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RAPPORTERING POLITISKE VEDTAK FRA HØST 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
18/1 100

Arkiv: C83

Saksnr.: Utvalg
43118 Steigen formannskap
5ll9 Steigen formannskap

Møtedato
18.10.2018
13.03.2019

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar rapporteringa på oppfølging av politiske vedtak fra høst 2018 til
orientering.

Saksutredning:

KOMMUNESTYRET 18.09.18 38/L8 (77/L671
Rapportering forpliktende plan: Rapporter¡nga tas til etterretning. I ngen videre oppfølging

KOMMUNESTYRET 18.09.L8 3slt8 (r8le47l
Steigen kommunestyre ber styringsgruppa arbeide videre med alternativ
2, der Lev i Steigen videreføres med om lag50% stilling som
prosiektleder.

Se KST sak 64118

KOMMUNESTYRET 1"8.09.18 4o/t8 (18/e3e)
Steigen kommunestyre innvilger tilskudd kr 137.500,- til etablering av

mobilnettverk Engeløya Vest. Pengene tas fra kultur- og næringsfondet.
Tilsagnet er gyldig i 12 måneder fra innvilgelsesdatoen.
Dette vedtak kan påklages. Klagen sendes til Steigen kommune.
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er
kommet frem, if. forvaltninesloven 5 29.

Uklare ansvarsforhold, må undersøkes

nærmere

KOMMUNESWRET 1_8.09.18 4L/78 í7l32el
Vis¡t Bodø - avtale
Steigen kommunestyre utsetter vedtaket i sak 41/18. Kommunestyret tar
den økonomiske siden av saken med inn i budsjettarbeidet 2019.

Se sak KST sak 55/18

KOMMUNESTYRET 18.09.18 42/t8 (18/ee7l
L Steigen kommune vedtar følgende finansielle måltall:
a. Driftsmargin: Netto driftsresultat skal være minst 1 % av brutto
driftsinntekter i 2019 og 2020. Deretter bør den økes.
b. Gjeldsgrad: Langsiktig $eldi% av brutto driftsinntekter skal

reduseres Til75 % i et 10 års perspektiv, det vil si årlig reduksjon pâ 4 %.

2. Følende handlingsregler legges til grunn for kommunens
budsjett- og økonomiplanarbeid:
a. Driftsmargin på 1 % legges inn i budsjett og økonomiplan.
b. Låneopptak bør unngås, inntil gjeldsgraden er redusert tt75%.
Det bør ikke tas opp mer i langsiktige investeringslån enn det som samme

år betales i avdrag.
c. Ved investeringer utenom selvkostområdene skal det være
egenfinansiering på minst I0% av brutto investering. Eksterne tilskudd
reenes ikke som egenfinansiering,

Måltallene legges tilgrunn ved utarbeidelse
av budsjett/økonomiplan, og tas inn ¡

ra pporter¡ng.

KOMMUNESTYRET 18.09.18 43/18 (18/ee6)
1 Steigen kommune har til hensikt å utvikle sitt styringssystem for
i større grad å styre etteroppnådde resultat og kvalitet på tjenestene.
Omstillinssarbeidet orsaniseres som prosiekt, og det søkes ekstern

1. Søkt prosjekt-skjønnsmidler pr. 1.mars

20L9
2. Deleserinssreglement, nvtt kap. 5 vedtatt
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finansiering i tillegg til å frigjøre egne ressurser til arbeidet.
2 Budsjett for 2019 vedtas på netto ansvars-nivå. Rådmannen bes

legge fram forslag på reviderte delegeringsfullmakter innenfor budsjettet,
der det vurderes fullmakt til omdisponering mellom ansvarene innenfor
visse rammer.
3 Kommunestyret forventer at rådmannen merker seg de

forslagene som framkom ¡ møtet og utreder de forslagene som

administrasjonen finner hensiktsmessig og mulig å gjennomføre fram til
7. november

av KST februar 2020.

3. Anses gjennomført ved framlegging av

administrasjonens forslag til budsjett
2019/økonomiplan.

KOMMUNESTYRET 18.09.18 44/t8 (18/ss8)
1. ForvaltningsrevisjonsrapportenPostogarkivrutinererforelagt
kommunestyret ¡ Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens
anbefalinger:
I Kommunen får en arkivansvarlig som har det daglige ansvaret
for arkivarbeidet.
. Kommunen lager en arkivplan og holder denne oppdatert
. Kommunen oppretter ordning for arkivdepot
. Kommunen gir opplæring til ansatte i dokumenthåndtering
. Kommunen sørger for at all inngående og utgående

dokumenter som regnes som saksdokument for organet blir journalført

Arkivansvarlig i servicekontoret er
på plass

Tilsyn fra arkiwerket feb.-20 Videre
oppfølging i samarbeid med
arkiwerket og Arkiv i Nordland.

KOMMUNESTYRET 18.09.18 4slt8 (t8/e431
Det gjennomføres vurdering av tilstand på tekniske anlegg og

bygningsmassen på Nordfold skole, samt kostnadsoverslag på

nødvendige utbedringstiltak for å drifte skolen. Utredninga utføres av

eksternt konsulentfirma høsten 2018. Til arbeidet settes det av kr.

