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RAPPORTERING POLITISK VEDTAK FRA VÅR 2OT9

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
19ltt86

Arkiv: C83

Saksnr.
28119

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
23.10.2019

Forslag til vedtak:

Formannskapet tar rapporteringa på oppfølging politiske vedtak fra våren 2019 til orientering.

Saksutredning:

RAPPORTERING POLITISKE VEDTAK VAR 2019

KOMMUNESTYRET 20.o2.L9 LlLe (18/1333)
l. Fra 1 . januar 2020 opprettes legevakt for Steigen kommune

på Steigentunet.
2. Det opprettes en ny 100 % fastlegeavtale, slik at legevakfa

fordeles mellom 3,6 fastleger og 2 turnuskandidater. Dette
for å oppnå akseptabel vaktbelastning.

3. Legene tilbys 50 % økt beredskapsgodtgjørelse utover
standard satser (SFS 2305) for natt og helg, forutsatt at
legevakta også ivaretar KAD-plass. Vilkår for øwig avklares
med rådmannen.

4. Nødvendige investeringer for å skaffe tilstrekkelig
kontorplass og egen inngang for legevakten utredes og
kostnadsberegnes som en del av budsiettprosessen for 2020.

l.Arbeidsgruppe er etablert i juni,

og har s¡tt 2. møte den 0L.

oktober.
2.LO0% legehjemmeler lyst ut, og

ansettelsesprosess i gang.

3.Vilkår er fra mforhandlet med
legeforeninga.
4.Teknisk løsning er valgt og skal

være klar til 1. januar 2020.

KOMMUNESTYRET 20.o2.79 2/ts (7e/22s1
Kommunestyret vedtar PLAN FOR HABILITERING OG
REHABILITERING, samarbeid og samordning, Steigen kommune
2018-2020.

Planen er tatt i bruk, og første
møtet i koordinerende enhet er
26. september 2019.
Evaluering første halvår 2020.

KOMMUNESTYRET 20.02.L9 3/Le (Le/2241
Steigen kommune inngår ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid
med Nordland fulkeskommune" for perioden 2018-2021.

Avtalen er på plass, folkehelsekoordinator
i arbeid fra 1. juni. Tilskudd 2019 utbetalt.

KOMMUNESTYRET 20.o2.19 4/Le (18/2s21
Steigen kommune avholder valg en dag, mandag 9. september -19 Gjennomført.
KOMMUNESWRET 20.02.L9 slIe (18/72e81
Steigen kommune avholder valg en dag, mandag 9. september 2019 lnnarbeidd i reglementet,

publisert på kommunens
hjemmeside.

KOMMUNESTYRET 20.02.t9 6/Le l1elr88l
(Melding om 5l3-vedtak i formannskapet): Tas til orientering. Se rapportering på formannskapets sak

2/19
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KOMMUNESTYRET 20.o2.L9 7lte (16/781
Kommunestyret vedtar å innta tillegget under som nytt punkt 3 i
Betalingsregulativet for bruk av kommunale kaier i Steigen kommune.
Dette giøres gjeldende fra og med l.mars 2019.
Kaivederlag:
Fiskefartøy (sjarkflåten) som leier plass ved Steigen kommunes lekfer
ved Dyping, kommunens flytebrygge i Nordfold eller kommunens kai

betaler etter satser:

Minstesats settes til prisen for en måned.

Tilsvarende k¡reves for fritidsbåterlfiskefartøy som ikke er i aktiv drift.
Fiskefartøy i aktiv drift har forrang til å leie plass.

Pr. mnd Pr. år
Kr 500,- Kr 6.000.-

De båter vi kjenner til i Dyping
faktureres ved årsslutt.

For øvrig gjelder vedtaket avrige
havner og må fagnes opp av

tilsynet som skal rapportere til oss

for fakturering av evt mnd/år.
lngen kjente <gjestedøgn> så

langt.

KOMMUNESTYRET 20.o2.L9 slte \sl1-ssl
Steigen kommune foreslår at Fv 835 fra Mortenstrand til Bogøy
prioriteres innenfor Nordland fylkeskommunes ekstra satsing på
viktige næringsveger i økonomiplanperioden.
Begrunnelse:
Etter etableringen av lakseslakteriet på Storskjæret har vi opplevd en
betydelig større trafikk på denne veien, både lokaltrafikk av folk som
arbeider på slakteriet, og særlig trafikk av tyngre kjøretøyer som
frakter laks. Veien er smal og svingete og har stedvis svært dårlig
fundamentering.

