Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Steigen kommunestyre
Møtested
Møtedato

Rådhuset, Leinesfiord

29.02.2016

Tid: Kl.09:00-14:00

Til stede på møtet
Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

SP: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Morten Mehus, Øystein Laxaa

AP: Fred Eliassen
H: Tarald Sivertsen, Knut Andersen
Rødt: Eva Bakkeslett
V: Arne B. Vaag
PP: Astri G. Valberg
FRP: Magne Vik
SP: Kari Danielsen
AP: Liv Rigmor Eidissen, Ove Andre Strand, Ronald Pettersen
Rødt: Çersti Olsen
SV: Odd Rikard Bredal
SP: Christina Falch Holmvaag
AP: John-Terje Ringstad, Arve Isaksen, Solveig Brennvik
Rødt: Bjorulf Ødegård
SV: Salve Kildahl
Torben Marstrand, Tordis Sofie Langseth, Berit Woie-Berg, Vegard
Danielsen, Siv Johansen

Innkalling:

Tarald Sivertsen: Når man kaller inn til en dags møte, og det blir to,
da syns jeg ordfører/adm har planlagt for dårlig. Det går tid og penger.
Bør skjerpe inn saklista slik at man kommer igjennom på den tid man
skal. Det som åpenbart kan delegeres, bør delegeres. Ordfører: Ikke
uenig. Må se på delegasjonsreglementet. Fred Eliassen: Følger Tarald,
men vi må ikke være livredd for at dagen blir litt lenger. Om vi holder
på til kl 18 eller 19, g¡ør ikke noe. Hvis kommunestyret skal bli litt
interessant, så trenger vi de sakene.

Merknader:

Arne B Vaag hadde permisjon underveis imøtet, og deltok ikke under
behandling av sak 28,29,30, 31, 32,33 og 39)
Fred Eliassen fikk permisjon mot slutten av møtet, og deltok ikke
under behandling av sak rc 34,35,36,37,40,4I.

Behandlede

saker:

24-41116

Underskrifter:
Christina Falch Holmvaag
Arve Isaksen

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:

90 9'1 40 19

Telefaks: 757 "18810

Vi bekrefter med våre und.erskrifter
bestenrt påmøter

at møtebokens blad er ført

Christina Falch Holmvaag (sign.)

i samsvar med det som ble

Arve Isakse¡ Gign.)

Rett utsþift,
Leinesf¡ord, 01.03.16

Ê¿wØ

Elin B. Gryrqr

For¡nannskapssekretær
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SAKSLISTE
Saksnr

Arkivsaksnr.

Tittel
24116

t6lt2l
MELDING

25116

131126

STEIGEN-ALTERNATIVET
26116

t6ll62
INTENSJONSGRUNNLAGET

27116

t6lt63
STEIGEN.ALTERNATI\TET

28116

t31997

KULTURSALEN I LEINESFJORI)
29116

16lt27
INIVESTERINGSBUDSJETT STEIGEN ALLHUS KF

30116

16160

OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE F'OR HELSE OG OMSORG
3U16

t4l106s
KURDØGNPRIS 2016

32116

t611t5
BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2016

33116

16/108

BRUK AV FRIVILLIGE I OMSORGSTJENESTEN. OPPRETTELSE AV
PLANGRUPPE
34116

r6ll19
SAMARBEIDSAVTALE FOLKEHELSEARBEID

35116

141963

INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN - 2. GANGS
BEHANDLING
36116

16141

VALG AV VALGSTYRE/LEDER OG NESTLEDER FOR VALGSTYRET
FOR INNEV,1I,RENDE VALGPERIODE
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371t6

38/16

16ltt2
VALG AV KOMMT'NENS REPRESENTANTER TIL STYRET
FRIVILLIGSENTRALEN

I

t6lt13
II'YE VAL G EIEND OMS OVERSKATTETAKSTNEMND/VALG AV
KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNEV¡IINGSUTVALGET FOR
MEKLERE I KONFLIKTRÅDET

391r6

16173

UTVALG KVALITETSUTVIKLING I STEIGENSKOLEN
40n6

16/128

ENDRING OG ØKI\üNG AV BETALINGSSATSER I SFO
4u16

16178

GEBYR FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER I STEIGEN
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24116

MELDING
Innstilling:
Meldingen tas til orientering

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

25116

KOMMUNESTRUKTUR

- FOLKEAVSTEMNING

2016

Innstilling:

1.

