
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Leinesfiord
16.12.20T5 Tid: Kl. 09:00 - 14:15

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Asle Schrøder (SP), Sissel Grimstad (SP), Morten Mehus (SP), Fred
Eliassen (AP), Liv Rigmor Eidissen (AP); Ove Strand (AP), Ronald
Pettersen (AP), Knut Andersen (H), Kjersti Olsen (Rødt), Eva
Bakkeslett (Rødt), Odd Rikard Bredal (SV), Arne B. Vaag (V), Astri G.
Valberg (PP), Magne Vik (FRP)
Kari Danielsen (SP), Øystein Laxaz (SP), Tarald Sivertsen (H)
Agnar Hansen (SP), Leif Fredriksen (SP), Michelle Hansen (H)
Torben Marstrand, Vegard danielsen, Tordis Sofie Langseth, Siv
Johansen, Berit Woie-Berg, Kari Lynum, Kurt kaspersen

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Rett utskrift,
Leinesfiord, 17.12.15

¿r '-)

fi[¿,'v' .r.
Elin B. Grytøyr
Formannskapssekretær

6 yruYr

Godkjent.
Under behandling av sak 82115 ble Knut Andersen enstemmig erklært
inhabil da han har vært konsulent for utredningen. Han fratrådte under
behandling av saken.

82-93115 (Sak 85, 87 og 89 ble utsatt)

Underskrifter:
Odd Rikard Bredal
Kjersti Olsen

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

Odd Rikard Bredal (sign.) Kjersti Olsen (sign.)

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 9097 40 19

Telefaks: 757'78810



Saksnr.

82115

83115

84lts

85/15

86/1s

87lrs

88/1 5

89115

90/ts

9Ut5

921t5

93lrs

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
151944

MELDING/ORIENTERING

131997

KULTURSALEN I LEINESFJORI)

t4lt029
SPILLEMIDLER 2016

t4lr06s
KURDøGNPRIS 2016

rs1793
ETABLERING AV STEIGEN INVESTERINGSSELSKAP AS OG
STORSKJ,ÐRET AS

1sl889
STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK . 2O16

1sl890
OPPTAK AV LÅN/TILSKTJDD I HUSBANKEN FOR VIDERE
TILDELING - 2016

15/895
LÅNEOPPTAK 2016

t5l93t
GEBYRSATSER 2016

15/900

OM BOSETTING AY FLYTNINGER 12016

15/898
SØKNNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG
DRIKK MED HøYERE ALKOHOLINI\HOLD ENN 4,7
VOLUMPROSENT I STEIGEN KOMMUNE

131752

VURDERING AV RETTSFORLIK MED ELVENES MASKIN AS,
UTBYGGING NORDFOLD HAVN
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82lts
MELDING/ORIENTERING

Innstilling:
Meldingen tas til orientering.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

83/1 s
KULTURSALEN I LEINESFJORI)

Innstilling:
Informasjonen tas til orientering

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

84lts
SPILLEMIDLER 2016

Innstilling:

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

kommunestyresak 20111 og sak 65lll.
2. Kommunestyret vedtar også å fornye søknaden om spillemidler til kulturhusdelen.

3 . S om nærmiljøtiltak prioriteres utbedring av uteanlegg Sentralskolen.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

85/1 5

KURDØGNPRIS 2016

Innstilling:

Beregningen blir som følger:
Andel i felles lønnsutgifter og felles driftsutgifter
+ lønn i egne avdelinger

kr ll 698 748,-
kr26 669267.-
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Til sammen
Minus driftsinntekt
Netto utgift

kr 38 368 015,-
kr 2 135 196
kr 36232 819,-

Antall liggedøgn 4l x365:14965
Kurdøgnpri s 2015 36232819 114965= kr 2421,-

Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken til første møte i kommunestyret etter nyttår

861t5
ETABLERING AV STEIGEN INVESTERINGSSELSKAP AS OG STORSKJ,¡trRET
AS

Innstilling:
Selskapene stiftes som vedtatt i sakene 15193 ogl5l5l4 med følgende endringer:
Styre: Arild Breive (styrets leder), Mari Wattum, Thor Holand
Daglig leder: Ingen

Behandling

Forslag fra posisjonen v/I(nut Andersen:

1. Steigen investeringsselskap AS stiftes med vedtekter som lagt fram i sak74175, med
en kapital pä 37 ,0 mill. kroner. Selskapets styre ved stiftelsen er Arild Breive (leder),
Mari Wattum og Thor Holand. Selskapet har ikke daglig leder ved stiftelsen.

2. Storskjæret AS stiftes med vedtekter som lagt fram i sak75ll5, med en kapital pâ36,0
mill. kroner. Selskapets styre ved stiftelsen er Arild Breive (leder), Mari Wattum og
Thor Holand. Selskapet har ikke daglig leder ved stiftelsen.

3. Administrasjonen bes om äIage en samlet plan for næringsarbeidet i Steigen, for
behandling i kommunestyrets møfe i februar. Planen skal omfatte oppgaver som i dag
ligger på næringskontoret, oppgaver som er lagt til Plan- og ressursutvalget, samt
oppgaver og rolle for Steigen investeringsselskap AS.