Oppfølging: Vedtaket sendt inn til
Nordland Fylkeskommune.
Vedtaket er fulgt opp polit¡sk ¡

regionrådet, og 100 mill. kr. til Bogøy-
Mortenstrand ble tilrådd både av Salten
Regionråd og Fylkesrådet.

KOMMUNESTYRET 20.o2.L9 elts (7e/2411
Det bygges ut trådløst nett på Steigenskolen Leinesfiord med
kultursal, samt skolebyggene i Nordfold og på Leines og Laskestad.
Samlet kostnadsramme for prosjektet settes til 350.000,- kr.Prosjektet
finansieres med lån, gjennom bruk av ubrukte lånemidler.
Økte driftskostnader som følger med investeringa må innarbeides ved
førstkommende budsi ethegulering.

Gjennomf6rt

KOMMUNESTYRET 30.04.19 lolte (re/4731
Kommunestyret tar årsmelding 2018 til etterretning.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 LtlLe (Le/3871
Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet med rådmannens beretning
og revisors uttalelse som Steigen kommunes regnskap for 2018.

Regnskapet avslutta, og oversendt
Fylkesmannen i Nordland.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 L2lre (L8/L3371
(Klagesak, dispensasjon fra kommuneplanens arealdel)
En kan ikke se at det er framkommet opplysninger som gjør at dispensasjon
fra gjeldende plan eller fravik fra tidligere vedtak bør gis. Klagen tas ikke til
følee.

Klagesaken er behandlet av Fylkesmannen
i Nordland som har stedfestet vedtaket.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 L3lLe (Le/42o]'
l. Steigen kommunestyre vedtar oppstart av arbeidet med

kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet for
kommuneplanen og Planstrategier for neste kommunestyreperiode
utarbeides som et felles dokument.

2. Politisk styringsgruppe for arbeidet blir Formannskapet.
3. Innspill til viktige tema i planarbeidet fra kommunestyrets

medlemmer oversendes rådmannen og utredes i planprosessen.

Planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel,
sa mt pla nstrategi for 2020-2023
er sendt ut på høring. HØringsfrist
24.10.20L9.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 L4lLs (t4lerol
Steigen kommunestyre vedtar overordnet samarbeidsavtale og
tjenesteavtalene I - l3 (unntatt nr.l2) mellom Steigen kommune og
Nordlandssykehuset HF slik de foreligger.

Signerte avtaler foreligger

KOMMUNESTYRET 30.04.19 Ls/Le (L8/3921
Det vises til vedtak i sak 13/18. Brutto kostnadsraûlme økes til kr. 33 165 000
for l0 omsorgsboliger. Alle boligene bygges som to-roms boliger. Øvrige
forutsetninger fra vedtak l3l18 star fast.

Prosjektet har vært utlyst på anbud og
PUD jobber med de innkomne tilbud, Egen

sak til formannskapet 23.10.19.

KOMMUNESTYRET 30.04.19, 76/Ls (78/L24)
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Følgende tilføyelse giøres til $ 4.1 i <Reglement godtgjørelse til folkevalgte i
Steigen kommune>: Ved fratredelse etter endt valgperiode skal ordfører
utbetales ettergodtgjørelse i 3 maneder, forutsatt at ordføreren ikke går over i

annen virksomhel lønnet arbeid i perioden.

Endringa er innarbeidd i

reglementet.

KOMMUNESTYRET 30.04.L9 17lte (18/2s2l,
Steigen kommunestyre velger formannskapets representanter/ vara-
representanter som valgstyre ved høstens kommunestyre og fflkestings-valg.
Som leder og nestleder velges hhv.ordfører og va¡aordfører.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 Lshs (tel4eel
Steigen kommunestyre delegerer til valgstyret å foreta valg av stemme-styrer
til samtlige valgkretser i kommunen, jfr. Valglovens $ 4 - 2. Kommunestyret
deleserer oeså eventuelle suoolerinssvals av stemmestvrer til valsstvret.

KOMMUNESWRET 30.04.L9 Lelte (Le/4e41
Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding for 2018 for Steigen
Allhus KF.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 20/rs (18/863)
Følgende personer velges til styret i Steigen Allhus
Leder: Evy Røymo, 4 ar
Styremedlem: Arne B. Yaag,2 âr
Styremedlem: Ove Strand, 2 år
Styremedlem: Christer Nystad, 4 ar
Styremedlem ansatterepr. : Morgan Nygard
l. varamedlem: Mariell Sundt,4 år
2. varamedlem: Dag Robertsen, 2 år

KOMMUNESTYRET 30.04.19 2tlte (ts/470]'
Det settes av inntil k. 50.000,- til utredning av behovet for utbedring av
kommunal kai i Nordfold, samt kostnadene med slik utredning, evt. en

rivning av kaien.
Beløpet innarbeides i ei helhetlie budsiettreeulerine i iuni 2019.

lkke igangsatt. Er planlagt utført i løpet av
høsten 2019.

