Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Steigen kommunestyre
Møtested:
Møtedato:

Til

Rådhuset, Leinesfiord

12.12.2018

Tid: 09:00 - ca.17:45

stede på møtet

Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Øystein Laxaa, Fred Eliassen, Liv Rigmor
Eidissen, Ove Andre Strand, Ronald Pettersen, Knut Andresen, Kjersti Olsen, Eva Bakkeslett,
Odd Rikard Bredal, Arne B. Y*9, Astri G. Valberg og Magne Vik

Forfall: Christina Falch Holmvaag, Morten Mehus og Tarald Sivertsen
Varamedlemmer: Thomas Danielsen, Bjørn-Otto Bamberg og Michelle Hansen

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth, Lisbeth Aalstad, Nina Haugli, Andreas Sletten,
Turid Markussen og Per løken, leder eiendomskattenemnda.

Innkalling: Godkjent
Merknader: Bjørn-Otto Bamberg manglet ved oppstart, han kom iløpetav sak 55/18
Behandlede saker: 13

Underskrifter: Odd Rikard Bredal og Magne Vik

Kommunestyremøtet startet med utdeling av utmerkelser
for å ha fullført arbeidet med <Helsefremmede skole>

til

Vi bekrefter

samsvar med det som ble bestemt på

med våre underskrifter at møtebokaer ført

i

elevrådslederen på alle skolene

møtet.

Odd Rikard Bredøl (Sígn.)

Magne Vik (Sígn.)

Rett

3.r2.t8

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset
8281 LEINESFJORD

Leines{ord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

SAKSLISTE
Saksnr

55/1

I

Arkivsaksnr.
Tittel
t71329

UTSATT SAK VISIT BODØ

56/l

I

t\lt24
FASTE GODTGJøRELSER FOR POLITISKE VERV

s7lt8

I 8/1 383

Ånr,rc SKATTEVEDTAK 2or9
s8/1 8

1

8/1 384

BETALINGSSATSER KULTUR- OG OPPVEKST 2OI9

59118

rSll2ll
GEBYRSATSER 2019

60/18

l8lt402
EGENBETALINGSSATSER HELSE OG OMSORG

6ll18

r8lt399
SPILLEMIDLER 2019

62118

t&ll39t

2019

OPPTAK AV LÅNÆILSKUDD I HUSBANKEN FOR VIDERE UTLÄ,N/

TILDELING

63118

t8,lt333
ORGANISERING AV LEGEVAKT

64118

r81947

VIDEREFØRING AV ''LEV I STEIGEN''
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65118

r8lt234
SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORD-SALTEN
LANDBRUKSTJENESTER SA

66118

t81996

BUDSJETT 2019, øKONOMIPLAN 2019-2022

671r8

l8lt298
MELDING OM VEDTAK - DELEGERINGSREGLEMENT,
REVIDERING

Spørretime:
FRP v/ Magne Vik:
Statlig finansiering av eldreomsorgen

-

Nina Haugli svarte: Steigen kommune har ikke søkt tilskudd/finansiering av
prosjekt gjennom denne ordninga.

Samferdsel (buss)

Asle Schrøder svarte, og refererte til svar han har fëtt fra Odd Steinar Viseth ,
Nordland Fylkeskommune. Her framkommer det at buss fra Steigen nå skal
korrespondere på Tømmernes kl. 10.15 og 19.45. Da er det forbindelse både til
og fra Bodø, Narvik, Harstad og Sortland. Han er enig i at ankomst Bodø 12.55
er seint. Ankomst med båt blir til Bodø kl. 09.20. Det er også lagt inn i anbudet
buss mellom Leinesfiord og Nordfold Helnessund tiVfrabåten alle hverdager.
Bussene fra Steigen til Tømmernes vil gå alle hverdager fra 1. januar 2020.

