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Spørretimen:

1. Spørsmål fra Øystein Laxaa, SP:

Steigen Senterparti ønsker å ñ belyst statusen ang. dataleverandøren ATEA sett i lys av siste 2
ars utfordringer med dem som leverandør og saken hvor Steigen Kommune tapte i KOFA og
ble idømt en bor på 800.000 kr.

Problemene med dataleverandørenAtea er godt kjent for oss, og vi mistenker at dette har fått
økonomiske konsekvenser for kommunen gjennom tap av effektivitet i de fleste avdelingene
gjennom
2 år.

Spørsmålet blir da; er det rettet regresskrav mot leverandøren som kompenserer for de tapene
kommunen er päført pga. manglende eller mangelfull leveranse i henhold til kontrakt?

Kan innkjøpssamarbeid Salten holdes ansvarlig for at Steigen tapte saken i KOFA all tid de

inngikk kontrakten på vegne av Steigen Kommune?

Hvem underskrev kontrakten for Steigen Kommune?

Og hvem kvalitetssikret kontraktens innhold?

Rådmann Tordis Sofie Langseth svarte:

Status ang. Atea-avtalen er at den er sagt opp. Atea driver nå kommunens lT-system
midlertidig fram til vi Ër en arìnen avtale på plass. Vi må snarest kjøre ny konkurranse om
kjøp av IT-drift, alene.

Avtalen med Atea er basert på statens standardavtaler for IT-anskaffelser, utarbeidet av DIFI.
Vi kan ikke kreve erstatning for indirekte tap. Det har vært tilfeller av mangelfull leveranse
som er påpekt, og som har ført til prisavslag.

SIIN er et vertskommune-samarbeid med Bodø kommune som vertskommune.
Vi har dialog med Bodø kommune rundt ansvarsforholdet i denne saken. Går ikke nærrnere
inn på dette i et åpent møte.

Jeg underskrev tilleggsavtalen, som vi er dømt for i KOFA. Det ble gJort26. man2017.
Ang. kvalitetssikring av avtalens innhold: Det er altså benyttet et DIFI - kontraktformular, der
priser bl.a. framgår av vedlegg.

Det er ikke kontraktens innhold som KOFA har sagt er i strid med regelverket. Det er
prosessen fram til ar,taleinngåelsen som g¡ør at kjøpet vårt er å anse som en ulovlig direkte
anskaffelse.
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2. Spørsmål fra Ove Strand, AP:

Çenner ordfører og administrasjonen til om Cermaq har rutiner for kontroll av sikkerheten
hos trailere som laster ved Slakteriet i Bogøy?

Ordfører Wibeke Aa. Juul svarte:

Steigen kommune ved ordfører har innhentet følgende informasjon fra Cermaq Norway
avdeling slakteri Steigen v/fabrikksjef Truls E. Aasjord:

Ser at det har vært en del skriverier angående en trailer som lastet på N-2284 på diverse
media. Omtalte trailer ble sjekket av oss før lasting, og den hadde godkjente dekk og
kj ettinger tilgj engelig.

Dette kan også bekeftes av bergingsselskapet som trakk traileren opp. Veiforholdene ble av
bergingsselskapet ansett som svært glatt. Ingen personskade eller skade på last ble registrert.
Cermaq Norway avdeling slakteri Steigen er med i Trygg Trailer prosjektet.

Vedlegger også bekreftelse fra Biltilsynet for vår deltakelse;
Det belcreftes herved at Cermaq Norway avd. slaheri Steigen, Bogøy, er og har vært medlem
av Trygg Trailer siden 201 I.
De har vært aktive og tatt oppgaven seriøst. Så langt vi har oversikt, har de gjort en god jobb
inn mot disse trailerne og sjåførene.

Vi har hver høst en gjennomgang av gjeldene regler sammen med representanter for Statens
Vegvesen biltilsynet, sammen med personell fra vår bedrift
Før vintersesongen setter inn, blir det satt forbud mot bruk av 2 aksla trekkere, da disse har
vist seg tidligere å være uegnet for kjøring om vinteren

Personell fra vår bedrift sjekker alle trailere, før de blir lastet, dette gjelder både norske og
utenlandske biler etter en sjekkliste som er gjennomgått sammen med Biltilsynet.

