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Råd h usprosjektet

Rapport fra forprosiekt for vurdering av en mulig
renoverin el ombVeging av Steigen rådhus

***********************************x****************rt ********************¡t*

1. Oppsummering

Steigen rådhus er preget av manglende vedlikehold over tid, og arbeidsforholdene for de

ansatte tilfredsstiller ikke de krav som normalt stilles til moderne arbeidsplasser i dag. Videre
har effektivisering og innsparinger de siste årene medført at kommuneadministrasjonen har
behov for mindre arealer enn tidligere. Det er på denne bakgrunnen grunnlag for å

gjennomføre en større rehabilitering og ombygging av rådhuset slik at det tilfredsstiller
dagens tekniske og funksjonelle krav, og for â frii¡øre arealer til alternative formå|.

Prosjektet anbefaler en løsning hvor kommuneadministrasjonen med unntak av

servicekontoret lokaliseres i andre etasje i rådhuset. For å sikre en effektiv drift og
profesjonell håndtering av publikum foreslås det å etablere en egen publikumssone i første
etasje sammen med servicekontoret. Ordførerens kontor og møterom for politiske møter
foreslås også lokalisert i tilknytning til publikumssonen. De foreslåtte løsningene medfører at
det frigjøres rundt 350 m2 til andre kommunale tjenester eller utleie til eksterne iførste
etasje i rådhuset.

På bakgrunn av Steigen kommunes vanskelige økonomiske situasjon er det lite realistisk å

gjennomføre en større investering i rådhuset på kort sikt. Rådmannen har derfor undervegs
besluttet å nedskalere leveransene kraftig for å redusere kostnadsforbruket i prosjektet. De

anbefalte tiltakene og løsningene vil derfor bli satt på hold inntil videre. Midler til akutte
tiltak til brannvarsling og helt nødvendig vedlikehold er lagt inn i administrasjonens
b u d sjettforsla g for 2016.

2. Bakgrunn

Steigen rådhus ble bygget i 1973, og har i begrenset grad vært oppgradert siden
utbyggingen. Bygningsmassen bærer i dag til dels preg av manglende vedlikehold, med blant
annet lekkasje i tak og dårlige vinduer i deler av bygget. Videre har Salten Brann IKS fastslått
awik knyttet til brannvarsling. Selve arbeidsplassene, spesielt i 2. etasje, fremstår også som

lite tidsmessige. Samtidig er det klart at kommuneadministrasjonen selv ikke har behov for
alle arealene som er tilgjengelig i rådhuset, og det vil være mulig â frig¡øre arealer til andre
formål og eventuelt utleie.

Administrasjonen la på denne bakgrunnen 15. mars 2015 fram forslag for formannskapet om
å gjennomføre et forprosjekt for å utrede ombygging av rådhuset, og det ble fattet følgende
vedtak:



Steigen kommune iverksetter et forprosjekt på renovering/ombygging av rådhuset.
Målet med forprosjektet er å avklare potensialet i renovering/ombygging ov rådhuset i
forhold til areøleffektivisering, inntektspotensiale, investeringsutgifter samt å gjøre

sentrale lokaler tilgjengelige. Forprosjektet skal rapportere til formønnskapet i
september, og være ovsluttet i løpet øv november 2075. Det settes av ei Økonomisk
romme til forprosjektet på kr 250.000,- + mvo. Beløpet finansieres gjennom bruk av
bundet investeringsfond (fro tidligere solg av kommunol eiendom).

3. Organisering og gjennomfgring

Forprosjektet har vært organisert med en styringsgruppe bestående av Torben Marstrand
(leder), Tordis S. Langseth og Kari Lynum. Andre ressurser i kommuneadministrasjonen har
vært trukket inn ved behov.

Knut Andersen har vært innleid som prosjektleder, og har utarbeidet denne prosjekt-
rapporten. Rapporten er basert på innkomne innspill i prosessen og prosjektleders egne
vurderinger. Konklusjonene og tilrådingene står for prosjektleders egen regning.

På grunnlag av formannskapets vedtak ble det utarbeidet en prosjektbeskrivelse med
nærmere mandat og følgende leveranser:

o Beskrivelse av kommuneadministrasjonens egne behov, herunder vurdering av

area I behov, arbeidsformer og publ i kumsh åndtering.
o Alternativer og potensial for utnyttelse av frigjorte arealer til andre kommunale

tjenester som ikke er lokalisert i rådhuset i dag, eller til eksterne leietakere.
o Kostnadsoverslag for ombygging.
o Mulige finansieringsmodeller for ombygging.

Videre ble det formulert følgende overordnede målsettinger for Rådhusprosjektet:

. Oppgradere rådhuset slik at det tilfredsstiller tekniske og funksjonelle krav til en

moderne arbeidsplass.
o Legge til rette for bedre kommunikasjon, samarbeid og trivsel blant de ansatte.
o Effektiv og profesjonell betjening av publikum.
o Redusere kommuneadministrasjonens bruk av arealer.
o Legge til rette for økt virksomhet i kommunesenteret i sentrale og moderne lokaler.
¡ Posisjonering av Steigen som attraktiv lokalisering for kommunale funksjoner i en

mulig fremtidig storkomm une.

Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en workshop på rådhuset, for å informere og
involvere de ansatte i prosessen. Her ble det diskutert alternative løsninger med hensyn til
planløsninger, samarbeidsformer og publikumshåndtering. I tillegg er det avholdt et eget
møte og befaring med rektor for Kulturskolen, som ikke deltok på workshopen. Kulturskolen
bruker i dag store deler av lokalene i underetasjen i rådhuset.

For å se på andre og mer tidsmessige løsninger for kontorarbeidsplasser besøkte prosjektet
Hamarøy kommune og Nord-Salten Kraft, og fikk omvisning i deres lokaler. Rådhuset i



Hamarøy ble oppgradert for drØvt L0 års siden, mens NSK nylig har gjennomført en stØrre
rehabilitering av lokalene. Begge disse har i dag "semi-åpne" løsninger, med separate celle-
kontorer og bruk av glassvegger.

