
Steigen kommune

NIØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested
Møtedato

Rådhuset
18.12.2019 Tid: 09:00 - 15.15

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Øystein Laxaa (SP), Rita Lorentsen (SP), Morten Mehus (SP), Thomas
J. Danielsen (SP), Pia Olsen (SP), Odd Rikard Bredal (SV), Fred S.

Eliassen (AP), Ove A. Strand (AP), Kine R. Berg (AP), Wibeke Aa.
Juul (V), Magne K. Vik (FRP), Jacob D. Ludvigsen (Rødt)
Christina F. Holmvaag (SP), Hans Einar Stendal (SP), Aase Refsnes
(SV), Salve Kildahl (SV), Ada C. Haatuft (H)
Sigvart Bjerkenes (SP), Lisbeth B. Laxaa (SP), Rita Brendryen (SV),
Sverre Henriksen (SV), Eirik Sivertsen (H)
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Nina Haugli, Berit V/oie-Berg,
Turid Markussen, Kenneth Holen

Innkalling: Godkjent

Merknader: Ove Strand ble valgt til settevaraordfører

Thomas Danielsen ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 65/19.
Enstemmig vedtatt som habil i saken.

Habilitet til Ove Strand (AP) ble vurdert i forhold til forslag fra Rita
Lorentsen (SP) og Jacob Ludvigsen (RødÐ inn mot sak7lll9, og han
ble enstemmig vurdert som habil.

Ordfører la frem en høringsuttalelse om <Vannkraftbeskatning>.
Fred Eliassen tok opp uttalelse som tidligere er gitt av formannskapet
om busstilbudet i Steigen.
Ordfører fikk fullmakt til å sende disse uttalelsene på vegne av
Kommunestyret.

Behandlede saker: 62119 -78119

Underskrifter: Fred Eliassen og Morten Mehus

Rådmann Tordis Sofie Langseth orienterte om økonomien pr. utgangen av oktober
2019.

Postadresse:

Rådhuset
S2Sl LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75'77 88 00
Telefaks:



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

bestemt pämøtet.

Fred Eliassen (sign.) Morten Mehus (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 19.12.2019

l¿gn*l,t- lfr.:r 'J.,¿Þ^.dv
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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771t9

78119

t9lt090
vALG AV ELDREnÅI FoR pERToDEN 2019-2023

t9lt549
vALc AV KoMUNALT uNGDoMsnÅo 2019 -2023

t9lts48
SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL
F'ORMANNSKAPET
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62119

BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR 2O2O

Innstilling:

Steigen kommune sier seg villig til å bosette I I flyktninger i 2020 i henhold til forespørsel fra
IMDI.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot en stemme

63119

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.

64119

BUDSJETTREGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 20 1 9

Innstilling:

Det gjøres følgende regulering av investeringsbudsjettet for 2019

Vedtak:

UTGIFT FINANSIERING

Tidl igere års Egenkapital i nnskudd KLP 3 830 246,00

Esenkapitalinnskudd KLP 2019 83s 07400

Ui nnde kkede kostnade r i nveste ri nge r ti d I ige re år 3239403,90

Bruk av udisponerte midler fra tidligere år 4 66s 320,00

Bruk av lånemidler 32394c3,90

Enstemmig vedtatt som innstillingen
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6sl19
GOD NOK-FESTIVALEN 2O2O - SØKNAD OM TILSKUDD, SAMARBEIDSAVTALE
OG LIKVIDITETSLÅN

Innstilling:

Kommunestyret bevilger kr. 50.000,- til GOD NOK festivalen 2020.
Dette arbeides inn i budsjett2020.
Rådmann bes om â gãi dialog med GOD NOK festivalen om en evt. samarbeidsavtale

Behandling:

Thomas Danielsen ba om at hans habilitet ble vurdert i sak 65/19.
Enstemmig vedtatt som habil i saken.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

66119

GEBYRSATSER 2O2O

Innstilling:

For2020 vedtas følgende kommunale gebyr:

1. For vann ogavløp videreføres satsene uendret fra20l9 til2020 (dvs 2017 tallene i
vedlegg; vann og avløpsgebyr 2017).

2. Gebyr for slamtømming videreføres med kr. 500,- r 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 gebynegulativ 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 %o med virkning

fra ljanuar 2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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671r9
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

Behandling:

Forslag fra Rita Lorentsen (SP):

Satsene for egenbetaling middag reguleres opp med 3 0/o som annen egenbetaling i
kommunen.
Liten porsjon økes fra kr. 75,- ti|77,50.
Stor porsjon økes fra kr. 90,- til kr.92,50

TJENESTE 2019 2020

pr. mnd. pr. mnd.