Skulle en bil ikke ha nok mønster dybde på dekkene, ikke ha nok kjettinger tilgjengelig eller
ha andre forhold som tilsier at den er uegnet, blir transportør varslet at lasting ikke vil skje fra
vår side.

I særskilte tilfeller tar vi også kontakt med biltilsynet og melder inn saken.

Slakteri Steigen har medarbeidere fra 11 forskjellige nasjonaliteter, så språk er ikke en

barriere for å fä fram budskapet til alle sjåførene.

Cermaq Norway slakteri Steigen har også bedt trailere som kjører til og fra slakteriet kjøre
rolig gjennom tettstedet.

Vi har jobbet systematisk med trafikk sikkerhet i mange år, og er derfor meget glad for at
Nordland Fylkeskommune kunngjorde i sommer at de vil bruke 100 millioner på opprusting
av RV 835.
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Veien fra Bogøy innehar flere områder som kan være vanskelig for våre trailere å passere

under vanskelige forhold.

Cermaq Norway har også vært i kontakt med Mesta for å be om at de vanskeligste bakkene får
ekstra fokus under vintersesongen.

Interpellasjon fra Fred Eliassen, AP:

1. Har Steigen nok institusjonsplasser, sykehjemsplasser og ikke minst dementplasser, utfra de

utfordringene som er omtalt i helse- og omsorgsplanen de neste 5 til 10 årene.?

2.Er det blitt en annen praksis de siste årene, der terskelen er blitt høyere for å ffi innvilget
søknader. Hvilke kriterier gjelder, og i hvilken grad er kommunelege 1 med i vurderingene
som blir gjort?

3. I dag ser vi at den gjeldende planen har lite eller ingen økonomiske vurderinger lagt inn for
tiltak som blir foreslått. Er dere enig i at det i en ny plan må være mye bedre utredet i et

økonomisk perspektiv? Slik at vi kan vedta en mer realistisk plan.
(for punkt 3: viser til oppstart av Kommuneplan samfunnsdel - kan muligens legge inn
økonomisk perspektiv i en plan, og er hverken uenig eller enig. Dette må evt. med i planer når
de vedtas).

Leder for helse- og omsorg Nina Haugli svarte:

SpørsmåI1:

Det er flere prosesser og arbeid pà gang, der det går an å ta med spørsmålene fra
arbeiderpartiet inn i videre arbeid. 5 områder det jobbes med N.Ä.:

1. Sørge for at temaer blir belyst i kommuneplan samfunnsdelen
Evalueringen etter gjennomføring av kommunestyrevedtak om reduksjon av antall
sykehjemsplasser for langtidsopphold kan ligges til grunn (pkt 2).

2.Påtbegynt evaluering etter vedtaket i KS 2017 om reduksjon av institusjonsplasser, med
blant annet dokumentgjennomgang. Første fase er skissert; første fase vil være
dokumentinnsamling - innhente bakgrunnsinformasj on (vedtak, planer, rapporter ol).
Foreløpig skissert fremdrift: Oppstart 1. november 2019 - Avsluttes I.mai2020. Sak til
kommunestyret juni 2020.

3. Helse- og omsorgsplanen skal revideres ifm kommuneplanens samfunnsdel
Saken om kommeplan samfunnsdel er sak i KS i dag.

