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Kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunestyrets behandling av sak 3/2021 i møte den 17.02.2021: 

  

Behandling Samfunnsplan Kommunestyre 17 februar: 

Part
i 

Setnin
g 

Hva Endres til Vedtak  

SP  51 Endres innovasjon og utvikling, og 

kommunen skal være framoverlent 

og tørre å satse på investeringer i 

moderne teknologi. 

  

Allerede vedtatt i 

FSK  

V 87 Tillegg  Kildehenvisning til versjon av 

folkehelserapporten 

  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  83  Tillegg  Nye bærekraftsmål:  

 Nr. 2 - Utrydde sult 

  

 Nr. 5 - Likestilling mellom 

kjønnene 

  

Pkt.1 Falt mot 5 

st. AP, FRP, 1 

SP 

Pkt. 2. Vedtatt 

mot 8 st. 

R, 6 SP, V 

SV 83 Tillegg  Nytt bærekraftsmål: Likestilling 

mellom kjønnene  

  

SV  190  Tillegg  For å sikre en fremtidsrettet 

utvikling er det viktig at 

Enstemmig 

vedtatt 



kjønnsbalansen i befolkningen er 

god. Dette krever bevissthet og 

handling for å sikre likestilling og 

et mindre kjønnsdelt arbeids 

R 190 

(4.1.1)  

Tillegg nytt 

punkt  

Anerkjenne innvandring som 

tilflytting og styrke 

inkluderingsarbeidet med tanke på 

språklig og kulturelt mangfold. 

Falt mot 4 st. 3 

SP, R 

SP 190 

(4.1.1 

Punkt 2 

strykes og 

erstattes med 

Kommunen skal sørge for 

oppdatert arealplan innen 2025. 

  

Vedtatt mot 5 st. 

H, V, SV 

R 190 

(4.1.2) 

Tillegg nytt 

punkt 

  

Styrke og aktivt formidle den 

samiske kulturen som naturlig 

hører til i Steigen og Nord Salten 

Enstemmig 

vedtatt 

SV 209 

(4.1.2) 

Tillegg nytt 

kulepunkt  

Museumsanleggene Batteri Dietl 

og Steigen Bygdetun utvikles i 

samarbeid med Nordlandsmuseet. 

Enstemmig 

vedtatt 

V 4.1.2 Splitte 5. 

kulepunkt  

«Bodø som kultur-hovedstad 

2024» 

 Endres / 

redaksjonelt 

V 4.1.2 Nytt kulepunkt Drive og utvikle en kulturskole 

med mange elever 

Enstemmig 

vedtatt 

V 4.1.2 Nytt kulepunkt  Utvikle folkebiblioteket til et til et 

sted med tilgang til gode digitale 

tjenester og sosiale arenaer for 

kunnskap og kultur 

  

Enstemmig 

vedtatt 

H 190 

(4.1.3) 

Tillegg Når vei og infrastruktur skal 

oppgraderes bør sykkel- og 

gangvei prioriteres.  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  190 

(4.1.3) 

Tillegg  Alle barn under 18 år skal ha 

gratis tilgang til samtlige 

idrettsanlegg for fysisk aktivitet og 

lek. 

  

Falt mot 7 st. 

FRP, H, 2 SV, 

AP 



AP  190 

(4.1.3) 
Tillegg  SFO og barnehage skal ha 

personale med kompetanse på 

idrett og bevegelse og det skal 

utarbeides årsplaner for idrett og 

friluftsliv i SFO og barnehage 

  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  190 

(4.1.3) 

Tillegg  Alle barnehager og skoler i 

Steigen skal innen 2021 ha status 

som helsefremmede 

  

Enstemmig 

vedtatt. (Vedtatt 

allerede under 

4.4.3 (bortsett fra 

innen 2021)) 

AP  190 

(4.1.3) 

Tillegg  Alle lysløyper skal ha kompensert 

for strømutgifter til lys og 

kommunen skal bistå med å tråkke 

skiløyper 

  

Falt mot 12 st. 