Underveis i prosjektet ble det klargjort at kommunens økonomi ikke kan forsvare en større
ombygging på kort sikt, uavhengig av om prosjektet gjennomføres i egenregi eller med andre
former for finansiering (salg og tilbakeleie). Prosjektet og leveransene er derfor skalert
kraftig ned for å begrense kostnadene. Det er ikke brukt ressurser på å lage skisser og
illustrasjoner av planløsninger mv, og heller ikke på å utarbeide konkrete kostnadsoverslag.
Vurderingene og anbefalingene nedenfor er på denne bakgrunnen ikke å oppfatte som
forslag til umiddelbare tiltak, men heller innspill til et eventuelt framtidig prosjekt hvis og når
det skulle bli aktuelt.

Budsjettet for prosjektet ble fastsatt t¡l 250.000 kroner i Formannskapets vedtak. Faktisk
kostnadsforbruk i prosjektet er i underkant av 45.000 kroner.

4. Vurdering av kommuneadministrasjonens egne behov

4.7. OversÍkt over oreoler og arbeidsplosser - nåsituøsjon

Totalt antall arbeidsplasser på rådhuset er i dag ca 40, hvorav 35 er egne ansatte og 5 er
utleide enkeltkontorer. I tillegg kommer arealer som er utleid til Politiet. Kommunens
tilgjengelige arealer på rådhuset i dag utgjØr totalt ca 2.250 m2, fordelt som følger:

Første etosje - co 650 m2

Lokalene omfatter kontorer, publikumsarealer, møterom, sanitæranlegg, samt
utleide arealer t¡l Pol¡tiet.

Andre etasje - ca 630 m2

Arealene er i hovedsak disponert til kontorer til ansatte i administrasjonen, noen
utleide kontorer, samt sanitæranlegg.

IJnderetosje - ca 950 m2

Disponeres i hovedsak til kulturskolen, samt lagerformå1.

4.2 Workshop med ønsøtte i administrasjonen

Fysisk tilrettelegging og planløsning for kommunens lokaler på rådhuset må sees i nær
sammenheng med hvordan man ønsker å organisere arbeidet og samarbeidet internt, og
hvordan man ønsker å legge opp interaksjon med publikum og andre besøkende utad. På

prosjektets workshop med de ansatte ble derfor diskusjonen strukturert rundt 3 temaer,
som kort oppsummeres nedenfor. Gruppenes egne oppsummeringer fra diskusjonen finnes i

vedlegg.

"Planløsningsgruppa" vurderte fordeler og ulemper ved ulike planløsninger (cellekontorer,
åpent landskap, andre), samt behov for møteplasser og andre fellesfunksjoner. lnnspillene
fra gruppen kan kort oppsummeres som følger:

a

o

a



De ansatte Ønsker å jobbe i cellekontorer som tidligere, men kontorene kan være

små slik at det frigjøres plass til fellesarealer.

Det er behov for flere små og mellomstore møterom som er tilgjengelig for alle, samt

uformelle "mingle-områder" der ansatte kan møtes.

Åpent kontorlandskap er lite egnet for Steigen kommune, da de fleste ansatte jobber

selvstendig innenfor egne fagfelter og har behov for å jobbe uforstyrret.

,,@grupp.a.,,såpåhvordansamarbeidetinterntikommunenfungereridag,

hvordan man ønsker å arbeide og samarbeide i fremtiden, og hvordan lokalene bør utformes
for å legge til rette for samarbeid.

o Dagens utforming av rådhuset er ikke noe vesentlig hinder for godt samarbeid
internt, selv om enkelte ting kan forbedres.

o Beslektede funksjoner bør lokaliseres nærmere hverandre, og ha tilgang til mØterom

i umiddelbar nærhet.
o Det bør etableres en felles kantine for å sikre at alle ansatte møtes jevnlig. Dette kan

bidra til bedre intern kommunikasjon og relasjonsbygg¡ng.

"Publikumsgruppa" diskuterte hvordan man ønsker at publikum skal håndteres og hvilke

krav dette stiller til lokalene. Det ble sett på ulike alternativer for håndtering i førstelinje og

andrelinje, samt økt bruk av elektronisk selvbetjening for kommunale tjenester.

o Mål for publikumshåndteringen er at den bør være servicevennlig, positiv og effektiv
o FØrstelinjetjenesten bør være tilgjengelig i hele arbeidstiden.
o Det bør etableres en publikumssone der andrelinjen i størst mulig grad møter

publikum. Dagens ordning hvor "alle" kan gå rett inn på kontorene til de ansatte er
forstyrrende og ressurskrevende.

o Arbeidet med å legge til rette for økt selvbetjening og bruk av elektroniske tjenester
på kommunens hjemmeside bør styrkes.

I separat mØte med rektor for Kulturskolen ble det lagt vekt på at de har behov for arealene

som disponeres i underetasjen i dag, samt at det er behov for en generell oppgradering av

lokalene.

4.3 Vurderíng øv kommuneodmínistrøsjonens egne behov

Kommunens framtidige behov for arealer til egne formål omfatter fØlgende:
o 30-35 arbeidsplasser for administrasjonens egne ansatte samt ordfører
o Grupperom og andre fellesrom (rekvisita, printerrom, mv) for ansatte
o Garderober og sanitæranlegg for ansatte
o Spiserom og andre "sosiale arealer"
o MØterom for større møter
o Publikumsarealer

Dagens praksis der publikum har fri tilgang til de ansattes kontorer medfører mye trafikk i

korridorene på rådhuset. Bildet forsterkes av at servicekontoret bare er åpent i deler
arbeidstiden. Praksisen med "åpen d6r" ogsvært god tilgjengelighet i andrelinjen er i

o

a

a



utgangspunktet positivt for besøkende, men har også en vesentlig negativ påvirkning på de

ansattes arbeidsro og mulighet for å jobbe effektivt. Det anbefales derfor å skape et klarere

skille mellom de ansattes arbeidssone (kontorer og interne mØterom), og en definert
publikumssone.

