAK
Steigen formannskap

Arkivsak: 10/158

OVERDRAGELSE AV IDRETTSPLASS, HAVIKSKARET GNR. 6, BNR. 27

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Arkiv: G/BNR 006/027
Saksnr.:
nlrs

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.03.2075

Forslag til vedtak:

Alternativ 1: Steigen kommune utsteder heftefritt skjøte på gr. 6 bnr. 27 tílLeines 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 filLeiîes 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/vedtak i Steigen formannskap den 12.03.2015 sak 11/15

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

Vedtak:

Alternativ 2 ble enstemmig vedtatt m/tilleggsforslag satt fra imøtet.

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

Saksutredning:

I sak 3 6 I 48 fattet Leir anger H erred s styre føl gende vedtak :

Herredstyret går med på å overdra Leines idrettslag et areal på 5-6 da. til idrettsplass
i utmarken (Haviskaret) til kommunens eíendom gnr. 6 bnr. 5. Parsellen overdras



Side 2 av 3

gratís underþrbehold om brukerens samtykke, og at idrettsplassenJår benyttes
vederlagsfritt til skoleidrettsplass.

Det ble gjennomført skylddelingsforretning, og ei tomt (bnr. 27) päknæt 8 da. ble fradelt (i
følge matrikkelen). Det framgår av skyldelingsforretninga at Leines idrettslag skulle være
kjøper av tomta. Hjemmel til tomta ble imidlertid aldri overdratt fra Leiranger kommune til
Leines idrettslag. Så vidt vi vet ble det heller ikke utstedt skjøte. Det går fram av herredstyrets
protokoller at det seinere ble bevilget noe tilskudd fra Leiranger kommune til Leines idrettslag
for opparbeiding av plassen.

I årene som er gått er det etablert idrettsplass i tilknytning til Leines skole, på grunn som
Steigen kommunen harkjøpt (fradelt 1984). Idrettsplassen ved skolen brukes også av
idrettslaget, og idrettslaget står for ordinært sommervedlikehold av plassen. Den tidligere
idrettsplassen i Haviskarethar de seinere år blitt lite brukt, men i den grad den har blitt brukt
er det som lager for næringsdrivende og i sammenheng med kommunale prosjekt (vannverk
og andre utbygginger). Planstatus for idrettsplassen bestemmes av soneplan for Leines, der
den har status <allmenngyldige formåb>. Deler av idrettsplassen (nærmest veien) ligger
innenfor potensielt rasfarlig område. Det betyr at rasfaren må vurderes konkret av fagkyndig
før det kan tillates byggrng, for eksempel.

Leines idrettslag har i 2010 henvendt seg til Steigen kommune for å fä <ayddet opp i
forholdeb, og ffi utstedt skjøte på eiendommen. Det var en viss korrespondense mellom
kommunen og idrettslaget i forhold til å dokumentere eierforholdet. Forslaget fra idrettslaget
var da at kommunen kjøpte tilbake eiendommen fra Leines idrettslag. I januar 2015 har
idrettslaget gjort en ny henvendelse til kommunen, og nå framlagt protokoll på ovenfor
gjengitte vedtak i Leiranger Herredstyre. En anser at denne protokollen dokumenterer Leines
idrettslag sitt eierforhold til eiendommen, og ber om at det utstedes skjøte på eiendommen.

Administrasjonens vurdering
Det synes ikke å være behov for/interesse for å bruke grrc. 6bnr.27 til idrettsplass lenger.
Plassen har imidlertid en viss nytte for kommunen slik den har vært brukt de seinere årene, og
den har gientatte ganger vært inne i drøftinger av potensielt areal for litt plasskrevende
næringsformål i Leines/Helnes-området, uten at det synes å være noen stor interesse for
arealet.
Herredsstyrets vedtak legges til grunn. Det går klart fram at intensjonen var å overdra tomta
vederlagsfritt til idrettslaget, samtidig som det offentlige behovet for skoleidrettsplass skulle
dekkes. Det vurderes som lite aktuelt å utstede skjøte med den nevnte heftelsen, utifra dagens
bruk av området og at kommunen har framskaffet ennen skoleidrettsplass. En ser nå to mulige
alternativ for Steigen kommunes videre handtering av saken:

En kan se bort ifra klausulen, og utstede skjøte til Leines Idrettslag uten forbehold.