2.
3.

4.

Kommunestyret vedtar at rådgivende folkeavstemning vedrørende ny
kommunestruktur skal avholdes mandag 13. juni 2016.
Kommunestyret vedtar at det skal være samme stemmerettsalder som ved
kommunestyre- og fulkestingsvalget i2015, d.v.s at alle som ffller 18 år i løpet av
2016kan stemme.
Kommunestyret vedtar at stemmesedlene ved folkeavstemningen skal lyde- JA til kommunesammenslåing.
- NEI til kommunesammenslåing.
- Blank stemmeseddel.
Kommunestyret vedtar at forhåndsstemmegivningen foregår på rådhuset f.o.m. l. juni
og at det på selve valgdagen avholdes valg i Leinesfiord, på Leines, i Nordfold og på
Laskestad.

5.

Kommunestyret vedtar å gi valgstyret i oppgave å gjennomføre den rådgivende
folkeavstemningen hva gjelder stemmetider, valg av stemmestyer, annonsering etc.
som ved ordinære valg.

Behandling:
Forslag fra Sissel Grimstad:
< I tillegg til valg i Leinesfiord, Leines, Nordfold og Laskestad avholdes det også valg
Bogen. Forhåndsstemmingen starter mandag 23. mai.>

i

Vedtak:
Det ble stemt punktvis igjennom innstillinga.
Pktl-3 enst vedtatt.
Pkt 4: Enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Sissel Grimstad.
Pkt 5: Enstemmig vedtatt.
Vedtaket lyder da slik:

1. Kommunestyret vedtar at rådgivende

folkeavstemning vedrørende ny kommunestruktur
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2.
3.

4.

5.

skal avholdes mandag 13. juni 2016.
Kommunestyret vedtar at det skal være samme stemmerettsalder som ved kommunestyreog frlkestingsvalget i2015, d.v.s. at alle som frller 18 år i IøpeL av 2076kan stemme.
Kommunestyret vedtar at stemmesedlene ved folkeavstemningen skal lyde:
- JA til kommunesammenslåing
- NEI til kommunesammenslåing
- Blank stemmeseddel
Kommunestyret vedtar at forhåndsstemmegivningen foregår på rådhuset f.o.m. 23. mai og
at det på selve valgdagen avholdes valg i Leinesfiord, på Leines, i Nordfold, på Laskestad
og i Bogen.
Kommunestyret vedtar å gi valgstyret i oppgave å gjennomføre den rådgivende
folkeavstemningen hva gjelder stemmetider,valg av stemmestyrer, annonsering etc. som
ved ordinære valg.

26116

INTENSJONSGRUNNLAGET

Innstilling:
Kommunestyret tar intensj onsgrunnlaget til orientering.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

27116

STEIGEN.ALTERNATIVET
Innstilling:
Steigen kommunes tyr e tar < Stei gen-Alternativeb

til

orientering. >

Behandling:
Forslag fra Salve Kildahl:
<Rådmannen utarbeider en mer realistisk rapport angående Steigen-alternativet.>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslag fra Salve Kildahl ble
administrasjonens innstilling vedtatt med 16 mot 1 stemme.

