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Sak 16/19

MELDING OM DELEGERTE VEDTAK
STEIGEN FORMANNSKAP

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
t9/748

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
16119 Steigen formannskap

Møtedato
12.06.2019

Forslag til vedtak:

Meldinger om delegerte vedtak i perioden 21.11.2018til06.06.2019 tas til etterretning.

Vedlegg:

Utskrift av delegerte vedtak
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Delegerte vedtak
Dato: 21.11.2018 - 06.06.2019 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

l8lr334 26.1t 2018 DS 33118 SAD/RÅD/RH u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKET ANLEDNING -
NORDFOLD GRENDELAG

r8lr4r7 r0.t2.20t8 DS 34118 SAD/RÅD/RH u63

SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID - STEIGEN VIKINGSTUE

t8lt437 20.t2.2018 DS 35/13 SAD/RÅD/RH u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKET ANLEDNING -
FESKARKROA A/S

t9lt69 05.02.20t9 DS 1/19 SAD/RÄ.D/RH u63

SKJENKEBEVILLINGER FOR EN ENKET ANLEDNING - 2019

r9lt87 04.03.2019 DS 2lt9 SAD/RÅD/RH u63

INNSENDING AV OMSETNINGSOPPGAVE ALKOHOLHOLDIGE
DRIKKEVARER 2019

t9lt69 04.04.2019 DS 3/19 SAD/RÅD/RH u63

SKJENKEBEVILLINGER FOR EN ENKET ANLEDNING - 2019

r9l43s 04.04.2019 DS 4/19 SAD/RÄD/RH u63

SØKNADER OM UTVIDET SKJENKETTD - 2OI9



Delegerte vedtak
Dato: 21.11.2018 - 06.06.2019 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

191456 t1.04.20t9 DS 5/19 SAD/RA,D/RH u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELTANLEDNING -
NORDFOLD BÅTFORENING

t91434 24.04.2019 DS 6/19 SAD/RÅD/RH u63

SØKNAD OM UTVIDET AREAL FOR SKJENKEBEVILLING

191673 14.05.2019 DS 7lr9 SAD/R.Ä,D/RH u63

SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID



Sak 17119

SØKNAD OM STøTTE TIL SKYSSBÅT NORDFOLD.VINKENES-BRATTFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Asle Schrøder
1 8/1 036

Arkiv: 233

Saksnr.:
17119

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
12.06.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune kan ikke imøtekomme søknad om støtte til drift av hurtigbåtrute i
Nordfold-fiorden utover det som inngår i avtale av 6. september 2018.

Saksutredning:

Steigen kommune inngikk høsten 2018 en avtale med Vinkenes Grendelag og Brattfiord
Velforening om tilskudd til hurtigbåtrute. Tilskuddet er videreformidling av tilsvarende
tilskudd fra Nordland Fylkeskommune til Steigen kommune. Siden 1. september 2018 har de
to organisasjonene drevet hurtigbåtruta mellom Nordfold, Vinkenes og Brattfiord. Det er
fortsatt fire fastboende i disse to bygdene.

De søker nå om støtte på kr. 60.000,- i tillegg til det avtalte tilskuddet. Begrunnelsen er at
billettprisen oppleves å være i høyeste laget for mange. Det opplyses at kr. 490.000,- årlig må
betales av de reisende.

Vurdering:
Det framgår ikke av søknaden at det er noen endrede forutsetninger i forhold til det som var
lagt til grunn da avtalene ble inngått høsten 2018. Steigen kommune har ikke hittil åpnet for
økonomisk bidrag utover det Nordland Fylkeskommune bidrar med. Det er ikke avsatt midler
i årets budsjett/økonomiplan som kan disponeres til dette formålet.

