
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 29.01.2020 Tid: 09:00 - 15:10

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Wibeke Aasjord Juul (V), Ove Strand (AP), Christina F. Holmvaag
(SP), Morten Mehus (SP)
Aase Refsnes (SV)
Salve Kildahl (SV)
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Gunnar Svalbjørg, Dag
Robertsen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Godkjent
Ingen merknader
U20 -8120

Underskrifter: Morten Mehus (SP) og Ove Strand (AP)

Orienteringssaker: Cermaq v/ Snorre Jonassen informerte om iFarm
Ordfører Wibeke Aasjord Juul informerte om samferdselstilbudet
Leder for PUD Andreas Sletten gav informasjon om arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel
Kommunedirektør Tordis Sofie Langseth informerte om
(Trygg økonomi>

Drøftingssaker: Evaluering av budsjettprosessen
Henvendelse fra ordfører i Podporosje

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

Morten Mehus (sign.) Ove Strand (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord , 30 .01 .2020

I"tf od4" *fter:pr^.,-t*L

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



SAKSLISTE

Saksnr Arkivsaksnr.
Tittel
20187

MELDING OM DELEGERTE VEDTAK FORMANNSKAPET
26.11.2019 - 20.01.2020

U20

2120 20188
ARBEID S GIVERS TRATEGI DRØFTINGER KS DEBATTHEF TE 2O2O

3120 201102
REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN

4120 20190
SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET
NY BEHANDLING

sl20 19/101s
SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - LEINESFJORD

6120 19lt090
NY BEHANDLING, VALG AV ELDREN,Ä.O T'ON PERIODEN 2019-2023

7120 201103

HØRINGSUTTALELSE: SKATTELEGGING AV HAVBRUKSVIRKSOMHET

8120 t71832
SALG AV NÆRINGSAREAL I NORDFOLD HA\TN
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U20
MELDING OM DELEGERTE VEDTAK
FORMANNSKAPET 26.11.2019 - 20.0r.2020

Innstilling

Meldinger om delegerte vedtak i perioden 26.11.2019 til 20.01.2020 tas til etterretning.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.

2120

ARBEIDSGIVERSTRATEGI DRØFTINGER
KS DEBATTHEFTE 2O2O

Innstilling

Steigen Formannskap vedtar fremlagte uttalelse og svar til Strategikonferansens
debatthefte2020, med eventuelle tillegg og endringer fremkommet i møtet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

3120

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN

Innstilling

Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar forslag til reglement for saksbehandling
i folkevalgte organ, slik det foreligger pr.22.01.2020.

Behandling:

Forslag i møtet om følgende endring:
I reglementet tilføyes bestemmelser om KF (kommunalt foretaÐ ogrcferatføring av
avstemninger. Spønetimen er det frist for å levere til k1.08.00 - 2 virkedager før møter

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilt med tilføyelser
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Vedtaket lyder da som følgende

Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar forslag til reglement for saksbehandling
i folkevalgte organ, slik det foreligger pr.22.01.2020.
I reglementet tilføyes bestemmelser om KF (kommunalt foretak) og referatføring av
avstemninger. Spørretimen er det frist for å levere til k1.08.00 - 2 virkedager før møter.

4120

SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJØUTVALGET
NY BEHANDLING

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar å endre sammensetningen av medlemmer i Steigen
Arbeidsmiljøutvalg til 4 representanter fra administrasjonen på arbeidsgiversiden, oE 4
representanter fra arbeidstakersiden. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter
kommunestyrets behandling av saken.

Behandling:

Tilleggsforslag fra Wibeke Aasjord Juul (V):
Kommunestyret orienteres om AMUs arbeid gjennom en halvårlig rapportering.

Vedtak:
Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da som følgende:

Steigen kommunestyre vedtar å endre sammensetningen av medlemmer i Steigen
Arbeidsmiljøutvalg til 4 representanter fra administrasjonen på arbeidsgiversiden, oE 4

representanter fra arbeidstakersiden. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter
kommunestyrets behandling av saken.
Kommunestyret orienteres om AMUs arbeid giennom en halvårlig rapportering.

sl20
SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - LEINESFJORI)

Innstilling:

Det gis fritak fra vilkåret (Sak 20119) om å utarbeide felles reguleringsplan for gnr 21,
bnr 218 og gnr 2l,bnr 20.

Ved utarbeidelse av reguleringsplan for gnr 21, bnr 218 skal det legges til rette for
framtidig utvikling også av bnr. 20.

Øvrige vilkår og opsjon i sak 20119 videreføres uforandret.
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Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

6120

NY BEHANDLING, VALG AV ELDREnÅU rOn PERTODEN 2019-2023

Innstilling:

Formannskapet tilrår at kommunestyret opphever valget av eldreråd for 2019-2023
giort i sak76ll9, og velger et nytt eldreråd bestående av

- tre medlemmer valgt blant forslagene fra pensjonistforbundet, med felles
vararepresentanter for disse

- to medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmero med
felles vararepresentanter for disse.

Nytt reglement for eldrerådet utformes i samarbeid med eldrerådet, og legges fram for
vedtak i kommunestyret i løpet av 2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

7120

HØRINGSUTTALELSE: SKATTELEGGING AV HAVBRUKSVIRKSOMHET

Innstilling:
Steigen kommune ved formannskapet viser til høring på NOU 2019:18
havbruksbeskatning.

Steigen kommune tilkjennegir med dette at man gir full tilslutning til høringsuttalelse
gitt av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK),

Vi mener at en vesentlig det av inntektene skal ligge igien i vertskommunen, samtidig må
det være et mål at inntektene er stabile. At mere av inntektene skal overføres til andre
kommuner giennom skattejevningen mener Steigen kommune er en feil politikk som
bryter med prinsippet om at naturgitte verdier skal ligge igien i vertskommunen.

Behandling:

SP v / Christina F. Holmvaag la frem alternativt forslag til uttalelse.
Ordfører'Wibeke Aasjord Juul la frem forslag til ny innstilling:

Formannskapet vedtar framlagt forslag til uttalelse, med supplering fra SP's forslag angående
fordelingsnøkkel.
Ordfører gis fullmakt til redigering av uttalelsen, som sendes inn fra Formannskapet.
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Vedtak:

Ny innstilling til vedtak fra ordfører Wibeke Aasjord Juul ble enstemmig vedtatt og vedtaket
lyder da som følgende:

Formannskapet vedtar framlagt forslag til uttalelse, med supplering fra SPns forslag
angående fordelingsnøkkel.
Ordfører gis fullmakt til redigering av uttalelsenn som sendes inn fra Formannskapet.

8120

SALG AV N,If,RINGSAREAL I NORDFOLD HAVN

Innstilling:

Formannskapet opprettholder sitt vedtak (50/17). Salg av næringsareal i Nordfold havn
giennomføres i henhold til de prinsipper som fremgår i saksutredningen.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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