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HØRING: PRIORITERING AV UTBEDRINGER PÅ FYLKESVEGER MED
NÆ,RINGSTRANSPORT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
19lt95

Arkiv: Q13

Saksnr.:
8lt9

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
20.02.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune foreslår at Fv 835 fra Mortenstrand til Bogøy prioriteres innenfor
Nordland fflkeskommunes ekstra satsing på viktige næringseger i
økonomiplanperioden.
Begrunnelse:

Etter etableringen av lakseslakteriet på Storskjæret har vi opplevd en betydelig større
trafikk på denne veien, både lokaltrafikk av folk som arbeider på slakteriet, og særlig
trafikk av tyngre kjøretøyer som frakter laks. Veien er smal og svingete og har stedvis

svært dårlig fundamentering.

Saksutredning:

Bakgrunn:
Nordland Fylkeskommune sendte 30.01.2019 ut et brev til kommunene i frlket hvor de

skriver følgende:

<<Høring - Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige
fylkesveier med næringstransporter i Nordland. Høringsfrist innen 15. mars 2019.

Med bakgrunn i at Nordland fflkeskommune vil øke sin satsing på utbedring av viktige

fflkesveier med næringstransporter inviteres herved regionråd og kommuner til skriftlige
innspill til aktuelle næringsveier som har behov for utbedringer.

Høringsfrist innen 15. mars 2019.>

På bakgrunn av dette gjorde Salten Regionråd, i sitt møte den 14. februar følgende,

enstemmige vedtak:

<1. Salten Regionråd ber styret, utvidet med alle ordføreme, å jobbe frem en endelig

prioriteringsliste for viktige næringsveier.

2. Prioriteringslisten oversendes Nordland fulkeskommune inne høringsfristen den 15. mars.>

Side I av 4



Sak 8/19

Ordførers vurdering:
Det er ikke tvil om at Nordland fulkeskommune lytter til det regionrådene sier når det gjelder
veier og øvrige samferdsels-prioriteringer. Likevel er det viktig at vi fra Steigen sin side er

tydelig på hva som er viktig for oss og bringer dette inn både til Regionrådet og
Fylkeskommunen.

I økonomiplanen til Nordland frlkeskommune for årene 2019 -2022 er det avsatt til sammen

1 milliard til en ekstra satsing på viktige næringsveier i Nordland, fordelt pâ250 millioner
årlig i perioden 2020 -2023. Det er mange næringsveier i $'lket som har stort behov for
utbedringer. Derfor er det ikke realistisk at Steigen i denne runden får mer enn en vei høy
oppe på prioriteringslistene. Vi har imidlertid gode argumenter for at veien fra Mortenstrand

og inn til lakseslakteriet på Storskjæret er i dårlig forfatning og trenger utbedringer. Dette

særlig på grunn av den store økingen i tungtransporten. Derfor foreslås det at vi løfter fram
denne veien og setter alt inn pääfâ denne veien prioritert både i Regionrådet og hos

Fylkeskommunen.
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UTBYGGING AV TRÅDLØST NETT PÅ SKOLENE
BUDSJETTREGULERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
191241

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg
9lI9 Steigen kommunestyre

Møtedato
20.02.2019

Forslag til vedtak:

Det bygges ut trådløst nett på Steigenskolen Leinesfjord med kultursal, samt
skolebyggene i Nordfotd og på Leines og Laskestad.
Samlet kostnadsramme for prosjektet settes til350.000r- kr.
Prosjektet finansieres med lån, giennom bruk av ubrukte lånemidler.
Økte driftskostnader som følger med investeringa må innarbeides ved førstkommende
budsjettregulering.

Saksutredning:

Skolene
Sammen med andre kommuner i RKK Salten har Steigen kommune og Steigenskolen inngått

avtale med Skooler vedrørende læringsplattform i skolen. Denne avtalen ble inngått høsten

2017. Steigenskolen har vært uten læringsplattform siden skolestart 2017-2018. Skooler er

enkelt sagt en plattform for digital kommunikasjon mellom lærer og elev. Der er et skybasert

program som er tett knyttet opp mot Office 365.

Iløpet av februar 2019 har Steigenskolen fått installert Office 365 og Skooler. For å kunne ta i
bruk mulighetene Office 365 gir samt læringsplattformen Skooler er det en forutsetning at den

trådløse nettilgangen er tilstrekkelig. Dette er ikke tilfellet per i dag.

I forhold til nettilgang på Steigenskolen avd. Leinesfiord er situasjonen kritisk, spesielt med

tanke på elever tilknyttet ungdomstrinnet. For disse elevene har skolen svært store

utfordringer i forhold til å nå kompetansemål rundt IKT i opplæringsloven. Steigenskolen avd.

Leinesfiord har behov for umiddelbar oppgradering av trädløst nett og trenger derfor

bevilgning til å starte opp og gjennomføre dette arbeidet.

Ønsker du å vite mer om Skooler kan du følge denne lenken

https ://www2. skill.no/fokus/skooler.aspx
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Kultursalen

Det er også over tid arbeidet med å ffi etablert trådløst nett i kultursalen. Her er det behov for
trådløst nett av flere hensyn:

- Skolen buker kultursalen i forbindelse med undervisning og kursing. Det er da behov

for å kunne tilknytte seg trådløst nett fra amfiet i kultursalen.

- Brukere/leietakere/publikum har behov for trådløst nett i amfiet.

- Det er et teknisk behov for trådløst nett for kommunikasjon med mixere og annet

teknisk anlegg i salen. Eksterne arrangører, for eksempel Nordland Teater, har behov

for trådløs kommunikasjon for styring av utstyr og anlegg.

Kostnadsoverslae

Det er innhentet pristilbud i henhold til gjeldende rammeavtaler. Tilbudene gjelder fram til 1.

mars 2019.

lnvestering Drift
Leinesfiord kr 1-80 538,00 kr 434I2,0O

Nordfold kr 7500,00 kr 2067,æ
Leines kr 7 500,00 kr 2067,æ
Laskestad kr 7 500,00 kr 2067,W

Kultursal kr 99601,00 kr 633,00

Stillas * kr 30000,00

Uforutsett kr 17000,00

SUM kr !149 539,q, kr 50 2¿16,fi)

*Utgifter til stillas/lift for montering i kultursal er ikke avklart i tilbudene, men vil bli løst på

billigste lovlige vis.

Driftskostnadene som er tatt med her gjelder linjeleie hos Atea for det nye linjenettet som

etableres.

Finansiering

Etablering av det tekniske anlegget er ei investering, og kan finansieres med lan. Steigen
kommune har ikke tilgjengelige fondsmidler om ikke allerede er inkludert i budsjettet for
2019. Det er tilgjengelige lanemidler innenfor allerede opptatt investeringslån, slik at det ikke
er behov for å ta opp nytt lan for denne konkrete investeringa.
I forhold til vedtatte handlingsregler, skal vi ha 10 Yo egenfrnarrsiering på investeringer. Det
legges til grunn at dette gjelder for det samla investeringsbudsjettet for året. Rådmannen
finner det ikke hensiktsmessig å trekke ut l0 o/o av denne mindre enkeltsaken, og forslår at
hele beløpet finansieres med lån.
De økte driftskostnadene må innarbeides i driftsbudsjettet ved førstkommende
budsjettregulering
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