
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested
Møtedato

Rådhuset, Leinesfiord
01.11.2017 Tid: Kl. 09:00 - 14:30

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:
Varamedlemmer:
X'ra adm. (evt. andre):

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Asle Schrøder, ØysteinLaxaa, Morten Mehus, Christina Falch
Holmvaag, Fred Eliassen, Liv Rigmor Eidissen, Ronald Pettersen,
Tarald Sivertsen, Knut Andersen, Kjersti Olsen, Odd Rikard Bredal,
Arne B. Y*9, Astri G. Valberg og Magne Vik
Agnar Hansen, Ove Andre Strand og Eva Bakkeslett
Kåre Gunnar Nilsen, Arve Isaksen og Tone Heggen Eriksen
Tordis Sofie Langseth, Berit Woie-Berg, Nina Haugli, Sissel Grimstad,
Anne Lise Dreyer og Arne Vikki

Godkjent
Ingen
78 - 8slt7

Underskrifter: Astri G. Valberg og Magne Vik

Presentasjon av ny helse- og omsorgsleder Nina Haugli

Orienteringssaker:
- Rapport fra prosjekt <Ageing at home>
- Orientering av rustjenestens arbeid
- Velferdsteknologi, samarbeidsprosjekt Steigen, Saltdal, Beiarn og Sørfold

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

Astri G. Valberg (sign) Magne Vik (sign)

Rett utskrift,
Leinesfiord,02.ll.I7

-\ i/\o, Ñor**¡"ut
Tina Senn-esvik

Servicekonsulent

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leineslord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0
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SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
17lt024
SØKNAD OM PERMISJON F'RA POLITISK VERV ARVID NøDTVEDT

t616ts
KOMMUNAL VIGSELSMYNDIGHET

171290

INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMUNE TIL Å UNT,T¡.T
ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT
SEKRETERIATSELSKAP

t7lt026
INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE TIL Å ONT,T¿.T
ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT REVISJONSSELSKAP

161448

REVISJON AV STEIGEN KOMMUNES
DELEGASJONSREGLEMENTET

t616t6
ETABLERING AV VEI- OG OMRÅDENAVI\ I STEIGEN

17lt052
UTTALELSE ANGÅENDE REDUKSJON AV BEVILGNING I
STATSBUDSJETTET TIL KUN I STEIGEN.

r7ll053
HøRING VEDRØRENDE NY SOGNESTRUKTUR I SALTEN PROSTI
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78117

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISK VERV
ARVID NØDTVEDT

Innstilling:
Arvid Nødtvedt innvilges permisjon fra sitt verv i eldrerådet ut valgperioden. Som nytt fast
medlem av eldrerådet velges:.

Behandling:
Forslag fra Astri G. Valberg: <Utsettes slik at Pensjonistforeningen far foreslå nye kandidater>

Vedtak:
Ved altemativ votering, ble Astri G. Valbergs forslag enstemmig vedtatt.
Saken utsettes.

79117

KOMMUNAL VIGSELSMYNDIGHET

Innstilling:
1. I tillegg til ordfører og varaordfører, tildeles også rådmannen vigselsmyndighet.
2. Det legges til rette for kommunalt vigselstilbud innenfor ordinær arbeidstid.
3. Steigen kommune tilbyr vigsler også til personer som ikke er bosatt i Steigen.
4. Rådmannen bes om å tilrettelegge et egnet lokale der kommunen kan tilby vigsler.
5. Bestemmelser om betaling for nødvendige kostnader fremmes for politisk behandling innen
utgangen av 2017.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

80117

INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMUNE TIL Å UNT,T¡.I ETABLERING
AV NYTT INTERKOMMUNALT SEKRETERIATSELSKAP

Behandling:
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland fulkeskommunes invitasjon til å delta i
arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengelighet for tjenesten kan opprettholdes i
nytt selskap, og at utgiftene kan reduseres som følge av stordriftsfordelen ved å inngå i et
større selskap.

