
Steigen kommune

N'{ØTF,PROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, 8283 Leinesfi ord
10.04.2018 Tid: Kl 09:00 - 14:30

Til stede på møtet

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

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Fred Eliassen og Kjersti Olsen
Arne B. Vaag
Øystein Laxaa
Tordis Sofie Langseth, Berit Woie Berg, Nina Haugli, Andreas Sletten
og Dag Robertsen

Godkjent
Asle Schrøder erklært inhabil i sak 11/18
8 - 14118

Underskrifter: Øystein Laxaaog Kjersti Olsen

09:00 - 10:00 Politi-samråd v/Lensmann Morten Hønnås

Orientering:
- NAV Steigen, portefølje og framtidig struktur

Lukket orienteringssak:
- Eierstrategi/reforhandling av avtalerNord-Salten Kraft

Drøfting:
- Lev i Steigen v/Kristine Engan Imingen

Spørsmål om problemene ved It-systemet på legekontoret

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

Øystein Laxaa (sign) Kjersti Olsen (sign)

Rett utskrift,
Leinesfiord, 10.04.18

Servicekonsulent

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord Telefon:

Telefaks: 75 77 88 l0LEINESFJORD
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181392

OMSORGSBOLIGER LEINESFJORI)

18/135
ETABLERING AV FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR STEIGEN
KOMMUNE OG BODØ KOMMUNE ETTER
VERTSKOMMUNEMODELLEN

r81257
HØRING. ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER
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BUDSJETTRE GULERING, INVESTERINGSBUDSJETT
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GODTGJØRELSE FOR POLITISK ARBEID
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING AV ALKOHOL. NY BEVILLING
ETTER EIERSKIF'TE
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8/r 8
FORESPøRSEL OM FORLENGET FRIST KOMMUNAL TOMT PÅ NORDSKOT

Innstilling:
Steigen kommune innvilger søknad fra Nordskot Utvikling, og gir forlengelse av tidligere gitt
opsjon frem til 14. april2020. Prisen settes til kr 1sO,-lkvm. Opsjonsleie pr år settes til3Yo av
salgssummen. Det vises til vedtak i Steigen Formannskap 05.02.2015, sak 9115, og
forutsetningene som fremgår der. Kjøper må være innforstått med at deler av arealet fortsatt
skal være til allment bruk. Dette avklares gjennom reguleringsprosessen.

Vedtak:
Vedtatt mot I stemme.

9lt8
OMSORGSBOLIGER LEINESFJORI)

Innstilling:
Steigen kommune vedtar å bygge 10 omsorgsboliger på tomta Vollan like vest for
Steigentunet. Brutto investeringsraÍrme for prosjektet settes til kr. 32,5 mill, inkl. mva. Av de
10 boligene er det to to-roms og åtte ett-roms boenheter. Målgruppe for prosjektet er personer
som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Prosjektet finansieres med tilskudd
fra Husbanken samt laneopptak.

Prosj ektet realiseres under følgende forutsetninger:
- Prosjektet oppnar maksimalt tilskudd fra husbanken.
- Kommunens kapitalutgifter samt utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold dekkes

gjennom husleie fra beboerne.
- Fylkesmannen godkjennerlaneopptak.

Prosjektet innarbeides i årsbudsjetL for 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.
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10/18
ETABLERING AV FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR STEIGEN KOMMUNE
OG BODØ KOMMUNE ETTER VERTSKOMMUNEMODELLEN

Innstilling:
Steigen kommunestyre vedtar å inngå fremlagte vertskommuneavtale om barneverntjenesten

mellom Steigen kommune og Bodø kommune.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

1 l/18
HØRING. ENDRING I BUSS OG BÅTRUTER

Innstilling

Formannskapet vedtar fblgende:
Kommunikasjonsnemda i Steigen aksepterer ikke at Steigen kommune igjen rammes av kutt i
samferdselstilbudet i kommunen.
Frufør har vi for få busstilbud til båt og Nord-Norgesbuss. Det siste året har Steigen mistet
lørdagsbåten. Det er heller ikke buss til E6 denne dagen. I tillegg har vi buss til båten i
Helnessund bare tre dager i uka.
Dette vil i praksis si, at det ikke er offentlig kommunikasjon (bussrute) når det er
skoleferie/skolefri, det vil si sommerferie, vinterferie, høstferie, juleferie, og når skolen har
planleggingsdager.
Kommunikasjonsnemda i Steigen er på det sterkeste imot nedleggelse av de forannevnte
bussruter i Steigen kommune. Det blir stadig flere eldre som er bosatt i disse områder, og som
ikke kan kjøre eller disponere personbil. Disse personene er avhengig av offentlig transport
hele aret, ikke bare de dager skolebussen kjører.
Kommunikasjonsnemda i Steigen tviler på at statistikken over passasjerantall er riktig (se