En kan legge til grunn at forbeholdet i vedtaket ga Leines ldrettslag en begrensa
råderett over tomta. For eksempel ville klausulen medført en vesentlig begrensing i
markedsverdien ved eventuelt videresalg av eiendomen. Utifra denne forståelsen kan
Steigen kommune tilby seg äkjøpe tilbake idrettslagets rettigheter i eiendommen, for
eksempel for kr. 4,- pr m2.
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Vedlegg:
Ortofoto M 1:2000

Vi bekrefter med våre underslrifter at møteboka er fø,¡t i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Salve Kildahl (sigr.) Robert Dearsley ($æ.)

Rett utslrrift,
Leinesûor{ I8.03.15

It,/ Ø Øftiøqr
ElinB.Grfiøyr /- J "/
Fonrrannskapsselrets

Utskrift: Tordis Ssfie Lqngseth, her (forvidere ekspedisjon)



Gnr 6 bnr 27 Leines

02.03.2015
Målestokk 1:2000

N

iô4-ì{rr
Steigen kommune



Sak 56115

I"ÅNEOPPTAK 2016

Saksbehantller:
.A,rkivsaksm.:

Turid Markussen
15/895

Arkiv:250

Saksnr.:
5,6/15

UtvaIg
Steþn formannskap

Møtedato
02.t2.2CIt5

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar laneopptak på inntil 14,72 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investeiinger í 2Aß.

Saksutredning:

I investeringsbudsjettet for 2016 er det vedtatt bruk av lan til delvis finansiering av
investeringer pã 14,72 millioner kroner.
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Sak 57115

BUDSJETT 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Turid Markussen
151783

Arkiv: 150

Saksnr.:
57115

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.t2.201s

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslaget for 2016. Det anvendes høyeste lovlige
skattøre for 2016.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettforslag for 2016. Forslaget tar utgangspunkt i
de drøftinger/budsjettsamlinger som har vært i ledergruppen, og drøftingsmøter med
formannskapetlTlll og24l|1-15. Forslagettar ogsåutgangspunkt i Regjeringen Solbergs
forslag til statsbudsjett for 2016.
Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet rarlme pä259,55 mill.kr. Forslaget til
driftsbudsjett har en utgiftsramme, inklusive finansutgifter på kr. 240,99 mill.kr., mens
forslaget til investeringsbudsjett har en ramme på 18,56 mill. kroner eksklusive moms.
Driftsutgiftene øker med 5,32 % i forhold til2015, mens driftsinntektene øker med 5,57 yo.I
forslaget til statsbudsjett for 20t6 er det lagt til grunn 158,9 mill.kroner i inntekter knyttet til
skatt og rammeoverføring for Steigen kommune. Dette er en reduksjon på 0,75 mill. kroner,
eller 0,47 % i forhold til statsbudsjettet for 2015.
Administrasjonens konsekvensjusterte budsjett viser et underskudd päI,67 mill.kroner, og
dette foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.
Det foreslås at kommunale utgifter innen VAR-området finansieres ved selvkost og at øvúge
salgs- og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsj ettforslag for 20 1 6
Endringsanalyse budsj ett 201 5 - 201 6
Tiltaksliste
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Sak 58/15

ØKONOMIPLAN 2O16.2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Turid Markussen
15l4rr

Arkiv:240

Saksnr.:
58/15

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.12.2015

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar den fremlagte økonomiplanen for 2016 -2019.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016 -2019

Fokuset i arbeidet med økonomiplanen har i likhet med budsjettarbeidet for 2016,vært
behovet for varige endringer i driften som på sikt vil bidra til en sunn økonomi.
Merforbruk i2016 og 2018 foreslås dekket av disposisjonsfond, midreforbruk i2017 og2019
foreslås avsatt til disposisj onsfond.
Det er ikke innarbeidet nye driftstiltak utover det som følger av allerede inngåtte avtaler og
med de driftsmessige konsekvenser de vil medføre.
Investeringsbudsjettet utg¡ør totalt26,16 mill.kroner for hele perioden, mens investeringenes
låneandel utgsør 18,52 mil. Kroner.

