
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen formannskap

Møtested
Møtedato

Rådhuset
27.0s.2020 Tid: 09:00 - 15:10

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Orientering:

Drøfting:

Innkalling:

Merknader:

Behandlede saker: 28120 -37120

Underskrifter: Christina F. Holmvaag og Fred Eliassen

Møtet startet med generalforsamling i Steigen Vekst AS kl. 08.30

Aase Refsnes (SV), Morten Mehus (SP), Christina F. Holmvaag (SP)

Wibeke Aasjord Juul (V) deltok via teams
Ove Strand (AP)
Fred Eliassen (AP)
Tordis Sofie Langseth, Andreas Sletten, Turid Markussen, Einar Stødle

Godkjent

I sak34120 stilte Wibeke Aasjord Juul spørsmål om sin habilitet på
grunn av at hun er styreleder i et reiselivsselskap i Steigen. Ble
enstemmig erklært habil.
I sak37l20 ba Christina F. Holmvaag om at hennes habilitet ble vurdert
da hun er regnskapsfører for Dyrlegen i Nord Salten, har daglig kontakt
med leder for bedriften. Er i tillegg også økonomisk rådgiver for dem.
Ble erklært enstemmig inhabil og Rita Lorentsen (SP) stilte som vara i
denne saken.

* Kommuneoverlege Einar Stødle orienterte om situasjonen rundt
korona-epidimien.

* Trygg økonomi v / kommunedirektør Tordis Sofie Langseth

Kommuneplanens samfunnsdel ble drøftet.

Postadresse:
Rådhuset
828I 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 phmøtet.

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

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 27 .05.2020

tJrblrrll" lfr:øj^nF,-/;
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen
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Saksnr

28120

29120

30120

3U20

32120

33120

34120

35120

36120

37120

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
201572

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSKATT FOR 2O2O

201573
SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT F'OR 2O2O

201574
SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT FOR 2O2O

201637

PERMISJON FRA POLITISKE VERV

201678

STIFTELSEN NYGÅRDHEIMEN - VALG TIL STYRET

201684
UTTALELSE VEDR. SKATTELEGGING AV HAVBRUKSN,BRINGEN

201680
SØKNAD OM MARKEDSSTØTTE FRA STEIGEN KOMMUNE.
SOMMERKAMPANJE B'ODØ OG SALTEN 2O2O

201681

TILTAKSPLAN 2O2O . VISIT BODØ OG STEIGEN KOMMUNE

201683
MULIGHETSSTUDIE OG TILSTANDSVURDERING . RÅITTUSNT

201682
VETERIN,4,RVAKT
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28120

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSKATT FOR 2O2O

Innstilling:

Steigen formannskap avslår søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt for 2020 fra
Villa Haugen AS. Det er ikke framlagt dokumentasjon på at skatteyters totale betalingsevne er

betydelig svekket, og en vet heller ikke hvordan det totale økonomiske resultat vil bli for
bedriften i2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

29120

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT FOR 2O2O

Innstilling:

Steigen formannskap avslår søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt for 2020 fra Børge
Ousland AS. Det er ikke framlagt dokumentasjon på at skatteyters totale betalingsevne er
betydelig svekket, og en vet heller ikke hvordan det totale økonomiske resultat vil bli for
bedriften i2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

30120

SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT FOR 2O2O

Innstilling:

Steigen formannskap avslår søknaden om ettergivelse av eiendomsskatt for 2020 fra
Naustholmen/Norske Skaug AS. Det er ikke framlagt dokumentasjon på at skatteyters totale
betalingsevne er betydelig svekket, og en vet heller ikke hvordan det totale økonomiske
resultat vil bli for bedrifteni2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.
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3t/20
PERMISJON FRA POLITISKE VERV

Innstilling:

Ada C. Haatuft innvilges permisjon fra sine verv - som nestleder Plan- og ressursutvalget og
som fast representant for Høyre i kommunestyret.
Perioden det søkes permisjon er fra 19. mai 2020 og frem til og med 3l . desember 2020.

Som nestleder i Plan- og ressursutvalget velges .. . .... for samme periode

Behandling:

Forslag i møtet fra administrasj onen:

I. Formannskapet innvilger Ada C. Haatuft permisjon fra sine verv - som nestleder Plan- og
ressursutvalget og som fast representant for Høyre i kommunestyret.
Perioden det søkes permisjon er fra 19. mai 2020 og frem til og med 31. desember 2020.

IL Formannskapet ber Kommunestyret velge ny nestleder i Plan- og ressursutvalget for samme
periode.

Endringen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtaket lyder da som følgende:

I. Formannskapet innvilger Ada C. Haatuft permisjon fra sine verv -
som nestleder Plan- og ressursutvalget og som fast representant for Høyre i
kommunestyret.
Perioden det søkes permisjon er fra 1.9. mai 2020 ogfrem til og med 31. desember 2420.