AP, H, FRP 

AP  190 

(4.1.3) 

Tillegg  Det skal etableres en plan for drift 

og vedlikehold av utearealene ved 

skoler og barnehager inkludert 

kunstgressbanen og ballbingen i 

Leinesfjord 

  

Falt mot 3 st. 

1 SP, H, 1 SV 

AP  190 

(4.1.3) 

Tillegg  Forskuttere tippemidler som er 

tildelt i byggeperioden 

(idrettsanlegg/lekeplasser/nærmilj

ø etc) til lag og foreninger. 

  

Enstemmig 

vedtatt 

SP  190 

(41.4)  

Tillegg nytt 

punkt 

Nytt kulepunkt: Steigen kommune 

skal aktivt og systematisk jobbe for 

en snarlig oppgradering av FV 835 

strekningen Høydal – Skjelvareid – 

Bogøy. 

  

Vedtatt FSK  

SP  190 

(41.4)  

Tillegg nytt 

punkt 

Steigen kommune skal i 

planperioden jobbe for 

Vedtatt FSK 

  



oppgradering av FV 7512 Botn – 

Helnessund. 

SP  190 

(41.4)  

Tillegg nytt 

punkt 

Kommunen skal utarbeide og 

følge overordnet prioriteringsplan 

for oppgradering av kommunale 

veier. 

  

Vedtatt FSK 

  

SP  190 

(41.4)  

Tillegg nytt 

punkt 

Arbeide for gjenopptakelse av 

hurtigbåtanløp Holkestad. 

Vedtatt FSK 

  

AP  190 

(4.1.1) 

Tillegg  Igangsette trafikksikkerhetsplanen 

(under trafikksikker kommune)  

Enstemmig 

vedtatt 

H 190 

(4.1.5) 

Tillegg (nytt 

kulepunkt) 

Jobbe aktivt for at Den Norske 

Turistforeningen skal bygge en 

hytte i Steigen 

Forslag falt mot 7 

st. 

FRP, H, 1 AP, 1 

SV, R, 2 SP 

SP 190 

(4.1.5) 

Punkt 4 

endres til  

Skal kunne vurdere teltforbud i 

særlig utsatte områder med mye 

press der dette går ut over 

allmenhetens frie ferdsel eller 

skaper uakseptable slitasje eller 

ulempe for andre brukere. 

  

Vedtatt FSK  

SV 190 

(4.1.5)  

Strykes  Vurdere teltforbud Falt mot 5 st. 

2 SV, 2 AP, 1 SV 

SP  190 

(4.1.6) 

Tillegg nytt 

punkt 

Frivillighetens omdømme styrkes 

og viktigheten av arbeidet 

fremmes gjennom «Lev i Steigen». 

  

Enstemmig 

vedtatt 

R 209 

(4.2.1) 

Tillegg (nytt 

kulepunkt) 

  

Aktivt benytte lokale 

kompetansesenter som 

Likestillingssenteret KUN for å øke 

kompetanse knyttet til innovasjon 

og utvikling 

Falt mot 2 st. 

R, 1 AP 

SV 209 

(4.2.1)  

Tillegg nytt 

punkt 

Samarbeide tett med Steigen 

Næringsforum og støtte opp om 

Enstemmig 

vedtatt 



initiativer slik som næringshager 

og næringsnettverk 

SP 209 

(4.2.1) 

Pkt 3 endres 

til: 

Tilrettelegger for attraktivt 

næringsareal og infrastruktur over 

hele kommunen. 

  

Vedtatt FSK 

SP 209 

(4.2.1) 

Kulepunkt 7 

Strykes 

Legge til rette for gode og 

attraktive bomiljø rundt om i 

kommunen  

Vedtatt FSK 

SP 209 

(4.2.1) 

Nytt kulepunkt Revidere arealplanen innen 2025, 

tilpasset den tiden vi lever i. 