Vedlegg:

- Forslag til økonomiplan for 2016 -2019
- Endringsanalyse budsj efi 201 5 -201 6

Side 7 av l0
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KULTURMIDLER 2015

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grytøyr
r51836

Arkiv 223

Saksnr.:
s9115

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.t2.20t5

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling

Saksutredning:
Kulturmidler 2015 har vært annonsert i Lokalavisa Nord-Salten og på Steigen kommunes
hjemmeside med søknadsfrist 06.11.15. Ved fristens utløp var det innkommet 6 søknader:

Steigen Kystlag v lHarald Nilsen, 8283 Leinesfi ord
Bø Barneteater v/Ellen Knutsen, 8289 Engeløya
Steigenkoret v/Per Grunnet, 8289 Engeløya
Stei gen Pensj oni stforening v/Anne Markus sen, 8289 Engeløy a
U.L. Vestfiord v/Eirin Pedersen, 8289 EngeIøya
Leines Skolekorps v/Åse Kristine Gylseth, 8285 Leines

Den7. søknaden som kom inn etter søknadsfristens utløp var fraNord-Salten Storband
v/Gunvor Hekneby, 8288 Bogøy.

I fiorårets budsjett var det avsatt kr. 75.000,- til dette formålet. Ä¡ets budsjett vil ligge på
omtrent sam.me nivå. Saken legges fram uten innstilling med bakgrunn i at stillingen som
kulturkonsulent er fi ernet.

Vedlegg:
Søknader m/vedlegg.
Retningslinj er for tildeling.

Side 8 av 10
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Revidert regnskap for foregående år skal vedlegges søknaden.
Steigen kommune, Servicekontoret 8283 Leinesfiord
Innen ultimo oktober.
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KYSTEN

:r Steigen Kystlag
Nordskot 8283 Leinesfi ord

Steigen kommune

8281 Leinesfjord

SøKNAD OM KULTURMIDLER 2015 - VEDLEGG

Vi viser til utlysning av kulturmidler for 2015 og tillater oss herved å søke om tifskudd til vår

virksomhet.

Steigen Kystlag har som formål å arbeide for å ta vare på den lokale kystkulturarven i Steigen

gjennom bruk og vern. Vi arbeider på flere fronter, med Kystmuseet på Nordskot som base for

virksomheten. Dette har nå vært åpent for publikum 4 sesonger, takket være dugnadsinnsats fra

lagets medlemmer. Vi har ingen offentlig støtte til driften av museet. Besøkstallet er dessverre ikke

så stort som vi kunne Ønske, noe som giør det vanskelig å få økonomisk balanse i driften.

Prosjektet <Naustene på Alvenes> er kommet et skritt videre. Vi har nå skrevet verneavtale med

eierne av begge naustene ( med innhold ), og dermed sikret denne kystkulturskatten for ettertiden

Vi har planer om å få satt i gang restaurering Í¡v en av åttringene som står i naustene.

I vår var Riksantikvaren på befaring av m/k Nordstjernen, og i hØst foretok fagfolk fra Nordnorsk

fartøyvernsenter en grundig befaring av båten på oppdrag fra Riksantikvaren. De oppfordret oss til å

søke om tilskott fra Riksantikvaren også i år til totalrestaurering av båten. Vi har tidligere fått avslag

hvert år siden 20L0, da vi søkte fØrste gang. Søknad sendes i disse dager til Riksantikvaren.

Vi håper at vi også i år vil bli tilgodesett med et tilskudd fra kulturmidlene.

Vedlegg : Årsberetning og regnskap 2014

Med vennlig hilsen

Steigen Kystlag

Nordskot 28.LO.2Ot5



Steigen Kystlag

Ä.rsmelding 20L4

il,,g:,,gnurrninne

og bruk av erd¡e ,artøy

<Naustene på Alvenes) var vårt bidrag til prosjektet.



Kort om laget

Steigen Kystlag ble stiftet i 2001 og er tilsluttet Forbundet Kysten. Siste oppdaterte
medlemsliste viste at det er 42 medlemmer i laget , noe som er en økning på 3 fra fonige år
De fleste er bosatt i Steigen eller med tilknytning til kommunen.

