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Steigen kommunestyre
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Saksutredning:
Steigen kommune har fätt tilsendt saksprotokoll fra møte den 28.05.2019 i Salten
Kontrollutvalgservice - og er bedt om å legge frem sak l0ll9 til orientering for

kommunestyret.

Vedlegg:
Saksprotokoll fra Salten Kontrollutvalgservice, sak I 0/ 1 9
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SAKSPROTOKOLL

- KONTROLLUTVALGET I STEIGEN

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgrng
Kontrollutvalget i

Steigen 28.05.2019 l0i l9

10/19 Nummerert brev nr t-20t9 - Anmeldelse s¡mt begiæring om at kray om erstrtning
blir fremmet ev påtalomyndigheten
Rådmann Tordis Sofie Langseth og økonomisjelTurid Markussen møtte for å redegiøre og
svare på spørsmå|.

Fomleg til vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 0ó.05.2019, hvor revisor tar opp at det er
avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens $ 4 skriftlig
påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter * utvalget skal påse at forhold
revisor påpeker følges opp.
Konhollutvalget gj ør kommunestyret oppmerksom på følgende:
L Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt
underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum kr 436244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket,
og det er fra kommunens side flemsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet.
I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i
møte. Utvalget mener......

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.
Omforent .{orslafi ti I vedtåk:
Kontroliutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 06.A5.2A19, hvor revisor tar opp at det br
avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens
ç +Ckriftlig
påpeke visse fbrhold overfor kontrollutvalget, herunder mísligheter utvalget skal påse at forhold
revisor påpeker følges opp.
Kontroll utvalget

gi

ør kommunesty ret oppmerksom på føl gende :

1.

2.
3.

Nummerert brev fra revisor tar CIpp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har foretatt
underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum l<r 436 244,
Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble avdekket,
og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet.
I tillegg har revisor og rådmannen supplerf kontrollutvalget med muntlig informasjon i
møte. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig belyst, og har i tillegg opprettet egen sak som
går på kommunens økonomiske intemkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at det er
avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens g 4 skriftlig
påpeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter * utvalget skal påse at forhold
revisor påpeker følges opp.
Kontrollutvalget gjør kommunestyret oppmerksom på følgende:
1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2ff,8-2019 har foretatt
underslag i form av uberettigede bankoverføringer til seg selv med minimum lcr 436244.
2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelba* da forholdene ble avdekket,
og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.
3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra rådmannen til det nummererte brevet,
I tillegg har revisor og rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon i
møte. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig belyst, og har i tillegg opprettet egen sak som
går på kommunens økonomiske internkontroll.
Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

Dato:3. juni 2019

Sek¡etær for kontrol lutvalget

Saksprotokoll sendt:
Steigen kommunestyre
Kopi til rådmanneno revisor
2

Sak

26119

SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
261t9

Dag Robertsen
t91789

Utvalg
Steigen kommunestyre

Arkiv:440

Møtedato
19.06.20t9

Forslag til vedtak:
Steigen kommunestyre vedtar å endre sammensetningen av medlemmer i Steigen
Arbeidsmiljøutvalg til4 representanter fra administrasjonen på arbeidsgiversideno og
fire representanter fra arbeidstakersiden.
Iverksetting av vedtaket skjer fra og med ny valgperiode2019.

Saksutredning:
Rådmannens lederteam har drøftet sammensetning av Arbeidsmiljøttvalget og vil foreslå
endring i sammensetningen på arbeidsgiversiden. I dag er arbeidsgiversiden i utvalget
representert med 3 ledere fra administrasjon og 1 politiker. Det er ønske om å endre dette til at
utvalget får 4 medlemmer fra administrasjonen på arbeidsgiversiden i tillegg til de 4
arbeidstakerrepre sentantene.
Steigen Arbeidsmiljøutvalg består av like mange representanter fra arbeidstakersiden og
arbeidsgiversiden, jf Arbeidsmiljøloven kap 7, $7-1 (4). I perioden 2003-2007 bestod utvalget
av ledere fra administrasjonen og tillitsvalgtsrepresentanter. Før valgeti2003 var
arbeidsgiversiden representert med kun politikere. Det var da føringer i forarbeidene til
kommuneloven at rådmannen burde ha delegert fullmakt på saker som omhandlet personal- og
arbeidsgiverspørsmåI. Det var også inngått ny lA-avtale som innebar en innskjerping av krav
til arbeidsgivere om å drive med aktivt sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv. Av den
grunn ble det enda viktigere å tydeligjøre rollene politikk og administrasjon i forhold til
tidligere.