KOMMUNESTYRET 30.04.19 22/ts (re/3L31
Steigen kommune påtar seg å utbedre skadene på moloen (sak 6/19).
Steigen kommune konkurranseutsetter utbedringene. Kostnadene føres over
investeringsregnskapet og finansieres med lan.
Bøteriet betaler renter og avdrag for de påløpte kostnader ved denne
utbedringen. Vilkar og betingelser for renter og avdrag skal følge gjeldende
avtale mellom Steigen kommune og Bøteriet AS (3.mai 2016).
Når utbedringen er nedbetalt skal molo og kai overdras vederlagsfritt til
Bøteriet. Bøteriet skal dekke kostnadene ved denne overdragelsen.
Bøteriet gis rett til å kjøpe molo og kai på et hvilket som helst tidspunkt, til
den pris lik gienværende hovedstol på kapitalgrunnlaget og påløpte, ikke
forfalte renter.
Bøteriet har førsterett til å bruke kai4 men kaia skal også kunne benyttes av

andre når det ikke er til hinder, eller medfører en sikkerhetsrisiko for
Bøteriets virksomhet. Så lenge kommunen står som eier av kai og molo skal
Bøteriet administrere og melde inn årlig til Steigen kommune all trafikk over
kaia for fakturering av kaivederlag/anløpsavgift. Bøteriet fritas for
kaivederlag. Fremtidig eventuelle kostnader til skader og vedlikehold av molo
og kai er fra utbedringen er ferdigstilt Bøteriets ansvar. Dette vedtak er ikke
eyldie før Bøteriet AS har bekeftet aksept.

Det gjenstår sluttarbeider (støyping nytt
dekke).

Når alle kostnader er summert opp, skal

det lages ny avregning til Bøteriet ¡hht
vilkår for nedbetaling.

Utbedringene pågår

KOMMUNESTYRET 30.04.19 23/7e \e/4e1l
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas

til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører
dokumentasionsplikt.

Vedtaket oversendt lris Salten IKS

KOMMUNESTYRET 30.04.L9 24/Le (18/680)
l. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Nord-Salten Kraft AS omdannes

til konsem.
2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt

til å representere kommunen på generalforsamling i Nord-Salten
Kraft AS og stemme for at Nord-Salten Kraft AS omdannes til konsem.

Omda n ninge r gjen nomført,
genera lforsam lingeravholdt i

Nord-Salten Kraft AS og ¡ Nord-
Salten Kraft Holding AS
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3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt
til å inngå ny aksjonæravtale mellom eierkommunene i Nord-Salten
Kraft AS på vegne av kommunen på de vilkar som følger av utkast til
aksjonæravtale datert I 5. april 2019.

4. Kommunestyret slutter seg til Forhandlingsutvalgets anbefaling til felles
eierstrategi for Nord-Salten Kraft AS.

Ny aksjonæravtale er signert
mellom kommunene og SKS, og

egen a ksjonæravtale kom munene
imellom.

KOMMUNESTYRET 19.06.19 zslte (Lsl7esl

(Orienteringssak fra kontrollutvalget): Saka tas til orientering

KOMMUNESTYRET 19.06.19 26/Le (rel7gsl
Rådmannen skal arlig legge frem for formannskapet en rapport om AMU's
arbeid. Rapporten oversendes kommunestyret til orientering. I tillegg sendes
referat fra møtene i AMU ut til hele kommunestyret løpende.

Ärsrapport ArbeidsmiljØutvalget legges

frem som sak i Kommunestyrets første
møte påfølgende år. Utskrift av møteboka
fra AM U-møtene, distribueres fortløpende
via epost til hvert enkelt
kommu nestyremedlem etter hvert møte.

KOMMUNESTYRET 19.06.19 27ltg (r8lt2e8l
Kommunestyret delegerer myndighet innen miljørettet helsevem efter lov av
24.06.1I nr.29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, mi!ørettet
helsevern til Helse og miljøilsyn Salten IKS. Jfr. folkehelse-lovens g9 l.
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 sik¡e kommunelegens medisinsk
faglig skjønn i saksbehandlingen.
Delegeringen glelder fra vedtaksdato, og innarbeides i Steigen kommunes
delegeringsreglement. Tidligere delegering av silnme myndighet til
rådmannen tas ut av reglementet.