Hjemmehjelp abonnement * inntil2G kan
ikke overstige
210 kr

211,00 210,00

Hj emmehj elp abonnement fra 2 til 3G 637,00 656,00

Hj emmehj elp abonnement fra 3 til4G I167,00 1202,00

Hj emmehjelp abonnement fta 4 ril 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 må erstattes 0 100,00

Installasjonsgebyr pr. gang Under selvkost 0 1000,00

Husleieøkning omsorgsbolig - STT 3Yo økainghusleie

Husleieøkning andre omsorgsboliger 3o/o ølainghusleie

pr. middag pr. middag

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

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

pr. dag pr. dag

Dagaktivitetstilbud inkl. sþss, frokost, middag, kaffe 150,00 180,00

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

Endringsforslag fra Rita Lorentsen (SP) ble enstemmig vedtatt.

Resten av satsene - med unntak av middagsbetaling - ble enstemmig vedtatt som innstilling.

Vedtaket lyder da som følgende:

Kommunestyret vedtar følgende satser for egenbetaling for 2020:

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

TJENESTE 2019 2020

pr. mnd. pr. mnd.

Hjemmehjelp abonnement * inntil2G kan
ikke overstige
210 kr

2l 1,00 210,00

Flj emmehj e lp abonnement fra2 til3G 637,00 656,00

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

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

Hj emmehjelp abonnement over 5G 2398,00 2470,00

Leie av trygghetsalarm 208,00 210,00

Depositum/leie velferdstekno logi Dekke evt deler som må erstattes 0 100,00

Installasjonsgebyr pr. gang Under selvkost 0 1000,00

Husleieøkning omsorgsbolig - STT 3o/o øVning husleie

Husleieøkning andre omsorgsboliger 3Yo ølninghusleie

pr. middag pr. middag

Middag liten porsjon inkl, dessert 75,00 77,50

Middag stor porsjon inkl. dessert 90,00 92,50

pr. dag pr. dag

Dagaktivitetstilbud inkl. skyss, frokost, middag, kaffe 150,00 180,00

Dagaktivitetstilbud inkl. sþss, frokost, kaffe 50,00 60,00
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68119

BETALINGSSATSER. KULTUR OG OPPVEKST 2O2O

Innstilling:

Barnehage:

Kontingent pr. mnd. For 5/5 plass:

Fra 1. januar 2020kr.3135

Det gis 30 Yo rabatt for barn nr.2, og 50 %o rabatt for barn 3 og flere.

Skolefritidsordning:

Kontingent pr. mnd:

Kulturskolen:

Kontingent pr. mnd: Kr 372,-

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

For voksne er det 40 Yo päslag 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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691t9
Ånr,rc SKATTEVEDTAK 2020 - 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 fra20I9
og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2020 være redusert med to syvendeler
(fr. overgangsregel til $$ 3 og 4 første ledd første pkt).

3. Skattesatsen settes til 7 promille for næringseiendommer (eiskl $ 11)
Skattesatsen settes til 5 promille for boliger og fritidseiendommer (eiskl $ 11)

4. Skattegrunnlaget for boliger og fritidseiendommer settes til70 % av takstverdi.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter
vedtatt 04.1 1.09 <Vedtekter for skattesatser for faste eiendommer) saksnr. 30/09 med
rettelser i hht LOV 2012-06-22 nr. 44: 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

Behandling:

Forslag fra Magne Vik (FRP):
Endring av pkt. 3. Skattesatsen settes ned fra 5 til4 promille for boliger og fritidseiendommer
Dette gjøres for å motivere til kjøp og bygg av nye boliger i Steigen. Ønsker også
boligstimulering med fritak for eiendomsskatt de 5 første årene for nybygg.

Vedtak:

Forslag fra Magne Vik (FRP) falt mot en stemme
Innstillingen ble vedtatt mot en stemme.
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70119

OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN FOR VIDERE UTL.Ä,N

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 381 I 5.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

7Ul9
BUDSJETT 2O2O

Innstilling:

1. Rådmannens forslag til årsbudsj ett 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 investeringsprosj ekt 20 19 videreføres til 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 benyttes høyeste lovlige skattøre.
6. Laneopptak gjennomføres i henhold til finansieringsplan i investeringsbudsjettet.
7. Budsjetterte mindreforbruk i hele økonomiplanperioden avsettes til disposisjonsfond.
8. Tilskudd til GOD NOK festivalen 2020 inarbeides i budsjett 2020.

Ansvar 550 <Brannveseru) reduseres tilsvarende.

