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PLANSTRATEGI FOR STEIGEN KOMMUNE MED PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2O2O - 2032

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gunnar Svalbjørg
t91420

Arkiv: 141

Saksnr.:
13lt9
29119

49119

Utvalg
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre

Møtedato
30.04.2019
04.09.2019
06.r1.2019

Forslag til vedtak:

Planstrategi for Steigen kommune for 201 9 - 2023 med planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel2020 -2032 fastsettes slik det foreligger, jfrpbl $ 10-1 og 11-13.

Saksutredning:

I henhold til plan- og bygningslovens $ 10-1 skal kommunestyret iløpet av det første året i
hver valgperiode vedta en planstrategi.

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. april2019 å starte opp arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel. Det framlagte dokumentet omfatter derfor både forslag til planstrategi og forslag
til planprogram for samfunnsdelen.

Forslaget har i henhold til Plan- og bygningsloven vært sendt pähøring og offentlig ettersyn.

Når det gjelder den eksterne høringen kom det 12 innspill.

Det har i denne perioden også vært en intern høringsrunde/prosess i administrasjonen med

både skriftlige og muntlige innspill. Rådmannen har etter dette omarbeidet dokumentet i
henhold til denne inteme prosessen.

Det har vært et poeng å beholde planstrategi/planprogram så kort og konkret som mulig. Alle
deler av alle innspill er derfor ikke omtalt, men de vil uansett danne grunnlaget for
kommunens arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, og vil bli gjennomgått i forbindelse
med denne prosessen.

De eksterne innspillene er her kort omtalt, men ligger vedlagt i sin helhet på
www. steigen.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel. :

Statens vegvesen.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig -, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
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andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. De har ingen
merknader i saken.

Forsvarsbygg har merknader om skytefelt i Vestfiorden. Tas til etterretning og vurderes ved
seinere revideringer av kommuneplanens arealdel.

Steigen næringsforum har flere kommentarer og konkrete forslag til endringer. Er delvis
innarbeidet, og spørsmålet om næringsarbeid blir en sentral del av kommuneplanens
samfunnsdel.

Nordland Fylkeskommune
Som regional planmyndighet har Nordland fflkeskommune ansvar for, og oversikt over, en
rekke sentrale politikkområder på kommune- og fulkesnivå. Innspillet fra Fylkeskommunen er
gjennomgått og planprogrammet er oppdatert der det er påkrevet. Innspillet vil også danne
grunnlaget for kommunens arbeid med tema som næring og regional utvikling, plan- og miljø,
folkehelse og samferdsel i kommuneplanens samfunnsdel.

Lev i Steigen
Fokuserer på hvor viktig kultur er for bolyst og bli-værende-lyst. Innholdet i innspillet er i
hovedsak ivaretatt gjennom det som er beskrevet, og bolyst og tilflytting blir sentrale tema i
arbeidet videre.

Sametinget
Påpeker hensyn som bør tas med i planlegginga for å sikre det samiske naturgrunnlaget samt
problemstillinger og veiledere aktuell for dette. Det er tatt inn som en beskrivelse at Steigen
kommune befinner seg i samisk tradisjonelt område og at planleggingen derfor skal legge til
rette for at samisk natur og kulturgrunnlag sikres. Innspillet vil bli fulgt opp gjennom den
videre planleggingen der det er naturlig.

Direktoratet for Mineralforvaltnin g

Er sentral fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser. Innspillet gar i
hovedsak ut på temaer som ville vært sentrale i en revidering av arealplan, men
mineralressurser, massehåndtering og bærekraft knyttet til dette vil vurderes når strategisk
næringsplan skal utarbeides som en del av samfunnsdelen.

Nordland fflkes fiskarlag
Påpeker at det er viktig at kommunen tilrettelegger slik at en beholder dagens fiskere og at det
bør iverksettes et program for økt satsing og utnyttelse av fiskeriressurser. Er vider e kritisk til
bruk av dispensasjon fra arealplanen for nye akvakulturlokaliteter. Innspillet er tatt tilfølge
ved at kommunens strategi for videre utvikling av fiskeri foreslås som et viktig tema i
kommuneplanarbeidet.

NVE
Er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne
interesser kn¡tet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av
elektrisk kraft. Påpeker at det forventes økt nedbør, at overyannshåndtering kan bli en
utfordring og ber kommunen ta hensyn til det. Gjennom ny hovedplan for avløp som er
foreslått utarbeidet i planperioden vil dette temaet bli vurdert og anses derfor som ivaretatt.
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Fylkesmannen i Nordland
Er statens representant i Nordland og har ansvar for at kommunene følger opp statlig politikk
og prioriteringer. Innspillet er omfattende og berører de fleste samfunnsområdene omtalt i
planstrategi/planprogram. Det er en rekke henvisninger til nødvendige bakgrunnsdata og
veiledere for bruk i planleggingen. Det anbefales at innspillet leses i sin helhet. Den framlagte
planstrategi/planprogram skal ha ivaretatt de viktigste innspillene fra Fylkesmannen, men
disse statlige styringssignalene vil uansett bli tatt med videre inn i arbeidet med
kommuneplanen.

