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Forslag til vedtak:
Meldingen tas til orientering.

Saksutredning:
Delegerte vedtak i perioden
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-

09.03. 1 6.

Vedlegg: Liste over delegerte vedtak i perioden.

Delegerte vedtak

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING.
pÄSfgfPST VERTSHUSET - Leinesfiord og omegn grendelag Innvilget
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KULTURSAL I LEINESFJORI)

Saksbehandler:

Kari Lynum

Arkivsaksnr.:

131997

Saksnr.: Utvalg
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Steigen formannskap

Arkiv: D12

Møtedato
16.03.20t6

Forslag til vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med Fauskebygg på bygging av kultursal i
Steigen i henhold til tilbud.

Saksutredning:
Bakgrunn:
12015 ble det utarbeidet en kravspesifikasjon på bygging av kultursal i Steigen.
Kravspesifikasjonen er resultat etter en planleggingsprosess s¿rmmen med brukergruppen i
prosjektet. Utlysningen på på Doffin førte ikke til at vi fikk noen tilbud dermed har vi det som
kalles en mislykket konkurranse. Vi star da fritt til å spørre en eller flere om å gi tilbud på
prosjektet. Vi spurte flere både lokale og eksteme, og dette resulterte at vi fikk inn to tilbud.
Det ene tilbudet var fra Fauske bygg med en totalsum pä7 496 432kr ogca2 mill. lavere an
det andre tilbudet. Vi valgte derfor å gå i forhandlinger med Fauske Bygg.
I denne summen inngår en del opsjoner, disse utgjør totalt ca. en million. Ved nærmere
gjennomgang av tilbudet ser vi at det er en del dobbelprising, slik at det vil være rom for å
redusere prisen ytterligere (se vedlegg: forslag til benyttelse av opsjoner). Dette går i hovedsak
på at gulv er dobbeltpriset. Vi forventer det vil være mulig å reduserer prisen med ca. kr
500 000 det vil si tilbudssummen kan reduseres til 7 millioner kr. Vi ønsker å beholde de
500 000 kr som reserve i prosjektet.
I anbudet inngår en komplett kultursal, utenom lyd og lysanlegg. Vedlagt følger
kravspesifikasjon.
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fradrag som følge av

Revidert sum

opslon

opsJoner

Tilbudspris
Opsjon nr

1

Riving av vinduer og glennkledning av åpningene

i

fasaden
Opsjon nr 2
Opsjon nr 3

Parkettgulv i kultursalen inkl scene
Opplektet gulv av eik i kultursalen og furugulv på
scene

kr
kr

155 000,00

Utgår

kr
kr

kr

340 000,00

Utgår

kr

90 000,00

Benyttes

142 000,00
104 000,00
L04

000,00

kr
kr

-52 000,00 Beskrevne blendingsgardinger utgår
Beskrevet belegg beholdes

-

kr

Beskrevet belegg beholdes

Opsjon nr 4

Opsjon nr 5

Opsjon nr 6
Opsjon nr 7

Flikk av eksisterende platekledde vegger 2 stØk
maling. Regulerbar mengde. 100 m2 medtas
Flikk av eksisterende platekledde vegger,
glassfiberstrie og 2 støk mal ing. Regu lerba r men gde
100 m2 medtas
Flikk av eksisterende listverk, 2 strøk maling.
Regulerbar mendge. 100 lm medtas

kr

15

000,00

Benyttes

kr

kr

LS 000,00

kr

16

200,00

Benyttes

kr

kr

15 200,00

Benyttes
Benyttes ved

kr

kr

5 500,00

behov

kr

kr

15 000,00

kr

s 500,00

kr

15 000,00

Punktpris for lys, intill 30 lm 2,5 ink

koblingsboks/direkte kobling. Antall 20 stk

Benyttes ved

Opsjon nr 8
Opsjon nr 9
Opsjon nr 10
Opsjon nr 1L
Opsjon nr

punktpris for stikk, dobbel intil 30 m 2,5 antall 30 stk
Punktpris for teknisk punkt, direkte tilkoblet, intill
3x164. 30m antall 10 stk
punkpris for teknisk punkt, int¡ll 3x32A, 30 m. inkl
uttak 3f. Antall 5 stk
Punktpris for automatikk, direkte tilkoblet, for
signalgiving intill 50 m. antall 15 stk

