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Sak 29119

PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL UT PÅ HØRING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t91420

Arkiv: 141

Saksnr.:
13lt9
29/19

Utvalg
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre

Møtedato
30.04.20t9
04.09.2019

Forslag til vedtak:

Planstrategi2020-2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel2020-2032
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl $ 10-1 samt $ 11-13.

Saksutredning:

I henhold til plan- og bygningslovens $ 10-1 skal kommunestyret iløpet av det første året i
hver valgperiode vedta en planstrategi. I fonige valgperiode ble dette ikke giort i Steigen, slik
at siste planstrategi i Steigen kommune ble vedtatt for åtte år siden.
Plan- og bygningsloven åpner for at utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan
slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.
Steigen kommunestyre vedtok den 30. april i ar å starte opp arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel. Det framlagte dokumentet omfatter derfor både forslag til planstrategi og forslag
til planprogram for samfunnsdelen. Plan- og bygningsloven setter krav om minst 6 ukers
høring/offentlig ettersyn.
For ytterligere informasjon vises det til det vedlagte utkastet.

Vedlegg:
Planstrategi2020-2023 med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel2l2}-2}32ligger
vedlagt møteinnkallingen.
Referat fra diskusj onen i kommunestyremøtet 30.04.2019
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Notat LEINESFJORD, 15.05.2019

Til: Kommunestyret
Kopi til: Rådmann, Leder plan, utvikling og drift
Fra: Gunnar Svalbjørg
SaK: KOMMUNEPLANENS SAMFI.INNSDEL . REFERAT FRA
KOMMUNESTYRETS DEBATT VED OPPSTARTSVEDTAK

Saksnr. Arkivkode Gradering Avd/SeUSqksb Deres ref.
19/420-3 t4t PUD//GS

KOMMLINEPLANENS SAMFUNNSDEL - REFERAT FRA
KOMMUNESTYRETS DEBATT VED
OPPSTARTSVEDTAK

Deffe notatet er en oppsummering av innspillene og debatten i kommunestyret i sak 13/19 den
30.04.19. Notatet gir innspill til viktige tema og vil vurderes/utredes i det videre planarbeidet.
(Referatet er ikke et fullverdig referat fra alt som ble sagt, men gir stikkordsmessig oversikt
over de viktigste poengene)

Rådmann Tordis Sofie Langseth presenterte planarbeidet og innledet til debatt

Foreslår ä gløre Økonomiplanen til handlingsplanen. Forenkle prosess for utarbeiding. Tror det er
lurt for å i det hele tatt komme i mål med arbeidet.

Gjøre økonomiplanen til handlingsdelen til samfunnsdelen. Gjøre den konkret og aktivt (Asle)

Viktige tema i planprosessen (Tilbakemelding fra dagens KST)

Kjersti
o

o

o

Olsen:

Turisme, tilrettelegging i n nafor tu rismenæringa. lnfrastru ktur?
Gode og langsiktige mål for oppvekstsektoren. Tanker og ønsker, konkrete mål for
hva vi vil at skolen i Steigen skal stå for, også pedagogisk.

Tilrettelegging for gang og sykkelveier i kommunen. Viser til tidligere mØte i FSK og
KST om dette. Kartlegge og avklare (prioritere) hvor det skal være gang og
sykkelveier. Samfunnstruktuelle og geografiske behov. Viser også til kommunelegens
folkehelse?kartlegging. Oversiktlig plan for bygging av gang og sykkelveier.

Vibeke Aasjord Juul

¡ Første reaksjon. Kjempebra!!

o Viser til forrige plan som fortsatt til dels er aktuell.
¡ Mener vi må gå for klare mål også (hårete?) og ikke bare ønsker.



. Vi har noen utfordringer som er lite å gjøre med (avstander, spredt geografi). Må balanseres

mot gode tjenester.

o Samtidig som vi har økning i næringsliv, sysselsetting.

o Fokus på næring, etablering - samfunnsutvikling.

r Gode løsninger innen oppvekst, helse, og kanskje mere på næringsbiten (det strategiske på

næring).

¡ Mener dagens plan (Strategisk kommuneplan) må evalueres.

@ystein Laxaa

o Bra at saken kommer på bordet nå.

o Positivt, hvordan vi ser for oss Steigen fram i tid.
o Viktigheten av planen, viser til forrige sak (Falch) som eksempel. Tydeliggjør viktigheten av

gode planer.

o Fokus på den rivende utviklinga vi er i (og hvilke utfordringer) vi kommer til å stå i, bl.a. ved

automatisering.

o Utviklingstrekkiarbeidslivet
o StØrste <vekstnæring> er kanskje helse og omsorg. Eldrebølgen.

¡ Utfordringa med å skaffe kvalifisert arbeidskraft innenfor helse og omsorg. Viktig å ha en

klar strategifor rekruttering og bosetting. Være tidlig på banen! (Økt behov på 60-70.000

nye sykepleierstíllinger i Norge på ti år fremover).

¡ Steigenmodellen. Videregåendetilbudet er under sterkt press. Vi kan miste skola (nybygg i

godø). Viktig å ivareta denne kommende generasjonen og samtidig skaffe faglært

arbeidskraft til næringslivet som trengs. Må gjøre det attraktivt å drive utdanning i Steigen.

o Legge til rette for masterutdannelse innen for akvakultur? (kobla til produksjonslinja og

fagmiljøet iSteigen).

. Villig til å fronte utviklingstanker (innspill samfunnsdel) i valgkampen.

Liv Rigmor Eidissen

¡ Fire årsperiode kan være lang nok tid til en del av de utviklingstrekk vi diskuterer i dag.

o Fokus på realisme i forhold til ressurser og kapasitet. (hva vi har av midler).

. Viktig å få til prioritering for hva vi faktisk skal drive på med (i forhold til hva vi har råd til)
Måtehold iforhold til hva vi kan få til.

o Boliger! Konkret ønske.

Asle Schrøder:

o Skoler. Strukturen. Langsiktig plan for hvordan vi skal ha det med skoler, bygninger osv

Folketallsutvikling m.m. Prognoser osv.

o Helse. Ruller planen.