150,000,- på investeringsbudsjettet 2018. Beløpet finansieres fra
resterende investeringsmidler fra grønne konsesioner.

Vurdering er utarbeidet av Norconsult, og

legges til grunn i budsjettarbeidet høst-18.
Rapport tilgjengelig samtidig med budsjett-
dokumentene

KOMMUNESTYRET 18.09.L8 46/18 (L8/ees)
Vedtektsendinger Salten Regionråd:

Steigen kommunestyre godkjenner vedtektsendringene slik de er vedtatt
av Salten regionråd i SR-sak 07118,

Vedtak oversendt SR

KOMMUNESTYRET 18.09.18 47/18 (18/1000)
1. Kommunestyret vedtar å oppta lån/utvide lånerammen i

Husbanken for 2018 med 4 mill.kr,
2. Lånet skal anvendes til videre utlån til bolig i henhold til

vedtatte retningslinier, jfr. kommunestyresak 38/15.

Gjennomført låneopptak.

KOMMUNESTYRET L8.09.18 48/18 (L7/3401
Klage på vedtak av 20.06.18, Detaljreguleringsplan for Naustholmen og

deler av Grøtøya tas ikke til følge. Klagen oversendes Fylkesmannen for
behandline.

Klagesaken er fortsatt t¡l behandling hos

Fylkesmannen.

KOMMUNESTYRET 07.11.L8 4e/L8 (77le7el
Med hjemmel ¡ plan- og bygningsloven 9I2-I2 vedtar Steigen kommune
detaljreguleringsplan for fu. 835 - ny bru fra Älstadøya til Engeløya, med
planbeskrivelse og planbestemmelser

Planprosess fullført med vedtaket, Planvedtak
er ikke påklaget.

KOMMUNESWRET 07.LL.L8 s0/t8 (L8/e471

Saka utsettes og tas opp i sammenheng med budsjettbehandlingen

KOMMUNESWRET 07.11.08 sL/L8 (78/6621
Steigen kommunestyre vurderer at Steigen kommune naturlig hører inn

under et samisk virkeområde, og vil derfor søke om at kommunen
innlemmes i dette området. Det legges vekt på at fiskere i Steigen

kommune får ta del i kystfiskekvoten for torsk fra og med 2019.

Søknad sendt til Sametinget november-18.

KOMMUNESWRET 07.L7.78 s2/L8 (18/e38)
Steigen kommunestyre opprettholder det samme antall representanter i

kommunestyret og formannskapet som vi har hatt i denne perioden. Dvs:

Kommunestvret 17 repr. Formannskapet 5 repr.

Saka avsluttes med vedtaket

KOMMUNESTRYET 07.Lt.L8 s3/t8 (L7hÙs7l
l.
Kommunestyret vedtil følgende resuleriùg av driftsbudsiett 2018:

Regulert budsjett lagt inn i agresso.
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(tall i hele millioner kr) Merforbruk Merinntekt
Årsorosnose merforbruk 6.6
Driftsbidrae SIIN -0.13
Netto oremieawik -4.3

Inntekt havbruksfond -3r.5
Skjønnsmidler, ikke
budsiettert

-0,82

Tilskudd hurtigbåt
Nordfoldfiorden

-0,17

Tilskudd hurtigbåt
Nordfoldfiorden

0,17

Inndçkning akkumulert
underskudd

31,6

Bruk av disposisionsfond -1.4s
2.
Oppdekning av merforbruk på 6,6 mill kr. fordeles mellom
budsjett-kapitler i henhold til tabell I i saksframlegget. Innenfor
disse rammene gis rådmannen fullmakt til videre fordeling på

budsjett-ansvar.
3.

Rådmannen gis tullmakt til å bruke innfil2,077 mill kr. av

disposisjons-fondet dersom det blir nødvendig for å dekke opp
tidligere ars underskudd ved avslutninga av å,rsregnskapet.

4. Forpliktende plan

Denne budsjettreguleringa erstatter Steigen kommunes nåværende
forpliktende plan. Fylkesmannens krav i forhold til disponering av
merinntekter fra havbruksfondet overholdes.

KOMMUNESTYRET 07.L7.L8 s4/r8 (18/863)
Lisbeth Helene Blankvoll Laxaa fritas fra styreverv i Steigen Allhus KF. 1.

vararepresentant går inn som fast medlem i styret.
Saka avsluttet med vedtaket

KOMMUNESTYRET L2.12.r8 ss/78 07/32s1
-Steigen kommune inngår avtalen med Visit Bodø (se sak 41118) for
årene 2019 og2020.
- Steigen kommunes andel for 2019 dekkes gjennom innvilget tilskudd fra
Kultur- og næringsfondet. For 2Q2O må finansieringen innarbeides i

årsbudsiettet.

Avtalen er satt i verk og Visit Bodø jobber som
planlagt.

