
Steigen kommune

NIØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset
04.12.2019 Tid: 09:00 - 14:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

V/ibeke Aasjord Juul (V), Christina F. Holmvaag (SP),
Morten Mehus (SP).

Aase Refsnes (SV), Ove Strand (AP), Ada C. Haatuft (H), Salve
Kildahl (SV), Kine R. Berg (AP)
Fred Eliassen (AP)
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Dag Robertsen,
Berit Woie-Berg, Turid Markussen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent
Ingen
34119 - 49119

Underskrifter: Christina F. Holmvaag og Fred Eliassen

Orientering om sykefraværsprosjektet v I DagRobertsen

Drøftingssaker:
- Kommuneplanens samfunnsdel v / Andreas Sletten
- Fylkestingets vedtak om skolestruktur v / Wibeke Aasjord Juul

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

Christina F. Holmvaag (sign.) Fred Eliassen (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 05.12.2019

[øBrl.t, l^rJDtuJ"
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

34119 t9/1436
MELDING OM DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET
07 .06.2019 - 25.11.2019

35119 t9lt439
SPILLEMIDLER 2O2O

36119 t9lt4s9
BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2O2O

37119 19lr44t
VERTSKOMMUNESAMARBEID LANDBRUKSFORVALTNING

38119 t9lt447
SVAR PÅ HØRING - NOU 2OI9Z5 NY FORVALTNINGSLOV

39/19 t9lt460
VURDERING AV STILLINGSTITTEL FOR RÅDMANNEN

40119 t9l1305
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSREGNSKAP 20 1 9

4U19 tgll75
GOD NOK-FESTIVALEN 2020 - SØKNAD OM TILSKUDD,
SAMARBEIDSAVTALE OG LIKVIDITETSLÅN

42119 t9lt445
GEBYRSATSER 2O2O

43119 t9lt46t
BETALINGSSATSER. HELSE OG OMSORG 2O2O

441t9 19l1464
BETALINGSSATSER. KULTUR OG OPPVEKST 2O2O

45119 19lt433
Åru,Ic SKATTEVEDTAK 2O2O - EIENDOMSSKATT

461t9 t9lt432
OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE UTLÅN

t9lt43l
BUDSJETT 2O2O

47119
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48119

49119

t91999
KULTURPRISEN 2019

19l1263
FRIVILLIGHETSPRISEN 2019
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34119

MELDING OM DELEGERTE VEDTAK
FORMANNSKAPET 07 .06.2019 - 2s.1t.2019

Innstilling:

Meldinger om delegerte vedtak i perioden 07.06.2019 ti125.11.2019 tas til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

35119

SPILLEMIDLER 2O2O

Innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende prioritering av søknadene om spillemidler for 20202

1. Bygging av trase' lysløype Nordfold.
2. Bygging av ballbinge Nordfold.
3. Forlengelse av løypetrase' Storsætermark friluftsområde.
4. Bygging av ballbinge Bogen.

5. Opparbeidelse av parkeringsplass Storsætermark friluftsområde.
6. Bygging av lagerskurlstørce bod Storsætermark friluftsområde.

Videre vedtar kommunestyret å fornye søknaden om midler til kultursalen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen

36119

BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2O2O

Innstilling

Steigen kommune sier seg villig til å bosette 11 flyktninger i2020 i henhold til
forespørsel fra IMDI.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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3Tt9
VERTSKOMMUNESAMARBEID LANDBRUKSFORVALTNING

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar vedlagte utkast til vertskommunesamarbeid om
landbruksforvaltning mellom Steigen kommune og Nye Hamarøy kommune.
Jfr. kommuneloven av 2018 $ 20.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

381t9
SVAR PÅ HØRING . NOU 2OI9:5 NY FORVALTNINGSLOV

Innstilling:

Steigen kommune støtter i det vesentlige forslag til ny forvaltningslov som er fremmet i
NOU 2019:5, men med følgende merknad til utvalget forslag $ 60 tredje ledd:

Steigen kommune støtter ikke en svekkelse av gieldende retts formulering om å legge

<<stor vekb> på det kommunale selvstyret, og støtter mindretall (Halvorsen) sitt forslag:
<Er et statlig organ klageinstansfor vedtak trulþt av en kommune ellerfylkeskommune,
skøl kløgeinstønsen legge stor vekt på hensynet tíl det kommunale selvstyret ved prøving øv

fo rv ø lt n ín gs s kj ø n n e t. >

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

391t9
VURDERING AV STILLINGSTITTEL FOR RÅDMANNEN

Innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling.
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Behandling:

Forslag fra V/ibeke Aasjord Juul (V):
Steigen kommune innfører fra 01 .01.2020 tittelen Kommunedirektør som erstatning for
Rådmann.

Vedtak:

Forslag fra Wibeke Aasjord Juul ble enstemmig vedtatt og vedtaket lyder da som følgende:

Steigen kommune innfører fra 0l .01.2020 tittelen Kommunedirektør som erstatning for
Rådmann.