Et effektivt skille mellom sonene kan best etableres ved at servicekontoret og publikums-
sonen legges til første etasje, og at publikum i utgangspunktet ikke har anledning til å gå opp

i andre etasje til saksbehandlere og ledere. I en slik løsning må det bygges et lite antall små

møterom iførste etaje, der møter mellom kommunen og publikum foregår. Dette innebærer
også at publikum enten må booke møter på forhånd, eller forespørre gjennom fØrstelinje
om saksbehandler har tid og anledning t¡l å ta et møte uten forhåndsavtale. Et slikt opplegg
vil oppleves uvant for mange i starten, men vil sannsynligvis framstå som mer profesjonelt

og effektivt etter en innkjøringsperiode.

Det anbefales også å legge ordførerens kontor i tilknytning til publikumssonen. Dette vil

tydeliggjøre skillet mellom administrasjon og politikk, samtidig som en vektlegger
ordførerens rolle som kommunens ansikt utad. I tillegg til servicekontor og ordførerens
kontor bør en vurdere å legge funksjoner som er særlig utadrettet i første etasje. Dette kan

for eksempel gjelde Frivillighetssentralen.

Dagens kommunestyresal beholdes som møterom for mellomstore møter, for eksempel
møter i Formannskapet og Plan- og ressursutvalget. Større møter bør vurderes lagt til andre
lokaler, se nærmere omtale av dette nedenfor.

Andreetasjen i rådhuset kan romme minimum 30 kontorplasser dersom en bygger om til
cellekontorer av samme stØrrelse som de minste kontorene som finnes der i dag (ca. 9 m2)

Etasjen vil da også ha plass til garderobe og sanitæranlegg, samt 3-4 små møterom og rom
for rekvisita, pr¡ntere mv. Med en slik løsning kan en samle hele administrasjonen i andre
etasje, med unntak av førstelinje/servicekontor. Nåværende eksterne leietakere i andre
etasje på rådhuset må da finne andre egnede lokaler.

Det finnes ikke noe felles, uformelt møtested for de ansatte på rådhuset i dag, og de ansatte

spiser lunch på til sammen 5 ulike møterom i bygget. Dette svekker mulighetene for uformell
kommunikasjon og samarbeid på tvers av avdelingene, og gjør det vanskeligere å bygge en

felles kultur internt. I workshopen var det tydelig at de ansatte ønsket flere uformelle
møteplasser. Det bør derfor settes av plass i andre etasje til en sosial møteplass med

sittegruppe, kaffemaskin, aviser/magasiner mv, der ansatte kan ta en kopp kaffe sammen
eller mØtes og ta en prat "i forbifarten".

En felles kantine er arealkrevende, og arealene vil være ubenyttet det aller meste av t¡den.
Her har prosjektet ikke funnet en god løsning som ivaretar hensynene til både areal-
effektivitet og et felles møtepunkt for alle ansatte. Dersom det på et tidspunkt blir aktuelt å
gå videre med en rehabilitering/ombygging må en se nærmere på hvordan dette kan løses.

Rådhuset har i dag et stort møterom ("Kommunestyresalen") som brukes til stØrre interne
møter, samt politiske mØter (Kommunestyret, Formannskapet, samt Plan- og
ressursutvalget). I praksis er dette møterommet for lite til de største møtene, som



kommunestyremøter og interne allmøter. Slike møter avholdes imidlertid sjelden, og det vil

være lite arealeffektivt å sette av et større rom for å håndtere dette. De nevnte møtene kan

uten større ulempe avholdes i andre egnede lokaler, for eksempel på Steigen vertshus.

5. Alternativ utnyttelse av frigjorte arealer i rådhuset

Anbefalingene under punkt 4 ovenfor innebærer at det vil blifrigjort relativt store arealer i

første etasje i rådhuset. En usikkerhetsfaktor er hva som skjer videre med lokaliseringen av

Polit¡et i Steigen og regionen for øvrig. Dersom Politiet forsvinner som leietaker vil hele

"hovedskipet" i første etasje være tilgjengelig for andre kommunale tjenester eller utleie,
dvs om lag 350 m2.

Det er i dag begrensede tilgang til kontor- eller forretningslokaler rundt den nylig

oppgraderte sentrumsgata ¡ Leinesfjord. Noen hundre meter unna er det imidlertid relativt
store arealer ledig i "Hesteskoen". Selv om en kan forvente en viss vekst i servicenæringer i

Leinesfjord framover, er det langt fra sikkert at en kan få leid ut et areal på over 300 m2 til en

leie som forsvarer kostnader ved nødvendig oppgradering. Det bør derfor ikke være aktuelt
ä $øre investeringer i bygget utover kommunens egne behov uten at en har sikret
langsiktige leiekontrakter på forhånd. På bakgrunn av at prosjektet har blitt nedskalert
undervegs, har en ikke gått bredt ut til potensielle leietakere for å vurdere markeds-
potensialet for utleie av arealer på rådhuset. Dette må tas videre i en eventuell realisering av

prosjektet senere.

Den mest aktuelle kommunale tjenesten for innfl¡ting i første etasje vil være biblioteket,
som i dag ligger i samme bygg som Steigen vertshus. Bibliotekets arealer eies av kommunen,
og kan selges hvis biblioteket flytter. Dersom det skulle bli aktuelt med ombygging og
frig¡øringav arealer i rådhuset som skissert ovenfor må det gjøres en konkret økonomisk
vurdering om biblioteket bør flyttes. Samtidig bør en vurdere om det finnes mulige
kommersielle leietakere som bør prioriteres, for å styrke sentrumsfunksjonene og

næringslivet i sentrum av Leinesfjord.

6. Kostnadsoverslag og finansieringsmodeller

Som nevnt ovenfor er det ikke brukt ressurser på å lage konkrete skisser og kostnadsoverslag

for rehabilitering og ombygging av rådhuset. For å få fram gode kostnadsestimater er det
nØdvendig å bruke arkitekt for å lage konkrete planløsninger, og kompetanse innenfor blant
annet byggteknikk, elektro og WS for å lage kostnadsoverslag. I dagens situasjon har en ikke

fu nnet dette hensiktsmessig.