KOMMUNESTYRET L2.L2.L8 s6118 (18/t241
Ordførerens godtgjørelse økes til 77 %fra januar - 19. Det skalvære en

siennomqang av øvris godtgiørelser før neste kommunestvreper¡ode.
Godtgjørelser utbetales i henhold til vedtaket.
Nv sak må behandles i april eller iuni.

KOMMUNESTYRET 12.72.18 s7/18 (L8/L3831
t. I medhold av eiendomsskatteloven SS 2 og 8 A-3 pkt. 2
gjennomføres det omtaksering av alle eiendommer i Steigen kommune
lor 2OI9
2. Det skrives ut skatt på på et særskilt skattegrunnlag som følge
av at produksjonsutstyr og - innstallasjoner ikke skal medtas i

takstgrunnlaget, når de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som
næringseiendom fra 2019.

Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for
objektene fra2O!9 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019

være redusert med en syvendedel
(jf. overgangsregel til S53 og 4 første ledd første pkt).

3. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (ekstl. S13).

Satsene differensieres ved at den sats som skal gielde for boliger og

fritidseiendommer settes til 5 promille (ekstl.5 12 a).

4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt ben¡ter
kommunen vedtekter vedtatt 04.11.09 "Vedtekter for skattetakster for
faste eiendommer" saksnr. 30/09 med rettelser i hht LOV 2012-06-22 nr
44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 om eiendomsskatt til
kommunene.
6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.
7. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste

Retaksering gjennomført. L¡ste over utskrevet
eiendomsskatt ligger ute for offentlig
gjennomsyn.

Viser også til muntlig orientering i

formannskapsmøtet.
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eiendommer" 5 15

KOMMUNESTYRET L2.L2.L8 s8/t8 (L8/L3841
Barnehage
Kontingent pr. mnd. for 5/5 plass:

Fra 1. januar 2019 kr. 2.990,-
Fra 1. august 2019 kr.3.040,-
Det gis 30 % rabatt for barn nr. 2, og 50 % rabaT|for barn nr. 3 og flere.
Skolefritidsordnine
Kontingent pr. mnd:

Antalltimer pr uke 24 19,5 15,5 9,5 4
Kr. 2.0L7 1.639 1.303 798 336
Det g¡s 40 % rabatt for barn nr. 2 og flere.
Kulturskole
Kontingent pr. mnd: Kr. 361,-
For barn nr.2 ogflere gis40% rabatt på 1. aktivitet. Forflere aktiviteter
gis ikke rabatt.
For voksne er det 40 % oàslap. på kontinsenten.

Vedtaket er iverksatt

KOMMUNESTYRET L2.L2.L8 se/L8 (18/L2LLÌ
For 20t9 vedtas f6lgende kommunale gebyr:
1. For vann og avløp videreføres satsene uendret fra 2018 til 2019
(dvs 2017 tallene i vedlegg; vann og avløpsgebyr 2017)..

2. Gebyr for slamtømming (tømming annethvert år) justeres ned

til 500,- + mva.

3. Feieavgifta beholdes på kr. 483,- + mva.

4. Gebyrregulativetforhusholdningsrenovasjon2019,vedtattav
representant-skapet i lRlS 9.LL.2OI8, vedtas å gjelde for Steigen
kommune. Det kreves inn et

kommunalt påslag på kr. 60,- + mva pr abonnent.
5. Kaileie: Satser i gjeldende gebyrregulativ Økes med 3 %.

6. @vrige kommunale salgs- og leieinntekter økes i henhold til
inngåtte leieavtaler.
Der ikke annet er avtalt økes salgs- og leieinntekter med 3 % med
virkning fra f. ianuar 2019.

Vedtaket er iverksatt

KOMMUNESÏYRET 12.L2.L8 6O/t8 (L8/L4O2!

pr
mnd.

Hjemmehjelp
abonnement

inntil2G
205,00

Hjemmehjelp
abonnement

fra2 til3G
618,00

Hjemmehjelp
abonnement

fra 3 til4G
I133,0
0

Iljemmehjelp
abonnement

fra 4 til 5G
1761,0

0

Hjemmehjelp
abonnement

over 5G
2328,0
0

Leie av trygghetsalarm
202,00

Husleieøkning
omsorgsbolig - STT

3o/o

Husleieøkning andre
omsorgsboliger

3%

pr.
mtddas

Middag liten porsjon
inkl. dessert 57,00

1167,0
0

1814,0
0

2398,0
0

637

pr.
mnd.

pr.

7

2tt 00

Nye satser lagt til grunn fra nyttår 2019.

Merknad: I følge fastsatt regelverk kan laveste

sats for hjemmehjelp ikke overstige kr 210 pr
mnd. Tallet blir justert ned med 1 krone, fra
2IItt2r0.

tf) ; il ,fr,) | !'illllililif,ifÌiilJ l,;
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Middag stor porsjon
inkl. dessert 00 00

pr.