4. Folkehelsesatsing - ett punkt det kan rapporteres på er <alderdom>.
Satsing på folkehelsearbeid er i større gradløftet opp på systemnivå, og det er blant annet flere
obligatoriske punkt de ber kommunene rapportere på. <Bo- og nærmiljo er obligatorisk.
<Alderdom> er ikke obligatorisk. Folkehelseråd er (re)etablert, den25. oktober i år. Ordfører
deltok der.
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5. Leve hele livet - samlinger med blant annet fl'lkesmannen (ordfører deltok), og allerede i
vår, har RKK-samarbeidet tatt tak i arbeid med Stortingsmeldingen. Det vises til svar på

interpellasjon fra representanten Magne vik i juni 2019, der er noen av kapitlene er
kommentert med stikkord.
Fylkesmannen opplyste på samlingen i Fauske den22. oktober, at de kommer til å lyse ut
prosjektmidler - kommuner som er i gang med tiltak blir prioritert i 2021 - her bør det være
gode muligheter for Steigen kommune å Ë midler. Hva det søkes om er ikke klart i dag.

Videre del av svar:
Fra 20l8:Innspill fra kommuneoverlegen om <sykehjemsdrift og demensomsorg)
<Det bes om at kommunelegen kommer med en redegjørelse i.f.t om antallet tilgjengelige
sykehjemsplasser dekker befolkningens behov, samt om skjerming av demente er godt nok
ivaretatb (innspillet kom til HO-leder fra Eldrerådet).

Tilsendt fra kommuneoverlegen, utklipp;
Det er sannsynlig at <<morgendagens eldre> vil være ved bedre helse og med høyere

funksjonsnivå. Flere vil sannsynligvis klare seg lengre uten behov þr kommunale tjenester

Oppsummert:
Steigen leverer gode pleie- og omsorgstjenester, særlig sammenliknet med sammenliknbare
kommuner.
. 80 o/o av syketrjemspasienter har demens
. Majoriteten av disse bor i ordinære somatiske avdelinger, både i Steigen og i landet forøvrig.
. I Steigen har vi litt bedre kapasitet på skjermede enheter enn i landet for øvrig
. Skjermede enheter synes å ha en effekt hos noen pasienter med demens, men det finnes ikke

vitenskapelig holdepunkt for å si at <alle personer med demens bør bo på skjermet enheb.

SpørsmåI2:

Om annen praksis/høyere terskel
Terskelen er nok ikke blitt høyere, men det er nok mer fokus på hva lowerket sier om
langtidsopphold i institusjon og at det skal innvilges når det er det ENESTE som kan gi en

forsvarlig tjeneste.

Det er fokus på tjenester som kan gis før det gis langtidsopphold i institusjon eller
omsorgsbolig med heldøgns omsorg - som økning av helsetjenester i hjemmet (nå også mulig
med bistand på natt).

Det er ikke tydelighet (hverken ihht KOSTRA eller politisk hold) - omfang av tjenester som

kan/skal gis i hjemmetfør det gis tilbud om langtidsopphold i institusjon (mange kommuner
har f.eks 25-40 timer bistand per uke før det innvilges langtidsopphold i institusjon).
Andre kommuner har timefestet tilsvarende i sine forskrifter for langtidsplass.
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Utdrag fra lovtekst:

Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Pasient eller bruker har rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt
for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste

tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og
omsorgstjenester.
Pasient eller bruker som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold i
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men som oppffller
kriteriene for tildeling av langtidsopphold etter helse- og omsorgstjenesteloven $ 3-2 a andre
ledd, har rett til vedtak om dette.
Utover dette har RKK-samarbeidet utarbeidet felles rutiner der det blant annet foreligger et
skjema til bruk ved kartlegging av behov for tjenester. Rutinene er sjekket at er jf lovkrav.

Utover dette har Steigen kommune fra 18. oktober 2019, etablert koordinerende enhet -
denne funksjonen er lagt til tildelingskontoret. Tildelingskontoret ble etablert i2016.
Alle som har behov for det, skal sikres koordinerte tjenester når de søker kommunen.
Mer om dette kan inngå i en evt informasjon om tildeling som nevnt over, til Kommunestyret.

Interpellasjon fra Ada Haatuft, H:

1. Har elevene fra Steigen like gode forutsetninger rundt bruken av IKT som verktøy i skolen
som elever fra andre kommuner?

2.Har Steigenskolen det en trenger for å dekke IKT-behovet på ungdomstrinnet?