Vedlegg:
Avtale om tilskudd datert 6.9.2018
Søknad om støtte datert 29.5.2019
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AWATE OM TITSKUDD

mellom

Steigen kommune

Brattfiord Velforeing i samarbeid med Vinkenes Grendelag

1. Steigen kommune ¡ir et årlig tilskudd til Brattfjord Velforening i samarbeid med

Vinkenes Grendelag på kr. 500,000,- pr år for årene 2A19,2020,2O2L o92022. tor
2018 er tilskuddet på kr. 167.000,-

2. Formålet med tilskuddet er å sikre dagens fastboende innbyggere i Brattfjord og

Vinkenes et visst rutetilbud mellom disse bygdene og Nordfold.

3. Tilskuddet er basert på avtale om tilsvarende beløp som overfores fra Nordland

Fylkeskommune tilsteigen kommune, jfr. avtale datert 31.08.2018. Dersom

rutetilbudet opphører eller det ikke lenger er fastboende i ruteområdet awikles

tilskuddet.

4, Beløpet utbetales innen utgangen av februar til Brattfjord Velforening, konto nr.
(1.1. 5.p.,.. .6-. â..,,ã.9. 5-.2. #,..

Leinesfjord 6. september 2018

t /oz+
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Vinkenes Grendelag og Brattfjord Velforening

v/Elisabeth Dahl og Odd Svein Hjertø

Steigen kommune

Rådhuset

v/Rådmannen

8383 Leinesfiord

'"&hp-ilrî 
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Brattfjord 29.mai2OL9
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SÉknad om stttte til Skyssbåt Nordfold - Vlnkenes - Brattfjord

Som kjent har vi siden 1. september 2018 hatt en skyssbåtrute i drift mellom Nordfold og

Vinkenes/Brattfjord. Nordland ñ¡lkeskommune via Steigen kommune støtter denne ruta med

500 tusen kr. årlig. 490 tusen kr. betales av de reisende, hvilket g¡Qr al billettprisen er i

høyeste laget for mange av oss. Ruteopplegget er ganske begrenset både for de fastboende

og fritidsreisende.

Nå nærmer vioss Økonomisk evaluering sammen med operatør, ogeventuell rutetilpassing. I

den forbindelse søker viSteigen kommunen om å støtte oss med 60 000 kr. Beløpet tilsvarer

15 000 kr i stØtte til hver av oss fastboende på Vinkenes og i Brattfjord.

Bankkonto nummer: 47506330528

På forhånd takk.

Elisabeth Dahl, Vinkenes Grendelag

Odd Svein HjerlÛ, Brattfjord Velforening
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ANKE PÅ AVSLAG STØTTE TIL SALTEN KJØTT OG VILT

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
18l1224

Arkiv: U01

Saksnr.:
671t8
Ut9
tglt9

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Plan- og ressursutvalget i Steigen
Steigen formannskap

Møtedato
It.r2.20t8
05.02.20t9
12.06.2019

Forslag til vedtak:

Formannskapet opprettholder Plan- og ressursutvalget sitt vedtak 67118

Saksutredning:

Plan- og ressursutvalget fattet 11.12.2018 i sak 6llI8 følgende vedtak

<Søhtqden awises. Etter plan- og ressursutvalgets vurdering er prosjektet kommetfor kort til
at det er grunnløgþr å tildele tilskudd nå. Selskapet er vellkommen til å sende inn ny sølcnad

når planene for driften er mer konlcretisert>>.

Salten Çøtt og Vilt påklagde dette vedtaket i brev datert 10.01.2019.

Administrasjonen har innledningsvis tatt stilling til fristoversittelsen til den fremsatte klage og

kommet frem til at klagen må tas opp til behandling på tross av at klagefristen i
utgangspunktet er passert. Klager påpeker at det ikke lå med opplysninger om klageadgangen

på vedtaket når de fikk dette tilsendt. Dette er en beklagelig feil. Ordinært klageskjema skulle

vært vedlagt, herunder også klagefristen. Administrasjonen kan heller ikke si med sikkerhet

hvilken dato vedtaket ble sendt over til Salten Kjøtt og Vilt. Vi har derfor kommet frem til at

klagen må tas til behandling.