AP v/ Ove Strand:
Tilsynsrapporter skole (vedlikehold)
Andreas Sletten svarte: Det er det siste året gjennomført flere tilsyn på bygg fra
ulike tilsynsmyndigheter. Disse har resultert i en del merknader og awik. Som
kjent er det et stort misforhold mellom vedlikeholdsbudsjettet og behovet for
vedlikehold. Avdelinga arbeider med svar/oppfølging av tilsynene. Det er viktig
å være klar over at vedlikeholdstiltak ikke kan føres i investeringsregnskapet.
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55/18

UTSATT SAK VISIT BODø

Innstilling:
a

Steigen kommune inngår

i avtalen med Visit Bodø (se sak 4lll8) for årene 2019 og

2020.
a

Steigen kommunes andel for 2019 dekkes gjennom innvilget tilskudd fra Kultur- og

næringsfondet. For 2020 mâ finansieringen innarbeides i årsbudsjettet.

Vedtak:
Vedtatt mot 3 stemmer

s6l18
FASTE GODTGJøRELSER FOR POLITISKE VERV

Innstilling:
Saken legges frem uten innstilling.

Behandling:
Følgende forslag ble fremsatt:
SP v/ Sissel Grimstad: Ordførerens godtgjørelse økes til77% frajanuar -19

AP v/ Ove Strand: Det skal være en ny gjennomgang av øvrig godtgjørelser før neste
kommunestyreperiode.
FRP v/ Magne Vik: Opprettholder nåværende forslag til ny gjennomgang er gjort av
reglementet

Forslagene fra
AP og SP fikk 16 stemmer

FRP fikk

I

stemme

Vedtak:
Vedtaket lyder da slik: Ordførerens godtgjørelse økes til 77% fua januar -19. Det skal være en
ny gjennomgang av øvrig godtgjørelser før neste kommunestyreperiode.
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s7ltg

Ånr,rc SKATTEVEDTAK 2OI9
Innstilling
av eiendomsskatteloven $$ 2 og I A-3 pkt.2 gjennomføres det omtaksering
av alle eiendommer i Steigen kommune for 2019

1. I medhold

2.

Det skrives ut skatt päpâ et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr
og - innstallasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget, nar de tidligere verk og bruk
skal takseres og regnes som næringseiendom fra20l9.
Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fta2019
og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være redusert med en syvendedel
(f. overgangsregel til $$3 og 4 første ledd første pkt).

3.

Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (ekstl. $13).
Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer
settes til 5 promille (ekstl.$ 12 a).

4.

Det skal ikke benyttes bunnfradrag

5.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt
04.1 1.09 "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30/09 med
rettelser i hht LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 om
eiendomsskatt til kommunene.

6.

Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.

7.

Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $

15

Behandling:
Følgende forslag ble fremsatt:
FRP v/ Magne

Vik: Pkt. 4 endres til: Det skal benyttes bunnfradragpä30Yo

Vedtak:
Pkt. 1, 2 og3 enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 Vedtatt mot to stemmer, som ble avgitt for FRP sitt forslag.
Pkt.5, 6,7 vedtattmot 1 stemme.
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58/l 8

BETALINGSSATSER KULTUR. OG OPPVEKST 2OI9

Innstilling:
Barnehage
Kontingent pr. mnd. for 5/5 plass:
Fra l. januar 2019 kr.2.990,Fra 1. august 20191rc.3.040,Det gis 30 %o rabatt for barn m.2, og 50 Yo rabatt for barn nr. 3 og flere.

Skolefritidsordning
. mnd:

Antall timer pr uke

Kr
Det gis 40

%o

24

19,5

15,5

2.0r7
1.639 1.303
rabatt for barn nr. 2 og flere.

9,5

4

798

336

Kulturskole
Kontingent pr. mnd: Kr. 361,For bam nr.2 og flere gis 40 %o rabalt på l. aktivitet. For flere aktiviteter gis ikke rabatt.
For voksne er det 40 o/o päslagpå kontingenten.

Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

sgl18
GEBYRSATSER 2019

Innstilling:
For 2019 vedtas følgende kommunale gebyr:
I

.

For vann og avløp videreføres satsene uendret fra 201 8 til 2019 (dvs 201 7 tallene
vedlegg; vann og avløpsgebyr 2017)..

i

til 500,- * mva.

2

Gebyr for slamtømming (tømming annethvert år) justeres ned

a
J

Feieavgifta beholdes på kr. 483,- + mva.

4.

Gebynegulativet for husholdningsrenovasjon 2019, vedtatt av representant-skapet i
IzuS 9.11.2018, vedtas å gjelde for Steigen kommune. Det kreves inn et
kommunalt påslag på kr. 60,- + mva pr abonnent.
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5.