3. Hvordan kan kommunen så raskt som mulig sørge for at elevene får gode lKT-verktøy i
Steigenskolen?

Leder for oppvekst Kenneth Holen svarte:

- Har ikke vært gjort undersøkelser rundt dette så vidt meg bekjent
- Sammenligner vi oss med Bodø kommune har de 1-1 løsning
- Sammenligner vi elever fra Steigen med elever fra Bodø kan en i alle fall si at

elevene fra Steigen ikke har noe fortrinn rundt bruk av IKT som verktøy i skolen når
de starter på videregående opplæring.

- I dag har elevene tilgang på <datarom> nar de er på skolen.
Dette har elevene tilgang til et par tre timer ila uka.

- Har ikke oversikt over tilgangen elevene har hjemme
- I forhold til programvare har elevene følgende:
Tilgang på Skooler og 0365
Skooler ligger som et skall over 365
Har Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneNote

1

2
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J - Sørge for at elevene nå Ër større tilgang til maskinvare - programvaren har vi på
plass

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

Ove Strand (AP) Thomas J. Danielsen (SP)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 08. 1 1.2019

t Þ{r-$^' t flalo*r/"
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Hva har vi eiort? Hva gienstår?

o Fått på plass noe infrastruktur
o Fått Skooler og 0365
o Fått oppgradert WlFl på

sentralskolen
o Gjennomført noe opplæring av

personal

o lnvesteringsbudsjettet, Begynne
innrullering av PC på ungdomstrinn -
Fast utskifting av ansatt-PC

o Lage et helhetlig planverk for
digitalisering i skolen

o Skaffe til veie Pc/nettbrett slik at
alle elevene har tilstrekkelig
tilgang til dette verktøyet

o Legge tíl rette for utvikling av

digital kompetanse for oppvekst
sine ansatte
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59/t9
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vALG Av ELDREnÅu FoR PERIoDEN 2019 .2023
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49n9
PLANSTRATEGI FOR STEIGEN KOMMUNE MED PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2O2O - 2032

Innstilling:

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

Behandling:

Tilleggsforslag fra Salve Kildahl (SV):
Som tilleggspunkt til punkt 10.2

Digitaliseringsstrategi i alle tj enesteområder

Vedtak:

Administrasjonens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

sjl19
NY TILBUDSSTRUKTUR FOR VIDEREGÅNNIN SKOLER I SALTEN
UTTALELSE FRA STEIGEN KOMMUNE

Innstilling:

Forslag til uttalelse fraordfører ble lagt frem i møtet.

Behandling:

Ordfører har lagt frem forslag til uttalelse fra Steigen kommune

STEIGEN TRENGER ET GODT UTDANNINGSTILBUD FOR V.A.RE UNGE!
Nordland Fylkeskommunes utdanningsavdeling varslet i sin pressemelding 25.oktober 2019,
om vesentlige kutt i VGS tilbudet i fulket, med bakgrunn i en forventet stor nedgang i 16-18
åringer i årene som kommer, og krav til rasjonalisering som følge av reduksjon i øremerkede
midler.
For Knut Hamsun VGS (KHVGS) foreslås tilbudet om studiespesialisering VGl i Steigen lagt
ned/sammenslåu med Hamarøy. I tillegg er det foreslått å kutte den 3-årige Friluftslivslinja
samt VG2 og VG3 Bygg- og anleggsteknikk (BA) på Oppeid. Totale kutt på KHVGS ufg¡ør
nærrnere 50 %o av tilbudet ved skolen. Dette innebærer i praksis en rasering av videregående
opplæring i Nord-Salten, og vil svekke det gjenværende tilbudet ved skolen, i form av
attraktivitet for elever - og fagmiljø for ansatte.
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KHVGS har svært god oppfølging av elevene lokalt - og kan vise til meget høy
gjennomføringsgrad ved de fleste tilbudene. I Steigen har VGI hatt 100 % gjennomførtog
bestått blant elevene sine - de siste 3 årene. Dette er solide tall - som viser at et tilbud hvor
ungdom på 15 og 16 år kan bo hjemme i starten av et videregående opplæringsløp er en

suksessfaktor for videre studiespesialisering.