¡ Næring. Har ingen næringssjef. lngen på kultur. Fokus på næringsutviklíng. Nye

næringsarealer. Bruken av næringsarealene?



. Kultur, idretts og friluftsplan. Mange som etterspØr dette.
o Eiendommer. Bygg. Eiendommer. Boligpolitisk plan.

. Gang og sykkelveier.

¡ Samferdsel. Opprusting av kommunale veier.

o Kommunestruktur? lkke debatten om sammenslåing. Men en god utredning om hva vi kan

samarbeide med andre om?

o Markedsføringsplan av Steigen kommune (Lev i Steigen) for å skaffe rekrutering, bosetting

osv.

o Klima og miljø må inn i planen.

Tarald Sivertsen

o Har tro på å skape en bedre framtid gjennom en god plan!

o Fokus på å kartlegge/avklare hva vi ønsker å være, hva vi skal bli om ti år.

¡ Fokus på tjenesteytelsene vi skal levere som kommune. Kjerneområdene.

o lndustri og næringsområder. Arealdisponeringer for å få til dette.

r Hva slags infrastruktur ønsker vi kommunen (vann, strøm, veier, båter osv). Helikopter?

o Tørr å heve oss over bygdekrangelen.

o Det grønne skiftet? Overbevist om at dette kommer til å endre måten vi tenker på.

o Nordsalten kraft. Bruke el-krafta lurt her iSteigen? Både miljø og næring

o Vindmøller?

o Den nye generasjonen. Vil ikke bare ha jobb. Vil også ha meningsfull fritid. Vi kan spille på

dette i legge opp til å være en kommune som lever i den tidsånden. Markedsføringsplan.

Natur, friluftsliv, kultur, spennende jobber osv. Tørre å tenke annerledes. Lev i Steigen.

o Asle skyter inn at han hadde med Klima og miljø han også.

¡ Vibeke skyter også inn å få evaluert den planen som har vært. Hva skjedde? Hvordan ble

planen brukt? Anbefaler alle å lese gjennom den gamle planen.

Knut Andersen:

Vi trenger en oppdatert kommuneplan. Det har gått mange år. Vi har ikke styrt etter den

som har vært. Dette er riktig tidspunkt å lage denne planen. Den perioden som har vært
(siste 4 år). Har vært preget av dårlig styring/manglende handlingsrom pga økonomien. Det

andre har vært kommunesammenslåinga og den diskusjonen preget diskusjonen/stemning i

kommunen. Oppi dette. Ut av dette. Har vi manglet en felles langsiktig visjon, et mål om

hvordan viønsker å utvikle dette samfunnet. Det trenger vi. Vi må tørre ä sette retning for
noe opp der fremme som vi skaljobbe i mot. Sikt på noe langt der fremme, så lager vi

handlingsplan for å disponere midlene vi har til en hver tid for å nå disse målene.

Dette er rett tid for ny plan. Vi har fått økonomien på plass. Vi har hatt unntakstilstand i

kommunestyret pga. kommunesammenslåing. Det har vært unntakstilstand pga. helse. Osv.

Dette er altså et godt nullpunkt for å stake kursen ut fra.

Sektorplaner som er på plass som har vært bra. Helse og omsorgsplan.

a

a

a



Skole og oppvekst. Har manglet en plan. Veldig glad for oppvekstleders fokus på å sette mål

langt opp og frem.

Næring. Mye positivt har skjedd på kort år. Mye er drevet av en aktør/næring. Utviklinga har

skjedd med god støtte fra kommunen. Neste periode kan vi nok ikke regne med at

cermaqlokomotivet vil bidra til like mye ny oppbygging. Det meste er oppbygd. Hva skal vi få

til nå videre? Bygge tilleggsnæring rundt lokomotivet. Knoppskyting.

Samferdsel. Tenk litt på reisemønster, befolkningsutvikling, osv. Hvordan skalvi legge til
rette for god samferdsel i framtida?

Oppsummert. Skole, næring, samferdsel og bolig for å summere opp

Magne Vik:

¡ Det meste er sagt og god innspill er allerede kommet.

. Gang og sykkelsti. Trafikksikkerhet. Helnessund sentrum. Stor flaskehals for busser.

Parkeringsplass for busser, snuplass.

o Kystriksveien. Ferjeforbindelse over Foldfjorden. Komme oss direkte til Bodø. Vi må

bestemme oss om vi skaljobbe med en sånn sak som det der.

Christine Holmvåg:

Næring, positivt utvikling. Glemmer litt av primærnæringene (fiske, landbruk). Antall

enheter går kraftig ned. Viktig å fokusere på dette.

UKL - Engel6ya. Hvordan skal vi videreutvikle primærnæringa i kommunen?

@ystein Laxaa

o Den gamle primærnæring. Landbruk og fiskeri. Viktig å jobbe for å stimulere denne næringa

også i fremtiden. En bærebjelke for samfunnet. Også en del av det grønne skiftet.
o Energi. Energibehovet. Kan måtte gjøre tiltak som ikke er populære for å skape/skaffe nok

(grønn) energi for fremtiden. F.eks. Hva med vindkraft?
¡ Jakte/tenke på hva viskal/kan gjøre for gr6nn energi/kraft.
o Ressurskartleggíng. Hva har vi av ressurser? Mineraler, kraft, osv.

¡ I den foreløpige fremdriftsplan. Temamøter/folkemøter m.m. Han mener det er viktig at

grendelag, bygder involveres så tidlig som mulig. Elever/skoler/befolkning/næringsliv. Viktig

at de alle har fått være med på en prosess. Lag et skriv og send ut til grendelagene. Kom

med innspill underveis.

Salve Kildal

o Mye er sagt.

o Glad for at det pekes på det grønne skiftet. Håper dette víses (gjennomsyrer) planen.

¡ Næring blir viktig. Mye av næringa kom kanskje fordi at det har vært lagt til rette for det,

selv om det lkke ble etablert etter at næringssjefen ikke lengre var her.

a

a

a

a

a

a



. Vikt¡g å jobbe for påfyll av nye arbeidsplasser.

o Målet er å være omtrent like mange i framtida som i dag. Kanskje litt vekst.

o Hva tenker vi politiker om næringsarbeid fremover?

o Bra at det nye kommunestyret får ta over. Viktig at grendelag osv. blir involvert.
o Få til balanse mellom håret målog konkrete handlingsplaner/tiltak.

o Replikk fra Øystein. Bør også invitere med næringslivet.