Vedtak oversendt HMTS og innarbeidet i

kommunens reglement.

KOMMUNESTYRET 19.06.19 28/Le (18/ss6)
l. Det gjøres følgende regulering av 2019:

INNTEKT UTGIFT

SENTRAL SWRING

BARNEHAGER

FAMILIE OG HELSE

PLEIE OG OMSORG

TEKNISK DRIFT

NAV

SKATT STATSTILSKUDD

FINANS

SUM

2. Det gjøres følgende regulering av investeringsbudsjett 2019:

FINANSIERING UTGIFT

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

4. Eventuelt mindreforbruk i regnskapet avsettes til disposisjons-
fond ved årsavslutninga.

5. Økt bevilline til Kirken med k. 36.000.-. Dette skal eå til

-764226

-293 000 232r200
-301 300 rL47 400

878 000

320 000 r 674 000

50 000

-405 000

-2 623 000

-880 000 -L723 599

-4 182 300 4 r82 775

IKT- Nav 369 000

Utbedring fortøyning lekter Dyping 500 00c

0mbvgging lesekontor 200 00c

BRUKAV UÅUervlOUn I 069 000

10690m 1 069 000

Regulert budsjett legges til grunn for
videre økonomi-rapportering.
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<stemplingsutstyn> kr. 26.000 og til <henger til sitteklipper>
kr. l0.O0O.Finansieres giennom reduksjon med tilsvarende sum i
ril

FORMANNSKAPET 31.01.L9 9 L422
Steigen kommune anmoder partene ¡

jordbruksforhandlingene om å foreta justering av

sonegrensene for distriktstilskudd t¡l melk og kjøtt i
kommende jordbruksforhandling. Steigen kommune Ønsker å

bli innlemmet isone G sammen med de øvrige Nord-Salten
kommunene (Hamarøy og Tysfjord), basert på mest
sammenlignbare vekstvilkår og topografi.

Vedtaket oversendt Landbruks- og

Matdepartementet

FORMANNSKAPET 0s.02.19 2/rs (Le/t881
Formannskapet vedtar ihht kommunelovens $ 13 og kommunens
delegeringsreglement hastevedtak om budsjettregulering for dekning av
kostnader til siking og istandsettelse av lekter ved Dyping.
Det settes en øvre ramme på inntil kr 500 000 eks mva for utbedringene.
Midlene tas fra driftsmarginen som reduseres tilsvarende.
Dette vedtaket fremlegges for kommunestyret i neste ordinære møte.

Utbedringe ne ferdigstilt og

avsluttet.
Beløpet ble i budsjettreguleringen
ført over til investering.

FORMANNSKAPET 0s.02.19 3/1s (L8/6801
VALG AV MODELL FOR ORGANISERING AV NETTVIRKSOMHETEN
I NORD SALTEN AS. Vedtak unntatt offentlishet.

FORMANNSKAPET 28.O2.79 4/L9 ???
Besøk av Fylkesmannen i Nordland

FORMANNSKAPET 13.03.19 slte (rg/tLool
Formannskapet tar rapporteringa på oppfølging av politiske vedtak fra høst
2018 til orienterins.

FORMANNSKAPET 13.03.19 6/Le (7s/3r31
Kommunen tar ansvar for å utbedre skadene. Det er minst to mulige måter vi
kan se for oss hel eller delvis kostnadsdeknins ved utbedrine

5e kommunestyrets sak 22/19

FORMANNSKAPET L3.03.L9 7lte (L8lLL2el
Steigen kommune vedtar å avslå søknad om tilskudd 2019 fra Norsk
Landbruksrådgivins Nord Norge fordi budsiettet ikke tar høyde for slik støtte

Melding om vedtak er ekspedert

FORMANNSKAPET 13.03.r.9 8/Le í8/2571
Steigen formannskap gir sin støtte til uttalelsen fraHamarcy kommunestyre
angående Nordland f,lkeskommunes forslag om nedlegging av bussrute 18-

57l, Bodø -Fauske - Drag - Oppeid.
Formannskapet forventer at vi nå fär på plass en daglig korrespondanse med
bussrute l8-571 på Tømmemeset (også tirsdag og torsdag).
Formannskapet forventer også at når det i fremtiden foreslås endringer i buss-
og båtruter, så sendes forslagene ut på høring FØR anbudsprosesser og
endringer i ruteproduksionen settes i verk.

Vedtaket sendt ut.

FORMANNSKAPET e/te
Det er ikke noen sak tilknyttet dette saksnummeret.

