
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Teamsmøte
06.0s.2020 Tid: 09:00 - 15:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

ØysteinLaxaa (SP), Christina Holmvaag (SP), Rita Lorentsen (SP),

Morten Mehus (SP), Hans Einar Stendahl (SP), Pia Olsen (SP) Thomas
Danielsen (SP), Salve Kildahl (SV), Odd Rikard Bredal (SV), Fred
Eliassen (AP), Ove Strand (AP), Wibeke Aasjord Juul (V),
Ada Haatuft (H), Magne Vik (FRP)
Aase Refsnes (SV), Jacob Ludvigsen (Rødt)
Silje I. Finvik (SV), Bjorulf Ødegård (Rødt)
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Turid Markussen, Dag
Robertsen

Innkalling:
Merknader:

Behandlede saker:

Godkjent
Morten Mehus (SP) kommenterte at <Kommuneplanens samfunnsdel>
burde ha vært i eget arbeidsmøte.
9120 - t8120

Underskrifter: Pia Olsen (SP) og Fred Eliassen (AP)

Drøfting: Kommuneplanens samfunnsdel ble drøftetl det ble gj ennomgått
arbeidsoppsett utsendt fra ordfører

Interpellasioner:

Interpellasjon nr. I

Sak til Kommunestyret fra Steigen FRP:
Steigen Frp er bekymret over at Steigen kommune ikke har ansatt en Ergoterapeutstilling i
Kommunen og dermed ikke fulgt forskriften i helselovgivningen. Ergoterapeut er savnet blant
våre innbyggere. Derfor ber vi om at kommunestyret i dag vedtar vårt forslag til vedtak.

Utdrag fra prop. 71 L som senere ble vedtatt som endring i helselovgivningen.
<Prop.7l L (2016*2017)
Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret,
lovfesting av kompetansekrav m.m.)
1LI.3 Loufesting av krav om ergoterapeut
Når det gjelder ergoterapeuter har det ikke tidligere vært et eksplisitt lovkrav at kommunene
skal ha disse tilknyttet. Foreløpige KOSTRA-tall viser at det per 31. desember 2016 var 86

kommuner som manglet ergoterapeut.

Postadresse:
Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



For ergoterapeutene har det vært en økning ph ca.50-100 årsverk per ar de siste årene, men
økningen har primært skjedd i kommuner som har hatt ergoterapeut frafør.

I henhold til forslaget tas det sikte på at lovkravet først skal settes i kraft fra 1. januar 2020. Pår

det tidspunkt vil det ha gått fire år fra de KOSTRA-tallene vi opererer med nå. Dersom dagens

utvikling fortsetter, er det grunn til hanta at flere av landets kommuner da vil ha ergoterapeut.

Det er likevel krevende å angi nøyaktige økonomiske konsekvenser for kommunene ved å
lovfeste et slikt krav. Både fordi lønnsspennet kan variere, men også fordi det vil variere hvor
stor stillingsandel det vil være behov for, eventuelt at behovet dekkes ved avtale om
enkeltkjøp av nødvendige tjenester. I forbindelse med Opptrappingsplan for habilitering og
rehabilitering(2017-2019) er deti2017 bevilget 200 mill. kroner i statlige
stimuleringsmidler. 100 mill. kroner er tilført kommunene via rammetilskuddet og 91 mill.
kroner er øremerkede midler gjennom en tilskuddsordning. I regelverket for
tilskuddsordningen er det et kriterium for måloppnåelse at kommunen skal ha

ergoterapikompetanse. I opptrappingsplanen er det stilt krav til en viss kommunal
medfinansiering. Det legges opp til at de statlige stimuleringsmidlene til opptrappingsplanen
økes til300 mill. kroner innen 2019,jf. Kommunal og moderniseringsdepartementets
budsjettproposisjon for 2017, Prop. 1 S (2016-2017).>

Forslag til Vedtak fra FRP:
Steigen Kommune lyser ut 100 % Ergoterapeut stilling ved Steigentunet.

Oppstart innen 1. august 2020.

Forslaget fra FRP fikk 4 stemmer (FRP, Rødt, lst SP, 1 st. SV).
13 stemte i mot forslaget (6 st. SP,2 st. SV, AP, V, H)

Forslag SP v/Rita Lorentsen:
Vedtar å be administrasjonen utrede muligheten for et interkommunalt samarbeid for
ergoterapeutstilling inn mot neste års budsj ettbehandling.

Forslaget fra SP fikk 14 stemmer (SP, SV, 1 st. AP, V, H, Rød|
3 stemte i mot forslaget (FRP, 2 st. AP)

Forslas fra AP v/Marit Hansen:
Ber administrasjonen utarbeide en oversikt over lovpålagte tjenester som vi ikke oppfølger.
Begrunnelser for avvik legges ved.