Fiskeridirektoratet
Har et omfattende innspill som omtaler deres rolle som rådgivende og utøvende organ for
fiskeri og havbruksforvaltning. De viser til at samfunnsdelen vil måtte samordnes med
tidligere vedtatte arealplan og ber om at det utarbeides arealstrategier for fiskeri og havbruk.
Innspillet fra fiskeridirektoratet tas til orientering og vil bli videre bli vurdert når arbeidet med
samfunnsplanen kommer i gang for fullt, da kommunens strategi for videre utvikling av
fiskeri og havbruk er tatt inn som et viktig tema.

Salten friluftsråd
Kommer med flere konkrete innspill i forhold til friluftsliv som et viktig strategisk
virkemiddel i utviklingen av kommunen, revisjon av kartlegging og verdisetting av
friluftsområder, sluttføring av ferdselsåreplan m.m. Innspillet kom inn etter fristen og etter at
administrasjonen har diskutert og prioritert innholdet i planstrategi/planprogram og er derfor
ikke vurdert i forhold til dette. Innspillet vil uansett bli tatt med som et videre grunnlag i
arbeidet med kommuneplanen samfunnsdel, og for eksempel revisjon av kartlegging av
friluftsområder er ikke en plan, og en slik revisjon vil kunne gjennomføres utenom
prioriteringene som her er gjort.

Vurdering:
Det anbefales at planstrategi og planprogram vedtas som framlagl.

Vedlegg:
Innstilling -Planstrategi2020-2023 medplanprogram for kommuneplanens samfunnsdel
2020-2032ligger som eget vedlegg til innkallingen.
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NY TILBUDSSTRUKTUR FOR VIDEREGÅNNUN SKOLER I SALTEN
UTTALELSE FRA STEIGEN KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
t9/1250

Arkiv:025

Saksnr.:
501t9

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.11.2019

Forslag til vedtak:

Forslag til uttalelse fra ordfører inn mot denne saken ettersendes.
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OMSORGSBOLIGER LEINESFJORI)

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
181392

Arkiv: H41

Saksnr
9lt8
13/18
r5lt9
32119
sll19

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
10.04.2018
25.04.20t8
30.04.2019
23.10.20t9
06.t1.20t9

Forslag til vedtak:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/18 og 15/19. Brutto kostnadsramme for 10

omsorgsboliger i Leinesfiord økes til 40 mill. kr. eks mva. Øvrige forutsetninger står fast.

Behandling i Steigen formannskap den 23.10.2019 sak32ll9

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling

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 tilknytning 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 10 omsorgsboliger på tomta Vollqn like vestfor Steigentunet. Brutto
investeringsrammefor prosjektet settes til kr. 32,5 mill inkl mva. Av de l0 boligene er det to to-roms og
åtte ett-roms boenheter. Målgruppefor prosjekÍet er personer som hqr behovfor heldøgns helse- og
omsorgstjenester. Prosjektetfinansieres med tilskuddfra Husbanken samt låneopptak.
P r osj e kt et r e al ís er es un der fø I gen de for ut s et nínger :

- Prosjektet oppnår maksimalt tilskuddfrø husbanken.
- Kommunens kapitølutgifter samt utgifter tilforvaltning, drtft ogvedlikehold dekkes giennom

husleiefra beboerne.
- Fylkesmannengodkjenner låneopptak.

Prosjektet innarbeides i årsbudsjett for 20 I 9 og økonomiplan 20 I 9-2022.
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Etter dette vedtaket fortsatte administrasjonen, i nært samarbeid med bl.a. brukere og

Husbanken, utredning av prosjektet.

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

Det vises til vedtak i sak 13/i/8. Brutto kostnadsrqmme økes til kr. 33 165 000 for 10 omsorgsboliger,
Alle boligene bygges som to-roms boliger. Øvrigeforutsetningerfravedtqk l3/18 stårfast.

Prosjektet har nå 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 nr. 1. 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 gjort 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 beregnet på par, 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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INYESTERINGSBEHOV ENGELØY BARNEHAGE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t9lrt87

Arkiv:614

Saksnr.:
3ll19
s2l19

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
23.t0.20r9
06.r1.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune gjennomfører forprosjekt for renovering og utbygging av Engeløy

bamehage etter mulighetsstudiens alternativ 2.3 (tilbyggmot sør).

Det er ei forutsetning for â gäi gang med forprosjektet at lokalisering av tilbygg klareres med

kulturminnemyndi ghetene.

Behandling i Steigen formannskap den 23.10.2019 sak 31/19

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.

Saksutredning:

Engeløy bamehage 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
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tilbakemelding fra kulturminnemyndighetene tilrår at vi snarest får utført ei mer nøyaktig
avklaring av avgrensinga av kulturminnet. Dersom det viser seg at utþgging berører

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

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

forventes avklart i løpet av november.