Dagakf ivitetstilbud inkl. sþss,
frokost, middag,
kaffe

150,00

Dagaktivitetstilbud inkl. sþss,
kaffe

fastsettes til kr.
KOMMUNESTYRET 12.L2.L8 6rlt8 (18/1399)

1. Kommunestyret vedtar å fornye/prioritere søknaden om
spillemidler til turkart Steigen for 2019.

2. Videre vedtar kommunestyret å fornye søknaden om midler til
kultursalen.

Prioritering formidlet til NFk. Elektronisk
søknad innsendt ang. turkart.

KOMMUNESWRET L2,L2.T8 62/L8 08/L3eLl
Kommunestyret vedtar å oppta lån i Husbanken på 8 mill. kr. Lanet skal
anvendes til videre utlan til bolig i henhold til vedtatte retningslinjer, jfr.
kommunestyresak 38/lS.Videre vedtar kommunestyret å søke om I mill.
kr. i tilskudd til etablering og til tilpasning av bolig.

Utført

KOMMUNESWRET t2.L2.78 63/L8 (18/1333)
Steigen kommunestyre ber rådmannen arbeide videre med oppretting av
lokal legevakt på Steigentunet, på grunn av de klare fordelene denne
løsninga vil innebære for befolkninga i Steigen. Ny sak legges fram for
kommunestyret i februar 2019.

Lokal legevakt utredet. Lagt fram for KST 20.
februar 2019

KOMMUNESTYRET t2.I2.L8 64/L8 (L8/s471
Lev i Steigen videreføres for perioden 2019-2021 i henhold til vedlagt
prosjektbeskrivelse, under forutsetning av at en oppnår 50 o/o ekstern
finansiering av prosjektet. Prosjektleder engasjeres i 50 % stilling.
Kommunestyret oppnevner følgende to politikere til styringsgruppa:
Christina Falch Holmvaag, leder
Kiersti Olsen

Ny styringsgruppe er etablert. Ny
prosjektleder på plass 1. mars 2019.

KOMMUNESTYRET L2.L2.78 65/L8 (L8/L234
Steigen kommune støtter Nord-Salten Landbrukstjenester 5A med kr.
40.000,- i 2019.

Beløpet er utbetalt i 2019

KOMMUNESWRET 72.L2.L8 66h8 (r8/es6
Budsjettvedtak (for omfattende tekst til å gjengi) Budsjett oversendt Fylkesmannen, og

godkjent i brev av 01.02.19. Godkjenning
gjelder også låneoppta k.

Budsjettvedtaket følges opp av rådmannen
Ledergruppa og leder for tjenestestedene.
Viser til økonom¡ra pporter.

KOMMUNESTYRET L2.L2.t8 67/L8 (L8h2e8l
Delegeringsreglement: Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake
med et revidert forslag til kap.5 i reglementet t¡l møtet i februar, basert
på diskusjonen i kommunestyret. lnnspill fra partiene oversendes
rådmannen senest 25 nuar

FORMANNSKAPET 29.8.18 30/L8 L3/4L3

Behandlet i KST 20. februar 2019

1. Steigen formannskap fastsetter følgende vei-og områdenavn
Steigenveien, QvreHolmvåg,skranstodveien,Forsan,
Bru n nesveien, H e mme r, Lisjvikveien, Sommo rn esveie n,

Ågots ka ret, Gje rd b a kke n, Nesset, Fol d stra n d ve i e n,

Seglsteinveien, Vinkfjorden, Helldolen, Vinknes
Endring av vedtatte veinavn

2. Ste¡gen formannskap endrer veinavnet Knedalsveien til
Skjelvoreidveien og veinavnet Øverliveien til Knedalsveien

Adresseringsbrev sendt ut til
oppsittere/gru nneie re.

FORMANNSKAPET 29.8.18 3u78 (t4/t0ozl
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(Gjelder kommunal tomt på Nordskot)
Formannskapet i Steigen kommune opprettholder sitt vedtak 21/18.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Nordland for endelig avgiørelse.

Fylkesmannen stadfestet kommu nens vedtak
om å awise klagen i brev av 08.10.18.

FORMANNSKAPET 29.8.18 32/1,8 (r8/e431
Det gjennomføres vurdering av tilstand på tekn¡ske anlegg og

bygningsmassen på Nordfold skole, samt kostnadsoverslag på

nødvendige utbedringstiltak for å drifte skolen. Utredninga utføres av

eksternt konsulentfirma høsten 2018. Til arbeidet settes det av kr.

150.000,- på investeringsbudsjettet 2018. Beløpet finansieres med
låneopptak, os forutsetter fvlkesmannens godkienning.

Se KST sak 45118

FORMANNSKAPET 29.8.L8 33/L8 (18/e4o)
Steigen formannskap vedtar å fastsette en økonomisk ramme for lokale
forhandlinser 2018, for hovedtariffavtalens skap. 3 oe 5 på kr. 600.000,-

Lokale forhandlinger gjennomført. Kostnaden

ble 607.000,- kr.

FORMANNSKAPET 29.8.L8 34h8 (18/e38)
Formannskapet ber om at de politiske part¡ene i Steigen tar opp til
vurdering hvor mange kommunestyrerepresentanter det bør være i

Steigen fra 2019. Frist for å gi skriftlig tilbakemelding settes til 15.

oktober 2018. 5ak lesses fram for kommunestvret i november 2018.