  

Vedtatt mot 6 st. 

SV, 2 AP, V 

V 4.2.1 Ekstra 

kulepunkt 

Tilrettelegge for å gjøre Herøya 

landfast 

  

Vedtatt mot 4 st. 

R, SV 

H 209 

(4.2.2) 

Tillegg (nytt 

kulepunkt) 

Satse på sykkelturisme Enstemmig 

vedtatt 

AP  209 

(4.2.2)  

Tillegg til siste 

kulepunkt 

«og stille krav til driften av disse 

mht. søppelhåndtering og plan for 

tømming av bobiler» 

  

Enstemmig 

vedtatt 

SP 209 

(4.2.2 

Pkt. 1 endres 

til: 

Utvikle turisme med god balanse 

mellom behov for infrastruktur og 

bruk av natur og besøksområde 

  

Vedtatt mot 6 st. 

1 SP, 2 AP, 3 SV 

H 209 

(4.2.3 

Tillegg (nytt 

kulepunkt) 

Etablere næringspark i Steigen 

(tas med i første kulepunkt) 

Enstemmig 

vedtatt 

V 4.2.3 Endring  Fra “Steigen er et moderne 

bygdesamfunn og samarbeider 

aktivt med innovative miljøer” til 

“Steigen er en nytenkende 

distriktskommune som 

samarbeider aktivt med innovative 

miljøer” 

Enstemmig 

vedtatt 

SV 209 

4.2.4 

Strykes  Etablere ny tømmerkai  Falt mot 5 st. 

R, H, SV 



H 209 

(4.2.1) 

Tillegg (nytt 

kulepunkt) 

Utbedringer av Nordfold havn 

Nytt forslag fra Ada Haatuft, H: 

Utbedringer av Nordfold havn, 

herunder etablering av ny 

allmenningskai, mudring av 

havnen og vedlikehold av moloen. 

 

Nytt forslag fra Rita Lorentsen, SP: 

Utrede behov og iverksette tiltak i 

Nordfold havn  

Forslag fra H 6 

st. 

H, FRP, V, AP 

Forslag fra SP 

ble vedtatt med 

11 st. 

SV, SP, R 

H 209 

(4.2.6 

Tillegg/endrin

g 

Steigen skal satse på økt 

havbruksvirksomhet, og det skal 

derfor settes av nye områder til 

nyetableringer innen havbruk ved 

bruk av ny teknologi. 

Nytt forslag fra Ada Haatuft, H: 

Steigen skal satse på økt 

havbruksvirksomhet og det skal 

derfor settes av nye områder til 

nyetableringer innen havbruk. 

Nytt forslag ble 

vedtatt mot 4 st. 

SV, R 

AP  209 

(4.2.6 

Tillegg nytt 

kulepunkt  

Regulere og avsette ytterligere 

landbasert areal til 

næringsutvikling tilknyttet 

sjøbaserte næringer 

  

Enstemmig 

vedtatt 

SV 209 

(4.2.6 

Endre  “Utslipp” erstatter “næringssalter” Vedtatt mot 8 st. 

4 SP, H, V, 1 AP, 

FRP 

      Ada Haatuft, H ble innvilget 

permisjon fra kl. 18.00 og deltok 

ikke på resten av saken 

  

V 4.2 Hele tabellen  Omformulere slik at det blir 

likelydende som alle andre 

kapitler.  Ikke Har - men Ha etc 

(Ha gode planer som sørger for 

langsiktighet og god 

Endres / 

redaksjonelt 



forutsigbarhet. 

                                              Gjen
nomføre en god og effektiv 

saksbehandling. Tilrettelegge for 

attraktivt næringsareal og 

infrastruktur.                                   