I alle alternativene er det behov for et forprosjekt for å få 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 gjennomfbres i løpet av et halvt å'r, og

med ei øvre kostnadsramme på 200.000,- kr.

Vedlegg:
Mulighetsstudie, Norconsult ligger ved som eget vedlegg til innkallingen.
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PERMISJON FRA VERV SOM ORDFØRER I STEIGEN KOMMUNE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
1911244

Arkiv:416

Saksnr.:
s3lt9

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.rr.2019

Forslag til vedtak:

1. Aase Refsnes innvilges permisjon fra sitt verv som ordfører fra 10. oktober og frem til
og med 10. mai 2020.

2. Som fast medlem i formannskapet velges .. . .... for samme periode.

3. Som settevaraordfører velges . for samme periode.

Saksutredning:

Aase Reßnes har i søknad til Steigen kommune bedt om permisjon fra sitt verv som ordfører i
perioden 10. oktober 2019 og frem til og med 10. mai 2020.

Permisjonen er begrunnet med ønske om å benytte seg av foreldrepermisjon.

Jfr. Kommuneloven $7 - 10, andre ledd:
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fulkestinget er innvilget fritak i
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fulkestinget selv velge et settemedlem for den
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for
varamedlemmer følges.
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SØKNAD OM FRITAK FOR VERV SOM VARAREPRESENTANT
TIL KOMMUNESTYRET PERIODEN 2019 .2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
t9/t249

Arkiv:014

Saksnr.:
54119

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.tt.2019

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten innstilling.

Saksutredning:

Representant Geir Magne Pedersen, Nordskot, Leinesfiord - som er valgt inn som
3. vararepresentant for SV - har i brevs form av 17.09.2019 bedt om å bli fritatt fra sitt verv

Dette begrunnes med følgende (sitert fra brev):
1. Undertegnede har et ambulerende yrke hvor jeg i brorparten av året befinner meg

utenþr kommunens gr ens er.

2. Partiet jeg sto på liste til, har valgt et telcnisk samarbeid med alle de patiene jeg over
hodet ikke kunne tenkt meg å stemme på. Således har jeg avsluttet alle mine

þrbindelser til Sosialistisk Venstreparti.

Rett til fritak etter at man er valgt inn i kommunestyret, blir regulert av kommuneloven $ 15.

Etter kommuneloven $ l5 nr. 2kankommunestyret etter søknad frita, for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning
kan skjøtte sine plikter i vervet. Det er først og fremst søkerens arbeidsforhold, sykdom og

andre sterke velferdsgrunner bestemmelsen sikter til. Bestemmelsen legger listen for fritak
htryt, jf. begrepet uforholdsmessig. Det skal foreligge grunner som gjør det ekstra byrdefullt å

oppfflle de pliktene som følger av vervet, for at man skal kunne få innvilget fritak. Dette
begrepet er likevel såpass skjønnsmessig at det ikke er mulig på generelt grunnlag å fastslå
hvor grensen går for når noe er uforholdsmessig, og når det ikke er det. Dette må vurderes
konkret i det enkelte tilfelle.
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VALG AV VALGSTYRE/LEDER OG NESTLEDER I VALGSTYRE FOR
VALGPERIODEN 2OI9 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
t9lt222

Arkiv:014

Saksnr.:
ssl19

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.1r.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre velger formannskapets representanter / vararepresentanter som
valgstyre for inneværende periode. Som leder og nestleder velges hhv. ordfører og
varaordfører.

Saksutredning:

Det er ikke lenger lovbestemt at formannskapet er valgstyre i kommunen. Etter valglovens

$4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv.
Myndigheten til dette valget kan heller ikke delegeres.

Da valgstyret etter kommunloven er et fast utvalg må kommunlovens regler om valg av faste
utvalg/nemnder anvendes, jfr. kommunlovens $14 om valgbarhet og kommunlovens $36,
nr. 2 som omhandler kjønnsmessig representasjon.
Ved å velge formannskapet som valgstyre er begge disse $$ i loven hensynstatt.
Rådmannen mener videre det vil være av praktisk betydning at formannskapet ivaretar dette

vervet da møtene i formannskap/valgstyre kan awikles samtidig.
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL IRIS SALTEN IKS,
SALTEN BRANN IKS OG HELSE. OG MILJøTILSYNET SALTEN IKS

Arkiv:033Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
tglt243

Saksnr.:
56119

Beiarn
Bødø
Fauske

Valgnemdas forslag til vedtak:

Representanter:
Ordfører
Øysteinlaxaa (SP)

Utvalg
Steigen kommunestyre

Gildeskål
Hamarøy
Meløy

Vararepresentanter:
Varaordfører
Rita Lorentsen (SP)

Saltdal
Steigen
Sørfold

Møtedato
06.rr.2019

Saksutredning:

Fra IRIS Salten IKS vedtekter:

Til representskapet velges det to representanter fra hver kommune, med tilstrekkelig antall
varamedlemmer i rekkefølge. Medlemmene som velges til representantskapet er personlige

medlemmer, og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.
Representskapet medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av

sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.
Ordfører eller den ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.