Se KST sak 52118

FORMANNSKAPET 29.8.18 3s/t8 (18/s471
Steigen formannskap ber styringsgruppa arbeide videre med alternativ 2,

der Lev i Steisen videreføres med om lae30% stillins som prosiektleder.
Se KST sak 64118

FORMANNSKAPET 29.8.L8 36/L8 (L8/e481
Formannskapet tar rapporteringa på oppfølging av pol¡tiske vedtak fra
høst 2077 til orienterins.

Saka avsluttes med vedtaket

FORMANNSKAPET 29.8.18 37/18 (r8/e671
Steisen formannskap vedtar å innvilge kr. 5.000,- til TV-aksionen 2018. Beløpet er utbetalt.

FORMANNSKAPET 18.9.18 38/18 (t8/Lo28l
Dragana Gladovic gis dispensasjon fra utdanningskrav som pedagogisk

leder i Steisenbarnehaqen Enseløv i perioden 24.09.18 - 31.07.L9.
Ansettelse i henhold til vedtaket.

FORMANNSKAPET 18.10.18 3e/L8 (L8/LO76!
Steigen formannskap gir rådmannen fullmakt til å si opp avtalen om
Nord-Salten Skatteoppkreverkontor, samt å inngå avtale med Bodø

kommune om kjøp av tjeneste på skatteoppkreverfunksjonen.
Begrunnelse for oppsigelsen er den Økonomiske besparelsen dette vil
medføre.

Oppsigelse sendt 14.12. 18

FORMANNSKAPET 18.10.18 4oh8 (L8/6621
Steigen formannskap vurderer at Steigen kommune naturlig hører inn

under et samisk fiskerirettighetsomriåde, og vil derfor søke om at
kommunen innlemmes i dette området. Det legges vekt på at fiskere i

Steisen kommune får ta del i kvstfiskekvoten for torsk fra og med 2019.

Se KST sak 51/18

FORMANNSKAPET 18.L0.18 4ut8 (18/LLO2\
1. Steigen kommune er pos¡tive til ei tre-årig satsing/prosjekt for å

etablere et reg¡onalt ettervernsteam innen rus og psykiatri i Salten, og

slutter seg til prosjektet.
2. En slik satsing/etablering skal skje i henhold til framlagte
prosjektplan,
3. Tilslutning til prosjektet forutsetter at ekstern finansiering
kommer på plass.

Vedtak oversendt Salten regionråd

FORMANNSKAPET 18.10.18 42/18 (L6/6261 / .'\.

I klage av 07 .11.76 eller i saksbehandlingen av denne klagen er det ikke

framkommet momenter som gir grunnlag for å endre vedtak i sak om
serverings- og skjenkebevilling til Villa Haugen AS i sak 421L6 og43/L6.
Disse vedtakene opprettholdes.

Klagesak oversendt Fylkesmannen i Nordland
for avgjørelse. FM har i brev av t4.t2.L8
kommet fram til at kommunens vedtak er

eyldig.

FORMANNSKAPET 18.10.18 43/18 (18/1100)
Formannskapet tar rapporteringa på oppfølging av politiske vedtak fra
vår 2018 til or¡enterine.

Saka avsluttes med vedtaket.

FORMANNSKAPET 18.L0.18 44118 $8/tt07l
Knut Andersen oppnevnes som styremedlem i Stiftelsen Nygårdheimen
fram til kommunevalget 2019.

Vedtaket formidlet til stiftelsen.
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FORMANNSKAPET 28.11.18 4s/L8 (18/1333)
Steigen kommunestyre ber rådmannen arbeide videre med oppretting av

lokal legevakt på Ste¡gentunet, på grunn av de klare fordelene denne
løsninga vil innebære for befolkninga i Steigen. Ny sak legges fram for
kommu nestyret i februa r 2019.

Se KST sak 63/18, samt ny
kommunestyrebeha ndling 20.02.I9.

FORMANNSKAPET 28.rr.78 46/18 (18/8e1)
Plan- og ressursutvalget omg¡ør s¡tt vedtak 39/18 og innvilger tilskudd kr
100.000,- som omsøkt til Henning Holand og Dina Fonn Sætre. Tilskuddet
går til etablering og utvikling av næringsvirksomhet i forbindelse med

overtakelse av gård.
Tilsasnet er gvldis i 12 måneder fra innvilselsesdatoen.

Tilskudd utbetalt.

FORMANNSKAPET 28.Lt.18 47/L8 (L3/4L3
Steigen formannskap tar tilbakemeldingen fra Kartverket t¡l etterretn¡ng,
og endrer skrivemåten av adressenavnet Nesset til Neset.

Adresseringsbrev sendt ut til
oppsittere/sru n neie re.

FORMANNSKAPET 28.LL.L8 48/L8 (L8h2e8l
Framlagt forslag til nytt kapittel 5 med tilhørende vedlegg om
ansvarsgrupper vedtas, og erstatter gjeldende kapittel 5 i

delegeringsreglementet for Ste¡gen kommune.