                                

R 212-

213 

Endre  fra: «Vi etterstreber å ha gode 

sosiale arenaer for alle grupper i 

samfunnet» Til: «Vi etterstreber å 

ha gode sosiale arenaer for alle 

grupper i samfunnet, uansett 

alder, kjønn, etnisitet, hudfarge og 

legning 

Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1 

 tillegg første 

kulepunkt 

bl.a. med ukentlig tilstedeværelse 

av helsesykepleier på alle skolene. 

Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1 

Tillegg 

kulepunkt 4 

Videreutvikle (Videreutvikle 

dagtilbud til hjemmeboende eldre)  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1 

l tillegg siste 

kulepunkt: 

Jordmor på vakt 24/7. Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1 

 nytt 

kulepunkt: 

  

Steigen Vekst skal fortsatt være 

kommunens samarbeidspartner 

for utvikling av dagtilbud og jobb 

for dem som faller utenfor 

arbeidslivet samt hjelpe dem som 

sliter med å komme seg tilbake 

ordinær jobb utenfor Steigen 

Vekst. 

  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1)  

Tillegg nytt 

kulepunkt: 

  

Ha tilstrekkelig antall 

sykehjemsplasser/heldøgns 

omsorgsplasser 

  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  225 

(4.3.1)  

Tillegg nytt 

kulepunkt: 

  

Ny ordlyd: Etterstreber å ha 

kapasitet for å kunne ta imot 

Enstemmig 

vedtatt 



utskrivningsklare pasienter fra 

sykehuset 

R 225 (4-

3.2)  

Endring  lage en handlingsplan mot Vold i 

nære relasjoner til: - Ha en 

handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner, utviklet av 

representanter fra ulike 

kompetansemiljøer i Steigen 

kommune. 

Vedtatt mot 5 st. 

V, SV, 1 SP 

R 225 

(4.3.2 

Tillegg nytt 

kulepunkt 

  

Ha en regional handlingsplan for å 

sikre kjønns- og 

seksualitetsmangfoldet, for en 

åpen og inkluderende kommune 

Falt mot 6 st.: 

AP, R, FrP, V 

SP 242 

(4.4.1 

Nytt 

kulepunkt: 

Etablering av barnehage i Bogen 

utredes i planperioden på en slik 

måte at det gir forutsigbarhet for 

ønsket tilflytting og etablering av 

småbarnsfamilier i bygda. 

Endringsforslag fra Rita Lorentsen, 

SP: Etablering av barnehage i 

Bogen utredes i planperioden. 

Endringsforslaget ble vedtatt mot 1 

st. 1 SP 

Sigvart Bjerkenes, SP ønsket å 

opprettholde det første forslaget. 

Dette ble stemt over og fikk 1 

stemme fra SP 

Forslag framsatt 

av R Lorentsen 

vedtatt mot 4 st. 

R, 1 AP, 

2 SV 

      Fred Eliassen, AP ble innvilget 

permisjon fra kl. 19.00 og deltok 

ikke på resten av saken 

  

AP  242 

(4.4.2 

Tillegg nytt 

kulepunkt  

Kommunestyret skal ta en mer 

aktiv rolle som skoleeier hva angår 

skolens drift og elevenes utvikling 

faglig og sosialt. 

Endringsforslag fra Ove Strand, 

AP: Kommunestyret skal ta en mer 

Endringsforslage

t fra Ove Strand, 

AP ble 

enstemmig 

vedtatt 



aktiv rolle som skoleeier for å få 

mer kunnskap om skolens drift og 

elevenes læring og miljø. 

  

AP  242 

(4.4.2 

Tillegg nytt 

kulepunkt  

Bassengene skal være åpne slik 

at kompetansemålene for 

svømmeundervisning nås. 