Ved valget høsten 2007, og i behandling av sak <Valg til utvalg, nemder og råd>>, kom det inn
forslag om at en politiker-representant skulle inn som medlem i Arbeidsmiljzutvalget.
Ärsaken til denne foreslåtte og vedtatte endringen er noe uklart da dette ikke ble fremmet som
egen sak, men som et muntlig forslag i kommunetsyrets møto

Bakgrunn:
Bakgrunn for

å gjennomføre en endring med ny sammensetning av medlemmer på

arbeidsgiversiden i Arbeidsmiljøutvalget, er ny kommunelov som trer i kraft høsten 2019.Det
er da lovfestet at rådmannenlkommunedirektøren er den som skal ha fullmakt til å behandle
personal- og arbeidsmiljøspørsmål i organisasjonen. Det er da gfort et tydelig skille mellom
politikk og administrasjon innenfor arbeidsgiverrollen. Det er viktig at dette også kommer til
uttrykk også i sammensetningen av lovpålagte utvalg.
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En annen viktig faktor er at vi pr i dag ikke har dekket alle fagområdene på arbeidsgiversiden i
utvalget. Ved å få inn en ekstra representant fra administrasjonen, vil dette behovet dekkes.
Det er også viktig at de som arbeider og kjenner arbeidsmiljøutfordringene i organisasjonen,
er de samme som er medlemmer i Arbeidsmiljøutvalget hvor arbeidsmiljøspørsmål behandles.
De fleste kommuner har i dag et administrativt Arbeidsmiljzutvalg, bortsett fra noen fä av de
aller minste kommuner hvor skille mellom politikk og administrasjon er mer uavklart.

Vurdering:
Med bakgrunn i vurderinger Arbeidsmiljøutvalgets sammensetning gjort av rådmannens
lederteam, samt ikraftredelse av ny kommunelov i 2019, ber rådmannen om at Steigen
kommunestyre vedtar endret sammensetning av arbeidsgiversiden i kommunens
Arbeidsmilj øutvalg som foreskrevet i forslag til vedtak.
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DELEGERING TIL HELSE. OG MILJØTILSYN SALTEN

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
481r8
671r8
5l19
27119

Tordis Sofie Langseth
r8l1298

Utvalg
Steigen
Steigen
Steigen
Steigen

Arkiv:044

Møtedato
formannskap
kommunestyre
kommunestyre
kommunestyre

28.11.2018
12.12.20t8

20.02.20t9
19.06.2019

Forslag til vedtak:

Kommunestyret delegerer myndighet innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11
nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern til Helse og
miljøtilsyn Salten IKS. Jfr. folkehelselovens $9 1.ledd.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knyttet til tilsynsplan og
basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i
saksbehandlingen.
Delegeringen gielder fra vedtaksdato, og innarbeides i Steigen kommunes
delegeringsreglement. Tidligere delegering av samme myndighet til rådmannen tas ut av
reglementet.

Saksutredning:
01.01.12 ble lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) erstattet med
lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). I Steigen kommunes delegeringsreglement
I gjeldende delegeringsreglement er myndighet innenfor miljørettet helsevern delegert til
rådmannen. Rådmannen kan ikke delegere myndighet videre til interkommunalt organ.
Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) fører tilsyn innen miljørettet helsevern for Steigen
kommune. I de fleste andre kommunene er myndighet delegert til HMTS.
Dersom myndighet ikke delegeres, må HMTS oversende forslag til vedtak til rådmannen, som
må opprette nye dokument og fatte delegerte vedtak. Dette oppfattes som lite rasjonelt.
Kompetansen ligger hos HMTS. Legefaglig vurdering blir rutinemessig godt ivaretatt,
gjennom nært samarbeid mellom HMTS og kommuneoverlegen.
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Saksbehandler:

Tordis Sofie Langseth

Arkivsaksnr.:

181996

Arkiv:

Møtedato

Saksnr.: Utvalg
Steigen
Steigen
Steigen
Steigen
Steigen

43118
49118

661t8

t9l19
28/t9

150

kommunestyre
formannskap
kommunestyre
formannskap
kommunestyre

18.09.2018
28.11.2018

t2.12.20t8
12.06.2019
19.06.2019

Forslag til vedtak:
1

Det giøres følgende regulering av driftsbudsjett 2019:
INNTEKT

UTGIFT

-164226

SENTRAT STYRING

sKorE/sFo

-293 000

BARNEHAGER

-301 300

2?2t200
Lt47 400

320 000

1674000

878 000

FAMITIE OG HELSE
PTEIE OG OMSORG

s0 000

TEKN¡SK DRIFT

-40s 000

NAV
SKATT, STATSTTTSKUDD

-2 623 000
-880 000

FINANS

-4182300

SUM

2.