281t6

KULTURSALEN I LEINESF'JORI)

Innstilling:
Formannskapet får fullmakt til å vedta bygging av kultursal i Steigen, forutsatt at det er
innenfor vedtatt budsjett til Kultursalen.
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Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.
Forslag fra Arve Isaksen:
<Jeg foreslår å utsette bygging av kultursalen til vi har kontroll over økonomien.>
Forslag fra Knut Andersen:
<Formannskapet får fullmakt til å vedta bygging av kultursal i Steigen, forutsatt at det er
innenfor vedtatt totalbudsjett til kultursalen. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd og midler
fra konsesj onsmidlene. >

Vedtak:
Forslag fra Arve Isaksen falt med 4 mot 12 stemmer.
Ved alternativ votering mellom Knut Andersens forslag og innstilling fra administrasjonen,
ble Knut Andersens forslag vedtatt med 9 mot 7 stemmer.

29116

INVESTERINGSBUDSJETT STEIGEN ALLHUS KF

Innstilling:
Det søkes om en bevilgning på kr. 240 000 til innkjøp av gulv til salen og utbedringer i
tilknytning til kjøkken. Investeringene føres i kommunens investeringsbudsjett og finansieres
ved bruk av fondsmidler og ubrukte lånemidler.
Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.

Forslag fra Tarald Siversten:
<Foreslår saken utsatt inntil det foreligger en grundig saksutredning.>

Vedta
Utsettelsesforslaget fra Tarald Sivertsen ble vedtatt med 10 mot 6 stemmer.

30116

OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR HELSE OG OMSORG

Innstilling:

1.

Det etableres en arbeidsgruppe med 6 medlemmer som skal se på kvalitet og
ressursbruk innenfor helse og omsorg. Arbeidsgruppen består av 2 politikere,

1

tillitsvalgt og 3 fra administrasjonen. Administrasjon har ansvar for
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sekretariatsfunksj on. Formannskapet velger de politiske representanter, rådmannen
utpeker representanter fra administrasjon og de tillitsvalgte velger sin representant.

2. Arbeidsgruppen

mandat består i: Se på hvilket kvalitetsnivå Steigen kommune skal ha

innen for helse- og omsorgstjenester i forhold til tilgjengelige økonomiske rammer.
Dette innebærer at en må ha fokus på:

o
.
o

Effektiv organisering av personellressurs og kompetanse
Faglig forsvarlighet i forhold til ansattes yrkesutøvelse jfr. Helsepersonelloven
kap.2
Kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester i hht. Helse - og
omsorgstj enesteloven kap. 3.

o

Utarbeide forslag

til reduksjon

av tjenester, tilsvarende 1,5 mill,

jfr.

budsjettvedtak for 20 1 6

3.
4.

Arbeidsgruppens arbeid skal være avsluttet innen utgangen av september.
Arbeidet i gruppa baseres på vedtatt helse og omsorgsplan og resultat av

effektivi seringspro

sj

ekt.

Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.
Forslag fra Tarald Siversten:
<Steigen kommunestyre nedsetter et helse- og omsorgspolitisk utvalg som skal gjennomgå og
vurdere kvalitet og ressursbruk innen denne sektoren i kommunen.

Utvalgets mandat:
Utvalget skal utarbeide en rapport som belyser og kommer med anbefalinger til eventuelle
endringer på følgende områder:
o Driftsmodell og pleiefaktor innen pleie/omsorg.
o Organiseringogledelsesstruktur.
. Omlegging fra institusjon til hjemmebasert omsorg.
o Potensiale for kostnadsreduksjoner innen helse- og omsorgssektoren både på kort og
lang sikt.

MåI:
Målet for utvalgets arbeid er at helse og pleie/omsorgsplanen etterleves og at kvaliteten på
tj enestene er

tilfredsstillende.

Rapportering:
Utvalget rapporterer forløpende til ordførerlformannskap etter hvert som de ulike områder er
gjennomgått. Dette er spesielt nødvendig dersom det dukker opp forhold som kan rettes på
umiddelbart, eller på annen måte krever behandling/respons.
Rapporten må være ferdigstilt og overlevert formannskapet senest 1. oktober 2016, rapporten
forelegges kommunestyret for endelig behandling.
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Utvalgets sammensetning:
Politikere
Arne B. Vaag, leder
John-Terj e Ringstad, medlem
Wibeke Aasjord Juul, medlem

(3):

Administrasjonen
Fagforeninger

(2):

(2)z

Rådmannen

*

1 oppnevnt av administrasjonen.