Ref.: Andreas Sletten, Tordis Sofie Langseth, Gunnar Svalbjørg
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BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2OI9 . 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Berit V/oie Berg
t9/t}lt

Arkiv: F90

Saksnr.:
261t9
30119

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
28.08.2019
04.09.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar boligsosial handlingsplan 2019 -2023.
Planen innføres gradvis fra l.oktober 2019 og rulleres innen utgangen av 2023.

Behandling i Steigen formannskap 28.08.2019:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Saksutredning:

Prosjektet "Bo Bra i Steigen" fikk i desember 2016 midler fra Fylkesmannen til å kartlegge
behovet og jobbe fram strategier for boligsosialt arbeid i Steigen. Det var også behov for å
utarbeid en handlingsplan som skulle styrke og formalisere det boligsosiale arbeidet som
utøves i Steigen kommune. Planen skulle blant annet inneholde fordeling av ansvar,
samhandlingsrutiner på tvers av etater og konkrete tiltak inn mot de ulike målgruppene som
finns i Steigen. Planen skulle implementeres som en prioritert oppgave i det daglige
tjenestetilbudet.

En boligsosial handlingsplan hører naturlig inn som en temaplan under en Boligpolitisk plan

og/eller en kommuneplans samfunnsdel. Steigen Kommune har per i dag ikke en boligpolitisk
plan, men det foreligger en strategisk kommuneplan for perioden2006 - 2016 som sist
gjeldende plandokument for området. Det har imidlertid vært lite fokus på boligpolitikk og

boligsosialt arbeid som fagområde, slik at gjeldende plandokument ikke sier noe om
kommunens satsning på dette området.

På bakgrunn av det overstående har oppdraget i prosjektet vært å lage en handlingsplan ut ifra
de rammene som eksisterer i kommunen i dag, samt på bakgrunn av de behov som ble avdekt
og dokumentert gjennom en kartlegging gjennomført sommer/høst2}L9. Prosjektet ble
igangsatt etter initiativ fra NAV Steigen i 2016. Kommunens administrative ledelse og

formannskap ble i tidlig fase orientert om planene og hensikten med prosjektet. Det har ut
over dette ikke vært en politisk prosess i forkant av prosjektet, slik at det har vært nødvendig
med avklaringer ift. prosjektets mandat og for å sikre nødvendig forankring i organisasjonen.

Det ble besluttet våren 2018 at rådmannens lederteam skulle være prosjektets styringsgruppe.
Det ble også gitt orientering om prosjektet for kommunestyre våren 2018.
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Etter en "operativ" prosjektperiode siden mai 2018 forelegges nå Steigen Kommunes
boligsosiale handlingsplan til politisk behandling før implementeringen av tiltakene kan
igangsettes.

Hvorfor er dette arbeidet så viktig

(Alle skal bo godt og trygt. Dette er viktigfor at vi skal kunne ta utdanning, danne familie,
være i arbeid og ta vare på he:lsen vår. Boligen er også en ramme þr et sosialt liv og gir

tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn>

Dette utsagnet kommer fra flere ministre i departementer som står sammen bak
strategidokumentet Bolig for Velferd (2014 -2020) og illustrerer essensen i budskapet om
hvorfor boligsosialt arbeid er viktig.

I Steigen har vi de senere år sett en utvikling hvor boligrelaterte utfordringer stadig blir større
og mer komplekse. Konsekvensene av et manglende tjenestetilbud blir også mer og mer
synlig. Omfanget er kartlagt og kan leses i dokumentet <Rapport - Kartlegging av
vanskeligstilte på boligmarkedet og Steigen Kommunes tjenestetilbud innen boligsosialt
arbeid.> 2018 - Prosjektet <Bo bra i Steigeu.

Sær I i g om b ar nefømil i er
Det er for bam og barnefamilier viktig meg trygge ranìmer og stabilitet i sin bolig og sitt
bomiljø for å kunne ha og gi gode oppvekstvilkår. Nabolag og bomiljø har en påvirkning på

den ffsiske og mentale helsen for både bam og voksne. Ä bo i dårlige nabolag påvirker bam
negativt også mht skoleprestasjoner og deres sosiale miljø i form av å tilbringe tid med
venner. Dette har igjen konsekvens for barnas mentale helse.

Å skape stabile bomiljøer for grupper av vanskeligstilte har positiv effekt for helse.
Egenskaper og kvalitet med selve boligen er også av betydning. Dårlige boliger påvirker både

frsisk og mental helse negativt. Trekk ved boligen som virker negativt er ffsiske mangler ved
eksteriør, sanitæranlegg, oppvarming, ventilasjon, luftrensing, fukt/råte, trangboddhet og
skadedyrproblemer. Spesielt for barn vises det til at det finnes litteratur som peker på at det
har negative helsekonsekvenser å være utsatt for både miljøgifter i boligen og trangboddhet.
Det fremkommer i statistisk materiale at dårlige boforhold for barn har negativt innvirkning
på nasjonale prøver opp gjennom oppveksten. Man ser også at dårlige boforhold går i arv, og
det gir økt sannsynlighet for behov for sosialhjelp i voksen alder

Andre utsatte grupper
Personer med rus- og psykisk helseutfordringer er overrepresentert blant de med utfordringer
på boligmarkedet. Det er ovenfor disse menneskene ofte behov for tett oppfølging i bolig for å
kunne bidra til økt bomestring. Overgangsfaser mellom spesialisthelsetjeneste eller fengsel til
bolig kan også være spesielt krevende for denne gruppen.
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Om handlingsplanen og plan for implementering

Steigen Kommunes handlingsplan inneholder 28 tiltak fordelt på 5 hovedområder. Tiltakene
varierer i størrelse og omfang, men det er fokus på at tiltakene skal kunne bidra til at Steigen
Kommune skal jobbe mot å nå de nasjonale målsetningene for boligsosialt arbeid, samtidig
som de skal kunne bidra til å løse de boligsosiale utfordringene vi har her i Steigen. Tiltakene
er jobbet frem gjennom tett tverrfaglig dialog med de bercrte tjenestene.