FORMANNSKAPET L7.O4.79 L0/ts (L9/3871
Regnskap 2018, se KST sak 11119

FORMANNSKAPET LL.O4.L9 tLlte (Le/4ßl
Arsmelding 2018, se KST sak 10/19

FORMANNSKAPET 7L.O4.19 L2/1e (Ls/4361
Steig Transport får (øpe et areal pä2 da i tilknytning til det arealet de

allerede eier på Storskjæret vest.

Prisen pr. m2 settes til den samme som den Cermaq betalte for det arealet de
fikk kjøpe på Storskjæret vest.

Pengene brukes til å betale ned på lånet, som ble tatt opp ved opparbeidelse
av industriarealet.

Kjøpekontrakt oversendt til Steig
Transport. Denne har ikke blitt returnert
og saken har følgelig ingen framdrift.
Det bør avklares hvorvidt vi kan sette en
tidsfrist for hvor lenge tilbudet skal gjelde,
det ble ikke gjort i dette vedtaket.
Mangel på framdrift her forhindrer
sluttføring av øvrige leietomter på

Storskjæret Vest,
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FORMANNSKAPET 1,L.O4.I9 t3lte (L9/3L31

Langnesvika, se KST sak22h9
FORMANNSKAPET tL.o4.L9 L4lts (Ls/437].
Steigen kommune ønsker i forbindelse med l8/5561 <Høring - ny forskift
om rådet for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse> fra Kommunal
og modemiseringsdepartementet, å gi sin tilslutning til at det opprettes ett
felles utvalg for eldreråd og for personer med funksjonsnedsettelse.
Dette bør skie i forbindelse med kommunestwevalset høsten 2019.

Uttalelsen formidlet til departementet.

FORMANNSKAPET 22.Os.L9 Ls/ls (L7/ses)
lnnkjØp lT-drift, varslet overtredelsesgebyr: Formannskapet tar
informasjonen t¡l etterretning

FORMANNSKAPET L2.06.L9 L6lLe (1s/7481
Melding om delegerte vedtak perioden27.7LI8- 06.06.19 tas t¡l etterretning

FORMANNSKAPET L2.06.L9 L7l7s (L8lLO36l
Steigen kommune kan ikke imøtekomme sØknad om støtte til drift av

hurtigbåtrute i Nordfold-fjorden utover det som inngår i avtale av 6.

september 2018.

Vedtaket formidlet

FORMANNSKAPET L2.06.L9 L8/L9 (L8/72241
Klage næringsstøttesak: Formannskapet opprettholder Plan- og
ressu rsutva lgets vedta k 67/18.

FORMANNSKAPET L2.06.79 7e/7s (8/ee6l
Budsjettregulering, se KST sak 28/ 79
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AVTALE MED RADIO NORD.SALTEN SA FOR 2O2O

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t7nt24

Arkiv:223

Saksnr.:
29119

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
23.10.2019

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap ønsker å videreføre avtalen med Radio Nord-Salten SA også i2020, og
ber om at dette legges inn i forslag til budsjett for 2020.

Saksutredning

Steigen kommune har over flere år hatt en avtale med Radio Nord-Salten SA om overføring
av kommunestyremøter informasjonskanal i beredskaps-situasjoner og økonomisk bidrag fra
Steigen kommune til radioen i størrelsesorden 75.000,- kr. Avtalen er skrevet for ett år av
gangen, og det er noen år siden dette var gjenstand for politisk behandling.
Radio Nord-Salten har bedt om ei avklaring på om kommunen ønsker å inngå avtale også for
2020.

Vedlegg:
Brev fra Radio Nord-Salten SA av 24.09.10 med vedlagt avtaleutkast
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Nord-Salten
8283 LEINESF'JORD

Org. nr.: 966 676 914
Bank 4634.07.10010
Tlf.: 15 77 83lt
E-mail: i¡' r

Steigen kommune
v/rådmannen
8283 Leinesfiord. Leines{ord 24/09-19

Vedr. driftsavtale med Radio Nord-Salten SA

Radio Nord-Salten takker for at kommunen underskrev og betalte drifts-
tilskuddet til radioen for 2A19.

Som kommunen er kjent med er radioen avhengig av forutsigbarhet når det
gjelder den økonomiske biten.
På bakgrunn av dette må vi be kommunen ta stilling til om hvorvidt de vil
underskrive avtalen for2020. Fint om vi kunne Ë svar innen utgangen av
desember 2019.
Svaret vil ha innvirkning på hvor vidt vi av økonomisk hensyn må avslutte
overføringene av kommunestyremøtene.

Vi håper på et fortsatt positivt samarbeid.