1 fra Fagforbundet

og

I

fra Sykepleierforbundet.

Forslag fra Asle Schrøder:
<Utvalgets sammensetning av politikere suppleres med Astri G. Valberg.>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og forslag fra Tarald Sivertsen
m/Asle Schrøders forslag til sammensetning, ble Tarald Sivertsens forslag m /Asle Schrøders
forslag til sammensetning enstemmig vedtatt.

3IIT6
KURDØGNPRIS 2016

Innstilling:
Kurdøgnprisen 2016 for sykehjemsplasser ved Steigentunet er kr.7928,-

Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

32116

BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2016

Innstilling:
Satsene for pleie og omsorgstjenester for 2016 vedtas som følger:

Tieneste
Hiemmehielp

Nye satser 2016

<2

G

190

Hiemmehielp2-3 G
Hiemmehielp 3- 4 G

Kr.557
Kr. 1019

Hiemmehielp4-5G

KÌ.

Hiemmehielp > 5 G
Timepris
Middag* ( liten/stor porsjon

Kr.2096
Kr. 150
Kr.48/60

1586

m/dessert )
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Trygghetsalarm

Kr,

Korttidsoppho ld/daeoppho ld
Husleie bolig ( bokollektiv og

150

omsorssbolis )
Fribeløp før beregning av

190
3 % økning

7800

vederlag

Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.
Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

33116

BRUK AV FRIVILLIGE I OMSORGSTJENESTEN. OPPRETTELSE AV
PLANGRUPPE

Innstilling:

1.

Kommunestyret vedtar å oppnevne ei plangruppe som skal se på mulighet for styrking
av det frivillige arbeidet i Steigen.

2.

Gruppas mandat er:
Utrede muligheter og begrensninger i forhold til styrking av frivillig arbeid i Steigen
kommune. Utredningen må baseres på gjeldende lov og forskrifter, heriblant samtykke
o g taushetsforpliktel ser.
Utredningen må også omfatte skolering og oppfølging av de frivillige og forslag til
ressursbruk i forhold til dette.
Plangruppa må smarbeide med arbeidsgruppa som er nedsatt i forhold til kvalitet og

o
o
o
.

effektivitet
Tiltak med økonomisk konsekvenser i forhold til vedtau budsjett må fremmes for
politisk behandling.

3.

Utredningen legges fram til politisk behandling tidlig høst 2016

4.

Plangruppa består av:
2 representant fra administrasjonen
I representant fra fagforeningene
I repr. fra Frivilligsentralen
I representant fra Eldreråd
I representant fra Ungdomsråd

o
o
o
o
o
o

1-2politiskerepr.
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Behandling:
Ame B. Vaag deltok ikke i behandlingen av saken.
Forslag fra Sissel Grimstad:
< Det sees på muligheten å ta inn Morgendagens omsorg som et prosjekt i frivilligsentralen.>

Vedtak:
Ved alternativ votering mellom forslag fra Sissel Grimstad og forslag fraadm., ble Sissel
Grimstads forslag vedtatt med 14 mof 2 stemmer.

34116

SAMARBEIDSAVTALE FOLKEHELSEARBEID
Innstilling:
Kommunestyret vedtar å si opp Samarbeidsavtale om Folkehelsearbeid med Nordland
Fylkeskommune

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.

Forslag fra Knut Andersen:
<Administrasjonen ser nærrnere på hvordan folkehelseprosjektet kan videreføres slik at
avtalen med NFK kan videreføres.>

Vedtak:
Ved altemativ votering mellom administrasjonens innstilling og forslag fra Knut Andersen,
ble Knut Andersens forslag enstemmig vedtatt.

3slr6
INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN .2. GANGS BEHANDLING
Innstilling:
Steigen kommunestyre slutter seg til de interkommunale eierstrategier for Salten, med de
endringer som er foreslått av Salten Regionråd.