  

Enstemmig 

vedtatt 

AP  242 

(4.4.2 

Tillegg nytt 

kulepunkt  

Alle skoler skal ha tilbud om SFO 

både før og etter skolen 

  

Enstemmig 

vedtatt 

R 242 

(4.4.2 

Endring  Fra: «vi har kvalifisert personal i 

skoler og barnehage» til: «vi har 

kvalifisert ledelse og personal i 

skoler og barnehage» 

  

Enstemmig 

vedtatt 

SP 252 

4.5.1 

Pkt. 1 endres 

til:  

  

  

Har en oppdatert og 

gjennomarbeidet arealplan som 

sikrer viktige natur og 

friluftsområder både på land og i 

sjø, og et balansert jordvern av 

dyrka mark. 

Vedtatt mot 7 st. 

2 SP, R, SV, V 

SP  252 

(4.5.2 

Nytt kulepunkt Jobbe aktivt for god utnyttelse av 

skogen. 

Vedtatt FSK  

   

 

Kommuneplanens samfunnsdel med de endringer som er vedtatt i møtet ble enstemmig vedtatt.  

  

 

Vedtak 

Vedtaket lyder da som følgende: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel for Steigen kommune sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 11 - 14. 



 

 

Formannskapets behandling av sak 3/2021 i møte den 03.02.2021: 

Behandling 
 

Endringsforslag, kommuneplanens samfunnsdel i formannskapet 3. februar  

Linje Endres til Forslags-
stiller 

Avstemming 

Forside Tidsperiode 2021-2033 SP Enst. vedtatt 

46-47 Steigen kommune legger til rette for at 

alle innbyggere kan leve gode liv i 

Steigen. Med en fantastisk natur som 

kulisse for alt vi foretar oss, skal vi bidra 

til trygghet, sunnhet og mestring, og at 

alle innbyggere kan trives og oppleve 

fellesskap. 

SP Vedtatt mot 2 st 

(V+SV) 

51 …innovasjon og utvikling, og kommunen 

skal være framoverlent og tørre å satse 

på investeringer i moderne teknologi. 

    

Kap. 3 Forslag til nytt pkt. 3.1 Nasjonale 

forventninger og føringer (tekst: se 

forslag fr Venstre). Eksisterende pkt. 3.1 

blir da pkt 3.2 

Venstre Enst. vedtatt 

Linje 56-

57 

Setn.nr to byttes ut med: FNs 

bærekraftsmål forplikter de 193 

medlemslandene, inkludert Norge, og er 

derfor et naturlig utgangspunkt for 

nasjonale og regionale mål for bærekraft. 

Disse målene skal legge premisser for 

arbeidet med kommuneplanen, og i 

planarbeidet skal det framkomme 

hvordan Steigen kommune bidrar til å nå 

målene. 

Venstre Forslaget falt mot 

1 st (V) 



66 Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom 

kjønnene 
SV Falt mot 1 st (SV) 

88 Tekst endres til: Vi har høyt frafall i 

videregående skole. Imidlertid er det 

høyest for de som går på skole utenfor 

Steigen. Antall ungdom som tar høyere 

utdanning er lavt. 

SV Enst. Vedtatt 

115 Skrives i punkter SV Enst. Vedtatt 

129-135 SSB framskriver befolkningsutviklingen 

slik at Steigen i løpet av en 12 års 

periode vil ha om lag dobbelt så mange 

eldre over 80 år. Dette vil kreve vesentlig 

økning av årsverk innenfor pleie og 

omsorg 

Det forventes stabile barnetall i samme 

periode. 

Omstillings-utfordringa ligger i å finne de 

gode løsningene, og gjøre de 

nødvendige prioriteringene, både 

økonomisk og i et 

samfunnsutviklingsperspektiv. 

V Vedtatt mot 1 

stemme 

161-162 Erstattes med: I spektakulære 

omgivelser har vi mulighet til høy 

livskvalitet i hverdagen. Steigen 

kommune skal på en inkluderende måte 

legge til rette for at alle innbyggerne – 

uavhengig av alder, sivilstatus, 

arbeidsførhet og livsfase – skal kunne 

leve et godt liv i kommunen. 