Behandling:

Forslag fra Fred Eliassen (AP):
Steigen Arbeiderparti er kjent med at flere av de 8 stengte ronìmene på Steigentunet har vært
tatt i bruk. Samtidig som antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter på
Nordlandssykehuset har økL Vi ser og at det meldes behov fra administrasjonen for
korttidsplasser. Vi ønsker dermed at prosessen med åpning av de stengte rommene kommer i
gang. For å starte dette arbeidet foreslar vi å tilføre midler til 3,3 årsverk fra2020.
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Vi har datattutgangspunkt i administrasjonens tilbakemelding på en pleiefaktor på 1.1.

Hvordan en velger å disponere økt bemanning for å ta bort en del av trykket på korttid /KAD
er opp til administrasjonen. Men vi vil påpeke at vi da er tilbake på totalt 38,8 årsverk på
institusjonene, kun 2 årsverk unna bemanningen før vi stengte de 8 rommene.
Vi håper og forventer da det er mulig å ta i bruk flere enn 3 rom tatt i betraktning at det er
innført 1 ekstra nattevakt ifm ny turnus.

Vi ønsker å dekke inn økningen slik:
3,3 årsverk x 640.000 :2.112.000
Inndekning: 850.000 ved å reversere prosessen med ansettelse av ny seniorkonsulent.
1.262.000 ved bruk av premieawik / havbruksfond.
Dette videreføres også inn i økonomiplan for 2020 -2024.

Forslaget fra Fred Eliassen (AP) falt mot 4 stemmer.

Forslag fra Magne Vik (FRPI:
Steigen FRP er bekymret for at de eldre i kommunen blir skadelidende pga den økonomiske
situasjonen i Steigen kommune. For FRP er det derfor høy prioritet å styrke eldreomsorgen, og
ved å delta i prosjektet <Statlig finansiering av eldreomsorgen) mener vi at vi kan oppnå dette.

Dette er en kjempemulighet for Steigen kommune, når vi ser at ansatte og rådmenn i
forsøkskommunene er fomøyde, og dette bidrar til å heve kvaliteten på eldreomsorgen til vare

eldre. Da dette har gitt deltakerkommunene som er med en positiv utgang.

Steigen FRP oppfordrer Steigen kommune på nytt å utrede fordelene med å være med på et

sliktprosjekt i god tidfør søknadsfristen går ut01.02.2020.
Steigen FRP oppfordrer videre Steigen kommune til å søke om å bli med i Statlig finansiering
av eldreomsorgen:
Var nabokommune Fauske vedtok å søke om dette i fonige uke!

Forslaget fra Magne Vik (FRP) falt mot 5 stemmer

Habilitet til Ove Strand (AP) ble vurdert i forhold til forslag fra Rita Lorentsen (SP) og Jacob

Ludvigsen (RødÐ inn mot sak7lll9, og han ble enstemmig vurdert som habil.

Forslag fra Rita Lorentsen (SP) oe Jacob Ludvigsen (Rødt):

Steigen kommune bevilger k. 180.000 til prosjektet gratis skolelunsj i ungdomsskolen for
skoleåret 20201202I. Beløpet vil dekke utgifter til lunsj for 95 elever gjennom hele skoleåret
(190 dager) og er en helfinansiering av drift av prosjektet for nevnte skolear.

Disposisj onsfondet reduseres med tilsvarende sum.

Forslaget fra Rita Lorentsen (SP) og Jacob Ludvigsen (RødÐ ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra Wibeke Aasjord Juul (Vl:
Post plenklipper i investeringsbudsjettet økes med kr 56.100,- til kr. 166.100,-.

Forslaget fra Wibeke Aasjord Juul (V) ble vedtatt mot tre stemmer.
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Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling med tilleggsforslag.

Protokolltilførsel fra AP, H og SV: Disse partiene støtter ikke ansettelse av seniorrådgiver i
administrasjonen.

Vedtaket lyder da som følgende:

1. Rådmannens forslag til årsbudsj ett2020 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 halvar 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 benyttes høyeste lovlige skattøre.
6. Laneopptak 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 550 <Brannveseru) reduseres tilsvarende.
9. Steigen kommune bevilger kr. 180.000 til prosjektet gratis skolelunsj i ungdomsskolen

for skoleåret202012021. Beløpet vil dekke utgifter til lunsj for 95 elever gjennom hele
skoleåret (190 dager) og er en helfinansiering av drift av prosjektet for nevnte skolear.

Disposisj onsfondet reduseres med tilsvarende sum.