4. Etter kommunestyrets behandling av sak som beskrevet i punkt 3 ovenfor skal
vedtekter og styresammensetning vurderes på nytt, og det skal utarbeides konkrete
styreinstrukser for begge selskapene.

Forslag fra opposisjonen v/Ove Strand:
< Opposisjonen foreslår å stifte utviklingsselskapet med plan og ressurs som styre med
næringssjef som daglig leder.
Total kapital37 mill. kr. til Storskjæret.
Administrasjonen bes om älage en samlet plan for næringsarbeidet i Steigen, for
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behandling i kommunestyrets møte i februar. Planen skal omfatte oppgaver som i dag
ligger på næringskontoret, oppgaver som er lagt til Plan- og ressursutvalget, samt
oppgaver og rolle for Steigen investeringsselskap AS.

Vedtak:

Ved alternatiwotering mellom posisjonens forslag og opposisjonens forslag ble posisjonens
forslag vedtatt med 10 motT stemmer.

87115

STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK . 2O16

Innstilling:

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.Def 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 tu 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 är, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.
8. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ 15.

Behandling

Forslag fra Arne B. Vaag:
< Saken utsettes til 17.12.15 etter budsjettbehandlinger for 2016 er avgjort.>

Vedtak:
Utsettelsesforslag fra Arne B. Vaag ble enstemmig vedtatt.
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88/1 5

OPPTAK AV LÅN/TILSKUDD I HUSBANKEN FOR VIDERE TILDELING -2016

Innstilling:

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.

Behandling:

Forslag fra Astri G. Valberg PP:
<Pensjonistpartiet foreslår å søke Husbanken om tilskudd til tilpasning til 1,5 mill. kr. for
2016.
Vi ber administrasjonen øke opplysning om mulighet for å søke tilskudd for eldre og
funksjonshemmede.>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og forslag fra Astri G. Valberg PP

ble forslag fra Astri G. Valberg enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre ikke å
oppta lan i Husbanken til videre utlån for 2016. Steigen kommunestyre vedtar å søke om
tilskudd til tilpassing kr 1.500 000.- for 2016. Administrasjonen øker opplysningen om
mulighet for å søke tilskudd for eldre og funksjonshemmede.

89/r 5
LÅNEOPPTAK 2016

Innstilling:
Kommunestyret vedtar låneopptak på inntil 14,72 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investering er i 207 6.

Vedtak:
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til møtet 17.12.15.
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90lts
GEBYRSATSER 2016

Innstilling:

For 2016 vedtas følgende satser for kommunale gebyr:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Gebyr for vann fra kommunale vannverk: Kr. 19150 + mva pr m3. Vannmålerleie
blir kr. 456r- * mva.
Gebyr for kommunalt avløp: Kr. 1.9,50 + mva pr m3.
Tilknytningsavgift vann: Kr.2I.774,- * mva.
Tilknytningsavgift avløp: Kr.21.774,- * mva.
Gebyr for slamtømming (tømming annethvert år): Kr. 772,- * mva.
Feieavgifta beholdes på kr. 483,- * 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. 60r- + mva pr abonnent.
Kaileie for varer over kommunale kaier økes fra 7o- til8r- 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 V" med, virkning fra
1. januar 2016.

Behandling:
Tillegsforslag fra Arne B. Vaag:
<Ber rådmannen lage sak til kommunestyret ang. leie av lagring på kaianlegg.>

Vedtak:
Innstillingen m/tilleggsforslag fra Arne B. Vaag ble enstemmig vedtatt.

9U15
OM BOSETTING AV FLYTNINGER T2O16

Innstilling:

Steigen kommune vedtar å øke bosettingen i2016 til 20 personer, etter henstilling fra IMDI
og Fylkesmannen. Økning 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.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra Rødt v/I(jersti Olsen:
<Komunestyret vedtar å utarbeide en plan for mottak og integrering av flyktninger iløpet av
2016 - en flyktningeplan for Steigen.>

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Tilleggsforslag fra Rødt v/Kjersti Olsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:

Steigen kommune vedtar å øke bosettingen i2016 til20 personer, etter henstilling fra IMDI
og Fylkesmannen. Økning 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.
Komunestyret vedtar å utarbeide en plan for mottak og integrering av flyktninger iløpet av
2016 - en flyktningeplan for Steigen.

92lrs
SØKNNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED
HØYERE ALKOHOLINNHOLD ENN 4,7 VOLAMPROSENT
I STEIGEN KOMMUNE

Innstilling:

Steigen kommunestyre innvilger søknad fra AS Vinmonopolet om bevilling til salg av
alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent i20I6 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. juni2020.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

93115
VURDERING AV RETTSFORLIK MED ELVENES MASKIN AS, UTBYGGING
NORDFOLD HAVN
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Innstilling:
Steigen kommune inngår rettsf,orlik med Elvenes Maskin AS i henhold til enighet oppnådd
gjennom Salten Tingrett 4.11.2015. Forliket innebærer at Steigen kommune betaler 2,5 mill.
kr. som fullt og endolig oppgfør tilElvenes Maskin. Beløpet fin¿ursieres giennom ubrukte
lånernidler.

Vedtalc
Enstemmig som innstilling.

}l4øtet hevet.
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