II. Formannskapet ber Kommunestyret velge ny nestleder i Plan- og ressursutvalget for
samme periode.
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32/20
STIFTELSEN NYGÅRDHEIMEN. VALG TIL STYRET

Innstilling

Knut Andersen oppnevnes som styremedlem i Stiftelsen Nygårdheimen fram til
kommunevalget2023.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.

33120

UTTALELSE VEDR. SKATTELEGGING AV HAVBRUKSNÆRINGEN

Innstilling:

Steigen formannskap vedtar fremlagte uttalelse vedrørende <Skattelegging av
havbruksnæringen og inntekter til havbrukskommunene>.

Behandling:

Arbeiderpartiet og Senterpartiet la frem et alternativt forslag til en uttalelse.

Unalelse RNB: Skattelegging av havbruksnæringen og innteher til havbrulcskommunene.

Iforbindelse med Revidert Nasjonal budsjettforeslo regieringen en ny skattelegging av
havbrulcsnæringen med en produl<sjonsavgift på løl<s, ørret og regnbueøruet i statsbudsjettet

for 2021. Avgften er satt til 40 øre per kg produsertfisk. Samtidig somforslaget om
skattelegging av havbrulcsnæringen ble offintliggiort, foreslo også regieringen en endring i
fordelingen av inntekter fra salg av nye tillatelser. I dag mottør havbrukskommunene- og

fllkene 80oÅ av inntehenefra salg og ølcning i tillatelsene. Regjeringenforslår nå at staten
skal motta 75 o% av inntektenefra 2022 og 25 % skal tilfalle havbrukskommuner- ogfylker.

Regjeringenforslår også at I milliard tilføres kommunene hvert år i 2020 og 2021. De
anslåtte inntektene fra salg av konsesjoner bare i 2020 ligger på 5 milliarder lcroner. I en

normalfordelingville 4 milliqrder tilfalle havbrul$kommuner- ogfylker. Regjeringensforslag
vil altså bety at lEstkommunene fratas 2 milliarder lcroner som kan brukes på kommunale
tjenester og næringsutvikling. Om regjeringens forslag til fordelingsnøkkel lå til grunnfor
utbetalinger i 20I 8, ville det for Steigen kommune bety en reduksjon fra 3 I ,5 millioner til 8,2
millioner. Dette er en redulcsjon på 74 % i direhe overføringer fra Havbrulcsfondet. Innføring
øv produlrsjonsavgift medførste utbetaling i 2022 knn på ingen måte forsvare de forventede
reduserte utbetalingene i 2020 og 2021.
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Steigen kommune mener at det er vihig at stabile innteher tilfaller havbrukskommunene, som
tilrettelegger for næringen og tilbyr kommunale tjenester.

Selv om aulcsjonsinntektene er av variabel knraher er det disse som ligger som helt
nødvendige insentiiver for det omfattende og kostnadslcrevende ørbeidet som legges ned i
planarbeider og arealforvaltning i de kommuner som ønsker å legge til rette for varig
næringsutvikling innenfor havbruk. Med regjeringens forventning til videre vekst innenfor
næringen i årene som kommer er det derfor viktig at disse inntektene også ifremtiden i stor
grad tilfaller kammuner ogfylker som satser på havbruk

Havbrul<snæringen er også tydelig at de ønsker at inntehene tilfuller kommunene og at dette
brukes på å tilby gode kommunale tjenester, slik at næringen igjenfar reløuttert nødvendig
ar b e ids lv aft til di s tr ih ene.

Steigen Formannskøp lvever derfor

- Enforutsigbar og god innteh til kommuner som tilretteleggerfor havbrulcsnæringen

- En produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. Denne avgiften må gå uavkortet til
havbrul<s kommunene - o g fylke ne.

- At 80 o% inntektene fra Havbrulcsfondetfortsatt tilfaller havbrukskommunene og

fylkeskommunene, slik somfordelingsnøkkelen er i dag, og at denne ordningen består
minimum frem til 2024. Dette for en mer forutsigbar inntekt til havbrulcskommunene - og

fylkene

Under behandlingen kom formannskapet frem til omforent ordlyd på uttalelsen:

Uttalelse RNB: Skattelegging av havbruksnæringen og inntekter til
havbrukskommunene.
I forbindelse med Revidert Nasjonal budsjett foreslo regieringen en ny skattelegging av

havbruksnæringen med en produksjonsavgift på laks, øruet og regnbueørret i
statsbudsjettet for 2021 . Avgiften er satt til40 øre per kg produsert fisk. Samtidig som

forslaget om skattelegging av havbruksnæringen ble offentliggjort, foreslo også

regieringen en endring i fordelingen av inntekter fra salg av nye tillatelser.I dag mottar
havbrukskommunene- og fylkene 807o av inntektene fra salg og økning i tillatelsene.

Regieringen forslår nå at staten skal motta 75 o av inntektene fra 2022 og25 Y" skal
tilfalle havbrukskommuner- og fylker.

