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Øystein Laxaa, Ame B. Yaag, Fred Eliassen, Kjersti Olsen, Eva
Bakkeslett, Odd Rikard Bredal, Knut Andersen, Tarald Sivertsen,
Magne Vik
Ove Strand, Liv Rigmor Eidissen, Ronald Pettersen, Astri G. Valberg
Harald Larsen, Arve Isaksen, Solveig Brennvik, Robert Dearsley
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Berit W. Berg, Gunnar
Svalbjørg, Kenneth Holen, Kari Danielsen, Kristine Skagstad.

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Ingen
Ingen
291t9 -33119

Underskrifter: Magne Vik og Arne B. Vaag

Spørretimen:

1. Spørsmål fra Kjersti Olsen, Rødt:
Steigenkommunestyrefattetden I3.desember 2017 (sak 103/17)følgendevedtak:
Steigen kommunestyre vedtr å redusere antall institusjonsplasser þr langtidsopphold ved
Steigentunet med I plasser. Dette giøres parallelt med oppbygging av hjemmetjenesten til
heldø gns tilbud, s amt videreutvikling av dagtilbud for hj emmeb oende.

Vedtaket er nå stort sett giennomført og spørsmålene er derfor somfølgende

Pkt.l Er de lcvalitative og økonomiske konselcvensene av nedleggelsen evaluert av
adminis tr asj onen o g fagforeningene ?

Ph.2 På hvilke måter har endringene påvirket tilbudet til de eldre med behov þr
sykehj emsplass, kort- og langtids?

Pkt.3 Vet vi hvor mye kommunen sporte i lroner og øre på nedleggelsen?

Ph.4 Er den hjemmebaserte omsorgen utvidet medflere ansatte i hjemmetjenesten?

Ph.5 Er det grunn til å beþmre segfor om personvernet blir godt nok ivaretøtt med tanke på
at brukere med sammensatte behov deler lokaliteter?
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Svar fra rådmann:

Pkt. 1.

Evaluering er ikke gf ennomført. Flere grunner, bl.a. at hele prosessen ikke er i mål fur i denne
uka. Skal ha bistand fra KUN til evalueringa, det er avtalt møtedato førstkommende torsdag
med, for et første, innledende møte der vi skal avklare oppdraget. Men å avklare de
økonomiske konsekvensene for kommunen og de kvalitative konsekvensene for brukere og
ansatte, som sagt i spørsmålet her, tenker jeg vil være kjernen i dette. Evalueringsarbeidet vil
naturligvis involvere de tillitsvalgte, i tillegg til ledelsen på alle nivå.

Pkt.2
Det er ikke venteliste for å ñ plass på langtidsopphold ved institusjonen i dag.
Det er to personer på venteliste til omsorgsbolig.
Det er tre personer som har fått innvilget langtidsopphold, som bor på korttidsavdelingen
akkurat i dag.

Tildelingskontoret sier også at det er et stort pluss med overgang til nattevakt ute i
hjemmetjenesten - pasienter har vært på korttidsopphold ekstra lenge fordi det ikke har vært
mulighet for natt-tilsyn.

Pkt.3
Vi har ikke nøyaktig sum på innsparing i dag. Det er først nå i sommer, at ny turnus er
iverksatt. Dette er altså ett av elementene i evalueringa.

Pkt.4
Den hjemmebaserte omsorgen er utvidet med flere ressurser og har fra 2. september egen
nattevakt.
Siste del av vedtaket - heldøgns tilbud i hjemmetjenesten - er altså ikke gjennomførtfør nä.
Det er også en kveldsvakt mer i hjemmesykepleien.

Pkr.5
Helse- og omsorgsleder mener at det ikke er grunn til å bekymre seg for om personvernet blir
godt nok ivaretatt med tanke på at brukere med sammensatte behov deler lokaliteter.

2. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Fungerer ventilasjonsanlegget som det skal på Steigentunet på varme dager om sommeren?