Erfaringstall fra rehabilitering av kontorbygg med tilsvarende alder og teknisk tilstand tilsier
at kostnaden ved full rehabilitering ofte vil ligge opp mot kostnad ved nybygg. Som et grovt

anslag må det forventes en kostnad på 15.000 - 25.000 kroner per kvadratmeter, avhengig

av valgte løsninger og teknisk beskaffenhet.



Det finnes i hovedsak to løsninger for finansiering av en ombygging av rådhuset. Basis-

alternativet er at kommunen gjennomfØrer prosjektet i egen regi over investerings-
budsjettet. Dette vil medføre et større låneopptak, hvor renter og avdrag belastes driften i

fremtidige budsjettår.

Det vil også være mulig å selge bygget til en eiendomsinvestor som gjennomfører
ombyggingen, og så leie tilbake de delene av bygget som kommunen har behov for. lnvestor
vil da kunne leie ut resterende arealertil andre leietakere. Prosjektet harvært imuntlig
kontakt med potensielle investorer i regionen, men det virker å være svært liten interesse
for en slik investering. Bakgrunnen for dette er en blanding av usentral beliggenhet (sett fra
Bodø), Steigen kommunes Økonomiske situasjon, usikkerhet mht utleie av ledige arealer,
samt en uavklart situasjon når det gjelder framtidig kommunestruktur.

Basert på vurderingene ovenfor vil en rehabilitering og ombygging måtte finansieres over
kommunens investeringsbudsjett, med en kostnadsramme på 15-25 mill. kroner for de

arealene som kommunen selv skal disponere i første og andre etasje. En eventuell
ombygging i underetasjen kommer itillegg. lnvesteringen vil medføre en økt langsiktig
belastning av kommunens driftsbudsjett, som det vil være krevende å finne dekning for i

dagens økonomiske situasjon. Dersom Steigen kommer inn på ROBEK vil investeringen også

måtte godkjennes av Fylkesmannen.

På bakgrunn av Steigen kommunes økonomiske situasjon har rådmannen som leder av

styringsgruppen kommet fram til at det ikke er aktuelt å gå videre prosjektet og gjennomføre
en rehabilitering og ombygging av rådhuset på kort sikt. Bygningsmessige tiltak i 2016
begrenses til å håndtere pålegg fra brannvernmyndighetene om varslingsanlegg. Dette er
lagt inn med 300.000 kroner i administrasjonens budsjettforslag. Videre er det foreslått å
legge inn 200.000 kroner til vedlikehold hvert år i fire år fremover,for ä sikre verdiene i

bygget og håndtere akutte behov knyttet til lekkasjer mv.
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Kultursalen ble lagt ut på Doffin i høst, med anbudsfrist 13.10.2015. Vi f,rkk ikke inn noen
tilbud. Etter lov om offentlig anskaffelser, kaller vi dette en mislykket konkurranse. Vi står da

fritt til å spørre en eller flere om de ønsker å regne på anbudet.
Vi har derfor nå startet prosessen med å kontakte lokale og andre aktuelle firma til å regne på

denne jobben. Frist for innlevering av tilbudet planlegges å settes til første halvdel av januar.

Dette anbudet innbefatter de bygningsmessige arbeidene. Her inngår også fagene VVS-
installasj oner, elektrotekniske installasj oner og teletekniske installasj oner..

I dette anbudet inngår ikke lyd og lys - anlegg. Det jobbes nå med å utarbeide en

kravspesifikasj on på dette området.
I forbindelse med Kultursalen er det tatt opp lån på 7,6 mill.I tillegg er det bevilget
kr 500 000 i tippemidler som er satt på et fond. Dette beløpet er satt av pä bakgrunn av
gj ennomførte kostnadsoverslag.
Det er satt av 1 mil til lyd og lys- anlegg fra konsesjonspengene.

Vedlegg:
Tegninger på Kultursalen
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Sak 84/15

SPILLEMIDLER 2016

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
t4l1029

Arkiv:243

Saksnr.:
84/t5

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
t6.t2.20t5

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å fornye spillemiddelsøknadene vedr. Allhuset i tråd med

kommunestyresak 20ltl og sak 65111.

2. Kommunestyret vedtar også å fornye søknaden om spillemidler til kulturhusdelen.

3. Som nærmiljøtiltak prioriteres utbedring av uteanlegg Sentralskolen.

Saksutredning:
Det vises til tidligere vedtak om bygging av allhus, jfr. kommunestyresak 20lll. Allhuset ble
offisielt åpnet i september2014. Arbeidet med kulturhusdelen har imidlertid ikAe kommet i
gang ennå. Denne har vært lyst ut på anbud i Dofflrn nå i høst, men det kom ikke inn noen
anbud.
Spillemidlene må fornyes hvert år.
Steigen kommune har til nå ñtt utbetalt 7 720 mill. kr. i spillemidler til allhusets
flerbrukshall. I henhold til tilsagn kan det nå søkes om restutbetaling i størrelsesorden ca. 7
mill. tilsammen, fordelt på flerbrukshallen og andre (sk¡ebane, kampsport mv.) og fordelt
over årene 2016 og 2017 . Når det gjelder midler til kulturhusdelen, så fikk vi i 2013 tilsagn
om kr. 800 000, herav er kr. 500 000 utbetalt. Disse midlene skal egentlig inndras efrer 2 är,
men kommunen har etter søknad fått aksept for at dette ikke blir gfort i påvente av videre
arbeide med realiseringen av kulturhusdelen. Det må derfor sendes fornyet søknad også for
disse midlene.
Det er kommet inn en søknad om spillemidler til nærmiljøak. Denne er fraFAU ved
Steigenskolen, avd. sentralskolen, Leinesfiord. Totalt søknadssum for trinn 2 for dette
prosjektet, er ca. 650 000 kr.
Søknadsfristen for spillemiddelsøknadene er 15. januar 2016, mens fristen for å søke midler
til kulturhusdelen er 1. mars 2016.
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KURDØGNPRIS 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Johansen
't"4/t065

Arkiv: H12

Sal¡snr.: Utvalg
85/15 Steigen kommunestyre

Forslag til vedtak:

Beregningen blir som følger:
Andel i felles lønnsutgifter og felles driftsutgifter
+ lønn i egne avdelinger
Til s,ammen