Handlingsplanen bygger på samhandling for å kunne løse utfordringene vi står ovenfor. Ingen
tjeneste kan gjøre dette alene. For å lykkes med samhandling og implementeringen videre er
det viktig med en koordinerende funksjon med ansvar for fremdrift. Gjennom
prosjektperioden er det innvilget styrkning av stillingsressurs (30%) for boligsosialt arbeid,
slik at vi allerede har denne viktige ressursen og funksjonen på plass. Det foreligger en
detaljert plan over fremtidige oppgaver om må utføres for at tiltakene skal kunne settes i verk.

Handlingsplanen oppstiller videre en oversikt over ansvarsfordelingen mellom tjenestene,
samt en oversikt over de retningslinjene som er nødvendige og skal utarbeides fortløpende i
implementeringsprosessen.

Boligpolitisk plan

Arbeidet med boligsosial handlingsplan setter behovet for en boligpolitisk plan på agendaen.'
Det er behov for langsiktige strategier og målsetninger for hvordan Steigen kommunen ønsker
utvikling av boliger og de tjenester kommunen har tilkn¡tet til kommunalt eide og private
boliger. En boligsosial plan kan og bør utvikles og revideres i tråd med denne.

Vedlegg:
Boli gsosial handlings plan 20 | 9 - 2023 I i gger vedlagt møteinnkallingen.
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DIGITAL INFRASTRUKTUR. SMARTERE SALTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Andreas Sletten
t9lr0r7

Arkiv:026

Saksnr.:
271t9
3U19

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
28.08.2019
04.09.20t9

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vil bidra med medfinansiering til prosjektet Digital infrastruktur og

Smartere Salten med kr 110.000,- fordelt over tre âr (2020,2021 & 2022).

Behandling i Steigen formannskap 28.08.2019:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Saksutredning

Salten Regionråd har i møte 5juni 2019 vedtatt å gjennomføre ei 3-årig prosjektsatsing

innenfor digital infrastruktur og smartere Salten.

Oppstart av prosjektet forutsetter vedtak om hnansiering fra kommunene, NOK 110.000 pr

kommune fordelt over 3 är (2020,2021 o92022),NOK 36.667 pr år, jf. pkt 4 i vedtaket (se

under).
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trfm R,tlôlf¡l hÍËnr tFr* 2t lS' dül . diÉlli iñfËrtn-dnur 0g -ffi i.fr

Ut¡krlñ fre moteprotokol I

rctr l: Seltan RegionÉd
Drto: 5. -8.lunl 2010

Sak: 8R+¡lr ?Ilf I
Dlslùrl lnfrætruktur os 8mr¡tprs trlbn

En¡$mmlg vsdt¡I:
1. Seften Rågiroråd tãr rylkåsmÐnn€r¡c eì¡Elsg otïì ekjonntmldÞr til a{t€rr0hlrB, 0g h+

per sätsingert l€n prioflçr€ üa Fylkesmannen iNordl¡nd på et oenere tidgpr¡nH.

2, Snlten Regiooråd vedter felgende organisedr4 ev prosþkfet:

- Pro€lüküädÊr enaaüæ hoÊ Sållan Êeglonråd

- S'tyfet i Salten Regionråd a: styringagruppe fm proieldet

- Delt ned*ottes øi tverrfaglþ rañaraneogruppc gom þdcs ev ¡n ¡ådmann beEt+.

end* av folgänd€ pc.È{¡ûrr

Adelheid Xrístianien, Mdøy kommune (ladar)

fuidrËr* Slðüân, Staig¡n kommunc

Joar l,,lotll, Glldcskál llommune

Frode Nil¡en, Bodø kommuns

Anne StEls, Rødgy kommunc

Geir A¡ne SoÊakk, Beiam kommunc

3. PræjsldËt finån8¡rr.s på felgcndc måta:

- 2,1 ifliiionsr NOI( g¡iennom mÍtlÊr tiHett frs lrie-fondet d€n g, nor,enöer 20i8

- 1 ,ü milion NOK fra ubnftte midler giÊnnom R€g¡onelt nrin$fond (forvaltct
av Sâltfi Rrgionråd)

' 1,'! ¡nillione¡ NOK gjennom ñnaneiering fra komrilrnÊnr (110 000 NÕK) pr.

kommun¡

4, Kommursre oppfordre* lil å gå inn med medfinens¡ering i proeje*tet og bes om å ta
ci ra¡¡( bc¡luhir¡g dik ãf man kan ltomma i gang med rÞcldst,

Dette prosjektet er nærrnere beskrevet i SR-sak 04119 (regionrådets vedtak om prosjektet)

Prosjektet skal primært jobbe med:

- Utarbeide felles lKT-strategi for kommunene i Salten

- Kartlegge muligheten for felles lKT-plattform og fagsystemer i kommunene

- Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne

Målet er å bidra til at kommunene i fremtiden settes i stand til å løse flere oppgaver med

begrensede ressurser.

For ytterlige informasj on om prosj ektet, se Salten Regionråds sak 041 19 &, 21119 .

g
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ETT FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
191437

Arkiv:014

Saksnr.:
r4l19
32119

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
r1.04.2019
04.09.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune opprettholder to separate råd, ett for eldre og ett for personer med
funksjonsnedsettelse. Antall representanter i begge råd opprettholdes. Kommunelovens

S 5-12 samt medvirkningsforskriften legges til grunn for valg av medlemmer i rådene.

Saksutredning:
Bakgrunn
Eldrerådsloven av l99l er vedtatt opphevet, og erstattes av

- Ny kommunelov $ 5-2 og $ 5-12, samt

- Forskrift om kommunale og fflkeskommunale råd for eldre, personer med

funksj onsnedsettelse og ungdom (Forskrift om medvirkningsordninger).

Det nye regelverket åpner for at kommunen kan opprette ett felles råd for eldre og råd for
personer med funksjonsnedsettelse dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.
Kommunestyret bestemmer hvor mange medlemmerlvaramedlemmer rådet/rådene skal ha.

Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse har
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres interesser.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fflt 60 år.