Klager fremfører etter administrasjonens syn ingen konkrete nye momenter som gir grunnlag

til å bestridelomgSøre vedtaket. Klagen som er formulert som en anke på avslag støtte til
Salten Kjøtt og Vilt viser i all hovedsak kun tilbake til de samme opplysninger som fremgikk

av selve søknaden, og vi kan dermed altså ikke se at klagen tilfører saken noen nye relevante

opplysninger.

Dersom Plan- og ressursutvalget opprettholder sitt vedtak, går saken videre til Formannskapet

for endelig avgj ørelse.
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Behandling

Plan- og ressursutvalget opprettholder sitt vedtak 671I8. Saken sendes videre til
Formannskapet for endelig avgj ørelse.

Vedlegg:

Klagen
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Til
Steigen Kommune
Kultur og Næringsfondet

I 2019

ANKE PÅAVSLAG STØTTE TIL SALTEN KJØTT OG VILT

Salten Kjøtt og Vilt har giennom regionalforvaltning søkt om midler til å utarbeide ny
forretningsplan for sin virksomhet. Vi ble meddelt i brev rett før jul at det var gitt avslag påå
søknaden. (Sak 67118)
Det lå ikke med noen opplysninger om anke o.1., men antar at avslaget kan ankes.

Salten Kjøtt og ViltA/S ble etablert etter at Benoni Mat gikk inn for 6-7 âr siden. S.K.og V overrok
lokaler og maskiner fra banken. Dette ble gjort i første omgang for å berge lokaler og maskiner fra å
bli splittet og tatt i bruk til andre ting.
Drifta ble startet opp med å ta imot elg for jaktlaga og kjøpe inn noen skrotter for foredling og
videresalg.
Bedriften har leid inn kjøttskjærer, ellers har drifta vært drevet på dugnad.
Det har hele tiden vært et ønske om å få inn en profesjonell person som kan stå for drifta og ta
ansvar for bedriften.
Vi har gjort flere forsøk päâfainn nye folk, men har ikke lykkes.

Rett før årets sesong ble vi meddelt at kjøttskjæreren var blitt alvorlig syk, og han kunne ikke
arbeide for oss.

Vi har klart å få leid inn et par vikarer i kortere perioder og nyttet et par lokale ungdommer som har
skolert seg innen faget. Alt av pakking, merking, vasking og administrasjon har skjedd på dugnad.
På denne måten har vi klart å holde drifta i gang , også i år.

Drifta er et nullspill. Vi har holdt det gående i håp om å klare å Ë tak i en person som kan ta tak i
bedriften og bygge den videre. Vi ser også hvor viktig den er for jaktmiljøet i kommunen, og kunne
tavare på den ressursen bl.a. elg er.

Lokaler og utstyr er av høy standard og vi føler oss overbevist om at dette kan bli en blomstrende
bedrift basert på lokale råvarer.

Vi har derfor engasjert Ivan Olsen til å hjelpe oss med å komme videre.
Ivan Olsen har drevet med reinkjøtt i'Finnmarek i stor skala og har drevet restaurant i Alta. Har har
god kunnskap og godt nettverk. Ivan bor i dag på Innhavet.

Vi tror dette vil føre oss videre mot ei permanent helårsdrift basert på lokal elg, lam, villsau, rein og
kanskje andre rävaret

Siden vi ikke har hatt helårsdrift og bare drevet mecl elg har bedriften stort sett gått i null. Vi har
ikke opparbeidet noen kapital å bygge videre på.
Vi tillot oss derfor å søke kultur og næringsfondet om liu midler til dette omstillingsarbeidet.
Hvis dette medfører investeringer o.l. vil det være gode muligheter i bl,p. Innovasjon Norge å søke
midler.



Vi vil gjeme invitere utvalget på ei befaring, slik at vi kan vise fram det anlegget vi har og de

mulighetene dette irurebærer.

Vi håper med dette at utvalget vil se på sølinaden på nytt og forhåpentligvis gi oss litt t{elp til å

komme videre og utnyfte det potensialet som ligger der.