Kaileie: Satser i gjeldende gebynegulativ økes med3

6.

Øvrige kommunale salgs- og leieinntekter økes i henhold til inngåtte leieavtaler.
Der ikke annet er avtalt økes salgs- og leieinntekter med 3 o/o med virkning fra
januar 2019.

o/o.

1

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling.

60/18

EGENBETALINGSSATSER HELSE OG OMSORG 2019

Innstilling:
fastsetter
, jtlltrrl;

I

satser

for

i20l9z
.1

iì

nr. mnd.

nr. mnd.
2l I "00

Hi emmehi elp abonnement

inntil2G

Hiemmehi elp abonnement
Hi emmehi elp abonnement
Hi emmehi elp abonnement
Hi emmehi elo abonnement

fra2til3G

6r 8.00

637.00

fra 3 til4G
fra 4 til 5G
over 5G

I133,00
176t,00

I167,00

2328.00

2398.00
208.00

Leie av trvgshetsalarm
Husleieøknins omsorssbolie

205.00

1814,00

202.00

-

STT

andre

Middag

3%
3%
liten oorsion inkl. dessert
stor
on inkl. dessert

ffi

57,00
72,00

ry:FF-Effiry
l!#{¿r þ* ;ft[%' -?',' J
.

Dasaktivitetstilbud
Daeaktivitetstilbud

inkl. skyss" frokost" middas" kaffe
inkl. skyss, frokost, kaffe

75,00
90,00

'F"tffi
150.00

50,00

Kurdøgnprisen fastsettes til2.253r- kr. pr. døgn.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling
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6ut8
SPILLEMIDLER 2019
Innstilling:

l.
2.

Kommunestyret vedtar å fornye /prioritere søknaden om midler til turkart Steigen for 2019.
Videre vedtar kommunestyret å fornye søknaden om midler til kultursalen.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling.

621t8

OPPTAK AV LÅN/TILSKUDD I HUSBANKEN FOR VIDERE UTLÅN/ TILDELING

Innstilling:
Kommunestyret vedtar å oppta lan i Husbanken på 8 mill. kr.
Lanet skal anvendes til videre utlan
kommunestyresak 3 8/ 1 5.

til bolig i henhold til vedtatte retningslinjer, jfr.

Videre vedtar kommunestyret å søke om
bolig.

I mill. kr. i tilskudd til

etablering og til tilpasning av

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling
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631t8

ORGANISERING AV LEGEVAKT

Innstilling:
Steigen kommunestyre ber rådmannen arbeide videre med oppretting av lokal legevakt på
Steigentunet, på grunn av de klare fordelene denne løsninga vil innebære for befolkninga i
Steigen. Ny sak legges fram for kommunestyret i februar 2019.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt som innstilling.

64118

VIDEREFøRING AV ''LEV I STEIGEN''
Innstilling:
Lev i Steigen videreføres for perioden2019-2021 i henhold til vedlagt
prosjektbeskrivelse, under forutsetning av at en oppnår 50 V" ekstern finansiering av
prosjektet. Prosjektleder engasjeres i 50 o/" stilling.

:: T.i:: i.i

::: : ::: :: :: :

ï:ii:ffJo

p o ritike

re

t' stvrin ss sru p p a :

Behandling:
Sissel Grimstad tok opp spørsmålet om sin habilitet. Hun er svigermor til prosjektleder. Hun
fratrådte under behandlingen av habilitet-spørsmålet.
Sissel Grimstad ble enstemmig erklært inhabil og deltok ikke under behandlingen av saken.

Følgende forslag

til medlemmer i styringsgruppen ble fremsatt:

Thomas Danielsen foreslo Christina Falch Holmvaag som leder

Arne B. Vaag foreslo Kjersti Olsen som medlem i gruppen.

Vedtak:
Innstillingen og de to medlemmene i styringsgruppen ble vedtatt mot to stemmer.
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65/1 8

SØKNAD OM TILSKUDD TIL NORD.SALTEN LANDBRUKSTJENESTER SA

Innstilling:
Steigen kommunes økonomiske situasjon tilsier ikke at kommunen kan bevilge
driftstilskudd tit Nord-Salten Landbrukstjeneste SA.