10. Post plenklipper i investeringsbudsjettet økes med kr 56.100,- til kr. 166.100,-.

721t9
PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2OI9 - 2O3I

Innstilling:

Vedlagte <Plan for idrett og ffsisk aktiviteÐ vedtas slik den foreligger som en

kommunedelplan i henhold til Plan og bygningslovens kap 1 1, jf $ I 1-15.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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731t9
SPILLEMIDLER 2O2O

Innstilling:

Kommunestyret vedtar følgende prioritering av søknadene om spillemidler for 2020

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 lagerskur/større bod Storsætermark friluftsområde.

Videre vedtar kommunestyret å fornye søknaden om midler til kultursalen.

Behandling:

Forslag fra Sigvart Bjerkenes (SP):
Kommunestyret foreslår at ballbingen i Bogen blir løftet opp på prioriteringslisten

Vedtak:

På bakgrunn av forslag fra Sigvart Bjerkenes (SP) ble vedtaket stemt over punktvrs:

Pkt. I vedtatt mot 3 stemmer
Pkt.z vedtatt mot 4 stemmer
Pkt. 3 vedtatt mot 4 stemmer
Pkt . 4 - 6 Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Vedtaket lyder som følgende:

Kommunestyret vedtar følgende prioritering av søknadene om spillemidler for 2020

Bygging av trase' lysløype Nordfold.
Bygging av ballbinge Nordfold.
Forlengelse av løypetrase' Storsætermark friluft sområde.

Bygging av ballbinge Bogen.
Opparbeidelse av parkeringsplass Storsætermark friluft sområde.
Bygging av lagerskur I større bod Storsætermark friluft sområde.

1.

2.
a
J.

4.
5.

6.

Videre vedtar kommunestyret å fornye søknaden om midler til kultursalen.
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74119

VURDERING AV STILLINGSTITTEL FOR RÅDMANNEN

Innstilling:

Steigen kommune innfører fra 01.01.2020 tittelen Kommunedirektør som erstatning
for Rådmann.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

75119

VENNSKAPSAVTALE MELLOM STEIGEN KOMMUNE OG PODPOROSJE

Innstilling:

Kommunestyret stiller seg positive til å se på muligheten til å videreføre vennskapsavtalen
mellom Steigen og Podporosje.
Ordfører gis mandat til å arbeide videre med saken.

Det forutsettes at Steigen Kommune ikke påtar seg noen økonomiske forpliktelser
ifm nytegning av avtalen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

761t9
VALG AV ELDRENÅN FOR PERIODEN 2019-2023

Innstilling:

Innstilling fra Valgkomiteen på eldreråd

Representanter:
Bjømar Bertheussen, Leines
Sissel Eidissen, Leines
Harald Holmvaag, Bogøy
Solbjørg Jakobsen, Bogøy
Ragnhild Tverback, Nordfold

Vararepresentanter:
Knut Sivertsen, Leinesfi ord
Harald Larsen, Nordfold
Arvid Nødtvedt, Leinesfi ord
Brynhild Bye, Engeløya
Kjersti Olsen, Leines
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Behandling:

Endringsforslag fra Valgnemda v/Rita Lorentsen (SP)

Harald Holmvaag erstattes med Pia Olsen

Vedtak:

Endringsforslag fra Valgnemda v/Rita Lorentsen (SP) ble enstemmig vedtatt og vedtaket lyder
som følgende:

Representanter:
Bjømar Bertheussen, Leines
Sissel Eidissen, Leines
Pia Olsen, Engeløya
Solbjørg Jakobsen, Bogøy
Ragnhild Tverback, Nordfold

Vararepresentanter:
Knut Sivertsen, Leinesfi ord
Harald Larsen, Nordfold
Arvid Nødtvedt, Leinesfi ord
Brynhild Bye, Engeløya
Kjersti Olsen, Leines

77119

VALG AV KOMUNALT UNGDOMSR,4.D 2OI9 .2023

Innstilling:

Etter forslag fra elevrådet velges følgende personer inn i ungdomsrådet i Steigen kommune:

S.klasse:

Representant: Line B. Hønnås

9.klasse

Representant: Marte Berre

l0.klasse

Representant: Eliot A. Nygård

Vara: Marte Aspevold

Vara: Mathilde Helskog

Vara: Magnus Sivertsen

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.
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SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL FORMANNSKAPET

Innstilling:

Som nye vararepresentanter fra posisjonens (SV, V, H, AP og FRP) side til
Fomannskap eI 2019 - 2023 velges

Behandling:

Forslag fra V/ibeke Aasjord Juul (V):
Magne Vik (FRP) og Odd Rikard Bredal (SV) velges som vararepresentanter

Vedtak:

Som nye vararepresentanter fra posisjonens (SV, V, H, AP og FRP) side til
Formannskapet2}l9 - 2023 ble Magne Vik (FRP) og Odd Rikard Bredal (SV) enstemmig
valgt.
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