Med hilsen

Per Løken
Styreleder/dagli g leder

:--)

_)
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BUDSJETTREGULERING JUNI 2019

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
181996

Arkiv: 150

Saksnr.:
431t8
49118

66118

t9lt9

Utvalg
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap

Forslag til vedtak:

1. Det gjøres følgende regulering av drifts 2019:
INNTEKT UTGIFT

SENTRAL STYRING

SKO

BARNEHAGER

FAMILIE OG HELSE

PLEIE OG OMSORG

TEKNISK DRIFT

NAV

STATSTILSKUDD

FINANS

SUM

Møtedato
18.09.2018
28.11.20t8
12.12.2018
12.06.20t9

2. Det gjøres følgende regulering av budsj ett2019:
FINANSIERING UTGIFT

3. Mottatt sykelønnsrefusjon legges inn som inntekt, og tilsvarende beløp legges inn som
utgift under posten for sykevikar, dette for å unngå store awik mellom budsjett og
regnskap.
Momskompensasjon legges inn som utgift og inntekt tilsvarende regnskapsførte beløp.

4. Eventuelt mindreforbruk i regnskapet avsettes til disposisjonsfond ved årsavslutninga.

-L64226
-293 000 2327200
-301" 300 7 747 400

878 000

320 000 L 674 000

50 000

-405 000

-2 623 000

-880 000 -L723 599

-4 782 300 4 r82775

IKT- Nav 369 000

Utbedri ng fortøyning lekter Dypi ne 500 000

Ombygging legekontor 200 000

BRUK AV lÅrurVilOmn 1 069 000

1 069 000 1 069 000
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Saksutredning:

I henhold til kommunelovens $ 48 pkt. 2 og3 skal administrasjonssjefen holde
kommunestyret orientert om endringer i inntekter og utgifter i forhold til årsbudsjettet, og
kommunestyret skal da vedta nødvenidg regulering av årsbudsjettet.
Det vises til økonomirapport for andre tertial, der det er redegjort for awik i forhold til
budsjett hittil i år, samt utarbeid en prognose for hvordan en forventer å komme ut ved årets
slutt. Denne prognosen viser et forventa merforbruk på ca. 2,2 mill kr. ved årets slutt.

I forslag til vedtak er det foreslått endringer i ansvarsgruppene, jfr. delegeringsreglementet.
Som vedlegg hnnes en fullstendig tabell over alle enkeltpostene som ligger til grunn for de

endringene som foreslås vedtatt. De viktigste postene er omtalt i det følgende.

Sentral styrins
Utifra det vi kjenner til om lønnsoppgjøret for kapittel 4 i kommunesektoren, legger vi til
grunn at avsetningen til årets lønnsoppgjør bør økes med kr. 525.000. Det er da lagt til grunn
et oppgjør pä3,2 o/0, mens budsjettet la til grunn 2,8 o/o. Nøyaktig utregning for Steigen
kommunes arbeidsstokk foreligger ikke enda.

Videre ser vi at vi første halvår har avsatt mer til pensjonsutgifter enn vi faktisk har betalt inn
til pensjonsselskapene. Det er derfor grunnlag for å redusere den budsjetterte avsetninga med
kr. 689.000 på arsbasis.

Oppvekst
Nytt trådløt nett som er installert på sentralskolen medfører økt linjeleie på kr. 50.300. Som
kejnt ble k. 350.000 av gamle fondsmidler på oppvekst brukt ved regnskapsavslutningen
2018, selv om de var budsjettert irni2}l9-budsjettet. Dette budsjett-tallet må derfor
korrigeres. Det er tildelt 293.000 kr. mer i tilskudd til oppvekstsektoren enn budsjettert.

Utifra elevtall i de enkelte skolene som vi nå kjenner for skoleåret20l9l20, ser vi følgende
endringer i forhold til budsjett 2019:

- Laskestad: S-delt, ikke 4-delt som forutsatt
- Ungdomstrinnet: 5-delt, ikke 4-delt som forutsatt.