-L723s99
4182775

Det giøres følgende regulering av investeringsbudsjett20l9z
FINANSIERING UTGIFT

IKT- Nav

369 000

Utbed ri ne fortØvni ns lekter Dvpi ns

500000

Ombyegine legekontor
BRUK AV I.AruEVIIOrcR

200000
1

069 000

1 069 000

1 069 000

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.
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4. Eventuelt mindreforbruk

i regnskapet avsettes til disposisjonsfond ved

årsavslutninga.

5.

Økt bevilling til Kirken med kr.36.000,-.
Dette skal gå til <<stemplingsutstyr> kr. 26.000 og til

<<henger

til sitteklippen> kr.

10.000.
Finansieres giennom reduksjon med tilsvarende sum i avsetning

til pensjon.

Behandling i Steigen formannskap 12.06.20192
Forslag fra Arne B. Vaag om et pkt.5 i vedtaket med følgende ordlyd:
Økt bevilling til Kirken med kr. 36.000,-.
Dette skal gå til <stemplingsutstyr> kr. 26.000 og til <henger til sitteklippen kr. 10.000
Finansieres gjennom reduksjon med tilsvarende sum i avsetninger til pensjon.
Forslaget ble enstemmig vedtatt som innstillingen med tilleggsforslag pkt.5.

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 arets slutt.
I forslag til vedtak er det foreslåu endringer i ansvarsgruppene, jfr. delegeringsreglementet.
Som vedlegg finnes 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 styring
Utifra det vi kjenner til om lønnsoppgjøret for kapittel4 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 pâ3,2 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 årsbasis.

Oppvekst
Nytt trådløt nett som er installert på sentralskolen medfører økt linjeleie på kr. 50.300. Som
kejnt ble kr. 350.000 av gamle fondsmidler på oppvekst brukt ved regnskapsavslutningen
2018, selv om de var budsjettert inn i 2019-budsjettet. Dette budsjett-tallet må derfor
korrigeres. Det er tildelt 293.000 kr. mer i tilskudd til oppvekstsektoren enn budsjettert.
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Utifra elevtall i de enkelte skolene som vi nå kjenner for skoleåret20l9l20, ser vi følgende
endringer i forhold til budsjett 2019:
- Laskestad: 5-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 skoleåret20l912020. (Det var budsjettert med en
nedgang fra inneværende skoleår til skoleåret201912020 på 8,1 stillinger. Nedgangen blir
dermed 3 stillinger).
Steigen-bamehagen må antall stillinger økes med 5,4 årsverk på høsthalvåret i forhold til
vedtatt budsjett. Dette skyldes antall barn/ alder på barn som er tildelt plass, og behov som
enkelte av disse bamahar. Noe av dette fär vi refundert fra andre kommuner.

I

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
Budsj ett for 2019 er basert pä at vi ikke Ër bosetting av fl¡ning er i 2019 . 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 arets slutt viser at det er rom for det, bør
dette beløpet settes av på fond til påfølgende ar 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 pâ 14,6 mill. Dette er inkludert
kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt på maskiner på næringseindommer. Budsjettert
beløp er pä 13,4 mill. kr.
Finans
Vi må avskrive gamle fordringer på til sammen kr. 606.200 kr.
Utbyttet fra Nord-Salten Kraft for 2018 ble 200.000,- kr. mindre enn budsjettert.
Minsteavdrag etter kommuneloven blir kr. 420.000,- mer enn budsjettert.
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Vi får utbetalt utbytte av all innskutt kapital i
forhold til budsjett -19 pä kr. 1,1 mill.

Storskjæret AS, noe som gir ei merinntekt

i

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 budsjettetfor 2019. Dersom regnskapsoppgjøret viser at det er rom for det,bør
et eventuelt drift soverskudd avsettes til disposi sj onsfond.

INVESTERING

IKT NAV (sosialtjenesten):

Det er påkrevet
programvare
å investere i utstyr og
som
digitaliserer saksbehandlinga innenfor
sosialtienesten.
Tidligere vedtatt utbedring av fortøyning på
betonglekter i Dyping havn gjøres over
investeringsbudsl ettet, ikke drift .
Nødvendig ombygging for å flytte legevakta
tilbake til Steigentunet, og øke med en
fastlegehj emmel, medfører nødvendige
tilretteleggingerg. Gj elder fl ytting av dører,
varsling fraytterdør til legekontor, samt
avtrekk på arbeidsplass for
medisinhandtering.

SUM

Beløp i kr
369.000,-

500.000,-

200.000,-

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 foresläøkte bevilgninger til kirken midtveis i året.
En eventuell slik økning må finansieres med tilsvarende reduksjon i kommunalt tjenestetilbud.