SP Enst. vedtatt 

171-173 Strykes SP Enst. vedtatt 

173 

  

Ny tekst inn: 

Vi skal bli 2700 innbyggere i 2040, og 

fortsetter arbeidet med tilrettelegging for 

tilflytting fra inn- og utland. 

SV 

(samordna) 

Enst. vedtatt 

4.1.1. Kulepkt: SV + SP Enst. vedtatt 



Legge til rette for at det er nok og god 

variasjon i tilgjengelige boliger i alle 

grendene 

        

4.1.1. «Bolyst» endres til «tilflytting» SV Enst. vedtatt 

4.1.1. Kulepkt 2 erstattes av: 

Kommunen skal sørge for oppdatert 

arealplan innen 2023. 

SP Forslaget fikk 

ingen stemmer, og 

falt. 

4.1.1. Tilføyelse kulepkt 5: 

…barnehager, med nærhet til der folk 

bor. 

SP Enst. vedtatt 

4.1.2. (Målformuleringa endres til :) 

Steigen er en rik kulturkommune 

SV Vedtatt mot 1 st 

(AP) 

4.1.2. (Kulepkt 8 endres til): 

Registrere, ta vare på og formidle 

historisk identitet 

SV Vedtatt mot 2 st 

(AP+SP) 

4.1.2. Nytt kulepkt: 

Museumsanleggene Batteri Dietl og 

Steigen bygdetun utvikles i samarbeid 

med Nordlandsmuseet. 

SV Falt mot 1 st (SV) 

4.1.2 Kulepkt 5 endres til: 

Steigen skal ha en klar strategi for sin 

delaktighet i «Bodø som kultur-

hovedstad 2024» innen utgangen av 

2021. 

SP Enst. vedtatt 

4.1.4. To nye kulepunkt: 

-Arbeide for at all bosetting og 

næringsaktører får raskt tilgang til 5G 

dekning 

-Arbeide for at Steigen kommune får 

raskt tilgang til 5G dekning. 

SV 

4.1.4. Nytt kulepunkt: 

Kommunen skal arbeide opp mot stat og 

fylkeskommune for å styrke utbygging av 

5G mobilnett og videre utbygging av 

fibernett i hele kommunen. 

SP 

Disse to 

forslagene ble satt 

opp imot 

hverandre. 

Forslaget fra SP 

ble vedtatt mot 1 

stemme (SV). 



4.1.4. Nytt kulepkt: 

Det legges til rette for stedsutvikling av 

grendesentrene for å sikre lek, næring 

og trygg trafikk. 

SV Vedtatt mot 1 st 

(AP) 

4.1.5. Første kulepunkt flyttes til 4.2.2 og 

endres til: 

Etablere tømmeplass for bobiler i 

samarbeid med Nordland 

Fylkeskommune og reiselivet. 

SV Enst. vedtatt 

4.1.5. Andre kulepunkt flyttes til 4.2.2 og 

endres til: 

Støtte og tilrettelegge for 

campingsplasser 

SV Enst. vedtatt 

4.1.5. Fjerde kulepunkt (vurdere teltforbud…) 

strykes 

SV Falt mot 1 st (SV) 

4.1.6. Første kulepkt endres til: 

Frivilligsentralen har en aktiv rolle i 

igangsetting og formidling av 

frivilligheten 

SV Vedtatt mot 1 st 

(AP) 

185 Tillegg i innledninga: 

De tradisjonelle næringene landbruk og 

fiskeri står overfor betydelige 

utfordringer. Fiskerinæringen er truet 

med både færre fiskefartøy og svar 

rekruttering av unge fiskere. Mindre 

råstoff på land kan til slutt true 

mottakssituasjonen og dermed være 

slutten på en aktiv fiskerihistorie i 

Steigen. Landbruksnæringen på sin side 

opplever en stor nedgang i både antall 

bruk og produksjon. Dette gjelder både 

de siste 50 årene, men også mellom 

2010 og 2020 er nedgangen betydelig. 

