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MØTEINNKALLING  

 
 
Utvalg: Steigen kommunestyre 
Møtested: Rådhuset, Leinesfjord 
Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf 757 78 800 eller 
melding som e-post til: postmottak@steigen.kommune.no 
 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
 
 

SAKSLISTE 
 
 
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. 
  Tittel 
 
PS 42/12 12/580 
  REDUKSJON AV KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ - MULIG 

OMRÅDER/TILTAK  
 
Eventuelt. 
 

KOMMUNE  

STEIGEN  
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REDUKSJON AV KOMMUNENS DRIFTSNIVÅ - MULIG OMRÅDER/T ILTAK 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 200   
Arkivsaksnr.: 12/580   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/12 Steigen formannskap 30.05.2012 
42/12 Steigen kommunestyre 06.06.2012 
 
Behandling/vedtak i Steigen formannskap i møte 30.05.12 sak 34/12: 
 
Formannskapet viser til administrasjonens utredning og vedtar å iverksette følgende tiltak: 
 
Innsparinger: 
 
 

• Renhold og vaskeritjeneste     kr.  74.000,- 
• Steigenbarnehagen Leines inn i skolelokaler Leines ”   100.000,- 
• Slå sammen grupper på ungdomstrinnet   ”   460.000,- 
• Voksenopplæringen innsparing    ”   370.000,- 
• Hjemmetjenesten overtar utkjøring av mat til hjemme- 

            boende        ”   100.000,- 
 
     Sum        ” 1.104.000,- 
 
Vedtak: 
Innsparingene ble enstemmig vedtatt. 
 
Videre vedtok  formannskapet enstemmig følgende: 
Administrasjonen anmodes om å komme tilbake med nærmere økonomiske vurderinger 
vedrørende: 
 

• Drift av servicekontoret, oppgaver og effektivisering 
• Seniorpolitikk ansatte 
• Pensjonsordning – ny anbudsrunde 
• Leiebilordning – ny anbudsrunde 
• EDB – ny anbudsrunde 
• Vikarordning i skolen 
• Helårsåpent basseng i Leinesfjord 
• Matvarer Steigentunet – ny anbudsrunde 
• Oppgaver (framtidige) som krever konsulentbistand på PUD 
• Kommunal eiendomsforvaltning – organisering, drift, privatisering 
• Nivå på brannberedskap 
• Kildesortering 
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Forslag: 
All næringsstøtte samles i budsjettet som fond som forvaltes av plan- og ressursutvalget. 
Næringsfondet økes tilsvarende. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag: 
Rådmannen pålegges å foreta en grundig vakansevurdering av alle ledige stillinger. Ordfører 
holdes løpende orientert. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Saksutredning: 
I formannskapets møte den 16.04.2012, sak 26/12, ble det med bakgrunn i notat fra 
ordfører/arbeidsgruppe drøftet mulige tiltak/områder for å redusere kommunens driftsnivå. 
Det ble bestemt en del områder under de ulike avdelingene, som administrasjonen skulle 
utrede nærmere. 
Når denne utredningen var gjort skulle saken legges fram til politisk behandling. 
 
Administrasjonen har nå utredet de områder som ble prioritert, og det følger med eget 
vedlegg. 
 
 
Vedlegg: 
Vurderinger fra de ulike områder/avdelinger.  
 
 