kr

25 800,00 behov
Benyttes ved

kr

kr

25 800,00

kr

30 000,00 behov
Benyttes ved

kr

kr

30 000,00

kr

L9 000,00

behov
Benyttes ved

kr

kr

19 000,00

kr

5s 200,00 behov
Benyttes ved

kr

kr

55 200,00

kr

28 750,00 behov
Benyttes ved

kr

kr

28750,00

kr

48 300,00 behov
Benyttes ved

kr

kr

48 300,00

kr
kr

25 875,00
141 000,00

1-2

Punktpris for tele/data, enkeltpunkt. Antall 10 stk
Opsjon nr 13
Opsjon nr L4

Punktpris for tele/data, dobbelt punkt. Antall 15
Punktpris for brann. Detektor, sirene/klokke, lQ-

Opsjon nr 15

Akustisk himling i

modul. Antall

1-5

stk
kultursalen.

stk

kr
kr

25 875,00 behov
141 000,00 benttes

Opsjon nr 16

kr
kr

utgår, kan
Akustisk

Tilbudssum uten opsjoner
Sum ben¡tede opsjoner
Sum

25Y"mva
Sum inkl mva

mot korridor 70m2

kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr

62 000,00 ettermonteres
1 073 625,00

6422807,0O
373 625,00

6796432,00
1 699 108,00

8495 540,00

kr
Sum

kr

kr

373

625,00 kr

-700 000,00
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Saksbehandler

Tordis Sofie Langseth

Arkivsaksnr.:

161193

Arkiv:614

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

t4lt6

16.03.2016

Steigen formannskap

Forslag til vedtak:
Ordningen med fast byggekomite sammensatt av politikere og administrasjon opphører.
Rådmannen har ansvaret for gjennomføring av vedtatte investeringsprosjekt i henhold til
budsjett. Det legges vekt på gode prosesser med brukerne ved forberedelse og gjennomføring
av byggeprosjekt.

Saksutredning:
Steigen kommunestyre vedtok i 1995 følgende organisering av byggekomite (sak 6/95):
Følgende personer utgjør Steigen kommunes faste byggekomite: Leder plon- og
ressursutvalget, assisterende rådmann, avdelingsingeniør þr vedlikeholdsavdelinga.
tillegg bør komiteen i hvert enkelt oppdrag suppleres med 2 personer. Personene
velges fra brukermiljøet. Disse velges av plan- og ressursutvalget. Komiteen
konstituerer seg selv.
Denne organiseringahar i hovedsak vært brukt siden, på de prosjektene der det har vært satt
ned byggekomité. Det har vært praksis at leder av plan- og ressurs har vært leder av
byggekomiteen.

I

Videre heter det i kommunens delegasjonsreglement:
Rådmannen gis fullmah t¡l å anta anbud (valg av entreprenør) innenfor vedtatte
budsjettrammer.
For vedtatte investeringer og hvor finansiering er ordnet, delegeres det til rådmannen
å iverl<sette de planlagte investeringer.
Fra rådmannens side vurderes det som problematisk at en komite sammensatt av både
politikere og administrasjon har ansvar for å gjennomføre et politisk fattet vedtak. Dette
skaper uklarhet i rollene, det er ikke tydelig om det er administrasjonen (rådmannen) som har
ansvaret for overholdelse av budsjett og tidsfrister, eller om det er politikeren som leder
byggekomiteen. Det er ikke samsvar mellom den vedtatte strukturen på byggekomite og
gj eldende delegasj onsreglement.
Det har også en praktisk vanskelig side, ved at en politiker som har dette som et verv på fritida
sitter med ansvar for oppfølging av byggeprosjekter. Hvem skal byggeleder forholde seg til
med konkrete spørsmål som må avklares?

Etter siste valghar rådmannen fått beskjed om at leder av plan- og ressursutvalget ikke ser det
som naturlig å være leder/delta i byggekomiteen. Det har også vært signaler fra formannskapsmedlemmer om at en finner denne strukturen noe unaturlig.
På denne bakgrunn tilrås det at ordninga med fast byggekomite sammensatt av politikere og
administrasjon opphører. Rådmannen vil daha ansvaret for gjennomføring av vedtatte
investeringsprosjekt i henhold til budsjett. Det vil være opp til rådmannen å etablere en
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struktur i administrasjonen som sikrer effektiv og faglig forsvarlig styring av prosjektene,
samt involvering av brukere.
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BOSETTING AV MINDREÄ.RIGE FLYKTNINGER

Arkiv: F30

Saksbehandler:

Arkivsaksnr.:

151654

Saksnr.:

Utvalg

t5lt6

Steigen formannskap

Møtedato
t6.03.2016

Forslag til vedtak:

1.

