
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset
19.06.20t9 Tid: 09:00 - 14.00

Til stede på møtet

Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Morten Mehus, Christina F. Holmvåg,
Øystein Laxaa, Arne B. Yaag, Fred Eliassen, Ove Strand, Liv Rigmor Eidissen, Ronald
Pettersen, Kjersti Olsen, Eva Bakkeslett, Odd Rikard Bredal, Tarald Sivertsen, Knut
Andersen, Astri G. Valberg, Magne Vik.

Forfall: Ingen

Varamedlemmer: Ingen

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth, Berit W. Berg, Andreas Sletten,
Dag Robertsen, Nina Haugli, Turid Markussen, Kenneth Holen.

Innkalling: Godkjent

Merknader: Ingen

Behandlede saker: 25119 -28119

Underskrifter: Tarald Sivertsen og Magne Vik

Odd Rikard Bredal, SV innvilges permisjon fra kI.13.25.

Orientering: Asle Schrøder informerer om ulike møter han har deltatt på den senere tid, bla.
møte i Salten Regionråd (som ble holdt i Steigen), Generalforsamling i Nord-Salten Kraftlag,
og på møte vedr. <algeoppblomstringen> i området.

Spørretimen:

1. Spørsmål fra Odd Rikard Bredal, SV.
Beregnes sosialstønøden i Steigen slik at barnetrygden regnes som inntekt?

Berit W. Berg, NAV svarer at barnetrygden regnes ikke med på inntektsberegningen inn mot
sosialstønad.
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828I LEINESFJORD
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2. Interpellasjon fra Odd Rikard Bredal, SV om å ta opp klimakrisen som tema i
kommunestyret.

Forslag fra Odd Rikard Bredal, SV:
Kommunestyret i Steigen støtter at klimalcrisen må erklæres som en nasjonal nødsituasjon.
Steigen, Norge og verden er i en klimalwise som lcrever en ekstraordinær, rask ogfelles
innsats for å unngå katastrofale konsekvenser.

Forslag fra Tarald Sivertsen, H:
Steigen kommune erkjenner fullt ut at den globale klimalcrisen er dromatisk. Men det er ingen
tidsavgrenset situasjon. Klimalcrisen er en løngvarig lcrise som medfører langsihige
konsekvenser þr den økologiske balonsen på jorda, og utgiør en alvorlig trussel mot
overlevelsen til en rekke qrter, og"for livsvilkårene til mennesker. Klimalcrisen lcrever ikke
særlige fullmakter til kommunestyret eller erklæring av en nødsituasjon i kommunen, det
lcrever en plan på bakgrunn av et miljøregnskøp.
Steigen kommune skal ha som mål å være helt ifront på å nå de mål som et grønt skifte
lcrever. Sender det over til arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen.

Tilleggsforslag fra Asle Schrøder, SP:

Iforbindelse med utarbeidelse av planprogramfor neste valgtrteriode sknl det vurderes å ta
med utarbeidelse av en klimapolitisk handlingsplan.

Forslaget til Odd Rikard Bredal, SV fikk 6 stemmer og falt

Forslaget til Tarald Sivertsen, H ble enstemmig vedtatt

Tilleggsforslaget til Asle Schrøder ble vedtatt mot I stemme

3. Spørsmål fra Kjersti Olsen, Rødt Steigen:
Steigen kommunefattet den l3.desember 2017 (sak 103/17) følgende vedtak: Steigen
kommunestyre vedtar å redusere ontall institusjonsplasser for langtidsopphold med I plasser.
Dette gjøres parallelt med oppbygging av hjemmetjenesten til heldøgns tilbud, samt
v i d e r e utv i kl in g av da gt i I b ud for hj e mm e b o e nde.

Vedtaket er nå stort sett gjennomført, og spørsmålet vårt er derþr om de kvalitative og
økonomiske konsekvensene av nedleggelsen er evsluert? Vet vi hvor mye kommunen sparte og
hvordan endringene har påvirket tilbudetfor de eldre, de pårørende og ansatte?

Nina Haugli, leder for Helse/omsorg ba om å fä komme tilbake til dette i neste kommunestyre
møte, og fikk aksept for dette.
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4. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Ang. parkering i Helnessund. Etterlyser svar i forhold til parkeringssituøsjonenfor bussen
mens de venter på båten. Mange <farlige> situasjoner når bussen skal rygge på kaiområdet

Andreas Sletten, PUD viser til at dette kan tas inn i planarbeid til høsten. Gjør oppmerksom på
at dette er et fflkeskommunalt ansvarsormåde og derfor helst ei sak mellom selskapet og

fulkeskommunen.

5. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Hvilke rutiner og prosedyrer har Steigen kommune for å silcre at drikkevannskildene
kontrolleres og har kvaliteten som lcreves?