Omforent forslag (innstilling til vedtak):
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Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland frlkeskommunes invitasjon til i delta i
arbeidet med i utrede et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at kostnader ved utredningen dekkes av Slkeskommunen.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilline til kommunestyret):
Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til å delta i
arbeidet med å utrede et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at kostnader ved utredningen dekkes av SlkeskoÍrmunen.

Forslag fra ordfører: <Saken sendes over til administrasjonen for wrdering>

Vedtak:
Ved altemativ votering mellom forslag fra Steigen kontrollutvalg og ordførers forslag, ble
ordførers forslag enstemmig vedtatt.

8III7
INVITASJON FRA NORDLAND FYLKESKOMMUNE TIL Å UNT,T¿.T
ETABLERING AV NYTT INTERKOMMUNALT REVISJONSSELSKAP

Behandling:
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland fflkeskommunes invitasjon til å delta i
arbeidet med å etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som følge av
stordriftsfordelen ved å inngå i et større selskap.

Omforent forslag (innstilling til vedtak):
Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland fulkeskommunes invitasjon til å delta i
arbeidet med å utrede et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at kostnader ved utredningen dekkes av fflkeskommunen.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilline til kommunestyret) :

Steigen kommune stiller seg positiv til Nordland fflkeskommunes invitasjon til å delta i
arbeidet med å utrede et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.
Steigen kommune forutsetter at kostnader ved utredningen dekkes av fflkeskommunen.

Forslag fra ordfører: <Saken sendes over til administrasjonen for vurdering>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom forslag fra Steigen kontrollutvalg og ordførers forslag, ble
ordførers forslag enstemmig vedtatt.
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82117

REVISJON AV STEIGEN KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENTET

Innstilling:
Framlagte forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.

Behandling:
Forslag fra Knut Andersen:
1.< De fire siste avsnittene under punkt I erstattes med følgende:
I medhold av kommunelovens $ l0 nr 2 delegerer kommunestyret til formannskapet og øvrige
utvalg oppnevnt av kommunestyret å fatte vedtak i de saker som gjelder vedkommende
utvalgs arbeidsområde, unntatt der avgjørelsesmyndigheten i lov eller forskrift er lagt til
kommunestyret selv eller i dette reglementet er lagt til andre organer.
Utvalg oppnevnt av kommunestyret kan delegere videre til rådmannen innenfor sine
fullmakter.>
2. <I reglementets punkt 2,nnder delegasjon etter kommuneloven, endres 3 avsnitt slik at det
lyder som følger
I medhold av $ 8.3 delegerer kommunestyret til formannskapet å treffe avgjørelser i alle saker
unntatt der avgjørelsesmyndigheten gjennom lov eller forskrift er lagt til kommunestyret selv
eller i dette reglementet er delegert til andre organer. Det gjøres følgende unntak fra
delegasjonen etter dette punkt:
- Kommunestyret fastsetter gebyrer for kommunale tjenester, samt retningslinjer eller
forskrifter som regulerer slike gebyrer.
- Saker som er av særlig prinsipiell betydning skal legges fram for kommunestyret for
beslutning.>
3. <I reglementets punkt 2,under Delegasjon etter kommuneloven, legges inn nytt siste
avsnitt:
Formannskapet har ikke fullmakt til å beslutte tiltak som har budsjettmessige konsekvenser
som ikke er innarbeidet i kommunens vedtatte budsjett for inneværende ar. Formannskapet
kan heller ikke beslutte tiltak som har budsjettmessige konsekvenser for fremtidige
budsjettår.>
4. (Punkt 2, avsnittet om formannskapets fullmakter til kjøp og salg av kommunal eiendom,
erstattes av følgende:
Formannskapet fatter vedtak om salg av kommunal eiendom av mindre vesentlig økonomisk
betydning. Vedtak om salg av kommunal eiendom av vesentlig økonomisk betydning, eller av
strategisk eller prinsipiell betydning, fattes av kommunestyret. Formannskapet fatter vedtak
om kjøp av eiendom innenfor budsjett og finansiering som vedtatt av kommunestyret.>
5. (Punkt 7, avsnittet Delegasjon etter kommuneloven, endres til følgende:
Ordføreren er i medhold av $ 9.3 kommunens rettslige representant, og kan forplikte
kommunen innenfor de fullmakter hur/han er gitt gjennom vedtak i kommunestyret eller i
andre utvalg med delegert fullmakt.
Det legges til et nytt avsnitt under punkt 2, Delegasjon etter kommuneloven, som følger:
Formannskapet oppnevner kommunens representant til generalforsamlinger, årsmøter mv., der
dette ikke er besluttet av kommunestyret. For slike møter der spørsmål av prinsipiell eller
økonomisk betydning skal behandles, skal formannskapet fastsette konkret mandat/fullmakt
for kommunens representant.>