2.
3.
4.

Kommunestyret vedtar å legge til rette for å kunne ta i mot og bosette inntil 8 enslig
mindreårige flyktninger fra l. juli 2016.
Kommunestyret godkjenner det framlagte avtaleutkast vedr. overtakelse av
Nygårdsheimen. En forutsetning for overtakelsen er at det lykkes å etablere et
bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger på Nygårdsheimen.
Det forutsettes at drift av bofellesskapet gjøres av ekstern aktør. Administrasjonen gis
fullmakt til å gjennomføre anbudsrunde for driften. Anskaffelsen skal dekke alle de
behov enslige mindreårige har for omsorg og oppfølgning.
Når anbudsrunden er gjennomført legges saken fram for kommunestyret på nytt til
endelig godkjenning.

Saksutredning:
I forbindelse med kommunestyrets behandling av bosetting av flyktninger for 2016, i f or høst,
ble det sagt at man skulle komme tilbake med egen sak om bosetting av enslige mindreårige
flyktninger. Det er i dag et stort behov for at landets kommuner tilrettelegger for bosetting av
denne gruppen.

Når man skal ta stilling om kommunen skal bosette mindreårige, enslige flyktninger, er det
særlig viktig å få belyst føIgende forhold:
o Bosettingform - hvilken integreringsmodell vil være den beste - bofellesskap eller
fosterhjem?

o
o
o
o

Hvilke lokaliteter har kommunen mulighet for å kunne disponere til bofellesskap?
Hva vil en bosetting få av konsekvenser

Driftsform

-

for det kommunale tjenestetilbudet?

kommunal drift eller drift av ekstern aktør?

@konomi?

konomi/til s kudd o g r efusj ons or dninger :
Ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, vil kommunen motta tre tilskudd;
integreringstilskudd, særskilt tilskudd og ekstratilskudd 2016.Integreringstilskuddet varierer
fra 1. - 5 år og gis uavhengig av nar i året bosetting finner sted. Det særskilte tilskuddet er en
årlig sum, som avkortes med IlI2 del for hver måned ungdommen ikke er bosatt. Tilskuddet
gis til den måned ungdommen f'ller 20 är. Ekstratilskudd i 2016 gis som en
engangsutbetaling for bosettin g i 201 6.
Ø
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mindreårig flyktning:

Tilskuddssatsene for 2016 er slike
184 000

k.
207 000 k.

Særskilt tilskudd
Ekstra tilskudd 2016:

100 000

kr

Som et eksempel vil kommunen (med dagens satser ) over en 5-års periode, motta 1 852 400
kr. for en 15 åring som bosettes 1 . juli 2016 og fuller 20 âLr l. juli 2021 ( integreringstilskudd i
5 är,717 400 kr., ekstratilskudd i 5 år, I 035 000 kr og ekstratilskudd i2016,100 000 kr. )
I tillegg til disse tilskuddene fra IMDI, refunderer staten 80 %o av utgiftene kommunen har til
barneverntiltak utover kommunal egenandel for enslige mindreårige. De statlige satsene for
kommunal egenbetaling knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger var for 2015:
I

r..

to

ooo

p.

måned

tii

barneverntiltak

I

for opphold i institusjon
Hvilke utgifter som kan og ikke kan refunderes følger av rundskriv Q-5120I5.
Tar man utgangspunkt i at Steigen kommune vil kunne motta 8 mindreårige, enslige
flyktninger fra 1. juli i ar, vil kommunen iløpet av en 5-års periode motta tilskudd fra IMDI
med til sammen 14 819 200 kr. I tillegg vil altså kommunen kunne få refundert 80 %o av
utgiftene kommunen har utover kommunal egenandel for enslige mindreårige flyktninger.
Integreringsmodell
Hvis kommunen vedtar å motta mindreårige flyktninger, vil den økonomiske delen henge
nøye sammen men hvilken driftsform man velger. Skal man drive et bofelleskap i egen
kommunal regi, må det settes opp bemanningsplaner, utarbeides turnuser, lage renholdsplaner
osv. Først når dette er gjort vil en kunne ha et grunnlag for å kunne si noe om hvordan
kommunen vil komme ut økonomisk.
Velger man å overlate driften til ekstern aktør, vil dette være grunnlag for en anbudsprosess,
hvor det økonomiske først vil være avklart etter at denne prosessen er avsluttet.
Ved valg av ekstern aktør vil man imidlertid ha et sikrere anslag på framtidige utgifter enn ved
å drifte tilbudet i egen regi.
Når det gjelder plassering i fosterhjem, anser vi dette som lite aktuelt ut fra at kommunen
allerede i daghar store problemer med å f,rnne fosterhjem innad i kommunen for bam/ungdom
fra Steigen. Det vises for øvrig fra egen vurdering fra NAV.
Kommunaldrift