Forslaget fra AP fikk 6 stemmer (AP, H, FRP, Rødt)
l1 stemte i mot forslaget (SP, SV, V)

Vedtak på denne interpellasjonen lyder da som følgende

Steigen kommunestyre vedtar å be administrasjonen utrede muligheten for et
interkommunalt samarbeid for ergoterapeutstilling inn mot neste års
budsjettbehandling.
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Interpellasjon nr.2

Interpellasjon fra Magne Karstein Vik (FrP) om etablering av.lokalt mobbeombud

Alle barn og unge skal ha muligheter til å nå sine mål og drømmer, og alle barn skal ha en

trygg skolehverdag. Dessverre viser undersøkelser at alt for mange barn blir utsatt for
mobbing i skolen. For Fremskrittspartiet er det avgjørende at disse bama, og deres foreldre,
far trjelp og bistand. Det kan man få til gjennom å etablere et lokalt mobbeombud.

Ombudets oppgave vil være å bistå både foreldre, barn og skoler i saker som omhandler
mobbing. Det lokale mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud, som bidrar til å gå råd og
veilede i mobbesaker. Dette er viktig for å sikre at barn og foreldre for den hjelpen de trenger.

Fremskrittspartiet har lenge vært tydeligphatman må fa bukt med mobbingen i skolen, og det

starter med forebyggende arbeid. Det lokale mobbeombudet vil ha en viktig rolle i arbeidet
med å forebygge mobbing i skolen. Ombudet bør samarbeide med skolene om å utarbeide
tiltak for å gi elevene et godt skole- og klassemiljø, ogvil være et viktig verktøy i kampen for
å sikre alle bam en trygg skolehverdag.

Spørsmål:
Deler ordføreren interpellantens syn om at Steigen Kommune bør etableres et lokalt
mobbeombud, for å sikre at alle barn og unge har en trygg og god oppvekst og skolegang?

Forslag til vedtak fra FRP:
Steigen Kommune etablerer et lokalt mobbeombud, som i samarbeid med skolene skal
forebygge mobbing, samt bistå de som opplever dette allerede. Rådmannen bes innarbeide
dette i inneværende års budsjett.

Forslaget fra FRP fikk I stemme (FRP)
16 stemte i mot forslaget (SP, SV, AP, V, H, Rødt)

Interpellasjon nr.3

Interpellasjon fra SP v/Rita Lorentsen ang. <Oppeidbussen>:

Interpellasjonen ble ikke lagt frem, da interpellanten anså det som overflødig etter behandling
av sak 17120.

Interpellasjon nr. 4

Interpellasjon om Fiskeripolitikk fra SP v/Christina Holmvaag:
Uttalelse fra Steigen kommunestyre 6.mai2020
Steigen kommunestyre krever at regjeringen tar hensyn til riksrevisjonens funn, og

utsetter kvotemeldingen!
Fiskerinæringa langs kysten er, og har alltid vært, det viktigste for at folk
har kunnet bo langs kysten av Norge, særlig i Nordland og i Nord Norge forøvrig. Den har gitt
arbeidsplasser både på vann og land, og gitt liv til mange små og store plasser rundt om i
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distriktene. Men næringahar også vært en svært regulert næring.
I fonige uke la Riksrevisjonen frem en rapport om utviklingen innen fiskeripolitikken. De
fremhever at den uheldige utviklingen fra200l2005 bare fortsetter, er svært kritiske til
dette, og påpeker også hvor dårlig samfunnsøkonomi dette er med tap av arbeidsplasser
langs kysten både på land og hav.
Riksrevisjonens funn er at:
* Eierskapettil fartøy med kvoter er konsentrert på færre hender.
* Fartøy med kvoter eies i mindre grad av registrerte fiskere.
* Flåtestrukturen er mindre variert, og fartøyene er færre og større.
* Utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende, men fortsatt lavt.
* Koblingen mellom fartøy og kvote er svekket.
Det har igjen ført til at alt for mye av fisken har forsvunnet fra småsamfunnene, og gjerne
blitt fraktet ut av landet til videre bearbeiding.
Resultat: Færre arbeidsplasser i distriktene, og økende avfolkning.
Her kan en ny fordeling av fiskekvotene være et av redskapene for å rette opp skjevhetene.
Derfor ble det lagt opp til at regjeringens nye kvotemelding skulle behandles i Stortinget
før Riksrevisjonen la frem sin rapport. Det ble bedt om en utsettelse av behandlingen til
etter at Riksrevisjonens rapport forelå, noe som ble vedtatt, men bare med en ukes
utsettelse.
Steigen kommunestyret mener atbare en uke til å sette seg inn i hva Riksrevisjonen
rapporterer er alt for kort tid når det skal inn i en stortingsmelding.
Steigen kommunestyre krever at behandlingen av kvotemeldingen stoppss, og at
regjeringen tar hensyn til utviklingen av kystsamfunnene i nord i en ny
kvotemelding.