Se KST sak 67118

FORMANNSKAPET 28.77.78 4elL8 1ú8lee6
lFormannskapets innstilline i budsiett/økonomiplan) Se KST sak 66/18

FORMANNSKAPET 28.11.18 so/L8 (L8/1.L82
Kulturpris Delt ut i kommunestvret 12.12.18

FORMANNSKAPET 28.tL.18 sLlL8 (L8/L2O2
Frivillighetspris Delt ut i kommunestvret T2.IZ.IS

FORMANNSKAPET 28.11.1_8 52/L8 (L8/t3041
Deleserte vedtak: Meldinsene tas til etterretnins Saka avsluttes med vedtaket.
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STORMSKADER LANGNESVIKA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Andreas Sletten
191313

Arkiv: X53

Saksnr.:
6l19

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
13.03.2019

Forslag til vedtak:

Saksutredning:

Bakgrunn:

Stormen 15. - l6januar päførte kommunens eiendommer i Langnesvika skader. Det kan
defineres to skadesteder.

1. Moloen
2. Næringsarealet (fullinga)

Skadeomfanget på moloen er omfattende og moloen er midlertidig stengt. Det er stedvis gravd
ut en betydelig del av moloen på innsiden og betongdekket oppå moloen henger i lufta.
Skadene på næringsarealet i seg selv er mer begrenset og vurderes rent teknisk sett for å være
kurant å fä utbedret.
Steigen kommune har ingen budsjettpost for disse utbedringene og saken legges frem for
formannskapet for drøfting om hvilke videre tiltak som skal gjøres.

Administrasjonen har i det videre lagt som utgangspunkt at det ikke er aktuelt med
omprioritering innenfor gjeldende budsjett for å løse denne utfordringen.

Moloen:
Kommunen kjøpte moloen av Kystverket for noen år tilbake. Vi kan konstatere at kommunen
gjennom dette kjøpet påtok seg risikoen for fremtidige skader.
Moloen fungerer i tillegg til å være molo for indre havn også som kjørevei ut til kommunens
almenningskai ytterst på moloen. Denne kaien oppgis å være viktig for Bøteriet i sin drift.

Næringsarealet:
Næringsarealet ble ferdigstilt og ble overtatt av kommunen fra entreprenør i2017.Vâr
tilnærming til skadene på næringsarealet er at de må ses på som mangler med det oppdraget
entreprenøren utførte. Vi er i kontakt med entreprenør og vil følge opp i tett dialog med dem, i
første omgang er det behov for å fa til en felles befaring for å se på skadene.
Administrasjonen legger til grunn at entreprenøren må utbedre disse skadene som mangler på

det oppdrag de utførte ved bygging av fullinga. Skadene på frllinga anses for å være moderate.
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Forsikring og naturskadefond:
Anleggene var ikke forsikret. Dette er anlegg som det ikke åpnes for å få forsikret gjennom
vårt selskap. Det er i forbindelse med denne saken ikke undersøkt om dette er annerledes for
andre selskap.
Skade på statlig og kommunal eiendom dekkes ikke av Naturskadefondet.

Fylkesmannens kriseski ønn:
Vi har løpende dialog med frlkesmannen om muligheten for kriseskjønn. Pr nå ser det ut for
at skadene kan være innenfor ordningen. Dette må søkes om og vi har ingen garanti om at vi
Ër dekning gjennom ordningen før den er behandlet.
Vi har fra fulkesmannen fatt oppgitt at det vil være en egenandel. Først legges det til grunn at
utgiftene må overstige250 kroner per innbygger (for Steigen kr. 633.500 pr 01.01.2018).
Deretter dekkes halvparten av de neste 250 kronene per innbygger. Det vil si at for en skade til
kr 1.267.000,- vil kommunens egenandel bli på kr 950.250,-.
Dersom skaden overstiger dette beløpet vil det være mulig å fa dekt hele beløpet videre, med
forbehold om at det fins midler og skaden blir vurdert å være innenfor ordningen i sin helhet.
Eventuelle bidrag fra andre parterlprivate vil komme til fratrekk fra det vi kan få i erstatning
via skjønnsmidlene.

Finansiering:
I dialog med fulkesmannen er vi informert om at deres foreløpige vurdering er at utbedringer
av disse skadene kan ses på som et investeringsprosjekt. Dette må nærmere avklares med vår
revisor før vi kan si det sikkert.
Det vil ha betydning for en eventuell beslutning om utbedring av skaden om kommunen kan
føre kostnadene som et investeringsprosjekt istedenfor over ordinær drift. Administrasjonen
jobber videre med å fä dette avklart mer sikkert.

Pekepinn kostnadsoverslag
Vi har fått ei prisantydning på reparasjon av moloen, men vil ikke gå ut med eksakt beløp av
hensyn til konkunansegrunnlaget. Administrasjonen må uansett ta stilling til om anbudet

skal/bør utlyses på Doffrn (over terskelverdi - dvs kr 1,3 mill) eller om det kan gjøres på

direkte tilbudsinnhenting hos minimum tre aktuelle tilbydere.