Fullstendig lov- og forskriftstekst er å finne på www.lovdata.no.

Høring
I henhold til Forskrift om medvirkningsordninger $ 4, skal organisasjoner for eldre,

organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse og etablerte råd for eldre og for
personer med funksjonsnedsettelse bli hørtfør kommunestyret avg¡ør om det skal opprettes ett
felles råd i vår kommune. Steigen pensjonistforening, Steigen pårørendeforening, LHL
Steigen, Steigen eldreråd v/leder og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse v/leder ble i
brev av 4. juli invitert derfor til å uttale seg om dette spørsmålet. Høringsfrist var 20. august.

Det er kommet to høringsuttalelser, en fra Steigen pensjonistforening og en fra Steigen
pårørendeforening. Disse følger saka som vedlegg.

Steigen pensjonistftrening vurdercr at felles råd ikke blir riktig for Steigen i neste

valgperiode. Eldrerådet skal ikke svekkes i en tid med utfordringer i helse- og

omsorgstjenesten og med økende andel eldre i befolkningen. Eldrerådet skal styrkes.

Steigen pårørendeforening vurderer at felles råd vil svekke eldrerådet og eldres rettigheter, og
at rådet for personer med funksjonsnedsettelse vil ha mest utbytte av ä arbeide som eget råd.

Uformelle konsultasjoner mellom rådene vurderes som en bedre løsning.
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De to etablerte rådene har ikke uttalt seg i høringsperioden. I forkant av formannskapets
behandling av spørsmålet i nasjonalhøring, var spørsmålet behandlet i eldrerådet. Et
enstemmig eldreråd uttalte seg positiv til sammenslåing. De sendte forespørsel til rådet for
funksjonshemmede. Her ble ikke spørsmålet behandlet i møte, men to av tre medlemmer
svarte pr. e-post at de gikk for sammenslåing. Det ble vist til at rådet også tidligere hadde
drøfta dette som ei god løsning. Det tredje medlemmet svarte ikke. Det foreligger ikke noen
skriftlig begrunnelse for eldrerådets vedtak.Frumøtet er det muntlig formidlet at bakgrunnen
var at en opplevde at de to rådene gjerne behandlet samme saker, og forholdt seg til de samme
kommunale instanser/tj enester.

Om organisering av rådene
Ny kommunelov $ 5-12 samt medvirkningsforskriften regulerer formåI, oppgaver,
sammensetning og organisering av de to aktuelle rådene, og dermed også et eventuelt felles
råd.
Formålet er å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra de aktuelle gruppene i
befolkninga i saker som gjelder dem.
Oppgaver er å uttale seg (rådgivende medvirkningsorgan) i alle saker som gjelder henholdsvis
eldre og personer med funksjonsnedsettelser. Rådene skal få seg forelagt relevante saker som
er til behandling, og kan ta opp saker av eget initiativ.
Sammensetning av rådene vedtas av kommunestyret. Organisasjoner som representerer
henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om
medlemmer til det rådet som representerer deres interesser. Flertallet av medlemmene i
eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fflt 60 ar. Rådene velger selv sin leder og nestleder blant
medlemmene. Rådene skal gis tilstrekkelig sekretærhj elp.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I høringsnotatet ang. forskrift om råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for
ungdom av 19. desember har departementet gjennomgått forslaget og gitt frldige begrunnelser
for forslagene i forskriften. I notatets kap.3.l2 <Mulighet for felles råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse> pekes det blant annet på:

- Utgangspunktet er at kommunen skal opprette separate råd. I mindre kommuner der
det er vanskelig å få tilstrekkelig mange medlemmer til separate råd, gis det en
unntaksregel, slik det også har vært i gjeldende rett.

- Ei forutsetning for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner som
representerer gruppene og eksisterende råd finner at et felles råd kan sikre at begge
gruppers interesser blir ivaretatt.

- Felles råd kan kun opprettes der det vanskelig lar seg g¡øre ä opprette separate råd.
Terskelen for å opprette felles råd skal værehøy.

Vurdering:
I forhold til sekretariatsordning og samarbeid med de kommunale tjenesteområdene ser
rådmannen det som mest hensiktsmessig å slå sammen de to rådene. Det legges til grunn at de

to eksisterende rådene anbefaler sammenslåing, utifra hvordan de over tid har erfart at
oppgaver er og arbeidet går, mens de to organisasjonene som har uttalt seg er negative til
sammenslåing, idet begge ser sammenslåing som ei svekking av eldrerådet.
Det må legges vekt på at hensikten med begge rådene er at de aktuelle gruppene i
befolkningen skal gis anledning til å medvirke i den kommunale beslutningsprosessen. Det er
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ei medvirkningsordning, og det bør derfor legges svært stor vekt på organisasjonenes syn.
Rådmannen ser også at begge de avgitte høringsuttalelsene gir uttrykk for liten grad av tillit til
kommunen. Sammenslåing av de to rådene mot organisasjonenes anbefaling antas å bidra til å
svekke denne tilliten ytterligere.
På denne bakgrunn tilrås at Steigen kommune opprettholder to separate råd i kommende
periode.

Vedlegg:
Høringsuttalelse fra Steigen pensj onistforening datert 1 2.08. 1 9
Høringsuttalelse fra Steigen pårørendeforening datert I 3.08. I 9
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Til: Steigen kommune

Syarp

Sleigen Pårørendeforening anser både eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse for verdifulle

instanser i enhver kommune. Vi er også opptatt av at disse skal fungere optimalt med tillit og godt omdømme i

vår egen kommune.

Hyer fo¡ seg har begge râd stort ansvar og mange oppg vü foran seg i fuene som kommer med tanke på

bevilgning og prioritering til helse og velferd for eldre og funksjonshemmede. Alle endringer har som mål å

nå fram til noe som er bedre. Iløringen skulle gi svar på om felles råd var en bedre løsning for kommunen.

lkke noe av det som er lagt fram (offentlig) fra kommunens utredning har vist motivet for et fellesråd, hva en

ville oppnå, gevinsten ved dette, eller forklare hvorfor det ene er å foretrekke fremfor det andre. Når

kommunestyret skal foreta et så viktig vedtak så skal alle representantene ha tilgang til denne informasjonen.