STEIGENMODELLEN
Steigenmodellen er en alternativ utdanningsmodell som har store deler av opplæringen i
bedrift, hvor eleven de to første årene gåx 2 dager på VGS og 3 dager som lærling, og er fulltid
i bedrift de to siste årene. Modellen gir læreplassgaranti ved at de som får plass har

lærlingeavtale fra dag 1.

Per i dag er det 18 elever som far undervisning i fellesfag ved KHVG gjennom
Steigenmodellen, hvorav 13 i Steigen. Ved en nedleggelse av VGl i Steigen, er det tvilsomt at

modellen kan gjennomføres som forutsatt, ettersom det er lokale bedrifter som har lærlingene
i arbeid. Hittil har modellen hatt stor suksess med en meget høy gjennomføringsgrad.
En svekkelse eller bortfall av læreløpet i Steigenmodellen vil være svært alvorlig for
rekrutteringen til det lokale næringslivet i vår region. Modellen harhatt f.eks. lærlinger i
matrosfaget, bilmekanikerfaget, akvakulturfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget,
industrimekanikerfaget, byggdrifterfaget, rørleggerfaget, fiske- og fangstfaget,
anleggsmaskinførerfaget, renholdsoperatørfaget, kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget

og lKT-faget.

VI TRENGER ET LOKALT TILBUD
Slik vi ser det vil de foreslåtte kuttene øke risikoen for at hele Nord-Salten om ffi år vil stå helt
uten et tilbud til elever under videregående utdanning. I praksis medfører det at våre bygder
tømmes for ungdom. Når vi vet at Steigen per i dag har 30 Yo frafall i videregående skole*, er
det uforståelig at S'lket foreslår en løsning som vil medføre flere borteboere - og reduksjon av

tilbud med høy gjennomføringsgrad, i nærheten av hjemplassen.
Dette er stikk i strid med fflkesrådets utviklingsmål om å øke andelen elever som fullfører og
består videregående opplæring, tilpasse videregående opplæring til arbeidslivets behov, og å
målrette bruken av alternative opplæringsløp som fører til at flere oppnar kompetansebevis.

Alle kommuner har elever med behov for et spesielt tilrettelagt videregående skoleløp. Dette
følger av Opplæringsloven $ 5- I . Dersom muligheten for ä følge et lokalt tilbud blir borte, står

eleven uten et reelt alternativ, men selvsagt ikke uten rettigheter. Hvilket tilbud vil disses

elevene få?

SAMFUNNSUTVIKLING
Steigen Kommune har de siste årene jobbet hardt for å snu den negative utviklingen som er
typisk for utkantkommuner i Nordland. Kommunen har satset målrettet på næringsutvikling, i
samarbeid med lokalt næringsliv, - og har gjennom flere år satset på bolyst og synliggjøúngen
av Steigen som et attraktivt bosted for tilflyttere. Næringslivet går veldig godt i Steigen, og

kommunen har stort potensiale for videre vekst og utvikling.

Som en av få Nordlandskommuner, kan Steigen vise til generell vekst i befolkningen, og

antallet
16-18 åringer øker med 67 o/o fremmot2024. Kommunestyret i Steigen ber Nordland
Fylkeskommune om å ta sin nye rolle (f. reformen fra2020) som samfunnsutvikler på

høyeste alvor, og bidra til at den gode utviklingen i Steigen kan fortsette.
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Det er nødvendig med forutsigbarhet for å bygge et robust, framtidsrettet og troverdig
skoletilbud i Steigen. Vi forventer at avg¡ørelser tas basert på fakta, og med et betydelig
hensyn til helhetsbildet.
Vi mener at studiested Steigen og dagens tilbud har livets rett så fremt det er tilstrekkelig
antall elever til å drive god undervisning. Vi har full tillitt til at Knut Hamsun VGS selv
vurderer om elevgrunnlaget er forsvarlig.
Vi oppfordrer foresatte og rådgiverlrcl<torllærere på ungdomstrinnet i Steigen til å framsnakke
dagens videregående tilbud i Steigen, samtidig som elevene må søke på det som blir riktig for
dem.
Vi oppfordrer næringslivet til å tegne seg på den søkbare listen for å tilby lærlingplass
gj ennom Steigenmodellen.