Utviklinga i både landbruk og fiskeri 

følger de nasjonale trendene, men også 

SV Enst. vedtatt 



her er det mulig med lokale og regionale 

tiltak for å bidra til en bedre utvikling. 

4.2.1. Nytt kulepunkt: 

Legge til rette for at Næringslivet i 

Steigen i større grad tar i bruk statlige og 

regionale tilskuddsordninger for å sikre 

næringsutvikling. 

SV Enst. vedtatt 

4.2.2. Siste kulepunkt: Ordet 

«turistinformasjon» strykes 

SV Enst. vedtatt 

4.2.4. Nytt kulepunkt: 

Aktivt støtte opp om bedrifter som sikrer 

videreforedling av mat og legger opp til 

lokal-mat produksjon. 

SV Enst. vedtatt 

4.2.5. Nytt første kulepunkt (tillegg): 

Kartlegge behov og utarbeide 

handlingsplan for tiltak som kan sikre 

vekst i fiskerinæringen. 

SV Enst. vedtatt 

4.2.5. Nytt kulepunkt: 

Aktivt støtte opp om bedrifter som sikrer 

videreforedling av mat og legger opp til 

lokal-mat produksjon. 

SV Enst. vedtatt 

4.2.5. 2. kulepkt. endres til:  

Hjelper nye fiskere ved oppstart, jobber 

for rekruttering og bistår når fiskere 

ønsker å utvide, fornye og modernisere. 

SP Enst. vedtatt 

4.2.6. Endring i siste kulepunkt: ordet 

«bærekraft» føyes til mellom 

«tilrådinger» og «arealavklaringer». 

SV Vedtatt mot 1 st 

(AP) 

4.2.6. Endring i siste kulepkt: Ordet 

«næringssalter» byttes ut med «utslipp». 

SV Forslaget falt mot 

1 st (SV) 

4.2 Det settes inn et nytt pkt 4.2 Folkehelse. 

Slik vil vi ha det: Flere lykkes med å nå 

sine mål, med god psykisk og fysisk 

helse.  

Slik gjør vi det:  

SV Forslaget 

oversendes 

administrasjonen 

for å sees i 

sammenheng med 

Venstres 



 Flere unge gjennomfører 

videregående skole 

 Arbeide (?) aktivt og langsiktig 

med forebygging av rus 

 Det jobbes kontinuerlig mot 

mobbing og utarbeides en 

handlingsplan mot mobbing. 

 Strategisk folkehelseplan 

oppdateres etter nytt planverk 

kommer på plass, og 

rapporteres på årlig. 

helhetlige forslag 

på kapittel 4.3 (og 

evt. 4.4.). 

4.3 

Linje 188-

189 

Endres til: I Steigen kan vi leve gode liv 

hele livet. Vi etterstreber å ha gode 

sosiale arenaer for alle grupper i 

samfunnet. 

SP Enst. vedtatt 

191 Endres til: Koordinering på tvers av fag 

og tjenesteområder er viktig for at barn 

og ungdom får en fin og givende… 

SP Enst. vedtatt 

4.3.1. Nytt kulepunkt: Erfaringene fra prosjekt 

«sosial omsorg» skal arbeides inn i 

måten vi løser eldreomsorgen på. 

SP Enst. vedtatt 

4.3.1. Nytt kulepkt: Jordmortilbudet er godt og 

trygt for gravide, fødende og folk i barsel. 

SV Enst. vedtatt 

4.3.2. Nytt kulepunkt: Steigen kommune skal 

legge til rette for et fortsatt godt 

fylkeskommunalt tannhelsetilbud, og 

samarbeide med fylkeskommunen om 

forebyggende arbeid. 