Lagets hovedformål er

I tråd med formålsparagrafen arbeider vi med flere prosjekter

o Kutteren'Nordstjernen" fra 1937, med 60 års tjeneste som fiskefartøy i Steigen.
o Naustene på Alvenes , med to åttringer og seks andre småbåter og redskaper.
o Kystmuseet på Nordskot

Til sammen eier/disponerer laget 18 båter og ca 35 motorer

Aktiviteter 2014 z

Ä.rsmøtet i2014 ble avholdt hos Elin og Jens i Alvenes med23 frammøtte medlemmer. På
mølet holdt Jens et engasjert og spennende foredrag om bosetting i Nordfoldfiorden i tidligere
tider. Elin og co serverte oss en nydelig middag på Berglund Brygge.

Kystmuseet var åpent for publikum hver kveld i juli. I tillegg tok vi imot flere grupper íløpet
av sommerenlhøsten. Besøkstallet totalt ble omtrent det samme som året før ( ca 350 ). Takk
til alle som stilte opp på dugnad og giorde det mulig å holde museet åpent.

Den tradisjonelle turmarsjen <Tre øyer på langs> gikk i år som planlagt ogvar fulltegnet ( 50
deltakere ). I år ble oppholdet på ll4äløy mer innholdsrikt enn årene før, med Søskafe og
kunstutstilling i tillegg til den vanlige øyvandringa. Turen er fortsatt svært populær, særlig
blant feriefolk.

I september var Kystlagetmedanangør iBase Camp Salten far"l.20 ungdommer og ledere.
Campen ble holdt på Nordskot, og Kystlaget holdt ett rokurs og affangerte ei øyvandring for
deltakeme.

I året som gikk sluttførte vi forhandlingene med eierne av to naust på Alvenes. Verneavtaler
er nå skrevet med eierne, og et flott naustmiljø med mange båter og utstyr er sikret for
ettertiden. Utfordringen nå er àfaetablert et bredt kystkulturmiljø i Nordfold-området, ogfâ

Ä fremme arbeidet for bevaring og allmenn bnrk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur', i
overensstemmelse med Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtektet og arbeidsplaner. Det skal
legges særlig vekf på bevaring og alhnenn bruk av :* Tradisjonelle fartøy, bygninger , anlegg og þstmiljø for øwig , som e,î særegne for

disûil¡tet.
* Håndverksmessige og andre üadisjoner inaen næring, sjømarurskap, livsform og lignende

som har lokal tilknytning
* Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende og skoler om aktuelle



restaurert og tatt i bruk åttringen. I forbindelse med verneavtalene ble denne båten giu til
kystlaget

Ä.ttringen Kystmuseet Nordstjernen

Arvid tar seg fortsatt av nettsiden vår. Dessverre har ikke styret vært flinke nok med å forsyne
Arvid med oppdatert stofftil siden. Vi har ambisjoner om å gjøre en innsats i201,5 på dette
området. Vi har nå også opprettet egne face-book side, som har en del besøk.

Også i år har vi hatt rnekkedager på Kystmuseet en gangi uka. Vi har ätt med oss flere nye
<mekkere>> og på det meste har vi vært 9 samlet på þstmuseet. Flere av motorene er nå
pusset opp og klare for prøvestart.

Økonomisk ble 2013 tilfredsstillende. Regnskapet er giort opp med et overskudd på kr
20 089,-. Lånet til Nordskot Bygdelag ble nedbetalt med 30 000 kroner i20ï4.

Arbeidsplaner framover :

I tillegg til kystmuseet og naustene på Alvenes blir den største utfordringa i20I5 skuta
vär ,mlkNordstjernen, Nordstjernen ble i 2010 erklært verneverdigfartøy av Riksantikvaren.
Styret har laget en vemeplan for båten, og søkt Riksantikvaren hvert år siden om tilskudd til
restaurering. Alle søknadene er blitt avslått. Situasjonen for båten er nå såpass kritisk atlagel
må ta en bestemmelse om hva som skal skje med Nordstjernen. I verste fall må vi gå til det

tunge skritt å destruere båten.