Steigen Kommunestyre kan ikke akseptere en nedleggelse og svekkelse av det lokale
videregående opplæringstilbudet i Steigen og Nord-Salten.

Forslag fra ordfører om at innkomne innspill under diskusjonen blir innarbeidet i uttalelsen før
den sendes til utdanningsavdelingen på Fylket og som pressemelding.
- uforholdsmessige høye kutt på KHVG
- synliggjøre prosentandel av elever
- kildehenvisning til gjennomføringsgrad og vekst i elevtall

Vedtak:

Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt.

5Ut9
OMSORGSBOLIGER LEINESFJORI)

Innstilling:

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 13/18 og l5ll9. Brutto kostnadsramme for
10 omsorgsboliger i Leinesfiord økes til 40 mill. kr. eks mva. Øvrige forutsetninger står fast.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen
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s2119

INVESTERINGSBEHOV ENGELØY BARNEHAGE

Innstilling:

Steigen kommune gjennomfører forprosjekt for renovering og utbyggingav Engeløy

barnehage etter mulighetsstudiens alternativ 2.3 (tilbyggmot sør).

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

kulturminnemyndighetene.

Behandling

Utsettelsesforslag fra Magne Vik:
Ber kommunestyret utsette sak nr 52ll9Investeringsbehov Engeløy barnehage til vi vet mer
om budsjett forhandlingene for neste års budsjett.

Forslaget fikk I stemme.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.

53119

PERMISJON FRA VERV SOM ORDFØRER I STEIGEN KOMMUNE

Innstilling:

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

Som setteordfører velges .. for samme periode

Behandling:

Ordfører fremmet følgende forslag:

1. Aase Refsnes innvilges permisjon fra sitt verv som ordfører fra 10. oktober og frem til og
med 10. mai2020.

2. Som fast medlem i formannskapet velges Ada C. Haatuft, H for saÍìme periode.
3. Som setteordfører velges Ada C. Haatuft, H for samme periode.
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Vedtak:

Ordfører sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

s4lt9
SØKNAD OM FRITAK FOR VERV SOM VARAREPRESENTANT
TIL KOMMUNESTYRET PERIODEN 2OI9 .2023

Innstilling:

Saken legges frem uten innstilling.

Behandling

Forslag fra Fred Eliassen, AP:
Steigen kommunestyre innvilger ikke Geir M. Pedersen fritak som 3. vararepresentant for SV
i perioden 2019 -2023.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som forslag.

55119

VALG AV VALGSTYRE/LEDER OG NESTLEDER I VALGSTYRE FOR
VALGPERIODEN 2OI9 . 2023

Innstilling:

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Side 14 av 22



56119

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL IRIS SALTEN IKS,
SALTEN BRANN IKS OG HELSE- OG MILJØTILSYNET SALTEN IKS

Innstilling:

Representanter:
Ordfører
Øystein Laxaa (SP)

Vararepresentanter:
Varaordfører
Rita Lorentsen (SP)

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

4sl19
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET I SALTEN KULTURSAMARBEID
2019-2023

Innstilling:

Som representant til styret i Salten Kultursamarbeid foreslås ordfører som fast medlem og
varaordfører som varamedlem.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

46119

VALG AV REPRESENTANT TIL SALTEN FRILUFTSRÅD 2019.2023

Innstilling:

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

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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57119

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL STYRET I STEIGEN
FRIVILLIGSENTRAL

Innstilling:

Steigen kommunestyre velger Kine Berg, Engeløya og 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.