Regieringen forslår også at 1 milliard tilføres kommunene hvert år i2020 og202l.De
anslåtte inntektene fra salg av konsesjoner bare i2020ligger på 5 milliarder kroner.I en

normal fordeling ville 4 milliarder tilfalle havbrukskommuner- og fylker. Regieringens

forslag vil altså bety at kystkommunene fratas 2 milliarder kroner som kan brukes på

kommunale tjenester og næringsutvikling. Om regieringens forslag til fordelingsnøkkel
lå til grunn for utbetalinger i 2018, ville det for Steigen kommune bety en reduksjon fra
31,5 millioner til 8,2 millioner. Dette er en reduksjon ph74 7o i direkte overføringer fra
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Havbruksfondet.Innføring av produksjonsavgift med første utbetaling i2022 kan på

ingen måte forsvare de forventede reduserte utbetalingene i 2020 og202l.

Steigen kommune mener at det er viktig at stabile inntekter tilfaller
havbrukskommunene, som tilrettelegger for næringen og tilbyr kommunale tjenester.

Selv om auksjonsinntektene er av variabel karakter er det disse som ligger som helt
nødvendige insentiver for det omfattende og kostnadskrevende arbeidet som legges ned i
planarbeider og arealforvaltning i de kommuner som ønsker å legge til rette for varig
næringsutvikling innenfor havbruk. Med regieringens forventning til videre vekst

innenfor næringen i årene som kommer er det derfor viktig at disse inntektene også i
fremtiden i stor grad tilfaller kommuner og ftlker som satser på havbruk.

Havbruksnæringen er også tydelig at de ønsker at inntektene tilfaller kommunene og at
dette brukes på å tilby gode kommunale tjenester, slik at næringen igien får rekruttert
nødvendig arbeidskraft til distriktene.

Steigen Formannskap krever derfor:

- En forutsigbar og god inntekt til kommuner som tilrettelegger for havbruksnæringen

- En produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert fisk. Denne avgiften må gå

uavkortet til havbrukskommunene - og fflkene.

- Steigen kommune kan ikke godta at inntektene ved salg av nye tillatelser og økt
kapasitet i eksisterende tillatelser i stor grad tilfaller staten. Steigen kommune krever at
80 Vo av inntektene tilfaller kommunene og fylkeskommunene, slik som

fordelingsnøkkelen er i dag.

- Steigen kommune krever at dagens ordning med havbruksfond forlenges til å gielde
2020 og2021 slik at80 o/o av inntektene tilfaller kommunene og fylkeskommunene

Vedtak:

Steigen formannskap vedtar enstemmig omforent uttalelse vedrørende <Skattelegging av
havbruksnæringen og inntekter til havbrukskommunene>.
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34120

SØKNAD OM MARKEDSSTØTTE FRA STEIGEN KOMMUNE.
SOMMERKAMPANJE BODØ OG SALTEN 2O2O

Innstilling

Saken ble lagt frem uten innstilling.

Behandling

Kommunedirektøren la frem følgende innstilling i møtet:
Formannskapet bevilger kr. 10.000 til sommerkampanje gjennom Visit Bodø for å møte

utfordringene reiselivsnæringen står ovenfor på grunn av Corona-situasjonen.
Beløpet dekkes innenfor eksisterende budsjett på ansvar 100.

Forslaget ble vedtatt mot2 stemmer (SP).

Vedtak:

Vedtaket lyder da som følgende

Formannskapet bevilger kr. 10.000 til sommerkampanje giennom Visit Bodø for å møte
utfordringene reiselivsnæringen står ovenfor på grunn av Corona-situasjonen.
Beløpet dekkes innenfor eksisterende budsjett på ansvar 100.

3s120
TILTAKSPLAN 2O2O - VISIT BODø OG STEIGEN KOMMUNE

Innstilling:

Saken ble lagt frem til drøfting.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

36120

MULIGHETSSTUDIE OG TILSTANDSVURDERING - NÅIHUSNT

Side 9 av l0



Innstilling:

Det omprioriteres 250.000,- ifra lånerammen til det utsatte investeringsprosjektet <Rådhuset
fasade og lensmannskontor (2020)> til innkjøp og gjennomføringav en mulighetsstudie og
tilstandsvurdering av rådhuset. Arbeidet søkes ferdigstilt oktober 2020.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling

37120

VETERIN,If,RVAKT

Innstilling:

Steigen formannskap ber administrasjonen arbeide videre med å få på plass tilfredsstillende
veterinærvakt for Nord-Salten fram mot formannskapets møte 11. juni.

Behandling

Møtet ble enstemmig bestemt lukket. Jfr. Kommuneloven $ I I - 5 tredje ledd bokstav b,
Jfr. Off.lov $ 23.

Christina F. Holmvaagba om at hennes habilitet ble vurdert da hun er regnskapsfbrer for
Dyrlegen i Nord Salten, har daglig kontakt med leder for bedriften. Er i tillegg også

økonomisk rådgiver for dem. Ble erklært enstemmig inhabil og Rita Lorentsen (SP) stilte som
vara i denne saken.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstilling.
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