Ekstern aktør

Ulemper

Fordeler

Mangel på styring i daglig

Full kontroll på driften

Fordeler
Redusert økonomisk
risiko for SK

Ulemper
Mangel på ressurser
å bygge dette opp i

til

drift

SK

har lkke
driftsansvar
SK

Mange aktører

i

markedet det gjelder å
finne en "seriøs" aktør

Mangel på
kompetanse til

SK har ikke

SK har

arbeidsgivera nsva r

risiko
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Enkelt å avvikle hvis
det skulle vise seg
nØdvendig (siopp

SK har

fullt

arbeidsgiveransva r

driftsavtalen)

Tabell 1 : Vurdering

av

fordeler og ulemper ved ulike driftsformer

Lo kal i te t er/fu s i s k I oknli s er ing :

Kommunen har pr. i dag ingen lokaliteter i egen regi som vil være egnet til et framtidig
bofellesskap for mindreårige flyktninger. Imidlertid er kommunen nå i forhandlinger med
Stiftelsen for Nygardsheimen, med sikte päkjøp av Nygårdsheimen og så bruke bygningen til
å etablere et bofellesskap. Kommunen har vært på befaring på Nygårdsheimen og bygningen
anses å være egnet til formålet. Det vil være mulig å bosette inntil 8 mindreårige flyktninger
på Nygårdsheimen.
PUD har anslått at den nødvendige renovering for å kunne ta bygningen i bruk vil utgjøre ca.
565 000 kr, mens årlig drift/vedlikehold er anslått til ca. 235 000 kr.
Hvis kommunen vedtar å bosette mindreårige flyktninger, ber vi om at kommunestyret
godkjenner utkast til avtale mellom Stiftelsen for Nygårdsheimen og Steigen kommune vedr.
kommunal overtakelse av Nygårdsheimen.
Ko

ns

e

kv e n s e r fo

r

de

t

ko

mmunal e tj e ne s t e t il b u de t

Leder for helse-og omsorg og leder av NAV har gitt en vurdering av hva en eventuell
bosetting vil ha av innvirkning på tjenesteproduksjonen innenfor deres sektorer/områder.
Disse er innarbeidet i saksframlegget
Vurderine fra helse-og omsorg:
Det er tatt utgangspunkt i bosetting av 8 mindreårige flyktninger > 15 år. Vurderingen er også
gjort på grunnlag av at selve bofellesskapet driftes av eksterne tjenesteleverandører. Dette er
et nytt fagområde for helse og omsorg og kunnskap for å vurdere dette er innhentet i forhold
til det som finnes av materiell fra Helsedirektoratet, IMDI og ved å ta kontakt med andre
kommuner som har erfaring med denne type arbeid. For denne virksomheten er det følgende
kommunale tjenester som vil bli primærleverandører for flykningene:
1. Barnevern
2. Helsestasjon
3. Psykisk helse
4. Legetjeneste
5. Tilsynsansvar - både barnevernsfaglig og miljørettet helsevern
Barnevern:

Det anbefales at barnevernet har et hovedansvar knyttet til dette, selv om det gjelder bosetting
av flykninger over 15 år. Dette vil da medføre behov for økte ressurser for barnevem.
Oppgavene knyftet til barnevernet vil være utarbeidelse av enkeltvedtak, omsorgsplan,
deltakelse i ansvarsgrupper, samarbeid med andre tjenesteområder og generell oppfølging i
forhold til hver enkelt flyktning. Ut fra anbefalt norm fra BUF-dir anbefales det at barnevernet
styrkes med 10 %o st. pr. barn, dvs. 80 % st.
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Helsestasion- og skolehelsetieneste:
Helsestasjonens oppgaver

vil i

denne sammenheng si helseundersøkelser, vaksinering,
helseopplysning og veiledning. I forhold til veiledning vil psykisk, fusisk og sosial helse være
viktige oppgaver, i tillegg til kulturell forståelse. For helsestasjon bør dette behovet kunne
dekkes med en økning i ca.20 % stilling.