Utenom årsmøtene har vi ikke klart å samle medlemmene sosialt den senere tid. Det må bli ei
utfordring for 2015 ëLfatil noe på det området. Forslag mottas med takk

Styret hør i20I4 bestått av

Harald Nilsen ( leder ), Søren Simonsen (nestleder), Kjell Tennes (kasserer), Finn-Eirik
Aasjord, Arvid Nødtvedt.
Varamedlemmer : Søren Sørensen, Gunnar lversen, Harald Hansen
Revisor: Alf Iversen
Valgkomite : Elin Bartholsen, Alf Fredriksen, Stein Grenersen

Steigen 31.12.2014 I fehr 2Al5



ÅnsnreNsKAP srErGEN KYsTLAG zorq

RESULTATREGNSKAP 20L4 2013 20L2

Dr¡fts¡nntekter
Kontingent fra forbundet
Tilskudd fra andre
I n ntekter Nordstjernen
Arrangementsi n ntekter
Momskompensasjon
lnntekter Museet
Naustene i Alvenes - gave

Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Drift Nordstjernen
Drift Museet
Andre driftsutgifter
Arrangementsutgifter
Drift åttringen
Gebyrer

Sum driftskostnader

Driftsresultat
Renteinntekter

Ârsresultat

BAI,ANSE p¡.3Llt2.2OI4
Eiendeler

Bankinnskudd

Nordstjernen
Brygga

Sum eiendeler

Kortsiktig gjeld

Gjeldlegenkapital
Langsiktig gjeld

Egenkapital

Sum gield/egenkapital

5500

to239
6000

24800
0

19735

1000

67274

Ls4t5
2LL29
2300

8279
0

139

47262

2AAL2

20089

64493
50000

8L2664

927Ls7

230000

697L57

927L57

4725
8714
6000

45402
0

L7420

8226L

L232t
L3342
3588

37336

4500

76487

50000

812664

939151

2483

260000

677068

4000
4967

9600

18109

0

2929L

65967

23748
10128

7080

3582

113589

50000

802246

96s79s

300000

665795

965795

L2577

71487 44538

ttt74
101

2L429

LL275 2L554

1)

939151

Note 1: Nedbetalt lån over driften kr. 30 000,-.

Eiendommen Kystlagsbrygga er pantsatt for kr. 300 000 til Nordskot Bygdelag. Dette gjelder:

Lån 1: Rente- og avdragsfritt kr. 200 000

Lån 2: Rentefritt kr. 100 000,- til rest med kr. 30 000,-.
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BØ Barneteater
y¡Ellen Knutsen
9289 ENGELøYA

Stergen Kommune
Kulturkontoret
828] LETNESFJOD
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sØKNAp OM KULIURMIDLER 20t5.

Bø Bameteater søker herved om kulturmidler fbr sesongen 20 15.

Banregruppa i leateret er snart i mål med sitt prosjekt som har pågått siden vá.ren 201 5.
Det er stykket <Alice lengter tilbake> av Tor Ä.ge Bringsvær som settes opp denne gang.
Forestilling vil være 7. og L november.

Det er denne gang instruktør Regine Schrøder som tar hånd onr gruppa som består av I 6 barn i
alderen l0 til 12 år.

Det har vært ei godt jobbende foreldregruppe som har vært i sving for å fä laget kulisser og
kostymer tÍl stykket pri dugnad.

Når barnegruppa er tèrdig med sin forestilling så er det klart for oppstart i ungdomsgruppa.
Den vil også bli ledet av instruktør Regine Schrøder.
Fler er det åpent for ungdommer fra S,klasse tom. l.videregående á delta.
Forestilling for denne gruppa ser vi forr oss vil bli på våren 2016.I'lvilket stykke so¡n settes opp er
ikke avgjort enda.

Vi er stolte av å klare å holde teateret i drift, og understreker hvor verdifullt det er for barn og unge
å lære seg å stå fram på en scene.
Stolte er vi også av å ha lokal ínstruktør fra Engeløya!
Interessegruppa for teateret består også i år av: Ellen Knutsen, Regine Scrøder, Eirin Pedersen og
Marit Reinholdtsen.

Bø Barneteater er heldig å ha gode lokaler i ungdomshuset i Bo, Vi er glade for å kunne være med
på å holde Huset <i live>.
Vi har også i år startet øvelsene med et varmt måltid br deltakerne. De kommer alle med buss fra
Leinesfiord i år, og det er viktig å ikke starte øvinger <pii tom mage>. .Â, samles rundt et måltid er
viktig for samholdet i gruppa.