Dette henger også sammen med nye nasjonale bestemmelser om gruppestørrelser. Sammen
med eksisterende vedtak om spesialundervisning, oppsummerer dette seg til et behov for 5,06
årsverk mer enn budsjettert i Steigenskolen skoleåret201912020. (Det var budsjettert med en
nedgang fra inneværende skoleår til skoleåret201912020 på 8,1 stillinger. Nedgangen blir
dermed 3 stillinger).

I Steigen-barnehagen må antall stillinger økes med 5,4 årsverk på høsthalvåret i forhold til
vedtatt budsjett. Dette skyldes antall barnl alder på barn som er tildelt plass, og behov som
enkelte av disse barnahar. Noe av dette får vi refundert fra andre kommuner.
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Helse/omsorg
Familie og helse:
På legekontoret er det budsjettert med 0,6 årsverk for lite. Videre må budsjettet reguleres for
etterbetaling av vaktgodtgjørelse som legene har krav på i forbindelse med

sykefravær/omsorgspermisj on.

Pleie og omsorg:
Som meldt i økonomirapporten er det underbudsjettert på faste tillegg,kr.2.234.000. Dette
gjelder alle bogruppene samt hjemmesykepleien, inkludert Mølnmoa. Videre forventes mindre
tilskudd til ressurskrevende brukere enn budsjettert.

PUD
Tidligere vedtatt prosjektering av utbedring/riving av kommunal kai i Nordfold legges inn i
budsjettreguleringa.
Tidligere vedtatt utbedring av fortøyning betonglekter i Dyping vurderes å kunne tas over
investeringsbudsjettet (kr. 500.000,-).

NAV
Budsjett for 2019 er basert på at vi ikke får bosetting av fl¡ninger i2019. Det er nå klart at vi
får bosette inntil 10 flyktninger i år, og at de 6 første kommer i sommer. På denne bakgrunn er
både inntekts- og utgiftssiden justert på flyktninge-budsjettet. Netto er det lagt inn ei
merinntekt på kr 405.000. Dersom regnskapet ved årets slutt viser at det er rom for det, bør
dette beløpet settes av pã fond til påfølgende år i fl¡kningetjenesten.

Skatt. statstilskudd
I revidert nasjonalbudsjett for 2019 er det nasjonale skatteanslaget justert opp. I KS sin
prognosemodell er Steigen kommunes inntekt på skatt/inntektsutjamning justert opp med 1,4

mill. kr.
Eiendomsskatten forventes å gi ei samla inntekt i2019 pä 14,6 mill. Dette er inkludert
kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på maskiner på næringseindommer. Budsjettert
beløp er pà13,4 mill. kr.

Finans
Vi må avskrive gamle fordringer på til sammen kr. 606.200kr.
Utbyttet fra Nord-Salten Kraft for 2018 ble 200.000,- kr. mindre enn budsjettert.
Minsteavdrag etter kommuneloven blir kr. 420.000,- mer enn budsjettert.
Vi får utbetalt utbytte av all innskutt kapital i Storskjæret AS, noe som gir ei merinntekt i
forhold til budsjett -19 päkr. 1,1 mill.
For å komme i havn med budsjettreguleringa ser rådmannen det som nødvendig å stryke hele
den budsjetterte avsetninga til disposisjonsfond. Det betyr at vi ikke lenger har noen
driftsmargin i.budsjettet for 2019. Dersom regnskapsoppg¡øret viser at det er rom for det,bør
et eventuelt driftsoverskudd avsettes til disposisj onsfond.
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INVESTERING

Beløp i kr
IKT NAV (sosialtjenesten): Det er påkrevet
å investere i utstyr og programvare som
digitaliserer saksbehandlinga innenfor
sosialtienesten.

369.000,-

Tidligere vedtatt utbedring av fortø¡ming på
betonglekter i Dyping havn gjøres over
investeringsbudsi ettet, ikke drift .

500.000,-

Nødvendig ombygging for å flytte legevakta
tilbake til Steigentunet, og øke med en

fastlegehjemmel, medfører nødvendige
tilretteleggingerg. Gj elder flytting av dører,
varsling lraytterdør til legekontor, samt
avtrekk på arbeidsplass for
medisinhandtering.