Psvkisk helse:
Mange av de som blir bosatt har vært utsatt for traumer og det er derfor overveiende
sannsynlig at de vil ha behov for oppfølging fra psykisk helse, både i forhold til kommunal
tjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det vurderes også slik at det vil kunne være behov for
langvarig oppfølging. Noe av de kommunale oppgavene vil bestå i samarbeid med
spesialisthelsetjeneste og annet internt tverrfaglig samarbeid. For denne tjeneste vurderes
behov tilsvarende 20 Yo st.

Lesetieneste:
Steigen kommune har 3 stillingshjemler som fastlege og2 hjemler som turnuslege. Dette er
rimelig god kapasitet, forutsatt at stillingene er besatt. Som motvekt til dette kommer den
store vaktbelastning som legene har med både lokal vakt, KAD-vakt og interkommunal vakt.
Dette reduserer ressursen både til kurativ virksomhet og til offentlige legedenester som f.eks.
helsestasjon og tilsyn sykehjem. Det konkluderes imidlertid med at en ikke ser at legetjenesten
vil ha behov for økte ressurser.

Tilsynsansvar:
Dersom tilbudet som skal gis til mindreårige blir ivaretatt av eksterne tjenesteleverandører, vil
det likevel være kommunen som har plikt til å etterse at tilbudet inneholder tilstrekkelig
kvalitet både i forhold til bamas behov og i forhold til de fasiliteter som de bor på, dvs.
miljørettet helsevern. Hvem som skal ivareta dette vil naturlig være en diskusjon og
arbeidsfordeling mellom tjenesteområdene på helse og barnevern. Ressurs i forhold til
tilsynsansvar sette til 10 % st.

Tjeneste
Bamevern
Helsestasion og skolehelsetieneste
Psykisk helse
Legetjeneste
Felles tilsynsansvar

TOTAL

Stillings
prosent
80
20
20
0
10

130

Alle tjenester som skal gis bør være av ansatte med minimum 3-arig høgskoleutdanning. Ved
ätautgangspunkt iIønn inkl. sosiale utgifter og andre utgifter knyttet til reise, tilgang på
elektronisk utstyr mv., anslås samlet utgift til 910 000 k.
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Vurdering fraNAV:
Enslige mindreårige flyktninger under 15 år er under Barnevernets ansvar mens de bor i
mottak, og det er Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUF-dir) som er ansvarlig for å
bosette dem. Ungdom på 15 år og eldre er Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) sitt
ansvar mens de er i mottak, og det er IMDI som er ansvarlig for å bosette de på samme måte
som voksne. Når de mindreårige er blitt bosatt i en kommune så er det opp til kommunen å
organisere dette på best mulig for alle enslige mindreårige uavhengig av alder. Barnevernet i
kommunen kan fatte vedtak for mindrearige bam/ungdom til de er 20 är, og i særskilte tilfeller
opp til 23 är. Alle under 18 år skal i tillegg ha et verge som skal ivareta barnets rettigheter.

Ulike boalternativer:
Fosterhiem:

Det er et prioritert ønske at det etableres fosterhjem, særlig for de yngste som er under 15 år
slik at de kan vokse opp i en vanlig familie. Dette vil kunne gi god integrering og tilhørighet.
Det er likevel vanskelig å skaffe nok fosterhjem slik at andre alternativer er mest aktuelt.
Bofellesskap i ordinær boliq:
Det kan organiseres bofellesskap i ordinære boliger der 4-5 unge bor sammen. I bofellesskapet
skal det være heldøgns bemanning slik at det alltid er en voksen sammen med dem. De ansatte
skal være ansvarlig for all oppfølging av de unge på samme måte som foreldrerollen krever.
Det gjelder både i forhold til praktiske g¡øremäI, helse, økonomi, fritidsaktiviteter, normer og
regler. Det utgjør 5- 7 årsverk å bemanne bofellesskapet, litt avhengig hvordan det
organiseres. De ansatte må være godt egnet til jobben og det må vektlegges at personalgruppa
utfuller hverandre både i forhold til kompetanse, ferdigheter og egenskaper. Det må
vektlegges å Ë stabilt personale som kan være trygge og kvalifiserte voksenpersoner for de
mindreårige. Boligen må ha 4-5 soverom slik at de får hvert sitt rom, og det må være et
soverom for ansatt som er på nattevakt.