Andreas Sletten, PUD svarer med at vi har et ventilasjonsanlegg, som sirkulerer luft.
Dette medfører at det kan bli varmt på sommeren. Vi har ikke et eget kjøleanlegg.

3. Spørsmål fra Magne Vik, FRP:
Hvordanfungerer det med betaling iforhold til ladestasjonene på el-bilene?

Rådmann svarer: Som en del av sentrumsplanen ble det tilrettelagt for lading av to el-biler.
Det er ikke betalingsmuligheter på disse. Hvem som helst kan lade bilene sine der. Steigen
kommune har ikke egne el-biler. Ønskes det å innføre betaling for dette, må det utredes.
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4. Spørsmål fra Fred Eliassen, AP:
Ønsker en orientering om vannsituasjonen i Nordfold.

Andreas Sletten, PUD svarer med at i slutten juli måtte vannforsyningen i Nordfold kobles
over til reservekilden. Det har vært jobbet mye med å fätilført vann. For en uke siden ble
vannet lagt tilbake til hovedkilden. Denne tilbakeføringen medfører at det må tas vannprøver
over en periode. Det forventes at hvis vannprøvene ser bra ut, vil kokevarslet kunne opphøres
iløpet av noen dager. Vil evaluere erfaringene fra denne hendelsen, og se nærlnere på hva
som må til for at Nordfoldvannet skal kunne benyttes som hovedkilde.

5. Spørsmål fra Fred Eliassen, AP:
Tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid er i forbindelse med behandling av
kommuneproposisjonenfor 2020 vedtatt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.
Ønsker å vite om hvordan vaktene i veterinærtjenesten blir i fremtiden, hvordan påvirkes
budsjettet i 2020?

Rådmann sier at det er nå avklart at dette tilskuddet gar ikke inn i budsjettrammen fta2020.

6. Spørsmål fra Fred Eliassen, AP:
Kjenner kommunen til om Steigen vil bli rømmet av den nye postfordelingen som skal
iverksettes?

Rådmann sier at i utgangspunktet har ikke kommunen noe med dette, men det er ikke noe
unntak for kommuner som Steigen. Regjeringen varsler at de vil ha ei treårig
overgangsordning for å lette situasjonen i kommuner uten egne avisbudnett.

Andreas Sletten, PUD informerer litt om tilstanden på bassenget i Leinesfiord. Det er store
skader på fugene i bassenget. Det vil medføre kostnader med å reparere disse skadene, ønsker
at dette tas med i budsjetþrosessen. Bassenget vil ikke bli åpnet denne høsten.

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

Magne Vik (sign.) Arne B. Vaag (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 04.09.2019

l**nl,- t-.ftd'*dl,
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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Saksnr.

29119

30/t9

3ll19

32/19

33119

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
19/420
PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL UT PÅ HØRING

19ll}tt
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2OI9 . 2023

t9lt0t7
DIGITAL INFRASTRUKTUR. SMARTERE SALTEN

191437

ETT FELLES RÅD F'OR ELDRE OG PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

t9lt0t2
UTLEIE AV KULTURSALEN
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29119

PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL UT PÅ HØRING

Innstilling:

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.

Behandling:

Forslag fra Kjersti Olsen:
En plan mot <Vold i nære relasjoner> utarbeides i neste kommunestyreperiode

Forslag fra Arne B. Vaag:
Kulturminneplanen flyttes frem med oppstart i2020.

Vedtak:

Forslag fra Çersti Olsen enstemmig vedtatt

Forslag fra Arne B. Vaag falt med 4 mot 13 stemmer

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagfra Kjersti Olsen enstemmig vedtatt.

301t9
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2OI9 . 2023

Innstilling:

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Side 5 av 6



3U19
DIGITAL INFRASTRUKTUR. SMARTERE SALTEN

Innstilling

Steigen kommune vil bidra med medfinansiering til prosjektet Digital infrastruktur og

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

321t9
EVENTUELT SAMMENSLÅING AV NÅU FOR ELDRE OG NÅN FOR PERSONER
MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Innstilling

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

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

33119

UTLEIE AV KULTURSALEN

Innstilling

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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