Andreas Sletten, PUD mener kommunen har et godt system i forhold til internkontroll og
varsling i forbindelse med de kommunale vannverkene. Det tas lovpålagte vannprøver. Ekstra
prØver ved behov.
Mattilsynet er også sterkt involvert med tilsyn med vannverk i Steigen.

6. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Har Steigen kommune /ätt på plass veinavn og adresser?

Andreas Sletten, PUD svarer at Steigen kommune har dette på plass.

7. Spørsmål fra Magne Vik, FRP
Har Steigen kommune beredskapsplaner på plass og når var det sist utfurt en øvelse?

Andreas Sletten, PUD svarer at Steigen kommune har planer på plass og vi har øvelser /
gjennomgangerjevnlig. Siste øvelse var i januar 2019.

8. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Reformen <Leve hele livet> skal bidra til at eldre kan mestre livet lengre, ha trygghet for at de

får god hjelp når de har behovfor det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at
ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.
Har Steigen kommune en planfor å igangsette et arbeid iforhold til denne reformen?

Nina Haugli, leder for Helse/omsorg svarer at Steigen kommune er godt i gang med dette
arbeidet, ligger i forkant i forhold til andre kommuner.
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9. Interpellasjon fra Steigen Arbeiderparti
Steigen Arbeiderparti er i gang med økonomiplanleggingenþr de neste årene. I den

forbindelse ønsker vi gierne åfå avklart en del ting rundt de økonomiske forhold som
kommunen står ovenfor. For åfa en god prosess fremover ber vi om åfa en oversih og en

felles forståelse av hvor stort overforbruk vi ligger an til i 2020?

Tordis Sofie Langseth og Turid Markussen informerer om de foreløpige tallene som ligger for
2020. Det oppfordres til at disse tallene tas med på budsjettarbeid som startes opp20.06.2019
i budsjettseminar for politikere / administrasjon.

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

Tarald Sivertsen (sign.) Magne Vik (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 19.06.2019

[¿s{euta' L ùoJfrW
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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Saksnr.

25119

26/19

27119

28119

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
191795

ORIENTERINGSSAK FRA KONTROLLUTVALGET

191789

SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET

t8,lt298
DELEGERING TIL HELSE. OG MILJØTILSYN SALTEN

181996

BUDSJETTREGULERING JUNI 2019
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2slt9
ORIENTERINGSSAK FRA KONTROLLUTVALGET

Behandling:

Asle Schrøder anmoder om at saken tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

26119

SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar å endre sammensetningen av medlemmer i Steigen
Arbeidsmiljøutvalg til4 representanter fra administrasjonen på arbeidsgiversiden, og
fire representanter fra arbeidstakersiden. Iverksetting av vedtaket skjer fra og med ny
valgperiode 2019.

Behandling

Forslag fra Knut Andersen:
Rådmannen skal årlig legge frem for formannskapet en rapport om AMU's arbeid.
Rapporten oversendes kommunestyret til orientering.

Forslag fra Asle Schrøder:
I tillegg sendes referat framøtene i AMU ut til hele kommunestyret løpende.

Vedtak:

Innstillingen falt med 9 mot 8 stemmer.

Tilleggsforslag fra Knut Andersen ble enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Asle Schrøder ble enstemmig vedtatt

Side 6 av 8



27trg
DELEGERING TIL HELSE. OG MILJØTILSYN SALTEN

Innstilling

Kommunestyret delegerer myndighet innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11
nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3n miljørettet helsevern til Helse og
miljøtilsyn Salten IKS. Jfr. folkehelselovens $9 1. tedd.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipietl betydning knyttet til tilsynsplan og
basisfunksjoner som Helse og miljøtitsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk fagtig skjønn i
saksbehandlingen.

Delegeringen gielder fra vedtaksdato, og innarbeides i Steigen kommunes
delegeringsreglement. Tidligere delegering av samme myndighet til rådmannen tas ut av
reglementet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen

28119
BUDSJETTREGULERING JUNI 20 1 9

Innstilling

1. Det giøres følgende regulering av driftsbudsjett 20192

INNTEKT UTGIFT

SENTRAT STYRING

sKorE/sFo

BARNEHAGER

FAMITIE OG HETSE

PTEIE OG OMSORG

TEKNISK DRIFT

NAV

SKATT

FINANS

-1.64226

-293 000 2321200
-301 300 Lt47 400

878 000

320 000 1,674000

50 000

-405 000

-2623000
-880 000 -L723599

-4 182 300 4 !82775SUM

STATSTITSKUDD
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IKT- Nav 369 000

Utbed ri ng fortØyni ng le kte r Dypi ne 500 000

Ombygging legekontor 200 000

BRUK AV LÅrueVtOUn 1 069 000

1 069 000 1 069 000

2. Det giøres følgende regulering av investeringsbudsjett20l9z

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.

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.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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