Behandling:

Forslag fra Steigen SP:

Steigen kommunestyre velger Sissel Grimstad, Bogøy og Inger - Helen Hammerseth,
Engeløya.
Som vara velges Kjersti Olsen, Leines og Kine Berg, Engeløya.

Vedtak:

Valgnemdas forslag fikk 5 stemmer mot forslag fra Steigen SP som fikk 11 stemmer.

Vedtaket lyder da som følgende:

Steigen kommunestyre velger Sissel Grimstad, Bogøy og Inger-Helen Hammerseth, Engeløya
som kommunens representanter til Styret i Steigen frivilligsentral for inneværende
valgperiode.

Som vararepresentanter velges Çersti Olsen, Leines og Kine Berg, Engeløya.
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58119

VALG AV DIV. NEMDER OG RÅD FOR PERIODEN 2OI9 .2023

Innstilling:

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
V/ibeke Aa. Juul (V), Leines
Ove Strand (AP), Bogøy
Christina F. Holmvaag (SP), Bogøy
Morten Mehus (SP), Engeløya

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

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 Hj ertaas, Leinesfi ord

Representant i Nordlandsmuseet:
Politisk representant:
Ordfører

Mekler til Konfliktrådet:
Ragnhild Danielsen, Leinesfi ord

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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Styret i Salten Kontrollufvalgsservice:
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 Folkehelserådet:
Representanter:
Pia Olsen (SP), Engeløya
Tormod Stensland (Rødt), Bogøy

Styret i Salten Kontrollutvalgsservice:
Representant:
Thomas Danielsen (SP), Engeløya

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

Vararepresentant:
Rita Brendryen (SV), Leinesfiord

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Representant: Vararepresentant:
Sissel Grimstad (SP), Bogøy Ann Marita Pedersen, Engeløya
-| 2 representanter +2vararcpresentanter

Samarbeidsutvalget for skoler og barnehager:
Representanter: Vararepresentanter:
Nordfold: Øystein Laxaa (SP) Thordørn 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 styret i <Lev i Steigen>:
Representanter:
Ordfører
Christina F. Holmvaag (SP), Bogøy

Behandling:

Forslag fra Steigen Sv om endring i utvalget:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Rådet for personer med funksjonsnedsettelse:
Representant: Vararepresentant:
Sissel Grimstad (SP), Bogøy Ann Marita Pedersen, Engeløya
f 2 representanter 4- 2 varurepresentanter

Her kom det forslag fra Øystein Laxaa, Steigen SP om at saken utsettes til neste møte.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt

Det ble i tillegg valgt representanter til:
Politisk representant til Kirkelig fellesråd:
Representant: Vararepresentant:
Ordfører Varaordfører

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle forslagene ble enstemmig vedtatt og vedtaket lyder da som følgende:

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

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

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

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

Representanter:
Mari Wattum, Nordfold - leder
Odd-Rikard Bredal, Leines
Bente Hj ertaas, Leinesfi ord

Representant i Nordlandsmuseet:
Politisk representant:
Ordfører

Mekler til Konfliktrådet:
Ragnhild Danielsen, Leinesfi ord

Styret i Salten Kontrollutvalgsservice:
Representant:
Thomas Danielsen (SP), Engeløya

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

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

Vararepresentant:
Varaordfører

Vararepresentant:
Rita Brendryen (SV), Leinesfiord

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

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

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

Representanter til <Lev i Steigen>:
Representanter:
Ordfører
Christina F. Holmvaag (SP), Bogøy

Politisk representant til Kirkelig fellesråd:
Representant: Vararepresentant:
Ordfører Yaruordfører

Side 20 av 22



s9l19
FORVALTNINGSREVISJON, SELVKOST VANN OG AVLØP

Innstilling:

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

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

60119

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN IRIS SALTEN IKS - SELSKAPSFORM

Innstilling:

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 oppfuller 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.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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6yt9
vALG AV ELDREnÅI ron pERToDEN 2019-2023

Innstilling:

Valgnemda skulle legge frem forslag imøtet

Behandling:

Saken ble foreslått utsatt av Steigen SP.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt utsatt til neste møte.
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