Med vennlig hilsen Arc ln *-tsLÞ

t --.

t+1rra4
FE- a,ne

4
Anny Pettersen

Vedlagt: Avtale

RadioNord-Salten SA, 8283 Leinesfiord. Organisasjonsnr.: 966676914 Bankgiro: 4634.07.rcA10 Telefon
7s 77 83 tl
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Avtale
mellom

Radio Nord-Salten SA og Steigen kommune

l. Formål
Denne grunnavtalen skal regulere forpliktelser mellom partene mcd hensyn til tjenesteyting og
økonomi. Kommunene yter et fulig bidrag til Radio Nord-Salten BA, som kompensasjon for
overføringer av de respektive kommunenes Kommunestyremøtq og at Radio Nord-Salten BA
holder radioens tekniske installasjoner i drift på en tilfredsstillende måte. Dettc slik at Radio
Nord-Salten Bas sendenett er tilgjengelig og operativ som informasjonskanal i en beredskaps-
/krisesituasjon.

2. Overføring av kommunestyremøter
Radio Nord-Salten BA forplikter seg til å overføre kommunenes Kommunestyremøter over sitt
sendenett, inkl. nettradio. Kommunene forplikter seg til å legge opp en møteplan for
Kommunestyremøter til at de ikke faller på samme dato. Om dette skulle skje skal Radio Nord-
Salten BA føre oversikt, slik at valg av det Kommunestyremøtet som overføres rullerer fra
kommune til kommune. Dette slik at fordeling av Kommunestyremøter som ikke blir overført
på grunn av møtekollisjon mellom to Kommunestyremøter over tid blir lik kommunene i
mellom.

3. Beredskap
Radio Nord-Salten BA skal til enhver tid stille sitt sendenett til rådighet vederlagsfritt, slik at
kommunene kan sende meldinger til de fleste av sine innbyggere i Tysfiord, Hamarøy og
Steigen. Radio Nord-Salten BA lager en enkel oversikt over sitt dekningsområde innenfor
kommunene med årlige oppdateringer, og oversender dette kommunene slik at dette kan taes
inn i kommunenes beredskapsplaner.

Radio Nord-Salten d¡iftes på dugnad og kan derfor ikke tilby beredskapsvakt, men vi vil til
enhver tid gi opplysning om styreleders telefonnummer og mail-adresse, slik at nødvendig
bemanning kan skje. I en slik situasjon vil kommunene selv vurdere hvilke behov og ressurser
det vil være behov for, og dekker tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig frikjøp av personell for å
bemanne radioen.

4. Økonomi
Hver kommune yter et årlig bidrag til Radio Nord-Salten:

Overføring av Kommunestyremøter
Bersgnet ut fra I ûrlige kommuncstyremøler

Video overføring av 8 årlige kommunestyremøter
Kr. 52 500,00
Í<t.22 500,00

5. Tillegg

KI. 75 000,00Totalt
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Radio Nord-Salten vil også innenfor avtalens omfang, også kunne overføre andre mindre
arrangement/begivenheter, samt sende kommunal informasjon uten vederlag.

Større arrangementer eller andre ønsker fra den enkelte kommune avtales mellom Radio Nord-
Salten BA og den enkelte kommune eller i fellesskap med alle kommunene hvor dette er
naturlig.

6. Varighet
Denne avtalen gjelder til 31. desember 2020.
Dersom Radio Nord-Salten awikles før avtalens utløp bortfaller kommunenes forpliktelser fra
den dag Radio Nord-Salten opphører. Dersom Radio Nord-Salten BA ikke oppffller avtalens
forpliktelser har kommunene rett til å kreve avtalen reforhandlet med 6 måneders varsel

Avtalen utstedes i to eksemplaner for hver kommune og undertegnes av begge parter.

Leinesfiord 24.09-19

for Styret i Radio Nord-Salten SA for Steigen Kommune

Bjørn Knutsen
styrelecler



Sak 30/19

SØKNAD OM NEDSATT FARTSGRENSE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
r8ltI57

Arkiv: Q81

Saksnr.:
301t9

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
23.10.2019

Forslag til vedtak:

Steigen Formannskap vedtar å sette ned fartsgrensen på kommunal vei i Mølleskog Boligfelt
til 30 km/t.

Saksutredning:
I søknad 22. oktober 2018 søker Mølleskog Velforening v/ Ame Danielsen om at fartsgrensen
i Mølleskog blir satt til 30 km/t.

Steigen kommune har forståelse for søknaden og begrunnelsen som velforeningen oppgir: Det
er ikke forhold for å kjøre fortere enn 30 km/t i dette boligfeltet. Det er dessuten mange
familier med små barn i Mølleskog.