200.000,-

SUM 1.069.000,-

Det er budsjettert med kr. 3 mill til infrastruktur i Jensvikhågen boligfelt. Dette blir ikke
realisert i2019. Det er derfor ikke behov for å øke låneopptaket på grunnlag av de

investeringene som her foreslås.

KIRKEN
Fra kirkevergen er det kommet innspill om behov for påplusninger på budsjettet. Dette følger
vedlagt. Rådmannen finner ikke rom for å foreslä økte bevilgninger til kirken midtveis i aret.

En eventuell slik økning må finansieres med tilsvarende reduksjon i kommunalt tjenestetilbud.

Vedlegg:
Tabell på ansvars-nivå
Innspill fra kirken

Side 8 av 8



s25 000
-789 226

100 000

50 300

350 000
1 389 400
1_ 1_31_ 500
-600 000

1 052 500

250 000
-155 L00

318 000

560 000

360 000
174000
60 000

372000
708 000

-293 000

-301 300

320 000

BUDSJETTREGULERING

SENTRAL STYRING

LøNNSOPPGJøRET

AVSETNING PENSJONSUTG IFTE FORHøY %

ADVOKATUTGIFTER KOFA

sKorE/sFo
DRIFTSUTGIFT NYE NETT SKOLE

Ørrrl-sruDD sKoLE

BRUKT FOND KOMPETANSE FOR MANGFOLD
5 RK SKOLENE

BESPARELSE SU-TIMER / GENERELLE KUTT OPPV
BESPARELSE STEIG ENSKOLEN LEI N ESFJORD

BARNEHAGER

4 RSVERK BARNEHAGE

REFUSJON 3 ERK BARNEHAGE

LøNNSUTGIFTER ENGELøY B.HAGE

STILLING RENHOLD BUDSJETTERT ANSVAR 273

FAMILIE OG HELSE

LøNN LEGESEKRETÆR 0,6 ERK

ETTERBET. LEG EKONTORET

PLEIE OG OMSORG

MINDRE TIL RESS.KR.BRUKER

FASTE TILLEGG BOGRUPPE 1

FASTE TILLEGG BOGRUPPE 3

FASTE TILLEGG BOGRUPPE 5
FASTE TILLEGG LNMOA

INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT
SENTRAT STYRING

sKorE/sFo

BARNEHAGER

FAMILIE OG HELSE

PLEIE OG OMSORG

TEKNISK DRIFT

NAV

SKATT, STATSTITSKUDD

FINANS

-L64226

232L200

1.1.47 400

878 000

t 674 000

50 000

-1.723 599

4 L82775

-293 000

-301 300

320 000

-405 000

-2 623 000

-880 000
-4 182 300

FASTE TILLEGG HJEMM ESYKEPLEIEN



TEKN¡SK DRIFT

UTREDNING REF- N.FOLD KAI

NAV

LøNN

TRE KKPLT KTtG/O ppcA\i E pLt KTtG yTELSER

ARBEIDSG.AVGIFT

TELEFON

OPPLÆRING

REISEUTGIFTER

LEIE LOKALER

UTGIFTER LEIEBIL

HJELP TIL LIVSOPPHOLD

HJELP TIL ANDRE FORM

STATSTILSKUDD

SKATT, STATSTITSKUDD

ANSLAG M ERI NNTEKTER SKATT

MERIN NTEKT EIEN DOMSSKATT

FINANS

AVSKRIVNI NG FORDRING ER

REDUSERT UTBYTTE NORD-SALTEN KRAFT

FOR LITE BUDSJETTERT AVDRAG

M ERIN NTEKTER STORSKJÆRET

MINDRE AVSETNING DISP.FOND

50 000

385 525

500 000

3s 000

10 000

10s 000
10 000

L00 000
3 000

250 000
96 000

606 200

420 000

-2749 799
5 677 300

-L 900 000

-1 393 000
-1_ 230 000

200 000

-L 080 000

-5 677 300

0Differanse inntekter / utgifter



STEIGEI{EN-w Kirkelige fellesråd
Leinesfiord 15.05.2019

Til
Steigen kommune

Investeringsbehov til kirkelige fellesråd

Steigen kirkelige fellesråd har behov for disse investeringer i2019. Rammen gitt fra
kommunen til kirkelig fellesråd gir ikke rom til investering av nytt utstyr eller til
oppgraderinger.