Kommunene har følgende antall stemmer:

I
9

J

2

1

1

1

1

2
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VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I SALTEN KULTURSAMARBEID
2019-2023

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
19ltttg

Arkiv:033

Saksnr.:
4slt9

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.11.2019

Valgnemdas forslag til vedtak:

Som representant til styret i Salten Kultursamarbeid foreslås ordfører som fast medlem og
v aruor dfør er som varamedlem

Saksutredning:
Steigen kommune skal velge en representant til styret i Salten kultursamarbeid. Fra vedtektene
for kultursamarbeidet gj engis:

$ 4b. Styret i kultursamarbeidet
Styret i kultursamarbeidet samles 2 - 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom
årsmøtene.

Styrets oppgaver:

1. lede driften og løse oppgavene i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak,

2. legge frem regnskap, rammer for arbeidsprogram og årsmelding for årsmøtet

3. legge fram budsjett for budsjettmøtet (se $ 5.)

4. velge valgkomite for valg av aktuelle funksjoner som utkommer av styret

5. velger leder og nestleder i styret og arbeidsutvalg,

6. utarbeide forslag til instruks for faglig leder og delta i ansettelsen av denne

Valg av styret i kultursamarbeidet:
Medlemskommunene i Salten kultursamarbeid skal velge en representant og en
vararepresentant i styret fra sin kommune. Ved valg av representanter tilstrebes det en miks
av administrativt ansatte innenfor kultur og politiske representanter. Dersom representanten
som velges er politisk valgt skal vararepresentanten være administrativt ansatt og vice versa.
Det skal tilstrebes likevekt av kjønn i styret.

Valgperioden for kommunerepresentanter er 4 år. Representantene velges av
medlemskommunene i etterkant av kommunestyrevalg.

Funksjonstiden for leder og nestleder er 4 àr
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VALG AV REPRESENTANT TIL SALTEN FRILUFTSRÅD 2019-2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t9ltl20

Arkiv:033

Saksnr.:
46119

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.t1.20t9

Valgnemdas forslag til vedtak:

Som styremedlem fra Steigen kommune forslås Hans E. Stendahl (SP), med Kjersti Gylseth
(V) som varamedlem.

Saksutredning:
Fra Salten Friluftsråds vedtekter gjengis

$ 4 b. Styret ifriluftsrådet
Styret i friluftsrådet samles 2 - 4 ganger i året og er ansvarlig for virksomheten mellom
årsmøtene.
Styrets oppgaver:
1. lede driften og løse oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak
2. legge fram regnskap, rammer for arbeidsprogram og årsmeldinger for årsmøtet
3. legge fram budsjett for budsjettmøtet (se $ 5.)
4. behandle relevante friluftslivsfaglige og -politiske saker som berører regionen
5. velge valgkomite for valg av aktuelle funksjoner som utkommer av styret
6. velge leder og nestleder i styret og eventuelt arbeidsutvalg
7. utarbeide forslag til instruks for faglig leder og delta i ansettelsen av denne

Nyansettelser, arbeidsinstrukser for de ansatte og endringer i budsjett utenom
årsmøteUbudsjettmøte som kan påvirke regionrådet eller medlemskommunene, skal
godkjennes av styret i regionrådet.

Valq til stvret i friluftsrådet:
Medlemskommunene iSalten friluftsråd skal ha en representant og en vararepresentant i

styret hver. Medlemskommunene forslår hver sin representant med vararepresentant til styret.
Endelig innstilling til årsmøtet gis av regionrådets valgkomité. Det skal tilstrebes likevekt i

kjønn istyret.
Valgperioden for kommunerepresentantene er 4 àr. Valget skjer iførste årsmøte etter
kommunestyrevalg.
Konsultative medlemmer i friluftsrådet kan stille med inntil 2 representanter i styremøtene med forslags-

og talerett, men ikke stemmerett. Representasjonen avgjøres av årsmøtet.

For å kunne oppnå likevekt i kjønn i styret bør medlem og varamedlem fra hver kommune
være av motsatt kjønn.
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VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL STYRET I STEIGEN
FRIVILLIGSENTRAL

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
19lt246

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
57119 Steigenkommunestyre

Møtedato
06.tt.20t9

Valgnemdas forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre velger Kine Berg, Engeløyaog Inger-Helen Hammerseth, Engeløya
som kommunens representanter til Styret i Steigen frivilligsentral for inneværende
valgperiode.

Som vararepresentanter velges Kjersti Olsen, Leines og Kenneth Larnøy,Nordfold.

