
Steigen kommune 
 

 

Postadresse: Besøksadresse: 

Rådhuset Leinesfjord Telefon: 90 97 40 19 

8281 LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks: 757 78810 

MØTEPROTOKOLL 
 

Steigen kommunestyre 
 

Møtested: Rådhuset, Leinesfjord   

Møtedato: 21.06.2017 Tid: Kl. 11:05-16:45 

 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: SP: Asle Schrøder, Øystein Laxaa, Morten Mehus, Christina Falch 

Holmvaag, Agnar Hansen 

AP: Fred Eliassen, Liv Rigmor Eidissen, Ove Strand, Ronald Pettersen 

H: Tarald Sivertsen, Knut Andersen 

Rødt: Kjersti Olsen 

PP: Astri G. Valberg 

FRP: Magne Vik 

Forfall: Rødt: Eva Bakkeslett 

SV: Odd Rikard Bredal 

V: Arne B. Vaag 

Varamedlemmer: Rødt: Bjorulf Ødegård 

SV: Lindis Sloan 

V: Wibeke Aasjord Juul 

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth, Arne Vikki, Vegard Danielsen, Berit Woie-

Berg, Sissel Grimstad, Anne Lise Dreyer, Gunnar Svalbjørg 

  

Innkalling: Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 

Merknader: Liv Rigmor Eidissen ble innvilget permisjon fra kl. 16:30. Arve Isaksen 

tiltrådte møtet fra samme tidspunkt. 

Tarald Sivertsen etterlyste revisors tilstedeværelse under behandling av 

regnskapet. 

I varaordfører Arne B. Vaag’s fravær ble Wibeke Aasjord Juul 

enstemmig valgt som settevaraordfører. 

Behandling av sak 67, 68 og 69 ble framskyndet etter ønske fra Liv 

Rigmor Eidissen. Disse ble behandlet etter lunsj. Sak 65/17 ble 

behandlet etter sak  60/17 etter ønske fra Øystein Laxaa. 

Før behandling av sak 66/17 tok Christina Falch Holmvaag opp 

spørsmål om sin habilitet da hennes far var foreslått som 

møtefullmektig. Hun ble enstemmig erklært habil i saken. 

Behandlede saker: 59-69/17. 

 

Underskrifter: 

Ove Strand 

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

bestemt på møtet. 

    

   Ove Strand (sign.)   Morten Mehus (sign.) 

 

Rett utskrift,  

Leinesfjord,  

 

 

Elin B. Grytøyr (sign.) 

Formannskapssekretær 

 

Spørretime: 

Spørsmål 1 fra FRP v/Magne Vik: 

 

«Ang. helikopter plass Leinesfjord 

Steigen FrP ønsker informasjon i forhold til den nye helikopterplassen nedenfor Steigentunet. 

Når er den ferdigstillet? Dette er blitt stilt spørsmål tidligere, da ble det opplyst om manglende 

oppkobling av lys? Hva skjer i denne saken?» 

 
Rådmannen svarte: 

«Det var stilt spørsmål om dette i kommunestyret 23. april 2015. Da svarte jeg at det som 

gjensto var å montere lys, og det får vi ikke gjort uten å søke konsesjon i henhold til 

«Forskrift om konsesjon for landingsplasser». Jeg har ikke hatt noen å sette på å arbeide med 

denne saken, og jeg har ikke klart å frigjøre tid til å arbeide med den selv i de to årene som er 

gått. Så svaret er dessverre at det ikke har vært noen framdrift i denne saken siden sist det ble 

stilt spørsmål. Vi har ikke nok ressurser til å gjennomføre alle oppgaver som ligger til Steigen 

kommune.» 

 

Spørsmål 2 fra FRP v/Magne Vik: 

 

«Ang. parkering i Helnessund: 

Vi ønsker info ang. parkering i Helnessund. For cirka et år siden flyttet vi busstoppen fra 

dypvasskaia og inn til sentrum. Vi flyttet på grunn av trafikkforholdene, da disse ikke var 

tilfredsstillende i forhold til buss og annen trafikk. (Det ble trangt). Det ble dialog med 

kommunen og de ansvarlige eierne for sentrum. I denne forbindelse ble det vidt meg forstått 

at parkeringsskiltet «max 2 timer» som står festet på autovernet skulle bort. Det skulle ikke 

være parkering langs autovernet. Her skulle bussene holde til. 