Etter anmodning om uttalelse sier politiet i brev 2O.august 2019 at de ikke har innvendinger til
atfarten blir satt ned til 30 km/t.

Det har ikke vært foretatt noen fartsreduksjoner tidligere i Mølleskog Boligfelt. Det er 19

boenheter i feltet. Pr nå er det ca l2bam og unge i boligfeltet.

Vedlegg:
- Søknad fra Mølleskog Velforening
- Uttalelse fra politiet v/ Morten Hønnås
- Kart Mølleskog, M:l:2000.
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POLITI
ì.;

Steigen kommune
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Deres referanse:

RDIÂNÞ POLITIDXSTRIKT
! ... |;'

Vår referanse:
201943567-2 323

Sted, Dato

Leinesfjord, 20.08.2019

,

t

SøKNAD OM NEDSATT FAR.T I MøLLESKOG BOLIGFELT T STEIGEN .
ANMODNIIIG OM UTTALELSE

Jeg víser til søknad fra Arne Danielsen av 22.L0.I8 om nedsettelse av fart i Mølleskog Boligfelt
iSteígen kommune.

Politiet kan informere om at vi ikke har mottatt klager p3l<Jøring i høy hastighet på omsøkte
område. Vi har heller ikke hatt kontroller på område som g¡r grunnlag for å mene noe i denne
saken.

På bakgrunn av dette har ikke politiet innvendinger om at fartsgrensen blir satt til 30 km/t.

Med hilse

Hønnås
Politioverbetjent

NOR,DLAND POLITIDXSTRIKT

Post: Postboks 1023,8001 Bodø
E-post: post. nordland@politiet.no

Tlf.: 75545800
Faks:75546053

Org. nr.: 983999999
www.politi.no



Mølleskog Boligfelt
8289 Engeløya

18.07.2019

i Stei gen kommune



Sak 31/19

INVESTERINGSBEHOV ENGELØY BARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
19lrl87

Arkiv:614

Saksnr.:
3U19

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
23.t0.20t9

Forslag til vedtak:

Steigen kommune gjennomfører forprosjekt for renovering og utbygging av Engeløy

barnehage etter mulighetsstudiens alternativ 2.3 (tilbygg mot sør). Det er ei forutsetning for å
gå i gang med forprosjektet at lokalisering av tilbygg klareres med kulturminnemyndighetene.

Saksutredning:

Engeløy barnehage trenger omfattende vedlikehold, og har ikke areal stort nok til dagens

barnetall. Ei avdeling drives i dag i skolens lokaler. Det er gjennomført en mulighetsstudie for

å vurdere hvilke mulige alternative løsninger som kan tenkes. Mulighetsstudien omfatter også

et grovt kostnadsoverslag for de ulike alternativene. Konklusjonen i mulighetsstudien danner

grunnlag for innstilling i saka.

I hovedtrekk har man sett på følgende alternativ:

-Oppgradere barnehagen i dag og fortsatt bruke lokalene i skolen slik som i dag.

-Utbygging og renovering av barnehagen

-Tilbygg til skolebygg

-En ny barnehage på Laskestad eller annen lokalitet

Mulighetsstudien konkluderer med å gå videre med alternativ 2.3, som er renovering av

barnehagen + utbygging av barnehagen mot sør, slik at en ikke lenger trenger å benytte lokaler

i skolen. Dette alternativet har et foreløpig anslag på kostnad på totalt 16,5 mill. eks. mva. Det

presiseres at det er knyttet stor usikkerhet til kostnadsvurderingene. Det aktuelle

utbyggingsområdet kommer nært registrert kulturminne (gårdshaug). En foreløpig

tilbakemelding fra kulturminnemyndighetene tilrår at vi snarestfar utført ei mer nøyaktig

avklaring av avgrensinga av kulturminnet. Dersom det viser seg at utbygging berører

kulturminnet i så stor grad at det vil bli stilt krav om arkeologisk utgravingfør utbygging, er

det i praksis ikke økonomisk gjennomførbart, og vi må velge ei annen lokalisering. Dette

forventes avklart iløpet av november.
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I alle alternativene er det behov for et forprosjekt for å fä mer nøyaktig bilde av bl.a.

kostnader. Med et forprosjekt vil vi gå mer detaljer inn i prosjektet og bl.a. trekke inn flere
tekniske fag. Det legges til grunn at forprosjektet kan gjennomføres i løpet av et halvt år, og

med ei øwe kostnadsramme på 200.000,- kr.