Minus driftsinntekt
Netto utgift

Møtedato
16,12.2015

kr 11 698 748,-
kt26 669 267.-
kr 38 368 015,-
kI 2 135 196

Irr 36232 &19,-

Antall liggedøg¡r 47 x365:14965
Kurdøgnpris 2015 3623281,9 I 14gøS= kr 2421.-
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ETABLERING AV STEIGEN INVESTERINGSSELSKAP AS OG STORSKJÆRET
AS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Torben Marstrand
ts1793

Arkiv: U70

Saksnr.:
86lrs

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
76.12.20t5

Forslag til vedtak:

Selskapene stiftes som vedtatt i sakene 15193 ogI5l5l4 med følgende endringer:
Styre: Arild Breive (styrets leder), Mari Wattum, Thor Holand
Daglig leder: Ingen

Saksutredning:
Med ovennevnte vedtak vedtok kommunestyret etablering av selskapene med følgende styre

og daglig leder sammensetning:

Steigen Investeringsselskap AS
Styre: Formannskapet
Daglig leder: Rådmannen

Storskjæret AS:
Styre: Ordføreren
Daglig leder: Rådmannen

Denne struktur ble foreslått primært av praktiske og kostnadsmessige årsaker, men i etterkant
av vedtaket har administrasjonen i samråd med fflkesmannens jurister vurdert dette opp imot
habilitetsreglene. En lovendring gør at kommunale aksjeselskaper i dag sidestilles med privat
eide aksjeselskaper med i forhold til habilitetsregler.
Den valgte struktur er på ingen måte ulovlig men en vurderer den med bakgrunn i
habilitetsspørsmål som uhensiktsmessig, eksempelvis vil hele formannskapet kunne være

inhabile i saker hvor disse selskaper er part i saken, med bakgrunn i det foreslås en ny styre og

daglig ledersammensetning som følge:

Steigen Investeringsselskap AS og Storskjæret AS
Styre: Arild Breive (styrets leder), Mari \ilattum, Thor Holand
Daglig leder: Ingen
Ved å velge et styre som ikke består av medlemmer fra kommunestyret eller formannskapet
unngår man habilitetsutfordringer på saker som vedrører disse selskapene. Aksjeloven setter

ingen krav til at disse selskapene màha en daglig leder derfor foreslås å etablerer disse uten
daglig leder da blir det opp til styret å vurdere evtl behov for bistand til saksbehandling etc.
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STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK . 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kurt H. Kaspersen
1 s/889

Arkiv: 200

Saksnr.:
87115

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
16.12.2015

Forslag til vedtak:

1. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 2 og3 videreføres utskriving av eiendomsskatt for
faste eiendommer i hele Steigen kommune for 2016.
2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser.
4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt
04.11.09 "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30109 med rettelser i hht
LOV 2012-06-22 m 44; Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 omeiendomsskatt til
kommunene.
6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter $ 7

c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skattearet.
8. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ 15.

Saksutredning:

Kommunestyret skal hvert ar i forbindelse med budsjettbehandlingen fastsette hvorvidt og
etter hvilke regler eiendomsskatten skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret,
jfr Lov om eigedomsskatt til kommunane $ 10.
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OPPTAK AV LÅN/TILSKUDD I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING - 2O16

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Kurt H. Kaspersen
15/890

Arkiv:200

Saksnr.:
88/1 5

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
16.t2.20t5

Forslag til vedtak:

I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre ikke å

oppta lån i Husbanken til videre utlån for 2016. Steigen kommunestyre vedtar å søke om
tilskudd til tilpassing kr 500 000.- for 2016.

Saksutredning:

Vedtak om lårVtilskudd fra Husbanken for videre tildeling skal foretas av kommunestyret i
forbindelse med budsjettbehandlingen. En forutsetning for at Husbanken skal gi tilsagn er en
formell godkj enning av kommunestyret.

For 2015 ble det søkt om et låneopptak på inntil 3.5 mill. kr som også ble tildelt. Med
bakgrunn i skjerpede retningslinjer fra Husbanken, og lav etterspørsel etter startlån i 2015 har
en ved årets utgang disponible midler kr 3,7 mill.

Vurdering:

Nedgang i etterspørsel etter startlån skyldes nok både skjerpede retningslinjer fra Husbanken,
og en generell nedgang i etterspørsel/behov. Det er i2015 giu tilsagn på lan for til sammen kr
1,3 mill. Fra20l4 ble det overført udisponerte midler på kr 1,5 mill til 2015 - derav
udisponerte midler päV,r 3,7 mill pt.

Imidlertid synes etterspørsel etter tilskudd til tilpasning og være svakt økende. Dette er midler
som skal sikre egnede boliger til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne slik at de kan
bli boende i egen bolig. Det har over tid vært lite midler til dette formål (kr 100 000.- pr år)
Skal en ha mulighet for å tilby slik tilpassing som mange ønsker, og kanskje må ha i tiden som
kommer må en ha tilgjengelige midler. Det anbefales derfor å søke om tilskudd til tilpasning
kr 500 000.- for 2016.
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LÅNEOPPTAK 2016

Saksbehandlec
Arkivsaksm.:

Turid Markussen
l51895

Arkiv:250

Salcnr.: Utv,alg
56115 Steigenforrnannskap
89/15 Steigen kommunesÐne

Møtedato
CIz.12.2015
76.1,2.2075

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar låneopptak på inntil 14,72 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investering er i 2016.

Behandlinglvedtak í Steigen formannskap den 02.12.2015 sak 56115

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen

Saksutrednrng:

I investeringsbutlsjettet for 2016 er det vedtatt bruk av lån til delvis finansiering av
investeringer pä I 4,72 millioner kroner.
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GEBYRSATSER 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t5/931

Arkiv: 231

Saksnr.:
90115

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
t6.t2.2015

Forslag til vedtak:

For 2016 vedtas følgende satser for kommunale gebyr:

1.