Vi håper med dette at Dere har noen kroner å spandere på oss i forbindelse med kulturmidlene også
itu
På fbrhånd hjertelig takk!

Med hilsen
lor Bø Barneteater

Ellen Knutsen
kass.
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Revidert regnskap for foregående år skal vedlegges søknaden.
Steigen kommune, Servicekontoret, 8283 Leines{ord
Innen ultimo oktober.



SØknad om kulturmidler lor 2ALS fra Steigenkoret

Steigenkoret samler folk fra hele kommunen. Vi Øver hver tirsdag i kulturskolen. Magne

Nilsen er vår dirigent.

Steigenkoret har to konserter i året og i tillegg synger vi i kirka ved flere anledninger og på

Steigentunet før jul.

Vårkonserten i 2015 var verket Visst skal våren komme av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit, med

konsert i Nordfold og Steigen kirke. Det var til sammen 154 publîkum som ga en

billettinntekt på 29000 kr. Utgiftene til muslkere var imidlertid svært høye og i tillegg til
andre utgifter ga det oss et underskudd på 5000 kr.

I desember blir det julekonsert i samarbeid med koret på Skutvik. Programmet er Fransk og

Svensk Julmusikk arrangert av Anders Øhrwall. Det blir konsert i Nordfold kirke og ¡ Hamarøy

kirke. Også her har vi utgifter til musikere, men også uvanlig mye noteutgifter. Vi håper på

overskudd, men regner med 10000 kr i underskudd som vi deler med Skutvikkoret.

Steigenkoret søker om 10 {100 i kulturmidler.



Steigenkoret
Resultatregnska p

lnntekter Noter 2014 2013
Medlemsinntekter
Arrangement
Loddsalg

Tilskudd

Renter

lnntekter

Utgifter
Drift
Noter
Gebyrer
arrangement

Sum driftskostnader

Arsresultat

t

z

937s
5725I
6586

15600

739

89551

43453
9639

4r8
51513

105023

-t5472

8180
67880

6073
228L7

1130

't060E0

30924
2597

389

664L7

10a327

õ753

3

1

Balansen
2414 2013

Eiendeler
Fordringer
Bankinnskudd og kasse

Sum eiendeler

Egenkapital
Egenkapital fra tidligere
Årets resultat

Sum

0

10677L

L06771

L22243
-L5472

to677t

Eli Harildstad, kasserer

ÅrÞyg Lynum, revisor

esenkap¡EL

G".^-nvru J

0

122243

L22243

131272
5753

137025

O\î
Per Grunnet, leder

Tormod

G,,a^.c\^\--'- L^ L^/(--\-\
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lJ. L. Vestfiord
v/leder Eirin Pedersen
Bø,8289 Engeløya
Tlf.:757 76356
e-post: eirindpe@gmail.com
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SØKNAD OM KULTURMIDLER 2015

Ungdomslaget Vestfiord søker med dette Steigen kommune om

5000 kr

til nye bord til bruk ved større affangementer, ettersom de fleste
bordene er slitte og ukurante og lyddemping i et rom med dårlig
akustikk.

Bø ungdomshus brukes til teater for barn og ungdom.

Bø har dessuten en teatergruppe for voksne som står for
underholdning på faste arrangementer hvert år.

Bø ungdomshus brukes dessuten til sosiale og kulturelle aktiviteter
for bam og voksne. Ungdomshuset er i dag et av de Ë
forsamlingshusene på Engeløya som leies ut til brylluper, dåp,
bursdager og begravelser. Vi arrangerer dessuten lørdagskafeer der
folk kan samles og få en prat.

Vi håper på velvillig behandling av søknaden.