Pårørendeforeningen vil i alle fall legge for dagen sitt syn i saken::

Uansett felles eller ikke så skal medlemmene ha de beste muligheter îor â g¡øre en god jobb, det er ikke

"bærekraftig" kun â fa fatt i passe antall personer og så slippe det løs. Kommunen har ansvar for å

bekjentgjøre retten til å komme med forslag. I denne fasen må det komme fram hva dette forutsetter,

nødtørftig informasjon og at det skal bli opplæring i arbeidet. På denne måten kan en å engasjert motiverte

kandidater.

Pårørandeforeningen er kommet til den konklusjon at et felles råd vil svekke eld¡erådet og eldres rcftigheter,

og at rådet for personer med nedsatt funksjonsevne vil ha mest utbytte av å arbeide som et eget råd. Uformelle

konsultasjoner mellom rådene var en bedre løsning og kan skape nyttig synergi.

Det er for mange vage utsagn og ubesvarte spørsmål for at svaret kunnc bli nos annet.

Eldrerådet burde styrkes og status heves ved at opplæring blir tatt på alvor, alle medlemmene i rådet har k¡av

på kurs i eldrerådsarbeid. Det er ikkeþrst ogfremst organisering eller struktur som er svaret, kunnskap læring

og erfaring må komme først. Det er i utvalg- og komitéarbeid at man finner svarene.

Når saken om felles råd kommer til kommunestyret er det betryggende å vite at olle høringsuttalelser som

foreligger - også det som kommer fra de aktuelle rådene selv - vises i en åpen og demokratisk prosess i
Steigen kommune.

Vi ser nä 4 är frem i tid, minst. Pårørendeforeningen ser fram til forvaltningens slutning og anbefaling med

beskrivelse av hvordan man forestiller seg at dette skal fungere i fremtiden.

F-,vw fJc*rssr.w

L t.t''
53r.r"t",r- K, þ {t<?.

Ste i gen Pårørendeforenin g

frrrr,* ilrl a¿.4<ù ts+

Steigen Pårørendeforening
Leif Fredriksen, Steigenveien 303
8288 Bogøy

E-post: leifffarr@hotmail.com

Organisasjonsnr.: 921 053 487
Bankkontonr..: 4509 14 81619

Lvú/

Stiftet 11. juni 2018
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Steigen Pensjonistforening

g Datr: 12. august 2019

Til: Steigen kommune

Kommuner har lenge hatt anledning til å slå $ammen eldreråd og råd for personer med t'unksjonsneclseltclse.

lJe t son er nytt er at det er blitt aktualiserf i forbindelse med ny komtnunelov. toven om eldrèrâd fra I99 I er

opphevet, og el'stattet rned en forskrift sorn gjelder eldreråd, r'åcl for personer med firnksjonssnedsettelse, og

råd for ungdom. Direktolatet f'onnuluer veileder for hvert av disse råcl, og veileder for felle sråd rnå følge lig
også forlattes av direktoratet.

Pensjonistforeningen har har over tid vært vaktsorn i prosessen om ny kommune lov, og hva dctte vil bety for
ekiler'ådet i forhold til dcn ganile ordningcn. Pensjonistforbundet har vært pådriver for inlspill, rneclvirkning,

undersøkelser og ulretlning. Det viscs til kornmr¡ner sot¡ har vurclert JÞllesråd, har þllesrcid, salm har hatt

fellesrrTd og erfaringer ut fra defte. Det finnes godt med lektyre om dette både på nctt og papir,

Dcpartcrnentets høringsnotat, Pensjonistforbundets høringsuttalelse og Forskrift om kornmunalc og

fylkeskommunale råd, samt Sleigen eldreråds vedtekter er en fonttsetni¡rg for å kunne onrå seg og avgi
uttalelse om saken- Kotrmuneloven $ 5- 12 hørel' metl.

Pensjonisfforeningcn har ettet iøya vurderiug kommet tìam til at slik som saken fremstår og høringen er
presenterf blir et fsllsråd ih*e riktig t'or $teigen i neste valgperiode. Hva sûm senere kan endre seg for en

annen konklusjon skal man ta stiiling til når den tiden komrner. Etdrerådet skal ikke svekkes i en tid med

utfordricger i helse. og omsorgstjenesten og med økencle andel eklre i betblkningen. Eldrerådet sksl stylkes.

V-ó r:ç. re¡ui*l scr-lqr-feilg¡-rÅ4-ç.t5g¡!:JålSsl:

Gencrelt: Begrunnelse/ forklaring til kommunens vedtak er ikke opplyst, gr*nnlag for høringsuitalslse cr
utilsisrekketig. Det lar seg ikke gøre â ffi klarhet i hvordan et felles råd vil fremstå eller r.rwikle seg.

Dette bunner i r¡¡€ltom anneî:

Vi viscr ogsei til vrårt brev til Rådmann, Eldreråd og Formannskap datert 2. august. Brevet finnes i postliste.

tJten å ha lest og forstått direktomtets veiledere er det uråd å ta en 
-beslutning 

om felles råd. Vedtekter med

tydelig mandaf er nødvendig for rutirrer og møtevirksomhet, defte skal holde fetlesrådet sarnmen. Det nytter'

ikke å legge fram dette i ettertid.
Mandat er essensielt, t'oreninger skal ha aniedning tíl å utale seg oln ðet innen be:;tustning om./'elles råd
(eventuelt) blir vedtatt! Et kupp på dettc vil aldri bli akseptert.

Pensjonistforeningen cr en seriøs forening rnçd ct solid forbund i ryggen, Pensjonistforbundef har kompetanse
på nrange områder, og tbreningen hal anledning til (uformelt) ta"kvr¿lile.lssikre" bel.laktninger rJer', og tlet

benytter vi oss av.

Steigen Pensjonisttbreningen vil ikke uten videre avvise et fellesråii, og så stoppe med det. Steigen behøver et

sterkt og kompeie nt råd for elú'e, og vi vil fremme vår innstilling i et ibrslag til komrnunestyret.

Vedlegg; Forslag om nytf eldrcråc{ i Steigen.