,,

J.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Gebyr for vann fra kommunale vannverk: Kr. 19,50 + mva pr m3. Vannmålerleie
blir kr. 456r- * mva.
Gebyr for kommunalt avløp: Kr. 19,50 f mva pr m3.
Tilknytnin gsavgift vann : Kr. 21.7 7 4,- -l- mva.
Tilknytningsavgift avløp: Kr.21.774,- t mva.
Gebyr for slamtømming (tømming annethvert år): Kr. 772r- * mva.
Feieavgifta beholdes på kr. 483,- r mva.
Gebyrregulativet for husholdningsrenovasjon 20l6rvedtatt av representant-
skapet i IRIS 6.11.2015, vedtas å gielde for Steigen kommune. Det kreves inn et
kommunalt påslag på kr. 600- + mva pr abonnent.
Kaileie for varer over kommunale kaier økes fra 7r- til8,- kr pr. tonn.
Øvrige kommunale salgs- og leieinntekter økes i henhold til inngåtte leieavtaler.
Der ikke annet er avtalt økes salgs- og leieinntekter med 3 o/o med, virkning fra
L. januar 2016.

Saksutredning:

For avfall (renovasjon) er det et lovmessig krav at selvkost-prinsippet skal danne grunnlag for
innbyggernes brukerbetaling. Kommunestyret vedtok i desember 2008 at tjenestene vann,
avløp, slamtømming og feiing også skal finansieres etter selvkost-prinsippet. Selvkost er den
merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Gebyrnivået for
disse tjenestene har dermed fra og med 2009 vært fastlagt utifra selvkostprinsippet. Kravet til
selvkost innebærer at tjenesten over en 3-5-årsperiode skal gå i balanse.
I forbindelse med regnskapsavslutninga settes det hvert år opp et eget selvkostregnskap for det
enkelte selvkostområde, i tråd med veileder for selvkost gitt av kommunal- og
re gionaldepartementet.

Vann
Steigen kommune hadde betydelige overskudd i selvkostregnskapene for vann for årene 2009,
2010 og 20II. Etter at tidligere underskudd var dekket opp, ble overskuddene satt av på eget
selvkostfond.Izïl2 gikk drifta tilnærmet i balanse. 12013 og20l4 var det underskudd på
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selvkostområde vann, slik at en tærte på selvkostfondet. Selvkostfond vann er pr. 3I.12.2014
på 428.000,- kr. Det forventes underskudd på selvkostområdet også i 2014. Dette henger bl.a.
saÍtmen med at det er gjort store investeringer på vannverkssida de senere årene. Ved årets
utgang forventes det ikke å være mye igjen på selvkostfond for vann. Vannavgifta bør derfor
økes. Økning med 1 kr. pr. m3 forventes å gi ca. 160.000 kr. i merinntekt.
Det tilrås at tilknytningsavgift og leie av vannmålere justeres med 3 o/o for å kompensere for
generell lønns- og prisstigning.

Avløp
Fra betydelig underskudd de første årene med selvkost, viste regnskapet et betydelig
overskudd på avløpsområdet i årene 2009,2010 og 2011.12012,2013 og2014 hadde vi
underskudd på avløpsområdet. Underskuddeti2014 var pä288.000,- kr. Selvkostfondet er
brukt opp, og det er ftamført et underskudd pr. siste årsskifte på kr. 135.000,- Det er gjort
betydelige investeringer de seinere årene, Dette medfører økte kapitalkostnader, noe lavere
driftskostnader og flere abonnenter. Det tilrås at gebyret økes for å komme nærmest mulig
balanse mellom inntekter og utgifter på selvkostområdet. Økningmed I kr. forventes å gi ca.
58.000,- kr. i merinntekt. lnntektenebør økes med minst et tilsvarende beløp som fiorårets
underskudd. Det tilrås imidlertid at øl<ningafordeles over noen år, og for 2016 foreslås ei
økning pä2Þ,r pr m3, til 19,50 kr/m3.
Det tilrås at tilknytningsavgift justeres med 3 %ó for å kompensere for generell lønns- og
prisstigning

Slamtømming
De siste åtte årene har selvkostområdet vært drevet nær balanse, med litt årlige svingninger.
Selvkostregnskapet for 2014 viste et overskudd på kr. 134.000,-. Saldo på fond er kr.
173.000,-. Det tilrås derfor 3 o/o økring i gebyrsatsen, for å holde tritt med prisstigning. Gebyr
for slamtømming (tømming annet hvert år) blir da 772,-kÍ.

Feiing
Dette selvkostområdet har gått med overskudd de tre siste årene, etter fire år med underskudd.
Framførbart underskudd på området var pä kr. 41.000 etter siste årsavslutning.
Det forventes et lite overskudd på selvkostregnskap feiing for 2015 også, muligens med ei lita
avsetning til fond. Det foreslås derfor at feiegebyret holdes uendra i2016.

Renovasjon
Tjenesten utføres av Iris Salten IKS, som også krever inn gebyr. Representantskapet i
selskapet vedtar hvert år gebyrregulativ for selskapets dekningsområde. I henhold til
renovasjonsforskrifter for Salten og selskapsavtalen for Iris Salten IKS skal gebyrregulativet
vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Dette regulativet følger som vedlegg i
saken.
Steigen kommune har tidligere hatt et kommunalt påslag på renovasjonsgebyret for å dekke
kommunale utgifter. Slike utgifter vil bl.a. være administrative kostnader i forbindelse med
innfordring av gebyr som ikke blir betalt, samt regnskapsførsel. Selvkostregnskap for det
kommunale påslaget ble første gang satt oppfor åxet2007. Det viste et overskudd. Det saÍtme
gjorde regnskapet for 2008. Overskuddene ble satt av på selvkostfond. Selvkostfondet er nå
brukt opp, og det er grunnlag for et visst påslag for å dekke kommunale administrative
kostnader, regnskapsførsel samt etterdrift av deponi. For 2015 ble det vedtatt et kommunalt
påslag på kr. 60,- .Dette foreslås videreført for 2016.
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Kaileie
Det kreves inn kaileie pr, tonn som lastes/lesses over kommunal kai. De siste årene har kaileia
vær kr. 7 ,- pt tonn. Utifra kommunens økonorniske situasjon, samt at det er noen år siden
forrige økning tilras det at kajleia ølces til k. 8,- pr tonn fra 1 . 1 .201 6