Administr asj onen s er tre alternativ e lø s ning er :

Kommunen må forholde seg til det faktum at vi står som eiere av anleggene. Det anses ikke
som et alternativ å forlate anleggene i den tilstand de fremstår nå uten äsørge for en varig
løsning.

1. Kommunen tar ansvaret for og utbedrer skadene
Det er minst to mulige måter vi kan se for oss hel eller delvis kostnadsdekning ved utbedring.

Kriseskjønn

Vì viser til informasjonen om vår dialog med Slkesmannen om kriseskjønn. Gitt at vi nar
f,rem og får kriseskjønn vil dette være en forholdsvis god garanti mot store kostnader ut over
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den første millionen. I følge de avklaringer vi har fått fra fylkesmannen vil eventuelle bidrag
fra private komme til direkte fratrekk på hva man kan ffi ut av kriseskjønnsmidler.

Bidrag fra private
Det kan likevel være aktuelt at kommunen inngår en direkte avtale med de berørte private
aktører i området om kostnadsdekning.
Aktuelle aktører kan være småbåthavn og fritidsfiskere som har nytte av moloen, samt
Bøteriet som pr i dag bruker moloen som ett av mottakspunktene for nøtene som skal til
behandling/leveres tilbake.

Kommunens andel
For Steigen kommune vil det være viktige å begrense kommunens kostnader som følge av
reparasjonene. Den økonomiske situasjonen for kommunen er kjent. Kommunen har ingen
avsatte midler i budsjett til dette tiltaket. Administrasjonen jobber videre med å kartlegge
muligheten for å ffi til en økonomisk løsning for kommunen dersom den endelige beslutning
blir at kommunen skal ta ansvar for utbedring av skadene.

Kommunens tiltak på disse anleggene, både kostnad og finansiering, må vedtas politisk
(budsj ettregulering).

2. Moloen stenges varig
Ett alternativ som ikke anses som særlig realistisk er å stenge moloen varig. Moloen er som
tidligere nevnt også veiforbindelsen ut til almenningskaia. Almenningskaia er i dag den eneste

kaia kommunen har åpen i Foldfiorden. Dette er infrastruktur kommunen har stilt til
disposisjon for samfunn og næringsliv og en varig stenging vil følgelig avskjære Foldfiorden
fra direkte tilgang til offentlig infrastruktur. Det må samtidig nevnes at vi ikke har registrert
noe særlig stor trafikk over kaia tidligere.
Dersom kommunen skal stenge moloen varig, bør det settes av midler til å få gjort stengingen
permanent.

3. Moloen avhendes
Et mer reelt alternativ kan være at kommunen søker å avhende moloen og kaia.
Administrasjonen vil da foreslå at de mest berørte brukerne i første omgang inviteres til
forhandlinger om slik overtakelse. Dette vil gjelde Bøteriet og småbåthavnen.
Administrasjonen ser visse utfordringer med verdifastsettelse av moloen og kaia. Selv om
anlegget avhendes for å spare kommunen for kostandene med utbedring, vil anlegget i seg

selv ha en verdi utover dette.

¡.¡
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA LANDBRUKSRÅDGIVINGA

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Berit Staurbakk
t&ltt29

Arkiv:223

Saksnr.:
7ltg

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
13.03.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar å avslå søknad om tilskudd2019 fraNorsk Landbruksrådgiving
Nord Norge fordi budsjettet ikke tar høyde for slik støtte.

Saksutredning:
Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge søker om tilskudd på kr 1500,- pr. gårdsbruk i
Steigen. Det er pr. i dag 72 foretak som søker produksjonstilskudd i landbruket og 48 av disse
er ifølge søknad medlemmer av Landbruksrådgivinga.
Dette som et ledd ut fra et ønske om en samhandling for å skape aktivitet for
landbruksnæringa, og dialogmøte der arbeidsoppgaver og planer for aktiviteter koordineres.
Landbruksrådgivinga vil forplikte seg til å levere iht. kommunale behov.

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge kom i drift 20.02.2018. Da hadde alle lokale
landbruksrådgivinger (tidligere forsøksringer) sluttet seg sammen til et regionskontor for hele
Nord-Norge med avdelinger rundt om i landsdelen. For Nord-Saltens del benylter
gårdbrukerne seg av tjenester fra ansatte enten i Bodø, Lofoten eller Vesterålen.
Landbruksrådgivinga har i dag 35 rådgivere som dekker naturbaserte næringer på land. De
arbeider også innenforblâ/grønn næringsutvikling der de har fokus på helhetlig rådgiving.
Innenfor landbruket leverer de tjenester innen fagfeltet jord og plantekultur, driftsledelse,
kulturlandskap, økonomi, bygg teknisk rådgiving, næringsutvikling, klimarådgiving og HMS.
Gjødselplan for den enkelte gårdbruker er et vilkår som myndighetene setter for å utbetale
produksj onstilskudd i landbruket.
De ønsker en samhandling med kommunen for å opprettholde dagens landbruksproduksjon,
legge forholdene til rette for tilleggsnæringer og på den måten styrke bosetting i kommunene.
En felles utfordring er å legge forholdene til rette for generasjonsskifte slik at yngre far overta
eiendommene og øke verdiskapingen.