A n¡n nnf a"rV;bs &-ì
Steigen Pens.jonìstforening



Forslag ül eldreråd 2019 - 2023
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No{tlü
Noûl*ot

Medlem

Va¡â Fornnnaskapet

Annerl¡ioge¡:
o K¡ndidateæ (Medlem og personlig vara) \i€Ðær hvøa*c.
o El&er& er av stor bety&ing for el&as remigber, liv og kvnet i kourosnen, Forasprrte ñr nkninnclig wiçntsritrg om ¡otvar og qppg¿ycr.
o Alle fasæ medlenær skal b¿ cldreråù.h¡rs
o Komm¡¡mlt opp¡evnt medl€m og vara bør komrne ùa fwrnænskapet somfelles rryæentasþn tit çldrsr&t.
o Nar¡n adresseogælefonnummert-teldrerådetstcdtenunermåvisesikun¡€jüingenpåkommuneneaeüside.Likecåhvilkonftreuingsmhårfo¡eslånhvertenlrelteedþmfGå

markere tillnybing.
o ElMd oppnevnes politisk" rneo sk¡l ss¡¡ ¡o*a være selvstcndþ

Etdreråû
Sæigen er sor i ut*eLnirg. For å brne på folüoldet med epredt bebyggelee br vi bygget på ¡rinsipet meÅ tWeA*vøtS vd lbcnta ndlet rãæne Êa alte dcler av kommum, slik

det ûemgfu av tabellen Da må mtalt medlem¡nerstilþs tilbake til 7 som tidligere.

@
Steigen Pensjoaiscfurening
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Dato: 12. august 2019

forslag om nytteldr€råd i Steigen

Fonnell grunnlag.for et handlelo'aftig eldreråd

Innledning
Eldrerådet ble fra 2015 redusert fra 7 til 5 rnedlernmer. Antall mcdlemnrer må igien scttes til 7, med 6 fra

alderspensj onistene, og I Íïa f'ormannskapet.

Begrunnelse
I Eldres representanter i eldreddet skal reprcsentere innbyggeme i Steigen, og rned modellen som vist i skjema

vil 6 personer kornme lia flere bygder i kommunen
y' Nærheten til eldlerådet vil oppleves enklere

Valg av eldreråd (Forslagsretten)
r' Pensjonistforeninger, lokallag av lndsomfattende frivillige organisasjoner, foreninger som driver aktivt arbeid

blant eldre har rett til å komme med fotslag til medlemmer og varamedlemmer
y' Kommunen har ansvar for for at retten til A komme med fwlag på medlemmor til eldrerÂdet bckje'ntgiøres

Sammensetning
r' Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til eldrerådet
/ Etdres representanterskal væe i flertall
/ Medlemmer som representerer eldre skal være llt 60 år når de blir valgt
,/ Eldrerådet konstituerer seg selv med leder og nestleder
/ Lcderog nestleder velges blant de cldre som skal ha flertall i rå¡let

'/ Kjønnsdeling skal være 4O/601/o

Forandringer i valgperiodcn
r' Ét varamedlem kan ikke erstatte et medlem, nytt medlern skal velges (ikke "opprykk")
,/ Varamedlemmer skal være varamedleme¡ he Ie valgperioden
/ Ved leders ûavær (sykcmelding o.a,) skal ncstleder lede eldrerådet, i slike tilfeller har personlig vara til lede¡

møteplikt og stemmerett i møter

Ved leder eller nestleders fratreden i perioden
./ flvis ledcr ellcr nestsleder liatrer i perioden, skal kommunestyret velge nytt medlem
r' Eldrerådet konstitucrer seg igjen
/ Kommunestyret velger kun medlemmer, sammensetningen foretas alltid intemt i eldrerådet

Opplæring
Eldrerådsarbeid: kunnskap og skolering er en forutsetning for

/ Det er ubetinget en nødvendighet at alle nedlemmer fâr deLta på eldlerådskurs

'/ Politikere skal ha kompetanse på eldrerådsarbeid og bør delta på eldrerådskurs
/ Etdrerådsmedlemmer må likedan kunne delta i politikeropplæpolitikernes opplæring/ innføring.
/ Dette vii klarlegge hverandres oppgaver og ansvat, skape bedre forståelse og definere roller.

Modell for sammensetníng og representasjon vedlagt (Skjema)

Pensjonistforeningen henstiller det nye kommunestyre å sette eldrerâdsarbeid på dagsorden og vurdere nøye

anbefalingene i disse dokurncntene. Funksjonalitet cr avhengig av opplæring, og alle medlernmer må få dette kurset.

Det kunne skje regionalt på Innhavet etter modell av politikeropplæring. Pensjonistforbundet anangerer også

eldrerådskurs.

Êruor,u fì\o^rk¿\sÂ^
Stei gen Pensjon isr firrcni ng
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UTLEIE AV KULTURSALEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t9lt0r2

Arkiv: D12

Saksnr.:
24119

33119

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
28.08.2019
04.09.2019

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap tilrår at kommunestyret vedtar de framlagte vilkår og priser for
utleie av Steigen kultursal.

Behandling i Steigen formannskap 28.08.2019:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Saksutredning:
Steigen kulturskole tar seg av utleie av kultursalen, samt drift og bruk av utstyr i salen. Vilkår
og pris-satser for utleie av salen må vedtas av kommunestyret på linje med andre kommunale
satser. Vedlagt følger forslag til slike vilkår og priser.
Leietakere er delt inn i tre kategorier. Etter vilkårene vil skoler og andre kommunale tjenester
som bruker salen ikke betale leie, annet enn reelle kostnader til personale og utsyr som skal

brukes. Det samme gjelder frivillige ideelle organisasjoner for bam/ungsom.

Kultursalen er fortsatt ny, og kommunen skaffer seg fortløpende erfaring med bruk/drift av

denne typen lokale og utstyr. Det kan derfor være aktuelt å komme tilbake med forslag til
justeringer av regulativet dersom erfaring tilsier det. For øvrig legges det opp til at disse
prisene justeres med en viss prosentsats som tas inn i kommunestyrets årlige vedtak i
forbindelse med budsj ettbehandling.