Pr i dag parkeres det på begge sider av området, hvor det går folk fra de parkerte bilene langs 

autovernet inn mot butikken. Dette er samme plass hvor bussene skal inn. Dette skaper til 

tider farlige situasjoner. 

Et alternativ er å stoppe ved busskuret og la passasjerene gå til og fra dette området. Det er 

ikke holdbart slik det er i dag. Hva tenker dere må gjøres? Dette haster for sikkerheten og 

allmenheten.» 

 

Rådmannen svarte: 

«Steigen kommune har en dialog med Nordlandsbuss og grunneierne i Helnessund om 

trafikkforholdene for busser, passasjerer og andre trafikanter i Helnessund. Jeg får opplyst at 

forholdene ble bedre etter at buss-stoppen i august 2016 ble flyttet fra Allmenningskaia til 
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tomta der Dovregubben i sin tid sto. Fortsatt kan det gjøres mer for å bedre trafikkforholdene i 

området. De konkrete tiltakene tror jeg man best kommer fram til i dialogen mellom 

ingeniøren som har ansvar for kommunale veier og lokal talsmann for Nordlandsbuss, og de 

private aktørene i området. Uten noen nærmere saksbehandling, skal jeg ikke foregripe hvilke 

tiltak som kan og bør settes i verk. Dersom det blir aktuelt med tiltak som krever politiske 

vedtak, vil det bli fremmet sak på dette enten for formannskapet eller kommunestyret.» 

 

Spørsmål fra Knut Andersen, H: 

«Generalforsamling i Nord-Salten Kraft AS: 

NSK avholdt generalforsamling 23. mai i år. Steigen kommune er største eier i selskapet, og 

var representert på generalforsamlingen ved ordfører Asle Schrøder. 

 

Normen ved avholdelse av generalforsamling er at styreleder velges som møteleder, og dette 

har vært fast praksis også i NSK. På årets generalforsamling foreslo imidlertid Steigens 

ordfører at møtet skulle ledes av en annen person. 

 

Spørsmål: 

 

a) Hva var den saklige begrunnelsen for at Steigen kommunes eierrepresentant valgte å 

gå til et slikt skritt og uttrykke mistillit overfor styreleder i full offentlighet på en 

generalforsamling? 

b) Var dette utspill som kun ordføreren sto bak, eller var det avklart med representanter 

for andre eiere på forhånd? 

c) Hva var formålet med å fremme et slikt forslag – hva ønsket ordføreren og eventuelt 

andre medspillere å oppnå med dette utspillet? 

 

Ordfører svarte: 

Bakgrunnen for dette er at de 4 største eierne i NSK, representert ved ordførerne i Tysfjord, 

Hamarøy, Sørfold og Steigen, samt administrerende direktør i Salten Kraftsamband, Steinar 

Pettersen, på et møte tidligere i vinter ble enige om at vi burde innta en mer aktiv 

eierinvolvering i selskapet. Blant annet ved å ta ledelsen i eiermøter og i 

Generalforsamlingen. 

 

Da vi så kom til Generalforsamlingen den aktuelle dagen så var jeg sistemann som kom. De 

tre andre hadde da avtalt at ordfører i Hamarøy, Jan Folke Sandnes, skulle foreslås som 

møteleder og jeg var den som skulle foreslå dette. Jeg var litt overrumpla, men jeg foreslo det. 

 

Jeg ser helt klart det uheldige i måten dette kom frem på i møtet, og det var heller ikke uttrykk 

for noen mistillit fra min side, i alle fall. Jeg har også beklaget måten dette skjedde på overfor 

styreleder, noe jeg gjorde rett etter at møtet var ferdig. Styreleder burde helt klart vært orienter 

om dette på forhånd. 

 

Når dette er sagt, så er det også klart at vi som representerer de 4 største eierne i NSK, i 

gjentatte generalforsamlinger har uttrykt misnøye med at ikke adm. i NSK og styret har 

forholdt seg til det som er nedfelt i avtalene kommunene i mellom og mellom kommunene og 

SKS når det gjelder utbetaling av utbytte. I begge avtalene står det at det skal betales ut et 

utbytte på min. 70 % av overskuddet så lenge egenkapitalprosenten er over 40 %. I år , i 2017 

altså, var første gang at dette ble gjord. Dersom vi virkelig hadde hatt mistillit til styret så 

kunne disse vært kastet form for en to-tre år siden, på bakgrunn av dette, men adm. og styret 
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har gjort en god jobb ellers. Selskapet er stødig og godt med en solid egenkapital. Godt rustet 

for fremtida. 