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.
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Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

36tr6

VALG AV VALGSTYRE/LEDER OG NESTLEDER FOR VALGSTYRET
INNEVÆRENDE PERIODE.

I

Innstilling:
Steigen kommunestyre velger formannskapets representanter/vararepresentanter som valgstyre
for inneværende valgperiode. Som leder og nestleder velges hhv. Ordfører og v¿lraordfører.

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

37116

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER TIL STYRET
FRIVILLIGSENTRALEN

I

Innstilling:
Steigen kommunestyre velger Hilde Husøy, 8285 Leines og Sissel Grimstad, 8288 Bogøy som
kommunens representanter til styret Frivilligsentralen for inneværende valgperiode.

i

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken

Forslag fra Astri G. Valberg:
<Politiske representanter velges for 2 är av gangen.D

Vedtak:
Astri G. Valbergs forslag falt med 4 mot

12 stemmer

tnnstillinga ble vedtatt.
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38116

NYE VALG EIEIIDOMSOVERSKATTETAKSTNEMNDA/ALG AV KOMMUNENS
REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR MEKLERE I

KoNFLTKTnÅnnr
Innstilling:
Steigen kommunestyre velger Salve Kildahl, 8289 Våg som ny fast representant og ny
nestleder i eiendomsoverskattetakstnemnda. Som ny 1. vararepresentant velges Ketil
Pedersen, 8288 Bogøy og Bernt Gjervik, 8283 Leinesfiord velges som 3. vararepresentant for
inneværende valgperiode.
Som kommunens representant i oppnevningsutvalget for meklere i konfliktrådet velger
kommunestyret Torbjørn Hjertø, 8286 Nordfold.

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.

Forslag fra Øystein Laxaa:
< Sigvart Bjerkenes, 8285 Leines velges som ny fast representant og nesteleder
eiendomsoverskattetakstnemnda.

i

>

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen med forslag fra Øyslein Laxaa.

Vedtaket lyder da slik:
Steigen kommunestyre velger Sigvart Bjerkenes, 8285 Leines som ny fast representant og ny
nestleder i eiendomsoverskattetakstnemnda. Som ny 1. vararepresentant velges Ketil
Pedersen, 8288 Bogøy og Bernt Gjervik, 8283 Leinesford velges som 3. vararepresentant for
inneværende valgperiode.
Som kommunens representant i oppnevningsutvalget for meklere i konfliktrådet velger
kommunestyret Torbj øm Hjertø, 828 6 Nordfold.

39116

UTVALG KVALITETSUTVIKLING I STEIGENSKOLEN
Innstilling:
Det oppnevnes et utvalg som skal beskrive hvilke områder, temaer og planer som man vil ha
utarbeidet innen hele Oppvekstavdelingen, skole, barnehage, voksenopplæring og kulturskole.
Utvalgets arbeid ferdigstilles innen utgangen av juni.. Administrasjonen tar utgangspunkt i
utvalgets arbeid og legger fram rapport på tilstanden og eventuelle planer i september.
Utvalgets sammensetning: 2 politikere som oppnevnes av ordfører, leder for felles FAU i
Steigen, hovedtillitsvalgf Utdanningsforbundet, en rektor, en styrer og oppvekstleder.

Side 13 av 16

Behandling:
Arne B. Vaag deltok ikke under behandlingen av saken.
Forslag fra Knut Andersen:
<Steigen kommunestyre nedsetter et skolepolitisk utvalg som skal utarbeide et forslag til plan
for kvalitetsutvikling i Steigenskolen og Steigenbarnehagen. Planen skal sette kommunestyret
i stand til å oppfulle kravene til skoleeier i opplæringslovens $ 13-10.
Utvalget skal vurdere og legge fram forslag til tiltak på utvalgle områder som har vesentlig
betydning for læringsresultat, frafall og læringsmiljø i Steigenskolen, herunder følgende:
o Overordnede kvantitative og kvalitative måI.

o
o

Innhold og krav til kommunens forsvarlige system etter opplæringsloven $ 13-10.
Krav til årlig rapportering til kommunestyret for å kunne ivareta rollen som skoleeier,
herunder innhold i den lovpålagte årlige tilstandsrapporten for Steigenskolen.