Senkeapparat:
Vi har ett senkeapparat for kister i forbindelse med begravelser som fungerer, de andre er
kassert. Der er behov for to senkeapparater ett i Nordsteigen og ett i Sørsteigen. Det er svært
uheldig hvis det oppstår feil med senkeapparatet når vi kun har ett som kan brukes.
Kostnad kr.45 850,-

Stemplingsutstyr:
Vi har ikke godkjent stemplingsutstyr for graver. Vi opplevde siste vinter å ha problemer med
ras og tilsig av graver, de ansatte hadde store utfordringer med å sikre gravene spesielt etter
den store nedbørsmengden på høsten. Dette handler om sikkerhet til kirkegårdsansatte som
faktisk må gå ned i gravene for finpuss. Kostnad kr. 26 000,-

Henger til sitteklippere:
For å lette tunge bør for kirkegårdsarbeiderne trenger vi 3 hengere til de nyeste siueklipperne.
Kostnad kr. 10 000,-

Sitteklippere:
Vi har 3 store siueklippere innkjøpt i2014, til Leines, Nordfold og Nordsteigen. Vi har en
hjelpeklipper innkjøpt i2004 (snart kassert). I Ferieawiklingen er det utfordrende med frakt
av utstyr da mange av sommerhjelperne ikke kjører bil. For bedre effektiv klippesesong
trenger vi en sitteklippere ekstra vi kan stasjonere på en av kirkegårdene for enklere å sette
inn sommerhjelpere. Vi har 8 kirkegårder som stelles på sommeren, og i tiliegg kommer de
kommunale områder. Etter kirkegårdsutvidelser har vi også større areal äklippe, det må også
tas hensyn til kirkegårdsarbeideme som frakter utstyr rundt om i kommunen med sine private
biler. Kostnad kr.58 000,-

Steigen kirke:
Oppgradering av sikringstavlene i Steigen kirke:
Vi hadde el-tilsyn i2018, der det ble påvist en del feil og mangler på det elektriske anlegg i
Steigen kirke. Her ble det anbefalt oppgradering og nye tavler. Steigen kirke er et vemet
kirkebygg der kommunen har et ansvar. Kirkene er et forsamlingssted og det er svært viktig at
der ikke oppstår brann grururet det elektriske anlegg, noe som faktisk har skjedd i flere kirker.
Kostnad kr.50 000,-

Postadresse:
Steigen kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8283 Leinesfiord

Besøksadresse:

Rådhuset
8283 Leinesfiord

Kontorn: 4509 l0 93298
Telefon: 9224 02 53
E-post: kirkevergen@steigen.kommune.no



Steigen kirke har i år 150 og 800 års jubileum og i den forbindelse må våpenhuset
(inngangspartiet) pusses opp. Kulturminneavdelingen i Nordland på vegne av riksantikvaren
kommer på befaring den23. mai for å kartlegge videre arbeid. Vi har ikke tillatelse til å starte

med renovering uten anbefaling fra riksantikvaren. Malerfirma tar ikke slike oppdrag uten at
det foreligger en anbefaling og instruks fra riksantikvaren på utførelse av arbeidet.

Vi har ikke prisoverslag på renoveringen da vi må awente på rapport fra
kulturminneavdelingen, vi håper at våpenhuset kan bli utbedret før kirkejubileet
8. september 2019 og håper kommunen bevilger penger til oppussing når kostnadene blir
avklart.

Vennlig hilsen
Steigen kirkelige fellesråd

Torill Aas
Kirkeverge

Side 2