Behandling:
Bjørn-Otto Bamberg tok opp spørsmålom sin habilitet. Han sitter i styret i Nord-Salten
Landbrukstjenester SA. Han ble enstemmig erklært inhabil og deltok ikke under behandling
av saka

Følgende forslag ble fremsatt:
SP v/ Thomas Danielsen: Steigen kommune støtter Nord-Salten Landbrukstjenester SA med
40.000,- i2019

Vedtak:
Forslaget fra SP v/ Thomas Danielsen fikk 13 stemmer.
3 stemmer for administrasjonens innstilling.

Vedtaket lyder da slik: Steigen kommune støtter Nord-Salten Landbrukstjenester SA med
40.000,- i20t9

Side 10 av 16

66118

BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN

2019 -2022

Innstilling
Formannskapet tilrår at kommunestyret fatter følgende vedtak:
l. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 20lg ogøkonomiplan for 2019-2022
vedtas, med følgende endringer:

1. Pleie/omsorg:

A. Etablere et to-tre-årig prosjekt på HMS og sykefravær. Søke delvis eksternJinønsíering.
En <HMS-koordínator>.
Fomentet effekt i períoden:

2019:0 2020:0 2021:0 2022:0
B. Intensivere arbeidet med,åf,å ønsatt nokfag¡folk (sykepleíere) sammen med t<Lev i
Steigen>. Ví ønsker øt det atredes stípendordníngerfor å síkre oss helt sentrøle stìllínger
fremtiden.

í

Bruken øv vikarbyrå skal helt bortfra og med 2020.
Forventet etþkt ì períoden:
2019:

0

2020: -0,8

mill.

2021: -0,8

míll. 2022: -0,8 mill.

C. Barnevern.
Ví hør nå ínngått en uvtøle med Bodø om samørbeíd på børnevern, men ünsvaret ligger
fremdeles í vårt kommunesQtre. Kostnaden med barnevernet víl vífremdelesf,å og vi har
høye kostnader sømmenlignet med sømmenlignbare kommuner.

Vìforventer øt dísse kostnødene reduseres over tid.
Forventet elþkt i perìoden:
2019:

0

2020: -0,3

mill.

2021: -0,5

mìll. 2022: -0,5 míll.
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2.Skole:

A. Leines skole legges ikke ned.
Forventet elþkt ì períoden:
2019: 1.055.157 2020: 2.394.085 2021: 2.394.085 2022: 2.394.085

B. Bruken av SU-timer reduseres.
Steigen ligger skyhøyt over sømmenlignbare kommuner når det gjelder bruken av SU-tímer
í skoleverket. Ví bruker nå 29 %o av lønnsmassen ì skoleverket tíl SU-timer.
Reduksjon p,å 2% ¡ 2019 blír: 680.000 og en reduksjon p,å 4 %fra og med 2020 blir:1,36
mill. Forventet elþkt í períoden:

2019: -0,68

mill.

2020: -1,36

míll.

2021: -1,36

mill.

2022. -1,36 míll.

C. Generelle kutt oppvekst.

Administrasjonensforsløg om generelle kutt på oppvekst ínnen delíngstimer,
spesíalundervßning og administrasjon reduseres ì og med øt ví hør et egetforsløg på SUtímer.
Forventet elþkt í períoden:

2019: 150.000 2020:360.000 2021:360.000 2022:360.000

D. Morgen-SFO.
Morgen-SFOfortsetter somfør. Dersom det ligger ínne kosfnøder í adm. sitt budsjettfor
sommer-SF0 trekkes detfrø beløpet her. Dersom íkke, blìr efþkten:
2019: 110.881 2020 199.690 2021:199.690 2022:199.690

Øvrìge områder.

A. Beholde 17 í kommunestyret.
Fårfølgende effekt:
2019:

20.000

2020:

40.000 2021: 40.000

2022: 40.000
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B. Avløserlaget.