401t9
BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSREGNSKAP 20 1 9

Innstilling:

Det giøres følgende regulering av investeringsbudsjettet for 2019.11.13

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

4Ut9
GOD NOK.FESTIVALEN 2020. SøKNAD OM TILSKUDD, SAMARBEIDSAVTALE
OG LIKVIDITETSLÅN

Innstilling:

Saken ble lagt frem uten innstilling

Behandling:

Forslag fra Wibeke Aasjord Juul (V):
Formannskapet anbefaler at kommunestyret bevilger kr. 50.000,- til GOD NOK festivalen

UTGIFT FINANSIERING

Tidligere års Egenkapital i nnskudd KLP 3 830 246,00

Egenkapitali nnskudd KLP 2019 835074,æ

Ui nnde kkede kostnader i nveste ri nge r tidl iee re år 3 239 403,90

Bruk av udisponerte midler fra tidligere år 4 665 320,00

Bruk av lånemidler 32394o,3,90
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2020, og at dette arbeides inn i budsjettz02}.
Rådmann bes om å gå i dialog med GOD NOK festivalen om en evt. samarbeidsavtale.

Vedtak:

Forslaget fra V/ibeke Aasjord Juul (V) ble enstemmig vedtatt og vedtaket lyder da som
følgende:

Formannskapet anbefaler at kommunestyret bevilger kr. 50.000,- til GOD NOK festivalen
2020, og at dette arbeides inn i budsjett2}2}.
Rådmann bes om å gå i dialog med GOD NOK festivalen om en evt. samarbeidsavtale.

42119

GEBYRSATSER 2O2O

Innstilling:

For2020 vedtas følgende kommunale gebyr:

1. For vann ogavløp videreføres satsene uendret fra20I9 til2020 (dvs 2017 tallene i
vedlegg; vann og avløpsgebyr 2017).

2. Gebyr for slamtømming videreføres med kr. 500,- -| mva.

3. Feieavgifta justeres ned til kr. 410,- r mva.

4. Gebynegulativet for husholdningsrenovasjon2}2}, vedtatt av representantskapet i
IRIS S.november 2019, vedtas å gjelde for Steigen kommune. Det kreves inn et påslag

på kr. 60,- + mva pr abonnent.

5. Kaileie: Satser i gjeldende gebyrregulativ økes med3 Yo.

6. Øvrige kommunale salgs- og leieinntekter økes i henhold til inngåtte leieavtaler. Der

ikke annet er avtalt økes salgs- og leieinntekter med 3 Yo med virkning fra l januar

2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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43119

BETALINGSSATSER. HELSE OG OMSORG 2O2O

Innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende satser for egenbetaling for 2020:

* blir regulert i eget skriv fra Helsedirektoratet i slutten av desember

Vedtak:

pr. mnd. pr. mnd.

Hjemmehjelp abonnement * inntil2G
kan ikke
overstige 210
kr

211,00 210,00

Hj emmehj elp abonnement fta2 til3G 637,00 656,00

FIj emmehj elp abonnement fra 3 til4G 1167,00 1202,00

Hj emmehj elp abonnement fra 4 til 5G 1814,00 1868,00

Hj emmehj elp abonnement over 5G 2398,00 2470,00

Leie av trygghetsalarm 208,00 210,00

Depositum/leie velferdsteknologi Dekke evt deler som mä
erstattes

0 100,00

Installasj onsgebyr pr. gang Under selvkost 0 1000,00

Husleieøkning omsorgsbolig - STT 3o/o ølrrring husleie

Husleieøkning andre
omsorgsboliger

3Yo øÞninghusleie

pr
middag

pr.
middag

75,00 85,00Middag liten porsjon inkl. dessert

Middag stor porsjon inkl. dessert 90,00 100,00

pr. dag pr. dag

Dagaktivitetstilbud inkl. skyss, frokost, middag,
kaffe

150,00 180,00

Dagaktivitetstilbud inkl. skyss, frokost, kaffe 50,00 60,00

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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44t19
BETALINGSSATSER. KULTUR OG OPPVEKST 2O2O

Innstilling:

Barnehage:

Kontingent pr. mnd. For 5/5 plass:

Fra 1. januar 2020 kr. 3135

Det gis 30'/' rabatt for barn nr.2, og 50 o/o rabatt for barn 3 og flere.

Skolefritidsordning:

Kontingent pr. mnd:

Kulturskolen:

Kontingent pr. mnd: Kr 372,-

For barn nr. 2 gis 40 o/o rabatt på 1. aktivitet. For flere aktiviteter gis ikke rabatt.

For voksne er det 40 o/o påslag på kontingenten.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen:

Antall timer
per uke

24 19,5 15,5 9'5 4

Kr. 2.078 1.688 1.342 822 346
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4sl19
ÅnT,Tc SKATTEvEDTAK 2O2O . EIENDoMSSKATT

Innstilling:

1. I medhold av eiendomsskatteloven (heretter kalt eiskl) $$ 2 og 3 videreføres
utskriving av eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Steigen kommune for
2020.

2. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at
produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget, da de
tidligere verker og bruk er taksert og regnet som næringseiendommer fra og med
2019.
Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra
2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i2020 være redusert med to
syvendeler (ifr. overgangsregel til $$ 3 og 4 første ledd første pkt).

3. Skattesatsen settes til 7 promille for næringseiendommer (eiskl $ 11)
Skattesatsen settes til5 promille for boliger og fritidseiendommer (eiskl $ 11)

4. Skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer settes til70 o/" av takstverdi.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter
vedtatt 04.11.09 <<Vedtekter for skattesatser for faste eiendommen> saksnr. 30/09
med rettelser i hht LOV 2012-06-22 nr. 442 Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr
29 om eiendomsskatt til kommunene.

6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.

7. Mhp fritak vises til <<Vedtekter for skattetakster for faste eiendommen $ 15.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen

46119

OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE UTLÅN

Innstilling:

Kommunestyret vedtar å oppta lån i Husbanken på 6 mill. kroner.
Lånet skal anvendes til videre utlån til bolig i henhold til vedtatte retningslinjer, jfr.
kommunestyresak 38/1 5.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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471r9
BUDSJETT 2O2O

Innstilling:

1. Rådmannens forslag til årsbudsjett2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtas,
medfølgende endring: Utgifter til ressurskrevende brukere økes med kr. 1 mill.
Dette finansieres giennom bruk av fondsavsetninger.

2. Rådmannen bes om å utrede tiltak for å etablere økonomisk bærekraft. Forslag
til tiltak for å oppnå reduksjon av driftsnivået på 15 mill. legges fram for politisk
behandling i løpet av september 2020. Det rapporteres fortløpende til
kommunestyret i løpet av første halvår 2020.

3. Ikke fullførte investeringsprosj ekt 2019 videreføres til 2020.
4. Budsjett for 2020 vedtas på netto ansvarsnivå. Det vises til gieldende

delegeringsreglement kap. 5.3.1 for spesifisering av rådmannens
disponerin gsfullmakt.

5. Det benyttes høyeste lovlige skattøre.
6. Låneopptak giennomføres i henhold til finansieringsplan i investeringsbudsjettet.
7. Budsjetterte mindreforbruk i hele økonomiplanperioden avsettes til

disposisjonsfond.

Behandling

Forslag fra Wibeke Aasjord Juul (V):
Tilskudd til GOD NOK festivalen 2020 iwnrbeides i budsjett 2020.
Ansvar 5 50 <Brannveseru) reduseres tilsvarende.

Forslaget fra Wibeke Aasjord Juul (V) ble enstemmig vedtatt

Forslag fra Fred Eliassen (AP):
Steigen Arbeiderparti ber administrasjonen utsette prosessen ang. ansettelse av stillingen som
senior rådgiver. Dette pga. en svært anstrengt økonomi.
Steigen Arbeiderparti vil frem til 18. desember vurdere hvilket område som vi vil foreslå å

overføre lønnsmidlene til.

Forslaget fra Fred Eliassen (AP) falt mot en stemme.
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Vedtak:

Innstillingen med tilleggspunkt fra Wibeke Aaasjord Juul (V) ble enstemmig vedtatt og
vedtaket lyder som følgende:

1. Rådmannens forslag til årsbudsj etf 2020 og økonomiplan for 2020-2023 vedtas,
medfølgende endring: Utgifter til ressurskrevende brukere økes med kr. 1 mill. Dette
finansieres gjennom bruk av fondsavsetninger.

2. Rådmannen bes om å utrede tiltak for å etablere økonomisk bærekraft. Forslag til tiltak
for å oppnå reduksjon av driftsnivået på 15 mill. legges fram for politisk behandling i
løpet av september 2020. Det rapporteres fortløpende til kommunestyret i løpet av
første halvår 2020.

3. Ikke fullførte investeringsprosjekt 2019 videreføres ti|2020.
4. Budsjett for 2020 vedtas på netto ansvarsnivå. Det vises til gjeldende

delegeringsreglement kap. 5.3.1 for spesifisering av rådmannens disponeringsfullmakt.
5. Det benyftes høyeste lovlige skattøre.
6. Låneopptak gjennomføres i henhold til finansieringsplan i investeringsbudsjettet.
7. Budsjetterte mindreforbruk i hele økonomiplanperioden avsettes til disposisjonsfond.
8. Tilskudd til GOD NOK festivalen 2020 innarbeides i budsjett 2020.

Ansvar 5 50 <Brannveseru) reduseres tilsvarende.

48119

KULTURPRISEN 2019

Innstilling:

Forslagene ble lagt frem i møtef.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som foreslått.

49119

FRIVILLIGHETSPRISEN 2019

Innstilling:

Forslag ble lagt frem i møtet.

Behandling:

Saken ble utsatt og vil bli behandlet før kommunestyremøtet

Vedtak:

Saken ble utsatt.
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