Saksutredning

I henhold til Frivilligsentralens vedtekter skal det sitte to kommunale representanter i styret
for sentralen. Representantene og vararepresentanter velges av kommunestyret og velges for
hver valgperiode, i denne omgang for 2019 -2023.
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VALG AV DIV. NEMDER OG R.A.D FOR PERIODEN 2OI9 - 2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lisbeth Lie Aalstad
tgl1242

Arkiv:033

Saksnr.: Utvalg
58119 Steigen kommunestyre

Valgnemdas forslag til vedtak:

Arbeidsmiljøutvalg (AMU):
Politisk representant fra arbeidsgiversiden:
Rita Lorentsen (SP), Bogøy

Politisk vararepresentant fra arbeidsgiversiden
Salve Kildahl (SV), Engeløya

Partssammensatt utvalg (PSU):
Representanter fra arbeidsgiversiden:
Aase Refsnes (SV), Leines
Wibeke Aa. Juul (V), Leines
Ove Strand (AP), Bogøy
Christina F. Holmvaag (SP), Bogøy
Morten Mehus (SP), Engeløya

Vararepresentanter:
Ada C. Ha¿tuft
Fred Eliassen (AP), Nordfold
Salve Kildahl (SV), Engeløya
Rita Lorentsen (SP), Bogøy
Hans E. Stendahl (SP), Engeløya

Møtedato
06.tt.20t9

Eiendomsskattenemd:
Representanter:
Marit H. Hansen,Engeløya- leder
Hugo Albriktsen, Leines - nestleder
Jarle Hanssen, Bogøy - medlem

Eiendomsoverskattetakstnemd :

Representanter:
Mari V/attum, Nordfold - leder
Odd-Rikard Bredal, Leines
Bente Fljertaas, Leinesfi ord

Representant i Nordlandsmuseet:
Politisk representant:
Ordfører

Vararepresentanter:
Atle Pedersen, Engeløya
Heidi Gylseth, Bogøy
Gunnar Strømsvik, Leinesfi ord

Vararepresentanter:
Magne Vik, Nordfold
Ragnhild Tverback, Nordfold
Thor Holand,Engeløya

Vararepresentant:
Varaordfører
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Mekler til Konfliktrådet:
Ragnhild Danielsen, Leinesfi ord

Styret i Salten Kontrollutvalgsservice:
Representant:
Per Løken (SP), Bogøy

Vararepresentant:
Thomas Danielsen (SP), Engeløya

Representant til Salten Kommunerevisjon IKS:
Representant: Vararepresentant:
Thomas Danielsen (SP), Engeløya Rita Brendryen (SV), Leinesfiord

Representanter til F olkehelserådet:
Representanter:
Pia Olsen (SP), Engeløya
Tormod Stensland (RødÐ, Bogøy

Vararepresentanter:
Rose Mari Moen, Bogøy
Bjøm O. Bamberg (SP), Engeløya

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Representant: Vararepresentant:
Sissel Grimstad (SP), Bogøy Ann Marita Pedersen, Engeløya
* 2 representanter |2vararepresentanter
(forslag blir lagt frem i møtet) (forslag blir lagt frem i møtet)

Samarbeidsutvalget for skoler og barnehager:
Representanter: Vararepresentanter:
Nordfold: Øystein Laxaa (SP) Thorbjørn Hjertø (AP)
Leinesfiord: Tora S. Røbech (AP) Rita Brendryen (SV)
Leines: Odd Rikard Bredal (SV) Kjersti Olsen (RødÐ
Engeløya Christina F. Holmvaag (SP) Jan E. Disen (V)

Representanter til <Lev i Steigen>:
Representanter:
Ordfører
Christina F. Holmvaag (SP), Bogøy
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FORVALTNINGSREVISJON, SELVKOST VANN OG AVLØP

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lars Hansen
19ltr02

Arkiv:231

Saksnr.:
59119

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.tl.20t9

X'orslag til vedtak:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost - Brukerbetaling vann og avløp er forelagt
kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger

Saksutredning:

Fra kontrollutvalgets mØte 12.09.19 sak 16119

Bakgrunn for saken

Forvaltningsrevisjonen har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtatte Plan for
forvaltningsrevisjon 2016-20'19, med følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon:

1 . Barnevern (gjennomført 2016)

2. Undersøkelse av post-/arkivtjenesten i Steigen kommune (gjennomføft2017)

3. Selvkost vann og avløp

4. Kommunens HMS-system ipraksis

Videre har revisjonen bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling 15.10.2018, sak 20118.

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært á vurdere om Steigen kommune
behandler selvkosttjenestene for vann og avløp i henhold til lov og forskrift. I tillegg
vurderes det hvordan kommunen har behandlet sine selvkostfond.

Følgende problemstillinger har vært undersøkt i denne revisjonen:
1. Har Steigen kommune beregnet henførbare kostnader til gebyrområdene

korrekt, og gir selvkostkalkylene et riktig uttrykk for selvkost på de respektive tjenestene?
2. Har Steigen kommune behandlet de aktuelle selvkostfondene korrekt?