Vedlegg:
Tabell på ansvars-nivå
Innspill fra kirken
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INNTEKT

UTGIFT

INNTEKT

SENTRAT STYRING

SENTRAL STYRING

LøNNSOPPGJøRET
AVSETI{ ING PENSJONSUTG I FTE

toRHøY

525 000
-789 226

%

ADVOKATUTGIFTER KOFA
DRIFTSUTGIFT NYE

Ørr ltsruDD

NETT SKOLE

sKoLE

-293 000

/

I-ØIT¡

L 389 400
GENERELLE KUTT OPPV.

:
I

-600 000

-30L 300

1.

PLEIE OG OMSORG

878 000
320 000

TEKNISK DRIFT

NAV

Ãnsv ERK BARNEHAGE

-301 300

L674000
50 000

-405 000

-155

1_00

FAMITIE OG HELSE
ERK

3L8 000

ETTERBET. LEGEKONTORET

560 000

PTEIE OG OMSORG

MINDRE TIL RESS.KR.BRUKER
FASTE TILLEGG BOGRUPPE 1

320 000

FASTE TILLEGG BOGR UPPE 3

360 000
174 000

FASTE TILLEGG BOGRUPPE 5

60 000

MøLNMOA

FASTE TILLEGG HJEM MESYKEPLEIEN

SKATT, STATSTILSKUDD

-2 623 000

FINANS

-880 000
-4 182 300

250 000

STILLING RENHOLD BUDSJETTERT ANSVAR 273

LøN N LEGESEKRETÆR 0,6

L47 400

1 052 500

FTER ENG ELØy a.HRc e

FASTE TILLEGG

BARNEHAGER

1 1"3L 500

RK BARNEHAGE

rusurc

232L200

FAMITIE OG HELSE

BARNEHAGER
REFUSJON

-293 000

350 000

BESPARELSE STEIGENSKOLEN LEI N ESFJORD

4,54

sKorE/sFo

50 300

RK SKOLENE

BESPARELSE SU-TIMER

-164226

100 000

BRUKT FOND KOMPETANSE FOR MANGFOLD

5

UTGIFT

372000
708 000

-L723 599
4 L82775

TEKNISK DRIFT
UTREDNING REF- N.FOLD KAI

s0 000

NAV
LØtt¡lt¡
TREKKPLI

385 525
500 000

PPGAVEPLIKTIG YTELSER

ARBEIDSG.AVGIFT

35 000

TELEFON

10 000

OPPLÆRING

10s 000

REISEUTGIFTER

10 000

LEIE LOKALER

100 000

UTGIFTER LEIEBIL

3 000

HJELP TIL LIVSOPPHOLD

250 000
96 000

HJELP TIL ANDRE FOR

STATSTILSKUDD

-L 900 000

SKATT, STATSTILSKUDD

ANSLAG M ERIN NTEKTER SKATT
M ERI NNTEKT

EI EN

DOMSSKATT

-1 393 000
-1 230 000

FINANS
AVSKRIVNING FORDRINGER
REDUSERT UTBYTTE NORD-SALTEN KRAFT

606 200
200 000

TOR LITE BUDSJETTERT AVDRAG
M ERINNTEKTER STORSKJÆRET

420 000
-1 080 000

MINDRE AVSETNING DISP.FOND

-s 677 300

Differanse inntekter

/ utgifter

-2749 799
5 677 300

0

5n
_w

STEIGEI\
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 000nHenger til sitteklippere:
For å lette tunge bør for kirkegardsarbeideme trenger vi 3 hengere til de nyeste sitteklipperne.
Kostnad kr. 10 000,-

Sitteklippere:

Vi har 3 store siueklippere innkjøpt i2014, til Leines, Nordfold og Nordsteigen. Vi har en
hjelpeklipper innkjøpt i 2004 (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 kirkegardene for enklere å sette
inn sommerhjelpere. Vi har I kirkegårder som stelles på sommeren, og i tiliegg kommer de
kommunale områder. Etter kirkegårdsutvidelser har vi også større areal àklþe, 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 i 2018, 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 vernet
kirkebygg der kommunen har et ansvar. Kirkene er et forsamlingssted og det er svært viktig at
der ikke oppstår brann grunnet det elektriske anlegg, noe som faktisk har skjedd i flere kirker.
Kostnad kr.50 000,-

Postadresse:

Besøksadresse:

Steigen kirkelige fellesråd

Kirkekontoret
8283 Leinesfiord

Rådhuset
8283 Leinesfiord

Kontonr: 4509 1093298
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. Malerf,rrma tar ikke slike oppdrag uten at
det foreligger en anbefaling og instruks fra riksantikvaren på utførelse av arbeidet.
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

Vi har ikke prisoverslag
avklart.

Vennlig hilsen
Steigen kirkelige fellesråd

Torill Aas
Kirkeverge
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