Vedlegg:
Renovasjonsgebyr og prisliste 2016 for IRIS
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Renovasjonsgebyr og prisliste for 2016
e

I R I

Priser avfal lssvstemet < underground > :

-
lb.
¿

Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mvaGebyr 2015Husholdningsgebyr

1992 2062 2 s77Grunngebyr

2 577L992 206280liter
223t 2309 2 886130 liter

3 25225L4 2602190 liter

2750 2 846 3 558240liter
42333 272 3 387350 liter

5 455 5 646 7 057500 liter

9 2977 L86 7 438660liter
8 1_58 8 444 10 554750liter

r.4 60sLL289 11 684Pr. m3 i container

Gebyr 2016 inkl mva
Gebyr
2015

Gebyr 2016 ex mvaAntall abonnenter

2062 z 577L99240-50
2 8862237 23093L-39

2602 3 252z 5L422-30
3 5582750 2846LO -2t

19L
239

18s
Nøkke lkort-ekstra kort/erstatn ingskort-per
stk

Etablerin ss ad ¡vfallçcvcfemet (( ndorornr rnrl ))

Andre beta linsstienester:

Gebyr 2016 inkl mva
Gebyr
2015

Gebyr 2016 ex mvaAntall abonnenter

49 000 6L25049 000Nye BRL og sameier
2s 000 2s 000 3L250Etablerte BRL og sameier

Gebyr 2016 inkl mva
Gebyr
20!5

Gebyr 2016 ex mva

68 8566Levering pr. 100 liters sekk i tillegg, gul sekk:

L250483 1 000Henting av avfallsdunk inntíl L0 m fra
veikant

3 351 4 1893238Grovavfallsruter pr. tonn
327253 262Fradrag ved hjemmekompostering

44 46 57Feriehenting
185 t9! 239Bytting av dunk

Vedtatt av representantskapet 6. november 2015.
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Ekstratømming: Husholdningskunder som av ulike årsaker ikke ser seg tjent med å benytte
gulsekken, kan bestille ekstratømming.
Pristabellen er uavhengig av fraksjonstype, og prises etter dunkstØrrelse per tØmming:

Hvppisere tømming: I tilfeller der sameier/borettslag av arealmessige begrensninger må ha

hyppigere tØmming enn etter "Grønt System", (tømming restavfall hver 4. uke) legges et påslag på dunken

tilsvarende 20%.

-
tn¿

Gebyr
20L5

Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mvaEkstratømming:

1500 120Tilkjøringsgebyr
725 t29 162801

199L54 159130 I

195 202 252190 I

257199 2062401
303 3t4 3923s0 I

547423 438s00 I

502 520 649660 I

593 74L573750 I

2598 2689 3 3614 m3 container
47203648 3 7766 m3 container

4694 4 858 60738 m 3 container
L82L4L t46per 100 I sekk

880 9tt 1 139m3 i løs vekt

Gebyr
2015

Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mvaPåslag hyppigere tømming

515398 4L2801

446 462 577130 I

651503 527190 I

550 s69 7t22401
106282r 8s03s0 I

1 091 1129 1,4!Ls00 I

t 487 1 859L 437660 I

2tLlL632 1 689750 I

225t 28L4Per m3 container 2 175

Vedtatt av representantskapet 6. november 2015.
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Priser avfallsmottak pr L.t.2OL6
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes avhengig

av tilbudet på de ulike mottakene.
Fra 1. januar 2016 gjelder følgende priser, eks mva per tonn levert på anlegg med vekt.

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende priser, eks mva per m3 levert på anlegg uten vekt.

-
tb'
d

Gebyr 2015 Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva

38 39 49Minstepris

2 416 3 020Restavfall 2334

L 152 tt92 L 490Eternittavfall

1 031 L289Blandet papir (L299) 996

t 246 ]-290 t6L2Matavfall (L1L1)

882 913 L L4LBlandet trevirke (ikke impregnert) (1149)

369 382 477Hageavfall (IL32l
200 250Vinduer pr. stk. 0

3 4232646 2739I mpregnert trevirke ( 1-146)

Gebyr 2015 Gebyr 2016 ex mva Gebyr 2016 inkl mva

7256 58Restavfall inntil 100 liter

L44Restavfall fra 100 I til 250 I Llt 115

169 t75 2t9Restavfall fra 250 I til 500 I

439Restavfall, ukomprimert 339 351

189 196 245Sortert avfall, ukomprimert

58L449 465Sortert avfall, komprimert

637 659 824lmpregnert virke pr. m3

2500 200Vinduer pr. stk.

1792 1.490Eternitt avfall, pr. m3 7L52

Vedtatt av representantskapet 6. november 2015.
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 12016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit Woie-Berg
15/900

Arkiv: F30

Saksnr.:
9Urs

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
16.12.20t5

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å øke bosettingen i2016 til 20 personer, etter henstilling fra IMDI
og Fylkesmannen. Økulring av integreringstilskuddet utover budsjettet skal brukes til å styrke
flyktningetjenesten, helsetjenesten (helsestasjon, psykisk helse) for flyktningene og
norskopplæring for nyankomne barn, samt økning i tolketjenesten, i tillegg til
introduksj onslønn, etablering.

Eventuelle endringer i forhold til2017 og bosetting av mindreårige vil bli fremmet som egen
sak våren 2016.

Saksutredning:
Bakgrunn:
På grunn av stort behov for å øke bosetting raskere har IMDI sendt ut brev 23.I1 .15 der de ber
Steigen kommune øke bosettingi 2016 til 20 personer. De ber også om at det bosettes
mindreårige under l8 år (20 7o er under 15), samt at det planlegges bosetting av 25 i 2017 .

Dagens situasjon:
Det er gjort vedtak på 15 personer i 2016.
I2015 er det kommet 9 personer inkludert 3 kvoteflyktninger (8 voksne og 1 barn).
I januar / februar vil det bosettes 7.