Vedlegg:
- Vilkår for utleie av kultursalen
- Pris for leie av kultursal og utstyr
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Vilkår for utleie av Kultursalen

1. Steigen Kultursal kan leies ut til kulturarrangement, prøver, konferanser møter, med mer
ldrettsaktivíteter og selskaper er ikke tillatt i salen.

2. Leieavtale som regulerer forholdene mellom leietaker og utleier utarbeides ved hvert
enkelt leieforhold. Et eventuelt underskudd blir fakturert leietaker.

3. Leiesatser for Kultursalen er en del av kommunes gebyrregulativ og er fastsatt av

kommunestyre. Kommunens representant kan som utleier utøve et visst skjønn dersom

utregnet leie vurderes som åpenbart urimelig iforhold til utleiers arbeid og kostnader med

arrangementet.

4. Fast rigg og utstyr ifØlge liste med scene enkelt lyd er inkludert i leieprisen.

Utstyrsbehov avklares for hvert enkelt leieforhold.

5. Scenemester, teknisk personell og bærehjelp er ikke inkludert i leieprisen.

Kvalifisert personell skal være til stede ved arrangement/aktiviteter for drift av det
scenetekniske, lyd, lys utstyr grunnet HMS, brannvern og sikkerhet. Tekniske tjenester til det
faste utstyret i salen har en enhetspris og belastes leietaker. Aktører som ønsker å benytte
eget profesjonelt teknísk personale til å styre lyd og lys kan gjøre dette, forutsatt
godkjenning eller at obligatorisk tekniske tjenester benyttes.

6. Billettsalg. Alt billettsalg skal gå gjennom Kommunens billettsystem. Kulturskolen
påregner en avgift. Billettavgiften dekker administrasjon, billetter og programvare m.m. Et

eventuelt underskudd blir faktu rert leietaker.

7. Spesialeffekter. All bruk av røykmaskin, pyroeffekter, eksplosive stoffer mv må avtales

spesielt med kultursalens scenemester før arrangement. Slikt utstyr skal kun nyttes av

kvalífisert personell (sertifisert). Bruk av åpen varme er strengt forbudt uten at det er
iverksatt kompenserende tiltak (ekstra vakthold etc.) etter avtale rned scenemester som er
ku ltursalens brannvernleder.

8. Eventuelle skader eller mangfer som oppdages ved ankomst eller som skjer í løpet av

utleieperioden, skal meddeles kultursalens personell unniddelbart, og avviksskjema fylles ut.

Ved uvøren bruk av utstyr må leietaker dekke skader og mangler.

9. TONO. Avgift tilTONO dekkes i sin helhet av leíetaker, dvs arrangøren av et hvert

arranger'- ent.



1Û. Rettígheter. Arrangement sorn krever tíllatelse fra rettighetshaver, må íkke

Frernføres uten at disse tillatelsene er innhentet" Kultursalen er ansvarlige overf,or

rettigheter kun ved egne produksjoner.

L1. Kultursalen aksepterer ledsager-bevis på alle arrangement, og alle leietakere er forpliktet
tii å deita iordníngen.

13. OppsÍgeise av ieieavtaler. Aiie oppsigeiser må skje skriftiig innen 2 uker før første
forestillingsdato for arrangement som går over en dag. For arrangement som går over 2 eller

flere dager må oppsigelse skje skriftlig 30 dager før første forestillingsdato. Dersom leietaker

ikke overholder dísse fristene faktureres leietiden, og tekniske tjenester fullt ut. Ved

biiiettrefundering dekker ieietaker billettavgiften pluss kr 3.û,-pr biílett

adm in istrasjonskostnader.

14. Leietakere som ikke overholder vilkårene.. kan nektes leie av bygget for et bestemt

tidsrom. Ansvarlige for kultursalen vurderer dette i hvert enkelt tílfelle.



KULTURSAL

Pris for leie av salen og utsfyr
Deftu dolatmentet viser til dokumentet vilkår for leie av salen

Tre køîegofier øv leietøkere:
Kategorí I
Skoler, frivillige ideelle organisasjoner for barn og ungdom, og barne- og ungdomsarbeider

Skal salen brukes til kunst og kulturprodaksjoner der teknisk utstyr utover ordinære rutiner, må enheten sely ta
høyde for kostnader til adm/scenemester. Leieprisen blir regnet ut på grunnlag av reelle utgtfter knyttet tíl
scenemester/tekniske behov. Produksjoner med billettinntekter skal gå gjennom e-billettsystemet.

Kategorí 2:
F r iv i I I ige o r g anis asj o n er i kke ko m m er s i e I I e an qng e m e nt
Dekker reelle driftskostnader renhold, strøm, teknisk personale.. Produlujoner med billettinntekter skøl gå
gj ennom e-billeasystem et.

Køtegorí 3:
Ko mm ers i e I I utl e ie, b e dr ift er, v i der e gåendes kole, priv at e

Leìe + reelle driftskostnader. Prisen på denne kategorien blir regnet utftø andre sammenlignbare kultursaler i
landet. Denne kategorien skal være en del øv sslens inntektskilde.

Utleie r¡ívå I : Kultursal enkelt oppsett

¡Kategori 2 : ukedag

2:lørlsøn
irr.dag kr 615

.dag

dug

.dag

j kr 925

Kategori 3 :ukedag kr 2050
jKategori 3 :lør/søn kr 2 870¡

Leíe nívå 2 (sal Ínkl. lyd, Iys og AV utsfyr) Forufsetten bruk av godkjent tekniker som
bestitrles og betales av leíetaker

iKategori 2 :ukedag jPr .dag Kr I 640

iKategori 2 :lørlsøn .dag KI184s
lKategori 3 :ukedag iPr. dag

Pr. dag

. time

Kr 3 475

I<t 3 475

Kr 410,

3 :lørlsøn

Kommunalt ansatt tekniker, bare lyd

;Kommunalt ansatt tekniker, både lyd og lys time Kr 615



rådløse mikroftrner Fr.stk.pr.gang ;Kr 350

Makspris trådløse mikrofoner ,Pr. produksjon ,Kr I 445

'AV -utstyr gang 300
,Vask av lokaler i helgene :Pr. gang t({-r2985

'Tillegg 
for tilsynsvakVvert time 370

Backline og e-billett administreres og leies ut av Steigen kulturskole"

I