Uttalelsen fra Steigen SP ble enstemmig vedtatt

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

Pia Olsen (sign) Fred Eliassen (sign)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 07 .05.2020

l.^prflS^, !-.ft^lotd
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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Saksnr.

9120

10t20

ITI2O

t2120

13120

r4120

tsl20

t6120

t7120

18120

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
18t645
DETALJREGULERINGSPLAN HAUG . G.NR 67 B.NR 4 OG 5

r9lr 85

KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDRINGER I
DETALJREGULERINGSPLAN - RøSSØYA HYTTEFELT

201517

Ånsvrnr,DlNc oc REGNSKAp STEIGEN ALLHUS 2019

201454
REGNSKAP 2OI9

201225

SØKNAD OM TILSKUDD FOR
AVLøSER/LANDBRUKSVIKARORDNING I DIN KOMMUNE

201527

OMPRIORITERING INVESTERINGSBUDSJETTET

20t501
RKK SALTEN OPPGAVEFELLESSKAP NYE VEDTEKTER

2015s8
LOGO OG PROF'IL F'OR STEIGEN KOMMUNE

181257

UTTALELSE OPPEID.BUSSEN

19lt43l
BUDSJETTREGULERING 2O2O
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9120

DETALJREGULERINGSPLAN HAUG . G.NR 67 B.NR 4 OG 5

Innstilling:

Detaljreguleringsplan for Haug vedtas i medhold av plan- og bygningslovens S 12-12, jfr.
vedlagte plankart, planbestemmelser, og planbeskrivelse m/vedlegg.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

t0120
KLAGE PÅ VEDTAK OM ENDRINGER I DETALJREGULERINGSPLAN .
RØSSØYA HYTTEFELT

Innstilling:

En kan ikke se at det framkommer nye opplysninger i klagen. Vedtak i sak6120 av 11.2.2020
opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig vedtak.

Behandling:

Habilitet
Thomas Danielsen, SP ba om å få sin habilitet vurdert pga.at grunneier i saken, er et
søskenbarn og gudfar til han.
Ved avstemning så erklærte 13 stemmer han for habil (SP, H, AP, SV 1 st., Rød|
3 stemte for at han var inhabil (V, SV 2 st.)

Forslag fra Magne Vik, FRP:
For at søker skal få belyst sin sak tilstrekkelig, så sendes denne tilbake til Plan- og
ressursutvalget. Ønsker at de drar på befaring.

Forlaget fra FRP fikk 14 stemmer (SP 6 st., SV 2 st., AP, V, Rødt)
3 stemte i mot forslaget (SP 1 st., SV I st., H)

Vedtak:

Vedtaket lyder da som følgende:
For at søker skal få belyst sin sak tilstrekkelig, så sendes denne tilbake til Plan- og
ressursutvalget. Ønsker at de drar på befaring.
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tU20
Ånsvrnr,DlNc oc REGNSKAp STEIGEN ALLHUS 2019

Innstilling:

Kommunestyret godkjenner regnskap og årsmelding for 2019 for Steigen Allhus KF

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen

12120

REGNSKAP 2OI9

Innstilling:

Kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet med kommunedirektørens beretning og
revisors uttalelse som Steigen kommunes regnskap for 2019.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

t3t20
SØKNAD OM TILSKUDD FOR AVLØSER/LANDBRUKSVIKARORDNING I DIN
KOMMUNE

Innstilling

Formannskapet tilrår at kommunestyret bevilger 40.000,- kr til Landbrukstjenester Salten og
Lofoten i2020.
20.000,- kr av dette beløpet øremerkes innføringskurs i fiøsstell for avløsere i Steigen.
Finansiering: Eksisterende budsjett på ansvar 190.

