
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset
11.022020 Tid:09:00- 18.20

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

Øystein Laxaa (SP), Christina F. Holmvaag (SP), Morten Mehus (SP),
Hans - Einar Stendal (SP), Thomas J. Danielsen (SP), Rita Lorentsen
(SP), Pia Olsen (SP), Salve Kildahl (SV), Odd Rikard Bredal (SV),
Fred S. Eliassen (AP), Ove Strand (AP), Kine R. Berg (AP),
Wibeke Aasjord Juul (V), Ada C. Haatuft (H), Magne K. Vik (FRP),
Jacob D. Ludvigsen (Rødt)
Aase Refsnes (SV)
Silje I. Finvik (SV)
Marita Olsen (SP) på sak7l20
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Nina Haugli, Berit Woie-Berg,
Turid Markussen, Dag Robertsen, Kenneth Holen, Gunnar Svalbjørg.

Innkalling:

Merknader:

Godkjent

Odd Rikard Bredal (SV) innvilget permisjon fra kl. 14.00 og deltok
ikke på sak ll20 -7l2Ù.Ingen vararepresentant kunne møte.
Morten Mehus (SP) innvilget permisjon fra kl. 15.45 og deltok ikke på
sak2l20 - 6120.

Christina Holmvaag (SP) innvilget permisjon fra kl. 17.30. Deltok ikke
päsak5120.
Silje I. Finvik (SV) innvilget permisjon fra kl. 17.30. Deltok ikke på sak
s120.

I sak7l20 ble det stilt spørsmål om habilitet til Pia Olsen (SP), hun ble
enstemmig vurdert som inhabil, her var Marita Olsen (SP) kalt inn som
vararepresentant for SP.

Hans Einar Stendahl ba om å fä vurdert sin habilitet,pga. nært
slektskap til søker. Enstemmig vedtatt som inhabil.
Kine Berg ba om å få vurdert sin habilitet i saken pga. vennskap til
søker. Vurdert habil med ti stemmer for og en stemme imot.
Christina Holmvaag ba om å fa vurdert sin habilitet i saken pga.

vennskap til søker. Vurdert habil med ti stemmer for og en stemme
imot.
Thomas Danielsen ba om å få vurdert sin habilitet i saken pga.

vennskap til søker. Vurdert habil med ti stemmer for og en stemme
imot.
Morten Mehus ba om å Ë vurdert sin habilitet i saken pga. vennskap til
søker. Vurdert habil med ti stemmer for og en stemme imot.

Postadresse:

Rådhuset

828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 8800
Telefaks:



Behandlede saker: ll20 -7120

Underskrifter: Pia Olsen (SP) og Ove Strand (AP)

Drøftingssak: Kommuneplanens samfunnsdel, FN' s bærekraft småI, verdidebatt.

Orienteringer:
- Orientering fra Salten Brann IUA
- Orientering om sykefraværet vlDagRobertsen
- Orientering om tildelingskontorets arbeid v/Ì.{ina Haugli.
- Orientering om regnskapet hittil i år
- Orientering (Trygg økonomi> v/Tordis Sofie Langseth
- Orienteringssak Vennskapssamarbeidet Podporosje v/ordfører Wibeke Aa. Juul

Spørsmål:

Fred Eliassen(AP) spør:
Vi forstår det har vært problemer med TV-signaler på Steigentunet.
Spørsmål: Er dette ordnet opp i?
Spørsmål: Er det slik at enkelte beboere har vært uten TV-signal en lengre periode?

Andreas Sletten, leder PUD svarer:
Svar spm.1 : Nei. Det jobbes med saken. Tekniker er etter planen til stede i dag.

For å undersøke og kartlegge hva som er problemet.
Svar spm.2: Vi har forstått det sånn at enkelte beboere har hatt varierende kvalitet på
TV-signalet over noe tid.

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

Pia Olsen (sign.) Ove Strand (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, I I .02.2020

Á8"9Å*L t\rt)rh,N
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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Saksnr.

U20

2120

3120

4120

sl20

6120

7120

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
20190
SAMMENSETNING AV MEDLEMMER I ARBEIDSMILJøUTVALGET
NY BEHANDLING

201102

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN

20n65
VALG AV REPRESENTANTER TIL NÅUNT FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

t9lt090
VALG AV ELDRENÅU FOR PERIODEN 2O19-2023

171832

SALG AV N.ÐRINGSAREAL I NORDFOLD HAVN

l 9/1 8s
SØKNAD OM ENDRINGER I REGULERINGSBESTEMMELSER
RØSSØY HYTTEOMNÅON

t9lt2s7
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL. N,ItrRINGSVIRKSOMHET GNR 76 BNR 3
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U20
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, og
4 representanter fra arbeidstakersiden. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter kommunestyrets
behandling av saken.

Kommunestyret orienteres om AMUs arbeid gjennom en halvårlig rapportering.

Behandling

Omforent tilleggsforslag fra Ove Strand (AP) og Morten Mehus (SP)

Ordfører skal ha møte- og talerett i AMU. AMU skal rapportere til formannskapet4 ganger pr.
år.

Vedtak:

Administrasjonens forslag med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da som følgende:

Steigen kommunestyre vedtar å endre sammensetningen av medlemmer i Steigen
Arbeidsmiljøutvalg til4 representanter fra administrasjonen på arbeidsgiversiden, og
4 representanter fra arbeidstakersiden. Vedtaket iverksettes umiddelbart etter
kommunestyrets behandling av saken.
Ordfører skal ha møte- og talerett i AMU. AMU skal rapportere til formannskapet
4 ganger pr. år.