Bofelleskap i hybelhus/ leiligheter/kollektiv:

I bofelleskap i hybelhus/leiligheter får hver ungdom sin egen hybel som de kan disponere til
sine aktiviteter, men de har felles kjøkken, stue mm. Det er felles måltider og på sammen måte
som i alle hjem er det de som bor der som skal holde orden i fellesskap. Her kan det bosettes
flere (8-10) i fellesskap, avhengig av lokalitetene. De ansatte skal også her være ansvarlig for
de unge på samme måte som beskrevet i punkt 2, og også dette bofellesskapet skal være døgn
- bemaruret. Det skal vektlegges at også dette bofellesskapet skal bli et godt hjem for de som
bor der med kompetente ansatte. Denne typen bofellesskap egner seg nok bedre for ungdom
over 15, enn for de yngste, men er et aktuelt alternativ i mange kommuner. Det er dette
alternativet som er aktuelt på Nygårdsheimen der det er 8 hybelleiligheter, samt fellesrom og
overnattingsrom for personalet.
For alle alternativene gjelder det å ansette kompetente voksenpersoner som kan gi
ungdommene trygghet og hjelpe ungdommene videre i livet.
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Orsanisering av tjenesten:

I dag er flyktningetjenesten i Steigen organisert i Nav. Dette ble vedtatt i kommunestyret i
2008 da Nav ble etablert. Den gangen var det 0,5 årsverk i tjenesten. På grunn av økt bosetting
er stillingsressursen nãøkttil 2 årsverk, basert på at vi skulle bosette 10 pr. år +
familiegjenforening. Det er nå vedtatt å øke bosettingen i2016 til20, noe som er dobbelt så
mange som var grunnlaget for den bemanningen som er i dag. Med økt bosetting vil det være
behov for øktbemanning i flyktningetjenesten. Bosetting av enslige mindreårige vil være en
ny tjeneste som kommunen ikke har i dag. Hovedmålet for tjenesten er å skape et trygt og
stabilt hjem for enslige mindreårige. Bosetting av enslige mindreårige krever at det rekrutteres
og ansettes personer i bofelleskapet som er best egnet og kvalifisert.

Dersom bosetting av mindrearige skal drives av den kommunale flyktningetjenesten anbefaler
Nav-leder at tjenesten skilles ut fra Nav, og at det etableres et eget tjenesteområde direkte
under rådmannen. Da må det organiseres med ny adm. ledelse der dagens flyktningetjeneste
inngår, og med opprettelse av nye stillinger som ivaretar saksbehandling, økonomi og
personalansvar knyttet til den etablerte flyktningetjenesten av voksne og bosetting av
mindreårige og den daglige driften av bofellesskapet. Det er i dag ikke kapasitet til å bygge
opp ny administrasjon samt opprette, rekruttere og ansette i bofellesskap, så detbør evt. gjøres
gjennom et eget prosjekt.

Altemativt kan bofellesskap etableres i privat regi. Det vil da være kommunen som er
ansvarlig for å inngå avtale med privat virksomhet, og ha tilsyn med virksomheten.
Kommunen må i anbudsinnhentingen legge inn premisser for virksomheten i forhold til
kvalif,rkasjoner, ansettelsesbetingelser, bemanningsnorm (heldøgnsbemanning) og økonomi.
Arbeidsgiveransvaret og oppfølging av ungdommene gjøres da av bedriften. Alle oppgavene
som et bofellesskap skal ivareta for å skape et hjem for enslige mindreårige skal ivaretas av
virksomheten. Kommunen vil ha tilsyn og være avtalepart.

Skole/utdanning:
Når det gjelder skole/utdanning, er det vanskelig å fastslå konsekvenser før en vet
utdanningsnivå/kvalifikasjoner for de som det eventuelt blir aktuelt å bosette. For den aktuelle
aldersgruppen vil det være aktuelt med undervisning på ungdomsskolenivå og videregående
skole/voksenopplæring. Hvis vi forutsetter at bosettingen skjer på Nygardsheimen, og
undervisning på ungdomsskolenivå eller videregående, vil skyssutgifter uansett päløpe.
Sluttkommentar
Rådmannen viser til de vurderinger som er gjort med hensyn til økonomi, tjenestetilbud mv.
Som det framgër av utredningen er det en rekke usikkerhetsfaktorer og spørsmål som pr. i dag
ikke lar seg besvare, ikke minst med hensyn til driftsform.
Rådmannen tilrår derfor at det først tas prinsipiell stilling til om kommunen skal motta
enslige, mindreårig flyktninger og hvilken driftsform man skal legge til grunn. Videre tilrås
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det at administrasjonen får fullmakt til å arbeide videre med saken. Når dette er gjort, foreslår
rådmannen at kommunestyret forelegges saken på nytt til endelig godkjenning.
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STEMMERETTSALDER VED FOLKEAVSTEMNING ANG.
KOMMUNESTRUKTUR