Kort om selvkost:
Enkelte av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Størst
omfang er det for vannforsyning, avløp og renovasjon. Selvkost innebærer at gebyrene
fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Sagt på en
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annen måte: selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i

kommunale avgifter på det respektive området. Ulike selvkostområder skal behandles
separat.
Grunnlag for beregning av selvkost fremkommer av tre hovedkategorier av kostnader:

Direkte kostnader: arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte tjenesten, og som
alltid
kan henføres tilden aktuelle tjenesten.

lndirekte kostnader: kostnader til aktiviteter som mer indirekte kan være koblet til deler
AV

tjenesten, f.eks. administrasjon eller kontroll og revisjon.

Kapitalkostnader: kostnader som oppstår når kommunen binder opp kapital i en
investering
(bygninger, anlegg mv.). Adige kapitalkostnader består av to elementer:
Avskrivningskostnader: kostnadsfordeling av anskaffelseskost over brukstiden.
Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad): den avkastning kommunen alternativt
kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende (netto) investeringsbeløpet i markedet
(etter avskrivn in ger).

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersøkes av revisjonen), er utledet fra bl.a. kommuneloven, lov om kommunale vass-
og avløpsanlegg, samt retningslinjer/veiledere for beregning av gebyrgrunnlaget. En
fullstendig utledning av revisjonskriteriene finnes som vedlegg 2 til rapporten (s 28-39)

Revisjonen er gjennomført ved intervjuer, gjennomgang av styringsprogrammer og
dokumentanalyse.

Revisors funn og vurderinger: 1. Har Steigen kommune beregnet henførbare
kostnader til gebyrområdene korrekt, og gir selvkostkalkylene et riktig uttrykk for
selvkost på de respektive tjenestene? 2. Har Steigen kommune behandlet de
aktuel le selvkostfondene korrekt?

Revisjonskriterier:

- Steigen kommune bør utarbeide forkalkvler for selvkost på vann og avløp, og
framlegge kalkylene for kommunestyret. Forkalkylene bør dekke de nærmeste tre til
fem årene.

- Etter utløpet av regnskapsåret bør Steigen kommune sette opp etterkalkyler/
selvkostkalkyle for tjenestene vann og avløp. Etterkalkylene bør

dokumenteres overfor kom m u nestyret.

- Alle direkte oq indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan
henføres

til produksjon og levering av vann- og avløpstjenester skal inngå i selvkostkalkylene.

Steigen kommune skal rapportere korrekte tall i KOSTRA-skjema nr.22 og 23.

- Steigen kommune bør etter gjeldene retningslinjer bruke lineære avskrivninqer og
kalku latoriske rentekostnader
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- Steigen kommune bør bereqne og kompensere renter på akkumulert resultat av
selvkostdriften det enkelte år.

- Steigen kommune bør forvalte selvkostfondet etter retninqslinier for bereqninq av
selvkost for kommunale betalingstjenester.

- Steigen kommune bør ha rutiner som sikrer at fakturerino innkrevinq av
gebyrer

skjer i samsvar med forskrifter og gebyrregulativer

Steigen kommune bør ha en lanqsiktiq investerinqs- oq vedlikeholdsplan

Revisors funn og vurderinqer:

Forkalkyler: Disse utarbeides og fremlegges etter gjeldende regler, og utarbeides årlig for
en
periode på fire år

Etterkalkyler / selvkostreqnskap: Denne utarbeides etter regnskapsårets utløp, og tas
med i

regnskapsnote 5 til kommunens årsregnskap. Etterkalkylen inneholder driftsinntekter,
driftsutgifter, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader og indirekte driftsutgifter.
Ved gjennomgangen har revisor funnet at kalkulatoriske rentekostnader ikke ble
rapportert i note 5 i regnskapet for 2018: <<Dette har imidlertid ingen innvirkning pà
selvkostregnskapet.>

Direkte og indirekte kostnader: Kostnadene føres til respektive selvkostansvar og
funksjoner.
Revisor opplyser at de ved denne revisjonen ikke har foretatt en detaljert gjennomgang
på bilagsnivå. Regnskapsrevisor rapporterer at denne har foretatt kontroll på saldo rçå
de aktuelle inntektskonti/med funksjon og hav som er lagt til grunn i beregningene i
etterkalkylen.>. Etter dette finner regnskapsrevisor at det er nårefs regnskapstall pà
inntekter og utgifter som er innmatet i Momentum for hhv Vann og Avløpt>.

Basert på revisors gjennomgang av indirekte kostnader, mener de at kommunen har
< fo rn uft i g e fo rd e I i n g sn økl e r p åt h e nf ørb a re i n d i re kte ko stn ade r > .

KOSTRA: Revisor har funnet feil tall i kommunens rapportering ved at det er krysset av
for
<<nei>> på spørsmålet om det er beregnet fullstendig gebyrgrunnlag. <Ettersom Steigen
har vedtak om 100 lo selvkosf sá ska/ dette ogsåt rapporteres fullt ut i KOSTRA skjema
23.Ð

Lineære avskrivninoe r / kalkulatoriske rentekostnader: Revisor opplyser at kommunens
leverandør av programvare på området, Momentum, sier kommunen følger gjeldende
retningslinjer. Det er imidlertid en differanse mellom regnskap og selvkostregnskap.
Dette er imidlertid midlertidige forskjeller.

inger om selvkost skal overskudd eller underskudd i ett årSelvkostfond: Jfr anbefal
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tilbakeføres til hhv dekkes inn fra abonnentene innen 3-5 år etter at overskudd /
underskudd oppsto. Sett i forhold til de gjeldende retningslinjer overholde kommunen det
såkalte generasjonsprinsippet: En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli
subsidiert av neste generasjon.