Behandling

Innstillingen ble satt opp mot administrasjonens innstilling til formannskapet.
Denne lyder:
Steigen kommune vedtar å avslå søknad om tilskudd fra Landbruks$enester Salten og
Lofoten. Denne typen driftstilskudd må avklares og vedtas i kommunestyrets ordinære

budsjettprosess.
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Vedtak:

Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer (SP, AP, V, SV 1 st., Rødt, FRP)
3 stemte for administrasjonens innstilling til formannskapet (SV 2 st., H)

Vedtaket lyder da som følgende:
Formannskapet tilrår at kommunestyret bevilger 40.000,- kr til Landbrukstjenester
Salten og Lofoten i2020.
20.000r- kr av dette beløpet øremerkes innføringskirrs i fjøsstell for avløsere i Steigen.
Finansiering: Eksisterende budsjett på ansvar 190.

t4/20
OMPRIORITERING INVESTERINGSBUDSJETTET

Innstilling:

Vedtatte investeringsprosjekt <Rådhuset fasade og lensmannskontor (2020)> utsettes til202l.
Av lånerammen til dette prosjektet (1,75 million kroner) omdisponeres inntil 1 million kroner

til utbedring av fasade på Sentralskolen iløpetav 2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

tsl20
RKK SALTEN OPPGAVEF'ELLESSKAP
NYE VEDTEKTER

Innstilling:

Steigen kommune vedtar nye vedtekter og samarbeidsavtale for RKK Salten oppgavefelleskap

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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r6120
LOGO OG PROFIL FOR STEIGEN KOMMUNE

Innstilling

Steigen kommunes logo vedtas med de varianter, fonter, farger og regler som framgår på side
2 og3 i profilhandbok av 2020. Det er ikke anledning til å benytte awikende varianter av
Steigen kommunes logo.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

17120

UTTALELSE OPPEID-BUSSEN

Innstilling:

Ordfører legger frem forslag til uttalelse i møtet.

Behandling

Forslag til vedtak fra Wibeke Aasjord Juul (V)

Kommunestyret vedtar følgende uttalelse om <Oppeidbussen>;

Uttalelse fra Steigen Kommunestyre vedrørende <Oppeidbussen>
Kommunestyret i Steigen ber Nordland Fylkeskommune om å gjenopprette rute 18-571 Bodø-
Fauske-Drag-Oppeid, samt utvide 18-556 Nordfold-Skjelvareid-Tømmerneset - slik at bussen
korresponderer daglig med Oppeidbussen om morgenen ved Steigen Kryss. Kommunestyret i
Steigen ønsker å støtte Hamarøy, Sørfold og Fauske kommune i sitt krav om at befolkningen i
Nord-Salten og innbyggere som bor langs ruten Oppeid - Innhavet - Fauske - Bodø sikres et
kollektivtilbud som svarer opp behovet for reisende som benytter tjenester i Fauske og Bodø,
som er våre nærbyer. Hurtigbåttilbudet i Steigen utgjør i perioder med darlig vær og hyppige
kanselleringer, et upålitelig kollektivtilbud.
Oppeid-bussen har i mange år hatt rute mellom Hamarøy og Bodø mandag - fredag hele året.

Dette har vært et viktig kommunikasjonstilbud for mange i hele Nord-Salten, Sørfold og
Fauske - samt ytre bydeler i Bodø. Ved nytt bussanbud i2019 ble ruten foreslått fiernet, noe

som Steigen kommune med flere kommuner hadde sterke innsigelser til i høringsrunden.
Dette ble ikke tatt til etterretning - og busstilbud bortfalt fra2020
I ny ruteplan ble det fra Steigen i rute 18-556 satt opp en bestillingsbuss som korresponderer
med nordgående og sørgående langrute som passerer Steigen Kryss ca 10.15 om morgenen.
For passasjerer som skal benytte seg av timer på sykehus, hos lege, oppkjøring, passfornyelse

og tilsvarende tjenester i Fauske eller Bodø, kan det anføres at langrutene ankommer Bodø
veldig sent på dagen. Dette medfører at vinduet for å benytte seg av slike tjenester er
marginalt før normal stengetid, mellom kl l4 og 15.30 (Bodø). Oppeidbussen ankom Bodø
kl 10.45.
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Steigen er også kjent med at kommunene, spesieltHamarøy kommune, har gjort iherdige
forsøk med å fa omgjort nedleggingen av busstilbudet uten å nå frem med sine krav - eller
komme i posisjon for å diskutere løsninger med samferdselsavdelingen
Steigen kommunestyre ber Nordland Fylkeskommune om snarest å sette Oppeidbussen og et
løsningsorientert arbeide rundt denne ruten, på agendaen. Oppeidbussen har tjent som en

robust samferdselsåre mellom vårt distrikt og regionsentraene i Salten gjennom mange å'r, og
har fra et distriktsperspektiv vært flittig benyttet i befolkningen.

Vedtak:

Forslaget fra Venstre v/Wibeke Aasjord Juul ble enstemmig vedtatt.

t8120
BUDSJETTREGULERING 2O2O

Innstilling:

I henhold til kommunelovens $ 14-14 vedtas det å innarbeide bevilgningen av laneopptak i
Husbanken på kr. 6 mill. og videre utlån av disse midlene i investeringsbudsjettetfor 2020,

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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