 

Det som skjedde i år var ikke et utslag av mistillit, men det var helt klart uheldig og burde 

vært håndtert annerledes. Jeg beklaget dette overfor styreleder, og bakgrunnen var som sagt at 

eierkommunene ville utøve et mer aktivt og tydelig eierskap i selskapet.» 

 

Spørsmål fra Tarald Sivertsen, H: 

Jeg har tidligere tatt opp spørsmål rundt almenningskaia på Storskjæret ved to anledninger. 

 

I samarbeidsavtalen mellom Steigen kommune og Cermaq Norway AS fra juli 2015 heter det 

i punkt 6 følgende om kaia på Storskjæret: 

 

”Kaia skal fortsatt være allmenningskai dvs. tilgjengelig for allmenheten, men tilgjengelig for 

Cermaq og for Slakteriet i henhold til dette punkt 6. (...)  

Cermaq sitt slakteri på Storskjæret har ansvaret for å administrere gods for Steigen kommune 

over kaien. Cermaq og Slakteriet har førsterett til å bruke kaia, men kaia skal også kunne 

benyttes a andre når det ikke er til hinder, eller medfører en sikkerhetsrisiko for Cermaqs eller 

Slakteriets virksomhet. Som motytelse for tjenestene unntas all havneaktivitet til/fra 

Slakteriet, eller i regi av Cermaq å betale havneavgift.” 

 

Spørsmål: 

Hvordan skal bestemmelsen i punkt 6 i samarbeidsavtalen mellom Steigen kommune og 

Cermaq forstås når det gjelder disponering/styringsrett, allmennhetens tilgang, og betaling av 

leie for allmenningskaia?  

 

Ordfører svarte: 

«Dette med kaia på Storskjæret er kanskje ikke det beste punktet sett fra kommunens side i 

samarbeidsavtalen. 

 

Dette var et punkt vi brukte mye tid på i forhandlingene rundt samarbeidsavtalen. 

Vår/kommunens holdning og utgangspunkt var hele tiden at Cermaq burde kjøpe ut kaia for 

en sum tilsvarende det det ville koste å bygge en ny kai i nord-kommunen. Dette ønsket var 

det rett og slett ikke mulig å oppnå. 

 

Slik avtalen nå er å forstå så får kommunen en person fra slakteriet som skal ta seg av 

administreringen av kaia og kreve inn kaileie mot at slakteriet og Cermaq slipper havneleie. 

Det har jo vært mye kritikk tidligere for at kommunen ikke har fått krevd inn tilstrekkelig med 

leie for aktiviteten over kaiene i kommunen.  

Det er også enighet om at det skal utarbeides et reglement for bruken av kaia. Innrømmer at 

dette ikke er den beste dealen for kommunen og at vi her kunne stått på ende mer, men dette 

var forhandlinger og det var så langt vi kom. 
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SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

59/17 17/641   

 MELDING 

 

60/17 15/958   

 DETALJREGULERINGSPLAN FOR JENSVIKHÅGEN I BOGEN-  2. 

GANGS BEHANDLING  

 

61/17 17/314   

 STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017 - 2027  

 

62/17 17/204   

 FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I 

SYKEHJEM I STEIGEN KOMMUNE.  

 

63/17 14/803   

 UTVIDELSE AV TANNKLINIKKEN I STEIGEN.  

 

64/17 17/636   

 REGIONALT KOMPETANSEKONTOR SALTEN - REVIDERING AV 

SAMARBEIDSAVTALE MED VEDTEKTER  

 

65/17 14/806   

 VALG AV STYRE TIL STEIGEN ALLHUS KF  

 

66/17 17/541   

 SUPPLERINGSVALG AV MØTEFULLMEKTIG FOR FORLIKSRÅDET 

FRAM TIL 31.12.2020  

 

67/17 17/627   

 ÅRSMELDING 2016  

 

68/17 17/628   

 REGNSKAP 2016  

 