6. <Punkt 8, avsnittet om Omgjøringsrett endres til følgende
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Kommunestyret kan av eget tiltak gjøre om et annet kommunalt organs vedtak i samsvar med

$ 35 i forvaltningsloven.
Vedtak i kommunestyret kan kun endres eller oppheves gjennom nW vedtak i
kommunestyret.
Punkt 8, avsnittet om Tilbakekalling av fullmakt endres til følgende:
Kommunestyret kan kreve äfalagt fram for seg til avgjørelse en sak som underordnet organ
har til behandling etter delegert fullmakt.
Tilsvarende prinsipp gj elder ved administrativ delegering.>
7. <Følgende avsnitt legges til i reglementets punkt 8:
KLAGEINSTANS
Formannskapet er klageinstans i enkeltsaker etter forvaltningsloven $ 28, andre ledd, med
mindre annet følger av særlov. For enkeltvedtak truffet av formannskapet er kommunestyret
klageinstans etter $ 28, andre ledd.>

Forslag fra Fred Eliassen: Tilføyelse til pkt. 5 , forhandlinger;
<<Formannskapet behandler og vedtar de økonomiske rammer for arlige lokale forhandlinger -
kap. 3-5>

Forslag fra Arve Isaksen: Til pkt. I , mindretallsanke;
<3 medlemmer (i formannskapet2 medlemmer), ordfører eller rådmann kan kreve saken lagt
fram for kommunestyret .>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom adm forslag og endringsforslagene, ble alle
endringsforslagene enstemmig vedtatt.

83117

ETABLERING AV VEI. OG OMRÅDENAVN I STEIGEN

Innstilling:
Steigen kommunestyre slutter seg til notatet fra arbeidsgruppa for etablering av vei- og

områdenavn i kommunen. Innføring av veiadresser er et viktig samfunnstiltak blant annet for
å legge til rette for nødetatene. Prosessen er etterspurt og påskyndet både fra innbyggere og

sentrale myndigheter. Steigen kommune har derfor brukt mye tid og energi på omlegging til
veiadresser.

Kommunestyret kan ikke godta at dette viktige arbeidet skal stoppe opp, og ber Kommunal-
og moderniseringsdepartementet sørge for nødvendige avklaringer slik at også staten kan få

gjennomført sin del av denne prosessen. Kommunestyret ber Kartverket- som har vært en

pådriver overfor kommunene i innføring av veiadresser- sammen med Stedsnavntjenesten

iverksette tiltak slik at gjenstående vei- og områdenavn snarest kan etableres.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling
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84117

UTTALELSE ANGÅENDE REDUKSJON AV BEVILGNING I STATSBUDSJETTET
TIL KUN I STEIGEN.

Innstilling:
Kommunestyret i Steigen ber Stortinget om å reversere forslaget i statsbudsjettet for 2018 på
kap. 871 post 73 om å redusere støtten til KUN i Steigen med I million kroner.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

8slt7
HØRING VEDRøRENDE NY SOGNESTRUKTUR I SALTEN PROSTI

Innstilling:
Steigen kommunestyre ønsker å beholde sognestrukturen i Steigen slik den er i dag med tre

sogn; Nordfold, Leiranger og Steigen sogn.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

Møte hevet.
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