Saksbehandler:

Elin Brit Gryløyr

Arkivsaksnr.:

161220

Saksnr.:
I6IT6

Ufvalg
Steigen formannskap

Arkiv: 016

Møtedato
t6.03.2016

Forslag til vedtak:
Steigen formannskap vedtar at 16- og l7-äringer fär stemmerett ved den rådgivende
folkeavstemningen ang. kommunestruktur 13. juni 2016.

Saksutredning:
I kommunestyrets møte29.02.16 sak 25116 ble det vedtatt å avholde rådgivende
folkeavstemning vedr. kommunestruktur den 13. juni 2016. Det ble også vedtatt å sette
stemmerettsalderen

til

18 år.

I ettertid har kommunen mottatt brev fra Bameombudet og Landsrådet for Norges bame- og
ungdomsorganisasjoner (LNU). I brevet oppfordrer de kommunene til àla16- og 17-åringer
stemme ved lokale folkeavstemninger ang. kommunestruktur.

I brevet påpekes det bl.a. at 16- og 17 -äringer er både engasjerte og modne nok til å stemme
og at konsekvensene av kommunereform særlig vil merkes for de unge som skal leve hele
livene sine i de nye kommunene.
Saken legges fram for formannskapet til avgjørelse da det haster med å falag! inn bestilling av
manntall til avstemningen.

Vedlegg: Brev fra Barneombudet og LNU.
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Barneombudet < info@barneombudet. no>
Steigen kom m u ne < postmotta k@steigen. kommune, no >

:

Dato:
Eítne:
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Tirsdag B, mars 2016 10:55
Gi 16-åringene stemmerett ved folkeavstemningene

Sak,;br¡h

i] IJ MltR Ztl|fj
til
Gi 1 6-åringene stemmereit ved folkeavstem nin gene

kix.io

ftad+ri
I

Apne i nettleser

I

Meld deg av

Flere kommuner skal i løpet av våren ha folkeavstemning om kommunen skal fortsette
som egen kommune, eller om den skal slås sammen med andre.
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og Barneombudet vil med dette

oppfordre kommunene til å la 16- og 17-åringer stemme ved lokale folkeavstemninger

I arbeidet med å skape fremtidens kommuner må alle stemmer komme frem. Vi er derfor opptatt

av at kommuner som skal ha folkeavstemminger om kommunesammenslåinger må gjøre sitt
ytterste for å inkludere så mange som mulig. Da må 16- og 17-åringene med.
16- cg 17-åringer er både engasjerte og modne ¡iok tii å sternme. I tillegg er de eksperter på
lokale forhold. De yngste velgerne har potensiale til å skape mer engasjement i kommunen.

Konsekvensene av en kommunereform vil særlig merkes av de unge. De skal leve hele livene
sine ide nye kommunene.
Stemmerettsforsøkene i 2011 og 2013 har vist at 16- og 17-åringene bruker stemmeretten
dersom de har muligheten, og vi har også sett gode resultater fra andre land.
Da Skottland hadde folkeavstemning om uavhengighet lot de 16- og 17-åringer stemme. Dette
var en stor suksess, og så mange som 75 prosent av denne aldersgruppen brukte

stemmeretten. lnteressant nok var det et betydelig høyere antall enn de mellom 18 og 24 år, der
bare 54 prosent gikk til valgurnene. Også i Østerrike og Tyskland er erfaringene med å senke
stemmerettsalderen gode.

A gi 16-åringer stemmerett ved folkeavstemninger er å gidem eierskap tilfremtiden sin. Grip
muligheten

Med vennlig hilsen

Anne Lindboe, barneombud
Stian Seland, leder Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
http://skadmnotes0l.ad.steisen.kommune.no/maillosteisen.nslTlo/r24lnl'tox\l66A2AD...
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