2120

REGLEMENT F'OR FOLKEVALGTE ORGAN

Innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til reglement for saksbehandling i folkevalgte organ, slik det
foreligger pr. 04.02.20, tilpasset med de justeringer som kom fra formannskapet i møte
29.0t.20.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra Steigen AP:
Steigen Arbeiderparti ønsker å presisere at eldrerådet kan be om å få en representant tilstede i
kommunestyret med talerett, men uten stemmerett i saker av særskilt betydning for eldrerådets
oppgaver. Dette vil også gjelde representant fra ungdomsrådet og rådet for personer med
funksjonsnedsettelse.

Vedtak:

Administrasjonens innstilling ble satt opp mot administrasjonens tilleggsforslagfra
Steigen Arbeiderparti.
Administrasjonens innstilling ble vedtatt med l0 mot 5 stemmer.

3120

VALG AV REPRESENTANTER TIL NÅNNT FOR PERSONER MED
FUNKSJONSNEDSETTELSE

Innstilling:

Valgnemdas forslag til representanter til Rådet for personer med funksjonsnedsettelse:

Medlemmer:
l. Fred Eliassen, Nordfold (pol.repr)
2. Bente Markussen, Leinesfiord
3. Ann M. Pedersen,Engeløya

Varamedlemmer:
1. Jan I. Andersen, Leines (pol.repr)
2. Atn Rita Nilsen, Engeløya
3. Torbjørn Hjertø, Nordfold

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

4120

VALG AV ELDRENÅN TON PERIODEN 2019.2023

Innstilling:

Kommunestyret opphever valget av eldreråd for 2019-2023 g1ort i sak 76119, 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/varamedlemmer, med felles
vararepresentanter for disse.

Nytt reglement for eldrerådet utformes i samarbeid med eldrerådet, og legges fram for vedtak i
kommunestyret i løpetav 2020.
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Valgnemdas forslag til nytt eldreråd i perioden 2020 - 2023:
Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Sissel Eidissen, Leines 1. Knut Sivertsen, Leinesfiord
2.Harald Holmvaag, Straumfiord 2. Arvid Nødtvedt, Nordskot
3. Solbjørg Jacobsen, Bogøy 3. Brynhild Bye, Engeløya
4.Pia Olsen, Engeløya(pol.repr.) 4. Kjersti Olsen, Leines (pol.vara)
5. Arne B. Vaag, Engeløya (pol.repr.) 5. Fred Eliassen, Nordfold þol.repr.)

Behandling:

Ordfører leste opp brev fra Steigen Pensjonistforbund av. I l.februar 2020 der de trekker sitt
forslag på representanter til eldrerådet.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

sl20
SALG AV N,¡trRINGSAREAL I NORDFOLD HAVN

Innstilling:

Formannskapet opprettholder sitt vedtak (50117). Salg av næringsareal i Nordfold havn
gjennomføres i henhold til de prinsipper som fremgår i saksutredningen.

Behandling:

Møtet ble lukket under behandlingen av saken. Jfr. kommuneloven $ 11-5, 3.ledd bokstav b,
jfr. offentlighetsloven $ 23. Dette ble vedtatt mot en stemme.

Forslag fra Steigen AP: Ønsker å utsette saken om salg av næringsareal i Nordfold havn til
formannskapets møte 1I.03.20.
Administrasjonen gis mandat til åjobbe videre med særlig pkt. 1,3 og 4 þris og vilkår)

Vedtak:

Utsettelsesforslag fra Steigen Ap ble vedtatt med 12 mot I stemme.

6120

SØKNAD OM ENDRINGER I REGULERINGSBESTEMMELSER
RØSSøY HYTTEOMRÅDE

Innstilling:

Endringer i detaljreguleringsplan for Røssøy hlrttefelt, jfr vedlagte plankart, planbestemmelser
og tillegg til planbeskrivelse, vedtas i henhold til pbl. ç 12-12.
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Det vurderes at de foreslåtte endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for
øvrig, at de ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige
natur- og friluftsområder. Saken behandles derfor som en mindre endring, jf pbl $ 12-14,
andre ledd.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

7120

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL -
NÆ,RINGSVIRKSOMHET GNR 76 BNR 3

Innstilling:

1. Det gis dispensasjon for servicebygg på 85 m2 for restaurant og overnatting. Herunder
gis det også dispensasjon til opparbeiding av grøntareal og parkeringsplass i henhold
til vedlagt situasjonsplan. Dette begrunnes i at hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig
tilsidesatt. I tillegg anses fordelene ved å gi dispensasjon å være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

2. Det gis ikke dispensasjon for nybygg til treningssenter, SPA/velvære og frsikalsk
behandling. Dette begrunnes i at kommunen anser området som lite egnet plassering
av slik næringsvirksomhet.

Hvis ikke dispensasjonen er tatt i bruk senest 3 år etter at den er gitt, faller den bort.

Behandling

Rita Lorentsen (SP) fremmet følgende forslag i plan- og ressursutvalgets møte29.0I.20:

Det gis dispensasjon for servicebygg pä85m2 for restaurant og overnatting og treningssenter
med spa/velvære og det som hører naturlig til, på 170m2. Herunder gis det også dispensasjon
til opparbeiding av grøntareal og parkeringsplass i henhold til vedlagt situasjonsplan. Dette
begrunnes i at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg anses fordelene ved å gi
dispensasjon å være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Hvis ikke dispensasjonen er tatt i bruk senest 3 år etter at den er gitt, faller den bort.

Vedtak:

Forslaget fra Plan----og ressursutvalget v/ Rita Lorentsen ble enstemmig vedtatt.
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