Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL
Steigen formannskap
Møtested:
Møtedato:

Rådhuset

rr.04.20t9

Tid: 09.00

-

12.00

Til stede på møtet
Medlemmer: Asle Schrøder, Arne B.

Y*9,

Fred Eliassen, Sissel Grimstad, Kjersti S. Olsen

Forfall: Ingen
Varamedlemmer: Ingen

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth, Turid Markussen, Andreas Sletten

Innkalling: Godkjent
Merknader: Ingen merknader
Behandlede saker: I0

- l4ll9

Orienteringssak: Rådmannen orienterte om økonomirapporten for januar / februar 2019.
Eventuelt: Fred Eliassen tok opp spørsmål om fasiliteter for de reisende ved hurtigbåtkaia i
Bogen. Ordfører tar dette videre opp med Fylkeskommunen.
Underskrifter: Ame B. Vaag og Kjersti S. Olsen

Vi bekrefter

med våre underskrifter at møtebokens blad er ført

i samsvar med det som ble

bestemt pâmøtet.

Arne B. Vaøg

(sign.)

Kjerstí S. Olsen (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfiord, 11.04.19

Áßtu!4* L.lldÈ+uA
Lisbeth L. Aalstad
Serviceavdelingen

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Leines{ord

Telefon:

LEINESFJORD

Telefaks:

75 77 88 00
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REGNSKAP 2018
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EIERDISPONERING AV N.ItrRINGSAREALET PÅ STORSKJ.4RET
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LANGNESVIKA
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191437

SAMMENSLÅING AV ELDRENÅU OG RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
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t0l19
REGNSKAP 2018
Innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret vedtar det framlagte regnskapet med
rådmannens beretning og revisors uttalelse som Steigen kommunes regnskap for 2018.

Vedtak:
Enstemmig som innstilingen.

tUt9
ÅRsvrnr,ulNc 2ols
Innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret tar Årsmetding 2018 tit etterretning.

Vedtak:
Enstemmig som innstillingen.

t2lt9
EIERDI SPONERING AV N.ItrRINGSAREALET

P,4.

STORSKJÆRET VEST

Innstilling
Det åpnes ikke for ytterlige salg enn det som allerede er vedtatt på Storskjæret Vest.

Behandling:
Nytt forslag til vedtak fra Asle Schrøder:
Steig Transport far kjøpe et areal pä2 da i tilknytning til det arealet de allerede eier på
Storskjæret vest.
Prisen pr. m2 settes til den salnme som den Cermaq betalte for det arealet de fikk kjøpe på
Storskjæret vest.
Pengene brukes til å betale ned på lånet, som ble tatt opp ved opparbeidelse av industriarealet.

Vedtak:
Forslaget fra Asle Schrøder ble enstemmig vedtatt.
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13l19

LANGNESVIKA
Innstilling:
Steigen kommune påtar seg å utbedre skadene på moloen (sak 6/19).
Steigen kommune konkurranseutsetter utbedringene. Kostnadene føres over

investeringsregnskapet og finansieres med lån.

Bøteriet betaler renter og avdrag for de påløpte kostnader ved denne utbedringen.
Vitkår og betingelser for renter og avdrag skal følge gieldende avtale mellom Steigen
kommune og Bøteriet AS (3.mai 2016).
Når utbedringen er nedbetalt skal molo og kai overdras vederlagsfritt til Bøteriet.
Bøteriet skal dekke kostnadene ved denne overdragelsen.
Bøteriet gis rett til å kjøpe molo og kai på et hvilket som helst tidspunkt, tit den pris lik
gienværende hovedstol på kapitalgrunnlaget og påløpte, ikke forfalte renter.
Kaia og molo skal fortsatt være allmenningskai. Bøteriet har førsterett til å bruke kaia,
men kaia skal også kunne benyttes av andre når det ikke er til hinder, eller medfører en
sikkerhetsrisiko for Bøteriets virksomhet.

kai og molo skal Bøteriet administrere og melde
inn årlig til Steigen kommune all trafikk over kaia for fakturering av
kaivederlag/anløpsavgift. Bøteriet fritas for kaivederlag.
Så lenge kommunen står som eier av

Fremtidig eventuelle kostnader til skader og vedlikehold av molo og kai er fra
utbedringen er ferdigstilt Bøteriets ansvar.
Dette vedtak er ikke gyldig før Bøteriet AS har bekreftet aksept.

Behandling:
Saken går videre

til behandling i kommunestyret.

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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t4lt9
SAMMENSLÅING Av ELDREnÅn

oc nÅo FoR FUNKSJoNSHEMMEDE

Innstilling:
Steigen kommune ønsker i forbindelse med 18/5561 <Høring - ny forskrift om rådet
eldre og for personer med funksjonsnedsettelse>> fra Kommunal og
moderniseringsdepartementet, å gi sin tilslutning til at det opprettes ett felles utvalg
eldreråd og for personer med funksjonsnedsettelse.
Dette bør skje i forbindelse med kommunestyrevalget høsten 2019.

for
for

Vedtak:
Enstemmig som innstilling.
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