Vedlegg:
Mulighetsstudie, Norconsult
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OMSORGSBOLIGER LEINESFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t8t392

Arkiv: H41

Saksnr.:
9lt8
13/18
t5l19
32119

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap

Møtedato
10.04.2018
25.04.20t8
30.04.2019
23.10.20t9

Forslag til vedtak:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/18 ogl5ll9. Brutto kostnadsramme for
10 omsorgsboliger i Leinesfiord økes til 40 mill. kr. eks mva. Øvrige forutsetninger står fast.

Saksutredning:

I desember 2017 vedtok Steigenkommunestyre å redusere antall langtids institusjonsplasser på
Steigentunet med 8. I samme vedtak ble administrasjonen bedt om å utrede bygging av
omsorgsboliger i nær tilkn¡ning til Steigentunet. Målgruppen for disse boligene ble beskrevet
som <brukere som ikke har behov for institusjonsplass, men som likevel har behov for god
tilgang til oppfølging av omsorgspersonell>. Rapport fra denne utredninga ble lagt fram i april
2018, og var grunnlag for kommunestyrets vedtak i sak 13/18:

Steigen kommune vedtar å bygge l0 omsorgsboliger på tomta Vollan like vest for Steigentunet. Brutto
investeringsrammefor prosjektet settes til kr. 32,5 mill inkl mva. Av de I0 boligene er det to to-roms og
åtte ett-roms boenheter. Målgruppefor prosjektet er personer som har behovþr heldøgns helse- og
omsorgstjenester. ProsjektetJìnansieres med tilskuddfra Husbanken samt låneopptak.
P r osj e kt et r e al i s er es un der fø I gende for ut s et ninger :

- Prosjektet oppnår maksimalt tilskuddfra husbønken.
- Kommunens kapitalutgifter samt utgifter tilforvaltning, dríft ogvedlikehold dekkes gjennom

husleiefrø beboerne.
- Fylkesmannen godkjenner låneopptøk.

Prosjektet innarbeides i årsbudsjettþr 2019 og økonomiplan 2019-2022.

Etter dette vedtaket fortsatte administrasjonen, i nært samarbeid med bl.a. brukere og

Husbanken, utredning av prosj ektet.

I april 2019 fattet Steigen kommunestyre følgende vedtak i sak 15/19:

Detvises tilvedtaki sak 13/18. Brutto kostnadsramme økes til kr. 33 165 000for I0 omsorgsboliger
Alle boligene bygges som to-roms boliger. Øvrigeforutsetningerfravedtak I3/18 stårfast.
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Prosjektet har nâ vært ute på anbud, og det kom inn totalt 4 tilbud. Et tilbud ble forkastet

grunnet awik både i kvalifikasjonskrav og i selve tilbudet. Av de gjenstående tre var det

Vardebygg som ble innstilt som ff. l. Her er inngått en intensjonsavtale med forbehold om
godkjenning/vedtak i kommunestyret, etter som kostnadene ligger over den vedtatte

investeringsramma.

Prisene i markedet er for tiden høye. Dette skyldes bl. a. høye materialkostnader. Entreprenør

som var innstilt som nr 2,var nært Vardebygg, noe som tyder på at det er her prisene ligger.

Administrasjonen har gått igjennom tilbudet, og giort en del undersøkelser. Det er vår
oppfatning at tilbudene ikke er <overpriset>, og at dersom vi skal gjennomføre et slikt prosjekt

så er det på dette nivået kostnadene i dag ligger.

Beregning husleie

Det legges fortsatt til grunn at husleien skal dekke alle kostnader med boligene, både

kapitalutgifter og drift. Slik prosjektet nå foreligger vil husleien ligge på kr 9800 pr. mnd. for
de minste leilighetene og kr. 11400 for de to litt større boligene (beregnet på et par). Alle
boligene har eget soverom. Til sammenligning ligger omsorgsboliger på Steigentunet med ett

soverom på kr 9584. Disse er i hovedsak beregnetpâpar, men det bor enslige i de fleste av

disse boligene. På Mølnmoa ligger husleie pr. i dag på kr 8 475, ogsäher er det ett soverom.

Vurdering:

Administrasjonen anser prosjektet for grundig og godt utredet. Ulike brukergrupper har vært

involvert for få fram et best mulig prosjekt for den gruppen som skal benytte seg av disse

boligene. Entreprenøren vi har intensjonsavtale med vurderes som seriøs og har gode

referanser. Det ville vært ønskelig med ei lavere husleie i boligene. På den andre siden er dette

prosjektet viktig for å legge til rette for at eldre kan bo heime så lenge som mulig. Bygging av

omsorgsboliger er et viktig element i prosessen med større satsing på hjemmebasert omsorg.
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