SP + SV Enst. vedtatt 

4.3. Helhetlig alternativt forslag til hele kap. 

4.3 

  

(Utkast til nytt pkt 4.3.4. ble trukket) 

Venstre Vedtatt mot 1 st 

(AP): 

Målformulering fra 

Venstre vedtas, 

med unntak av 

foreslått pkt. 4.3.4. 

De tre foreslåtte 

målene + alle 



kulepunkt 

oversendes 

administrasjonen 

for samordning 

med planutkastet. 

4.4. 

Linje 205-

207 

Strykes og erstattes med: I Steigen er 

det fine omgivelser å vokse opp i. Det 

skal oppleves trygt og alle skal bli 

inkludert på sitt nivå gjennom hele 

oppveksten.Oppvekstsektoren består av 

Steigenbarnehagen, Steigenskolen, 

voksenopplæringen og kulturskolen. 

Oppvekstsektoren er gitt ansvar for å 

sikre Steigen sine barn og unge 

tilrettelagte, trygge og kvalitetsmessig 

gode oppvekstvilkår. 

SP Enst. vedtatt 

216 Begynnelsen av setninga endres til: Vi 

skal jobbe hardt for at flest mulig av 

Steigens ungdommer…. 

SV Enst. vedtatt 

218 Ny setning tilføyes: Dette vil kreve et tett 

samarbeid med den videregående 

skolen. 

SV Enst. vedtatt 

4.4.1. Nytt kulepkt: Tilstrebe å tilby plass også 

til barn under 1 år der det er plass og 

kapasitet 

SV Enst. vedtatt 

4.4.2 Nytt kulepkt: Barn og unge gis et godt og 

forutsigbart skoletilbud i sine nærmiljø 

blant annet ved å tilstrebe at dagens 

skolestruktur beholdes. 

SV + SP Enst. vedtatt 

4.4.2 Nytt kulepkt: Oppmuntre og legge til rette 

for utviklingsarbeid. 

V Enst. vedtatt 

4.4.2 Nytt kulepkt: Lage planer og kriterier for 

hjemmeskole i beredskapssammenheng. 

V Enst. vedtatt 

4.4.3 Nytt kulepkt:  

-Beskytte barn og unge mot krenkelser 

og mobbing ved å jobbe planmessig og 

V Enst. vedtatt 



tydelig med forebygging på alle nivå i 

oppvekstsektoren 

4.5.2 Nytt kulepkt: Sikre god kildesortering i 

hele kommuneorganisasjonen. 

SV Enst. vedtatt 

4.5.2 Tillegg til første kulepkt: …for elbiler i 

Steigen i samarbeid med ENOVA og 

Nordland fylkeskommune 

SV Vedtatt mot 1 st 

(AP) 

  

Endringene som fikk flertall i formannskapsmøtet 3. februar vil bli innarbeidet i 

kommuneplanens samfunnsdel, som så sendes til videre behandling i kommunestyret. 

 

Vedtak 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommuneplanens samfunnsdel for Steigen kommune sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 11-14. 

 

 
Bakgrunn for saken 

Kommunestyret vedtok 4.november 2020 i sak 28/2020 at: 

«Drøftingsaken på kommuneplanens samfunnsdel tas til orientering.  

Innkomne innspill tas med i det videre arbeidet  

Forslag til plan behandles i første kommunestyremøte i 2021.». 

 

Vedlagt følger administrasjonens bearbeidede forslag til kommuneplanens samfunnsdel. 
Dette og tilgang til øvrig bakgrunnsinformasjon er sendt ut til kommunestyrets representanter 
i egen epost 12.november 2020. 

Ordfører har videre i epost av 8.januar 2021 gjennomgått saksopplegget før behandling i 
formannskap og kommunestyre og vi viser til denne informasjonen. 

 
   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift. 
 
 



Vedlagt i møtet: 

1 Kommuneplanens samfunnsdel 
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