69/17 17/645   

 BUDSJETTREGULERING  
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59/17  

MELDING/ORIENTERING  

 

 

Innstilling: 
Meldingen tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

  

60/17  

DETALJREGULERINGSPLAN FOR JENSVIKHÅGEN I BOGEN-  2. GANGS 

BEHANDLING  

 

 

Innstilling: 
Detaljreguleringsplan for Jensvikhågen vedtas i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 

med de endringer i forhold til høringsforslag som framkommer av saksfremlegget. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

  

61/17  

STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017 - 2027  

 

 

Innstilling: 
 

1. Steigen kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

2. Steigen kommune er den fremste og mest komplette oppdrettskommunen i Salten med 

alle ledd i næringa fra egg til filet. 

Det vil være naturlig at en felles ressurs for utvikling av oppdrettsnæringa i Salten 

legges til Steigen. 

Steigen kommunestyre ber Salten Regionråd arbeide for at en slik ressurs blir 

lokalisert til Steigen, gjerne i nært samarbeid med næringa. 

 

Behandling: 
 

Tilleggsforslag til nytt avsnitt i pkt. 2 fra H v/Knut Andersen og Tarald Sivertsen: 

«Steigen kan ikke forplikte seg økonomisk til denne ressursen, men oppfordrer Salten 

Regionråd til å framskaffe finansiering til Strategiplan for Havbruk Salten 2017-2027.» 

 

 

 

Vedtak: 

Innstillingen m/tilleggsforslag fra H ble enstemmig vedtatt. 
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1. Vedtaket lyder da slik: 

Steigen kommune slutter seg til Strategiplan Havbruk Salten 2017-2027. 

2. Steigen kommune er den fremste og mest komplette oppdrettskommunen i Salten med 

alle ledd i næringa fra egg til filet. 

Det vil være naturlig at en felles ressurs for utvikling av oppdrettsnæringa i Salten 

legges til Steigen. 

Steigen kommunestyre ber Salten Regionråd arbeide for at en slik ressurs blir 

lokalisert til Steigen, gjerne i nært samarbeid med næringa. 

Steigen kan ikke forplikte seg økonomisk til denne ressursen, men oppfordrer Salten 

Regionråd til å framskaffe finansiering til Strategiplan for Havbruk Salten 2017-2027. 

 

 

 

 

  

62/17  

FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I 

STEIGEN KOMMUNE.  

 

 

Innstilling: 

Steigen kommunestyre vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 

Steigen kommune, i henhold til utkast gjengitt i saksfremlegget. Forskriften trer i kraft fra 1. 

juli 2017.  

Hjemmel for fastsetting av forskrift er lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli 

1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 

 

 

Behandling: 
 

Tilleggsforslag fra PP v/Astri G. Valberg: 

«Forskriften skal gjennomgås ved behov.» 

 

 

Vedtak: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Tilleggsforslag fra Astri G. Valberg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtaket lyder da slik: 

Steigen kommunestyre vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i 

Steigen kommune, i henhold til utkast gjengitt i saksfremlegget. Forskriften trer i kraft fra 1. 

juli 2017.  
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Hjemmel for fastsetting av forskrift er lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, jf. lov 2. juli 

1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 

Forskriften skal gjennomgås ved behov. 

 

 

 

  

63/17  

UTVIDELSE AV TANNKLINIKKEN I STEIGEN.  

 

 

Innstilling: 
Det vedtas å gjennomføre ombygging og utbygging av tannklinikken på Steigentunet i 2017, 

slik at det blir arbeidsplass for tre fulle tannlegestillinger. Prosjektet har ei kostnadsramme på 

2 mill. kr. Investeringa finansieres gjennom låneopptak, og det forutsettes at kapitalkostnader 

i sin helhet dekkes inn gjennom reforhandlet leieavtale med Nordland Fylkeskommune. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

  

64/17  

REGIONALT KOMPETANSEKONTOR SALTEN - REVIDERING AV 

SAMARBEIDSAVTALE MED VEDTEKTER  

 

 

Innstilling: 
 

1. Betegnelsen Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling / RKK endres til Regionalt 

Kompetansekontor Salten / RKS. 