Bø, 5. november 2015
for U. L. Vestfiord
Eirin Pedersen
leder
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Administræj onsutgi ft er

Materiell

Ðeltakelsc i stevner, møter etc

Kontingørter

Utgiftø ved egne arrangementer

Betatt husleie

Drift sutgi fr er, st ørnl v edlikehold

Utgifrer til nyanlegg

Overskudd

REGNSKAPSSAMMEI.TDRAG FOR 20

kr

lcr

kr

kr

ltr

kr

l(f

lff

kr Underskudd

FORENINGENS NA\f¡{i...... .... .......... o..,........ ¡........... r r.,..,...
(kanbrskes som bilag til søknad om kulturmidler)

Kontingenter

Kulturmidler

Gaver

lnntekter ved salg lotterier o.l.

Inntckter stevner, arrangøn o.l.

Husleieiffitekter

kr

lcr

kr

kr

k
lff

la

lff

Itr

lcr

lff

kr

kr

kr

k

Sum kr Sum lff



REGNSKAP LEINES SKOLEKORPS 2014

OVERSIKT INNTEKTER

Diverse spilleinntekter og aktiviteter
Kontingent, leie instru., stevne/vinterblås
Tilskudd/gaver
Nedbetaling lån instru. Notestativlys
Div. driftsinntekter

kr
kr
kr
kr
kr

89 263,00
54 725,44
80 089,81
13 000,00
4 550 00

SUM kr 241 627 81

OVERS¡KT UTGIFTER

I nstrumenter og rekvisitta
Stevne/korpstur
Forsikting kontingent NMF
Driftsutgifter
Direksjon

kr 56 935,31
kr 151 847,00
kr 20 200,00
kr 31 663,91
kr 64 250,00

SUM kr 324 896,22

RESULTAÏ kr -83 268 41



Nord-Salten Storband
v/Gunvor Hekneby
8288 Bogøy

Bogøy, 17. november 2Aß
Steigen kommune
Kulturavdelingen
8283 Leinesfjord

SØK]VAD OM KULTURMIDLER FOR 2A15

Søker med dette om kulturmidler for 2015

Sokncclssum: Kr 10.000,-.

Nord-Sallen Storband har i år eksistert i 20 är, og i den anledning hadde vi jubileumskonsert
på Steigen Vertshus 31. oktober med over 80 betalencle.

þIedlemmene er mellom 14 og over 75 år.

Grunnstammen i storbandet er voksne, men vi jobber stadig for å rekruttere ungdom. I høst
har vi hatt med oss 5 nye ungdommer. Vi har et tett samarbeid mecl Kulturskolen. Flere av
medlemmene er ungdommer som går på skole/arbeider utenfor kommunen og som kommer
hjem for â.være med når storbandet har øvelser/konserter.

Våren 2015 deltok vi på Steigen Kommunes Jubileumskonsert/kabaret sammen med en
gruppe skuespillere og korister/solister. Dette var en markering av atóe,t er 50 år siden
kommunesammenslåinga.

I begynnelsen av januar skal vi arangere et rekrutteringsseminar med clirigent utenfra. Her
vil vi invitere flere av ungdommene i Kulturskolen.

Vi håper på positiv tilbakemelding

Med vennlig
'/¡) -'-/2Lt4c4^Y''

Nord-Salten

NEIGEN KO
5erví

l-epenr.: (O t
sar$b€h, Tþ{&

1 I NOV 2015
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE
KULTURMIDLER I STEIGEN KOMMUNE

Vedtatt av driftsutvalget i møte 03.03.1992

Lug, foreninger og privatpersoner med tilhørighet i
Steigen kommune kan søke om tilskudd fra
kulturmidlene.
Det gis bare unntaksvis tilskudd tit lands- eller
fylkesomfattende organisasj oner.
Kulturmidlene skal bare gis til aktiviteter/tiltak
med kulturell karakter og ikke-kommersielt formåI.

Kulturmidlene kan gis som driftstilskudd,
underskuddsgaranti som tilskudd til spesielle
prosjekter og tiltak.
Støtte til konserter og andre arrangementer gis i
hovedsak som garanti mot underskudd. Garantiens
størrelse fastsettes i forhold tit arrangementets
totale budsj ett.

3 Tilskudd til drift fordeles en gang pr år med
søknadsfrist 31.10.
Søkere må legge fram regnskap for foregående år.
Søknader om tilskudd til andre tiltak behandles
fortløpende.

Ved fordeling av kulturmidler vil tiltak for barn,
ungdom, psykisk utviklingshemmede og andre
grupper med spesielle behov bli prioritert.
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