.
o
o

Årshjul med overordnede aktiviteter og milepæler på alle styringsnivåer.
Organisering på skoleeiernivå, herunder vurdering av todelt vs tredelt lederstruktur.
Prosess for kontinuerlig kvalitetsforbedring, herunder evaluering og oppfølging av
resultater fra fra viktige elewndersøkelser, nasj onale prøver, mv.

o

Ressursbruk og -styring i Steigenskolen/-barnehagen, herunder rektorenes/styrernes
fullmakter, vikarbruk, deling av ressurser mellom enhetene, samt etter- og

videreutdanning for pedagogisk personale.

o
o

Prosesser, rutiner og kvalitetssikring ved rekruttering av pedagogisk personell.

Organisering og oppfølging av samarbeidet mellom skoleeier, skole og FAU/SU.

Utvalget skal også vurdere forslagene fra KS-prosjektet i Steigenskolen som ble gjennomført i
2015, og se på hvordan disse er fulgt opp. For øvrig står utvalget fritt til å ta opp andre temaer
som anses som viktige for arbeidet med kvalitetsutvikling i Steigenskolen.
Administrasjonen skal engasjere ekstern bistand som støtte og sekretariatsfunksjon for
utvalgets arbeid, og skal søke om finansiering av dette. Utvalget kan ellers ved behov be om
dokumentasjon og informasjon fra den administrative skoleledelsen, herunder bestille egne
rapporter på viktige områder. Skoleledelsen inviteres til utvalgets møter der utvalget finner
dette er hensiktsmessig. Utvalget kan også trekke inn andre ressurspersoner ved behov.
Parallelt med utvalgets arbeid skal administrasjonen utarbeide en tilstandsrapport for
Steigenskolen, i samsvar med det lovpålagte kravet i opplæringsloven. Tilstandsrapporten
legges fram for behandling i formannskapet og kommunestyret i juni. Denne rapporten skal
drøftes i utvalget som skal avgi en uttalelse som følger den videre politiske behandlingen.
Utvalget gis følgende sammensetning: Knut Andersen (leder, fra posisjonen), Ove Strand
(opposisjonen), Lindis Sloan (FAU), Torben Marstrand, I rektor, 1 bamehage-styrer, I person
utpekt av Utdanningsforbundet. Utvalgets rapport avlegges senest 1. oktober 2016.
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Vedtak:
Ved altemativ votering mellom forslag fra Knut Andersen og administrasjonens innstilling ble
Knut Andersen forslag enstemmig vedtatt.

40n6
ENDRING OG ØKNING AV BETALINGSSATSER I SFO

Innstilling:
Fra 01.03.2016 endres betalingssatsene i Skolefritidsordningene i Steigenskolen med fire
tidssoner og en økning av satsene. Søskenmoderasjon vil fortsatt være 40Vo.
Pr. måned blir satsene for inntil 4 timer W.268,irrfüI9,25 timer kr.616, inntil 15,5 timer kr.
1039 og inntil 19,5 timer kr. 1307.

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.

4Ut6
GEBYR FOR BRUK AV KOMMUNALE KAIER I STEIGEN
Innstilling:
Steigen formannskap tilrår at kommunestyret vedtar vedlagte gebyr for bruk av kommunale
kaier i Steigen, med virkning fra 1. januar 2016.

Behandling:
Fred Eliassen deltok ikke under behandlingen av saken.

Tarald Sivertsen: Henstiller til at kommunen skaffer
tak i disse inntektene.

seg bedre innkrevingsrutiner,

for

å

få

Tilleggsforslag fra Arve Isaksen:
<Det bør være noen som har ansvaret for hver kai for å innhente opplysninger for fakturering.>

Vedtak:
Innstilling fra adm. Enstemmig vedtatt
Tilleggsforslag fra Arve Isaksen enstemmig vedtatt.

Møtet hevet.
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