Rutiner for innkreving av qebvrer: Etter revisors vurdering har kommunen gode rutiner på
dette området, og innkrevingen er i samsvar med gjeldende forskrifter.

lnvesterinos- oo vedlikeholdsplan : Kommunen har ingen langsiktig investerings- og
vedlikeholdsplan, slik retningslinjene forutsetter. Slike planer bør etter Norsk Vann sin
anbefaling ha et 15-20 års perspektiv slik at det kan gjøres <riktige beslutninger om
etablering av infrastruktu ren. >

Revisors anbefalinger:
På bakgrunn av sine undersøkelser anbefaler revisor at kommun en bør'.
1. Utarbeide en langsiktig Hovedplan vann og avløp
2. Sørge for kvalitetssikring på KOSTRA rapportering.
3. Utarbeide mer spesifikke timelister slik at det vises hva det arbeides på.
4. Sørge for å oppdatere regnskapsnote nr.1 Regnskapsprinsipper/selvkostberegninger
Der henvises det til gamle retningslinjer for selvkostberegning.

Rådmannens kommentar:
Rådmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport
vedrørende selvkost for brukerbetaling vann og avløp i samsvar med bestillingen.

Rapporten får frem at kommunen har gode systemer som skal sikre korrekte direkte og
indirekte kostnader. Videre får rapporten frem at kommunen følger regelverket for
kapitalkostnader.

Rapporten får også frem forbedringsmuligheter, bl.a. at det mangler langsiktig plan for
investering og vedlikehold, men også noe feil rapportering (KOSTRA, regnskapets note
1).

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost - Brukerbetaling vann og avløp er forelagt
kommunestyret i Steigen og tas tiletterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

lnndyr, 5. september 2019
Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Vedlegg:
. Salten kommunerevisjon lKS, 04.09.2019: Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost -

Brukerbetaling vann og avløp ligger som eget vedlegg til innkallingen.
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN IRIS SALTEN IKS - SELSKAPSFORM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
t7134

Arkiv:033

Saksnr.:
8lt7
60119

Utvalg
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre

Møtedato
20.01.2017
06.tt.2019

Forslag til vedtak:

Steigen kommune godkjenner at Selskapsavtalen for Iris Salten IKS endres, og gis følgende

ordlyd:

$ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunene sine

forpliktelser iht. forurensningsloven $ 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan
videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppffller vilkårene for å være

offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven
gjelder for selskapets virksomhet.

Saksutredning:

Bakgrunn

Arbeidet med å endre Iris Salten sin selskapsavtale startet opp høsten 2017. Utgangspunktet
for saken var ønske om

- endring av selskapets låneramme
- endring som gjør det fortsatt mulig å betale utbytte fra kommersiell drift til eierne.

Økning i låneramme er allerede godkjent av kommunene. Forholdt til utbytte har vært
gjennom en nærrnere vurdering før denne behandlingen.
Av Iris Salten IKS sine vedtekter gar det frem at selskapet er et non-profitt selskap, og

følgelig ikke skal betale utbytte. Denne setningen i selskapsavtalen er ikke forenlig med den

utbyttepolitikken man ønsker for selskapet. $ 2 Selskapsform og ansvarsforhold ønskes

derfor endret fra:

Iris Salten IKS er et non pro/ìtt interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om

int er kommunal e s el s knp er, (I KS-lov en)
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Virlcsomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvøret tilligger styret. Virl<somheten
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningslov og offentlighetslov gjelderfor
s e I s knp et s virlcs omhe t.

Til
Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunene sine forpliktelser
iht. forurensningsloven $ 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan videre tildele
oppdrag i egenregi til datterselskap som oppfuller vilkarene for å være offentlig rettslig
organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder
for selskapets virksomhet.

Saken

Revisor har i esen sak tatt opp med stvret at det er problematisk. os ikke i henhold til
gjeldende regelverk at utbytté fra datterselskapene betales direkie fÍa de kommersielle
selskapene og til eierne av morselskapet. Det korrekte er at utbytte betales ut til morselskapet
som så lglen gr utbytte trl ereme.
Iris Salten IKS ønsker å gi utbytte til eierne, da hensikten med den kommersielle satsningen
i selskapet er økonomisk betinget både for selskapene og for eieme.
I Iris Salten IKS sin selskapsavtale står det i $ 2 atlris Salten IKS er et nonprofitt
interkommunalt selskap. I sin tid ble <nonprofitt> spesifisert for å tydeliggsøre at de
gebyrinntektene Iris Salten har ikke kan gi grunnlag for utbytte i selskapet.