Det betyr at 9 nye begynner i introduksjonsprogrammet i løpet av januarlfebruar. Da vil det
være over 30 deltakere i programmet. I tillegg er det 11 som er ferdig med programmet som er
i arbeid eller utdanning eller har foreldrepermisjon. ( Det er også 18 barn) Til sammen vil er
det ca. 60 flyktninger. Fire av de som er bosatt har i tillegg søkt familiegjenforening som
innebærer 6 barn. Det er usikkert når disse kommer.

Ved bosetting av 15- 20 til i 2016 må en beregne økning i stillinger i flyktningetjenesten, samt

styrking av helsestasjon og psykisk helse. På helsestasjonen har de i dag oppfølging av barn,
men også voksne skal ha lovpålagt oppfølging, noe som det ikke er kapasitet til i dag. Det er
behov for en ressurs pä25 % på helsestasjon, samt styrking av kompetanse og økt
oppfølgingskapasitet ved psykisk helse for de som har traumer som de sliter med. En må også

sikre en styrking av skolen det første halvåret som barna begynner hvis de ikke kan språket
(særlig aktuelt ved familiegj enforening og kvoteflyktninger).

Det er i år opprettet 3 nivåer (spor) i norskopplæringen som er bra i forhold til å få loset flere
raskere gjennom introduksjonsprogrammet og over i ordinær utdanning eller arbeid, samt gi
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de som har behov for et lengre program, en riktigere oppfølging. Det er lovpålagt ä g¡øre det,
men arbeidskrevende.

Når det gjelder boligsituasjonen i Steigen så er det en del byggeaktivitet som pägär, og det er
også noen private som har tatt kontakt for utleie.
Vi har inngått leieavtale om leie av 2.etasje på Herredshuset der 4 fra Sudan skal bosettes i
januar. I tillegg er det aktuelt å leie en privat bolig i Bogøy. Det er bygd boliger i Nordfold og
på Leines, og det er påbegynt i Bogøy. Det er ønskelig at vi ikke bare har flyktninger boende i
samme boligkompleks da det er bedre for integreringen at de også har norske naboer, men
utleie av boliger til bofellesskap må være i kommunens regi i forhold til regelverket i
husbanken om bostøtte.

Bosettingen av 20 i 2016 slik som forespørselen er fra IMDI og Fylkesmannen, vil være
avhengig av en ekstra innsats for å bygge/skaffe flere boliger. Arbeidet med boligsosial
handlingsplan og flyktningeplan må prioriteres i2016.

Økonomi:

Vi har ikke Ëtt opplyst hva integreringstilskuddet for 2016 e\ men det gis et ekstra tilskudd
på kr. 25 000 for hver bosetting utover det som var vedtatt i2015 i forrige vedtak da det ble
vedtatt bosetting av 15.

I nytt brev fra IMDI vil det bevilges kr. 50 000 ekstra pr. pers. for økningen utover det antallet
som kommunen ble anmodet om å bosette i2015 (10 personer).

Integreringstilskuddet i 201 5 er:

l.bosettingsår:
20r4:
(177 000)
(220 000)
(177 000)
(177 000)

2.bosettingsar:
3.bosettingsar:
4.bosettingsår:
5.bosettingsår:

kr. 182 000 þr. voksen i familie)
kr.232 000 pr. enslig voksne
kr. 182 000 pr. bam
kr. 182 000 (enslige mindreårige)

kr. 210 000
kr. 152 000
kr. 82200
kI. 70 000

I budsjettforslaget ligger bosetting av 14 personer (10 + 4 familiegjenforeninger).
Med økt bosetting til20 mä økt integreringstilskudd gå til å styrke kommunens tjenester, i
tillegg til å dekke utgiftene til introduksjonslønn og etablering.

En økning til 20 personer vil kunne gi øktintegreringstilskudd på kr. 2, 8 mill., men utgifter
til introduksjonsstønad/etablering/individuelle integreringstiltak/introprogram vil beløpe seg
til 2 mill. avhengig når bosettingen skjer. Det er påkrevd med styrking av flyktningetjenesten,
helsestasjon for flyktninger, samt kompetanse og kapasitet i psykisk helse for de som trenger
ekstra, samt ekstra norskopplæring for nyankomne bam i skolen (gjelder kvoteflyktninger og
familiegj enforening). Dette må dekkes av integreringstilskuddet.

Integreringstilskuddet skal brukes individuelt til livsopphold/boutgifterletablering, samt
flyktningetjenesten, men kan brukes til styrking av tjenester på bosetting/integrering/
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introprogram/helse/skole og tolketjeneste. Dette er helt avgiørende for å kume håndtere
utfordringene og oppgavene som følger med bosettingen.

I tillegg øker rarnmetilskuddet pr. bosatt innbygger, som skal gå til kommunens ordinære drift
og tilbud.
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SØKNNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED
HØYERE ALKOHOLTNNHOLD ENN 4,7 VOLUMPROSENT
I STEIGEN KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin B. Grytøyr
1 5/898

Arkiv: U61

Saksnr.:
66lrs
92lts

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
16.r2.2015
r6.12.2015

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling til salg av

alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i2016 i Leinesfiord,
Steigen kommune, jfr. alkohollovens $ 3-1.
Bevillingen gis for 4 är av gangen med opphør 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer.
Bevillingen gjelder dermed til 30. jwi2020.

Saksutredning:
Fra AS Vinmonopolet foreligger søknad datert 25.11.16 om bevilling til salg av alkoholholdig
drikk med høyerc alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i20I6 i Leinesford. Søknaden har
bakgrunn i at styret for AS Vinmonopolet besluttet å etablere en vinmonopolbutikk i Steigen

kommune.
I søknaden opplyses det at Vinmonopolet har startet arbeidet med å finne egnede lokaler for
virksomheten og at de kommer tilbake til kommunen med nærnere informasjon, og med egen

søknad om godkjenning av beliggenhet for butikken i henhold til alkohollovens $ 3-3.

Det gjøres oppmerksom på at krav til vandel, styrer og stedfortreder ikke gjelder for bevilling
til Vinmonopolet, jfr. alkohollovens $$ 1-7 b og 1-7 c.
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