Vi bør bìdra, minst på linje med Høm&røy. Mange bønder erfortvìltefordi de ikke <kan>
være syke når de Íkke hør noen tíl å ta seg øv dyrene. Det må undersøkes om dísse midlene
kan tas fra Næringsþndet.
Forventet effekt i perioden:
2019:

40.000

2020:

40.000

2021:

40.000

2022: 40.000

C. Kirkebudsjettet.

Tìlskuddet som Steigen kírkelígfellesråd harfåttfra kommunen har stått stille síden 2016
og er n,å 150.000 lavere enn det var í 2015. De børf,å kompensert lønns- og prßstígningen
p,å lik línje med øvríge i kommunal sektor.

Forventet effekt i períoden:

2019: 65.000 2020:

70.000 2021: 75.000 2022: 80.000

4. Økte inntekter.

A. Havbruksfondet. 12,5% øv de mídlene som kom ínn í Høvbruksfondet ¡ 2018 er søtt av
utbetølíng ¡ 2019 tíl de kommunene som har tíldelr/f,ått tildelt ny vekst í produksjonen
(MTB)frø 01.09.2017 ti|01.09.2019. Enforutsetningfor,åf,å ny vekst er at kommunen
ligger i s,åkalt (grønb) sone, noe Steígen gjør.

til

12,5 % utgjør 394 mill. som skal utbetales í 2019. Vi vet øt det er søkt om utvidelse avflere
lokøliteter i Steigen, samt gjenåpnìng av en på Nordfoldleírø. Det er meget sønnsynlíg øt í
øllefall noe øv dette blír ínnvilget í tíde. Om bare en av disse blir ínnvilget víl ví komme opp
í <tøket> på 5,0 míll. som er søttfor tíldeling tìl vekstkommuner.

Ifølge

et konjunkturbarometer som er utarbeídetfor Agenda Nord-Norge víser de
foreløpíge beregningene at bare 40 % av de 394 míll. vil blí utbetølt til vekstkommuner. De

resterende 60 % víl bli utbetalt etter de samme kríteríene som årets utbetalíng, hvor Steígen
altsåtikk 31,5 mill. Steigens andel øv landets totøle MTB lígger p,å rundt 1,3 %.
60% av 394 mill. er 236 mill. Steigens andel øv dette blir: 3,0 míll.

Vi vurderer det som svært sønnsynlìg at vi vil komme opp í <taket> ogførstfå de 5,0 míll.
og í tíllegg vår øndel av det resterende. Det víl sí 3,0 mill. pluss 5 mill, til sammen 8,0 míll.
Líkevel,for å være på den síkre síden velger ví å bare legge inn 3,5 mí11., medfrødrøg av
det som ødmínistrøsjonen øllerede hør lagt inn.

Forventet effekt i perioden:
2019: 2,5

mill.

2020:

0

2021

0

2022:0
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5. Investerínger.

A. Asfaltering av kommunøle veier.
Ví vurderer det somfornuftig ,å legge ìnn mídler til øsfølterìng øv noen kommunøle veíer.
Dette vil redusere vedlikeholdsbehovet på síkt. Admínìstrasjonen bes leggefremforsløg på
prìorítering på møtet ifebruar 2019.

Forventet elþkt í períoden:
2019: 1,5

mill.

2020: 1,5

míll.

2021:

0

2022: 0

B. Kapítølkostnader iforbíndelse med asfaltering av kommunale veíer. Mulíg dette køn
reduseres noe i sparte vedlíkeholdskostnøder i årenefremover?
Forventet elfekt i perioden:

2019: 110.000 2020: 110.000 2021:
Vírknínger på b udsj ettet ved

dís se

110.000 2020: 110.000

fors lagene :

Fellesforsløget er endretfustert íforhold til innspillfra admínistrøsjonen ogfrafelles
polítíkermøte den 26. nov., sømt endringer som det ble eníghet om iformannskapsmøtet.
Dersomforsløget blir vedtatt under sluttbehandlíngen i kommunestyret, blír
totalvírkningenfor budsjettet somfølger; dette sammenlìgnet med adm. síttforslag som ble
fremløgt den 7. november:

2019:

2020: 2021:

2022:

:
164.113 -870.800 -2.686.859 :

Adm.forslag:-1.010.837 -479.662 -1.319.575 -3.140.634

-5.950.708

Fellesþrsløg: -2.749.799

-6.143.345

(Overskuddet ¡ 2019 settes påfond og overføres tíl dríftø ¡ 2020.)