Etter gode innspill fra eieme er det gjort en juridisk vurdering av ätart <nonprofitD fra
selskapsavtalen. Følgende spørsmål er stilt:

a) Kan kommune stille gararfü til et IKS som ikke lenger har nonprofitt som formål?
b) Kan kommunen fortsatt tildele innsamling av avfall til Iris Salten som <egenregi>

når lris- Salten IKS ikke lenger er et nonprofitt-selskap?

Advokatfirmaet Deloitte har i sin juridiske vurdering konkludert med følgende

Eierkommunene kan fortsatt stille garantier til lris Salten IKS selv om (mon-

profitb -beskrivelsen tas vekk fra selskapsavtalen. Det avgjørende for adgangen til
å stille garantier er om rettssubjektet utøver <næringsvirksomheb. Det sentrale i
denne vurderingen er den type virksomhet som drives, og ikke hvordan selskapet
betegnes i selskapsavtalen.

2. Hvorvidt Iris Salten IKS betegnes som et <Non-profitu -selskap har ikke
betydning for adgangen til kommunen om å tildele kontrakter iht. unntaket om
utvidet egenregi.

3. Iris-Salten konsernet må forholde seg til statsstøtteregelverket ettersom det utøves
både kommersiell (økonomisk) og offentlig (ikke-økonomisk) aktivitet.
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4. For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i
fortsettel sen føl ge markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-po I itikk.

Markedsinvestorprinsippet innebærer at det foretas en analyse av om
investeringer foretatt av det offentlige er gjort på markedsmessige vilkår eller
ikke. Dersom det offentlige har tilført midler til en virksomhet på vilkår som ikke
ville vært akseptable for en privat investor som handler under normale
markedsøkonomiske vilkår, vil det være tale om støtte.

Konklusjon

Notatet fra Deloitte konkluderer med at ätaut <<nonprofitU fra Iris Salten IKS sin
selskapsavtale ikke har noen betydning for egenregitildelingen til Iris Salten eller
kommunenes garanti stillelse for sel skapets lån.
Notat bekrefter at Iris Salten IKS må forholde seg til 801 20 regelverket for tildelt egenregi fra
kommunene. Dette gjelder også for Iris Service.
De garantiene som kommunene gir for låneopptak i Iris Salten kan ikke være for å dekke
investeringer av kommersiell karakter. Investeringer som i all hovedsak er av kommersiell art
må tas av datterselskapene og finansieres av disse.
For å tilfredsstille statsstøtteregelverket skal Iris Salten IKS også i fortsettelsen fblge
markedsinvestorprinsippet i sin utbytte-politikk.

Selskapsavtalens punkt 2 forslås derfor gitt følgende ordlyd:

$ 2 Selskapsform og ansvarsforhold.

Iris Salten IKS er et interkommunalt selskap dannet i medhold av lov om
interkommunale selskaper, (IKS loven). Selskapet utfører kommunene sine
forpliktelser iht. forurensningsloven $ 30 som en egenregitildeling. Iris Salten kan
videre tildele oppdrag i egenregi til datterselskap som oppffller vilkårene for å være
offentlig rettslig organ.

Virksomheten er eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten
skal være registrert i Foretaksregisteret. Forvaltningsloven og offentlighetsloven
gj elder for selskapets virksomhet.
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VALG AV ELDRENÅU FOR PERIODEN 2019.2023

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Tordis Sofie Langseth
19lt090

Arkiv: 033

Saksnr.
6Ut9

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
06.tt.20t9

Forslag til vedtak:

Forslag til representanter og vararepresentanter vil bli presentert av valgnemdai møtet

Saksutredning:

I henhold til kommunelovens $ 5-12 skal kommunestyret velge et eldreråd. Flertallet av
medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha Slt 60 år.

Forskrift om kommunale og frlkeskommunale råd for eldre, personer med
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) (vedlagt) har
ytterligere bestemmelser om valg av eldreråd. Her framgår det at

organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til
det rådet som representerer deres interesser.
Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene

Kommunestyret fattet i sak32ll9 følgende vedtak:
Steigen kommune opprettholder to separate råd, ett for eldre og ett for personer med

funlrsjonsnedsettelse. Antall representanter i begge råd opprettholdes. Kommunelovens $ 5-12
samt medvirhtingsforslcriften legges til grunnfor valg av medlemmer i rådene.

Steigen pensjonistforbund er forespurt om å fremme forslag på medlemmer til råd for eldre,
med en frist til 30. september på å komme med forslag. Eventuelt forslag vil bli ettersendt når
det foreligger.

Oppsummert:

- Det skal velges fem medleÍrmer til eldrerådet * varamedlemmer.
- Minst tre av medlemmene må være fult 60 fu.
- Eventuelt forslag fra pensjonistforbundet skal foreligge. Det er ikke regler for at et visst

antall rådsmedlemmer skal velges blant disse medlemmene.
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