 

2. Forslag til samarbeidsavtale med vedtekter for Regionalt Kompetansekontor Salten 

vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldende fra 01.07.2017. 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstillingen. 
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65/17  

VALG AV STYRE TIL STEIGEN ALLHUS KF  

 

 

Innstilling: 
 

Steigen kommunestyre velger følgende personer i styret til Steigen Allhus KF: 

 

Nestleder:………………………………………………………………………. 

 

Styremedlem:………………………………………………………………….. 

 

2. varamedlem:…………………………………………………………………. 

 

Behandling: 
 

Forslag fra Steigen valgnemnd: 

Nestleder: Arne B. Vaag, 8289 Engeløya 

Styremedlem: Lisbeth Blankvoll Laxaa 

2. varamedlem: Dag Robertsen 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig som forslag fra Steigen valgnemnd. 

 

 

  

66/17  

SUPPLERINGSVALG AV MØTEFULLMEKTIG FOR FORLIKSRÅDET FRAM TIL 

31.12.2020  

 

 

Innstilling: 
Steigen kommunestyre velger Oluf Holmvaag, 8288 Bogøy som møtefullmektig for 

forliksrådet fram til 31.12.2020. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

  

67/17  

ÅRSMELDING 2016  

 

Innstilling: 
Kommunestyret tar rådmannens årsmelding til etterretning. 
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Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

  

68/17  

REGNSKAP 2016  

 

 

Innstilling: 
Kommunestyret vedtar det fremlagte regnskap med rådmannens regnskapskommentarer og 

revisors uttalelse som Steigen kommunes regnskap for 2016. 

Rådmannen har merket seg revisors presiseringer av krav til innhold i årsmeldingen. 

Rådmannen tar dette til etterretning. 

 

Vedtak: 

Enstemmig som innstilling. 

 

 

 

69/17  

BUDSJETTREGULERING  

 

 

Innstilling: 
 

Forslag til vedtak:  

1. Kommunestyret vedtar å regulere investeringsbudsjettet i samsvar med rådmannen 

forslag (se vedlegg) 

2. Kommunestyret vedtar å regulere driftsbudsjettet i samsvar med rådmannen forslag 

(se vedlegg) 

 

 

Behandling: 
 

Forslag fra Rødt: 

«Kurs, møter og andre tjenestereiser reduseres til et absolutt minimum ved alle anledninger.» 

 

«Oppsigelse av flest mulig leiebilavtaler som en følge av en vesentlig reduksjon i 

reisevirksomhet.» 

 

«Ordførerstilling reduseres ned til 80 %.» 

 

«Godtgjørelse til folkevalgte reduseres med 50 %. Forslaget skal ha virkning fram til neste 

kommunevalg. Innsparing ca. 1,3 mill./år» 

 

«Nedlegging av frivillighetssentralen.» 
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Forslag fra H v/Knut Andersen til nytt punkt 3: 

« Forslag til vedtak:  

Endringer i skolestrukturen kan tidligst gjennomføres fra høsten 2018. Den større 

omleggingen som ligger inne i godkjent forpliktende plan kan tidligst gjennomføres fra høsten 

2019, og nødvendige vedtak om prosjektering og utbygging må da fattes våren 2018. 

Nødvendige enkeltvedtak om nedleggelse av en eller flere skoler må også fattes i løpet av 

våren 2018. 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at økonomiplanen oppdateres ved at nedleggelse av skolene på 

Laskestad, Nordfold og Leines forskyves fra 2018 til 2019. I forbindelse med utarbeidelse av 

budsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021 kommende høst må det tas stilling om den 

økonomiske utviklingen gjør det mulig å bevare noen av disse skolene, og om det legges ned 

en eller flere skoler fra høsten 2018. Beslutning om hvilken/hvilke skoler som i så fall skal 

legges ned baseres på en helhetlig vurdering om økonomiske innsparinger, skolefaglige 

vurderinger og samfunnsmessige forhold.» 

 

Nytt punkt 5 fra administrasjonen: 

«Kommunestyret vedtar låneopptak i samsvar med investeringsbudsjettet for 2017.» 

 

Vedtak: 
 

Alle forslagene fra Rødt ble enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen for nærmere 

utredning. 

 

Punkt 1 i innstilling enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 i innstilling enstemmig vedtatt. 

Nytt punkt 3 fra H v/Knut Andersen ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer. 

Punkt 4 (i innstillingen punkt 3) ble enstemmig vedtatt. 

Nytt punkt 5 fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Møtet hevet. 

 