2. Ikke fullførte investeringsprosjekt 2018 videreføres til2019.
3. Budsjett for 2019 vedtas på netto ansvars-nivå. Det vises til egen sak om
4.
5.
6.

delegeringsfullmakter innenfor budsj ettet.
Det benyttes høyeste lovlige skattøre.
Låneopptak giennomføres i henhold til finansieringsplan i investeringsbudsjetteto
etter at godkjenning er innhentet fra Fylkesmannen i Nordland.
Det utarbeides ikke <forpliktende plan for gienoppretting av økonomisk
balanse>>, da en forutsetter at akkumulert underskudd i sin helhet dekkes inn ved
årsoppgiøret 2018.
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Behandling:
Følgende forslag ble fremmet:
AP v/ Fred Eliassen: forslag til driftsbudsjettet (alternativ

til formannskapets innstilling)

2019

2020

202t

2022

Endring skolestrutur

1055

-4000

-4000

-4000

Reduksjon inntekstsberegning Eiendomskatt 2019

1000

220

220

220

220

Kirke/SFO/avløser

Stilling PUD

økes ikke (fortsatt 50%)

SUM
Bruk av havbruksfond

-2so

-250

-250

-250

202s

-4030

-4030

-4030

-202s

Avsetning fond

4030 4030
0

SUM

0

4030
0

Kommentar:
Endring skolestruktur - Foreslå å opprettholde Leines skole i 2019 og nedleggelse av
Leines, Nordfold og Laskestad skoler fra og med 2020.
Ang Eiendomskatt foreslås vi å tilbakeføre 1 mill pga usikkerhet rundt nye regler fra 2020.

buffer til klagebehandling mv.
I

investeringsbudsjettet foreslås det å gi støtte til kjøp av minibuss - kr. 200 000 -

Dekkes ved bruk av havbruksfond.

Det er ikke budsjettert med eventuelt påfyll havbruksfond

H v/ Knut Andersen: forslag til investeringsbudsjettet: Pkt 5 i formannskapets innstilling (ang.
asfaltering) tas ut av budsjettet.

Vedtak:
Pkt. 1:
I avstemmingen ble det skilt mellom drifts- og investeringsbudsjett.
fu

o g økonomipl an 20 I 9 -2022, drift:
Formannskapets innstilling fikk 12 stemmer
AP sitt alternative forslag fikk 5 stemmer

sbud sj ett 20 I 9

fu sbudsj ett 20 I 9 o g økonomipl an 20 I 9 -2022, inv estering
Kommunestyret stemte over alle investeringstiltakene i administrasj onens
budsjettforslag, vedlegg 1 . Oppussing Nordfold skole, kr. 4,9 mill. i 2021 ble vedtatt
mot 6 stemmer. De øvrige tiltakene ble enstemmig vedtau. Formannskapets forslag om
asfaltering i2019 o92020 fikk 8 stemmer, og falt.

Til sist ble hele pkt. I stemt over under ett, og enstemmig vedtatt.
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Pkt. 2

-

6 enstemmig vedtatt.

Rådmannen la fram følgende forslag til nytt pkt.7:
Overskudd i20I9 settes av pä disposisjonsfond. Underskuddi2}2} dekkes av
disposisj onsfond. Overskudd i 2021 og 2022 settes av pä disposisj onsfond.

Pkt.7 ble enstemmig vedtatt.

67118

MELDING OM VEDTAK . DELEGERINGSREGLEMENT, REVIDERING
Innstilling:
Framlagt forslag til nytt kapittel 5 med tilhørende vedlegg om ansvarsgrupper vedtas, og
erstatter gjeldende kapittel 5 i delegeringsreglementet for Steigen kommune.

Behandling:
PP v/ Astri G. Valberg fremmet følgende forslag: Utsette behandling
kommunestyreperiode. Forslaget fikk 7 stemmer og falt.

til

neste

H v/ Knut Andersen fremmet følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake
med et revidert forslag kap. 5 i reglementet til møtet i februar, basert på diskusjonen i
kommunestyret. Innspill fra partiene oversendes rådmannen senest 25. januar.

Vedtak:
Forslaget til H vi Knut Andersen ble vedtatt mot2 stemmer.
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