Vurdering:
Norsk Landbruksrådgiving har gått gjennom en omlegging til færre og større enheter. Det har
førttil en spesialisering av rådgivingstjenesten som er positiv.
Landbruket i Steigen på lik linje med landet ellers er utsatt for en avskalling av gårdsbruk i
drift. Spesielt innenfor melkeproduksjonen. Vi har mistet 50 Yo av melkebruka over en ti-
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arsperiode fra 2008 til 2018. Det er i dag 30 melkebruk mot 61 i 2008. Denne utviklinga vil
fortsette, og det er viktig å demme opp for dette. Det skjer en effektivisering, og det er krav til
store kunnskaper på mange felt for å drive godt i næringa.
En velfungerende rådgivingstj eneste er viktig.

Steigen kommune ser positivt på et samarbeid med Landbruksrådgivinga, og bidrar gjerne
saÍrmen med Landbruksforvaltninga for å anangere evt. fagmøter etc. Det er imidlertid ikke
tatthøyde for slik støtte i budsjettet for 2019, og det vil da være vanskelig å innvilge
søknaden.
Et tilskudd til Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge bør vurderes i forhold til neste års

budsjett, særlig ettersom Nord-Salten Landbrukstjeneste fikk innvilget et tilskudd på kr
40.000,- for 2019.

Vedlegg:

Søknad
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Torill Monsen-Abelseth < tori ll. monsen-abelseth@nl r. no >

"'postmottak@steigen. kommune. no"' < postmotta k@steigen

Tirsdag 9. oktober 2018 12:38

søknad på tilstuda 20ts

Hei, Norsk landbruksrådgivning Nord Norge ønsker med dette å søke på titstuAA hos Steigen
kommune for 2019.

Håper på positivt svar.

Mvh
Torill Mon¡en-Abel¡cth
Daglig Leder, Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge
Sortland vgs. - Kleiva, 8404 Sortland
Mobil: +4791737406
nordnorge.nlr.no

O I3ff[ruksrådsivine

Vedlegg:

Skisse til samhandling om naturbaserte næringer NLR og Steigen kommune.pdf

i



& il:5#ruksråcgivins
Organisering av NLR Nord Norge:

NLR Nord Norge har:

o Kåre Holand, Lofoten (Leder)

o Andreas Ole Helskog, Steigen (nestleder)

o Geir Tønder, Nesna

o Hallvard Ellingsen Sømna
o Magne Setvik Lurøy
o Tom Okan ansatte representant
o Bjøm Kvammen Målselv
o Bjøm Tore Søfting Vadsø

::,i|iffi
.. ,.{*

Beitekartlegging er et nyttig redskap for å holde landskapet åpent

Hva vil NLR Nord Norge levere og hva skal vi samarbeide om?

Vi levere tjenester innen fagfeltet jord og plantekultur, d¡iftsledelse, kulturlandskap, økonomi,

bygg teknisk rådgiving, næringsutvikling, konsekvensutredning, klimarådgiving og HMS.
Miljø- og gjødslingsplan for hvert enkelt bruk er et vilkår myndighetene setter for utbetaling

av produksjonstillegg. Et felles mål for både kommunene og NLR Nord Norge er å

opprettholde dagens landbruksproduksjon, legge forholdene til rette for tilleggsnæringer og på

dcn môtcn styrke bosettingen i distriktene. Vi har en felles stor utfordring med å legge

forholdene til rette for generasjonsskifte slik at ynge får overta eiendommene og øke

verdiskapingen.
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I Steigen kommune er det aktive gårdbrukere som søker areal- og kulturlandskapstillegg. Av
disse er det 73 bruk som søker produksjonstilskudd og 48 er medlemmer i NLR. For å gi et

likeverdig tilbud i hele landsdelen ønsker vi et tettere samarbeid med Steigen kommune, der

hovedhensikten er å opprettholde produksjonen. For å tykkes i dette arbeidet er vi interessert i

å vite hvordan Steigen kommune arbeider med landbruksnæringen for å nå felles strategiske

måI. Vi ønsker er drøftingsmøte med dere, der vi legger følgende forhold til grunn:

r Kommunen bidrar med 1500 krpr gårdsbruk i 2019.
r Det settes opp en avtale der arbeidsoppgavene fordeles og planer for aktiviteter

koordineres.
o NLR Nord Norge forplikter seg til å levere iht kommunale behov.

Jeg imøteser svar på vår henvendelse, slik at vi kan legge forholdene godt til rette for et

konstn¡ktivt møte.

Med hilsen

Torill Monsen-Abelseth

Daglig leder NLR Nord Norge , tlf 91737406, toriü.monÊen-aeblseth@nlr.no

n¡f

De kommuner som har et aktivt landbruk, har stabil bosetting.

Naturbaserte næringer er grunnlag for mer enn mat!