vedlegg), dette begrunnes med at det som billettmaskinen i bussen registrerer som billettsoner
og ikke den enkeltes reiser mellom forskjellige busstoppene.
Vi har fra tidligere et betydelig svekket drosjetilbud sør i Steigen. I de siste årene er det
nedlagt 4 drosjer sør i Steigen, den siste 3 l.l2.l7 .

Kommunikasjonsnemda i Steigen vil presisere at det er frlkeskommunen i Nordland som har
ansvaret for den offentlige transporten i vårt t'lke, og at transporten blir utført av godkjente
aktører og med godkjent materiell.
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Behandling:
Asle Schrøder tok opp sin habilitet, da hans niese sitt prosjekt (same wayD er trukket inn i
uttalelsen som Eldrerådet har formulert. Asle Schrøder fratrådte, og ble enstemmig erklært
inhabil.

Fred Eliassen ledet møte under behandling av saken.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

13/1 8

GODTGJØRELSE FOR POLITISK ARBEID

Innstilling:

Kommunestyret vedtar framlagte forslag til ny $ 4 og $ 5 i reglementet for godtgjørelser til
folkevalgte i Steigen kommune. Den nye teksten erstatter gjeldende tekst i samme parugrafer

Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for revurdering av antall medlemmer i
kommunestyret på første møte høsten 2018.

Behandling

Forslag fra Asle Schrøder: <Størrelsen på de faste godtgjørelsene tas opp til ny vurdering i
forb indel se med bud sj e tt 20 I 8 o g økonom iplan 20 I 9 -2022>>

Vedtak:
Enstemmig vedtatt m/tilleggsforslag.

Vedtaket lyder da slik:
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til ny $ 4 og $ 5 i reglementet for godtgjørelser til
folkevalgte i Steigen kommune. Den nye teksten erstatter gjeldende tekst i saÍrme paragrafer.

Størrelsen på de faste godtgjørelsene tas opp til ny vurdering i forbindelse med budsjett 2018

o g økonom iplan 20 I 9 -2022
Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for revurdering av antall medlemmer i
kommunestyret på første møte høsten 2018.
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t2lt8
BUDSJETTREGULERING, INVESTERINGSBUDSJETT

Innstilling:

I
Kommunestyret vedtar framlagte forslag til regulering av investeringsbudsjettet for 2018. Det tas opp

lån på kr. I1,89 mill til delfinansiering av prosjektene.

II
Rådmannen bes utarbeide rutiner som sikrer at

- investeringstiltak ikke gjennomføres før Fylkesmannen i Nordland har godkjent låneopptak

(så lenge kommunen er registrert i (ROBEK), låneopptak er gjort og eventuell øvrig
finansiering er sikret.

- Innvilga tilskuddsmidler utbetales så raskt som mulig, og at midlertidig finansiering vurderes

dersom det er aktuelt av likviditetshensyn.

- Prosjektregnskap for større investeringsprosjekt utarbeides ved avslutning av prosjektet, og

legges fram for kommunestyret i en samlet årlig rapport. Rapporten bør også omfatte prosjekt

som ikke er gjennomført.

m
Rådmannens oppfølging av vedtak fattet av formannskap og kommunestyre skal rapporteres til
formannskapet hvert halvår.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

l4lt8
SØKNAD OM SALGSBEVILLING AV ALKOHOL - NY BEVILLING ETTER
EIERSKIFTE

Innstilling:
Coop Nordland, Org.nr 946231819, avd. Leinesfiord, Nordfold og Leines innvilges
salgsbevilling for alkohol iwÍil4,7 volumprosent i henhold til vedtatte retningslinjer i
alkoholpolitisk handlingsplan.

Salgstider: Mandag - fredag 08:00-20:00. Lørdag 08:00-18:00. Salg og utlevering av øl er
forbudt etter kl 18:00 på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi
Himmelfartsdag.

Bevillingen gielder til 30.09.20

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Møte hevet.
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