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MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Steigen formannskap 
Møtested: Rådhuset, leinesfjord 
Møtedato: 03.06.2009 Tid: Kl. 09:00 
 
 
Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. 
 
Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon. 
 
Representantene ordner med skyss på billigste måte. 
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KONVERTERING TIL VANNBÅREN VARME, SENTRALSKOLEN 
 
 
Saksbehandler:  Tordis Sofie Langseth Pedersen Arkiv: 610   
Arkivsaksnr.: 06/1797   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Legges fram i møtet 
 
Behandling: 
Forslag fra administrasjonen: 
Steigen kommunestyre øker den økonomiske rammen til maks 40 mill. kr. Det forutsettes at 
byggekomiteen så langt det er mulig alle innsparingstiltak som er mulig, for å redusere denne 
rammen. 
Steigen kommunestyre gir videre byggekomiteen mandat til å finne bygningstekniske 
løsninger som gir større fleksibilitet i forhold til framtidig elevtall, bl. a ved en 7-deling på 
barnetrinnet ved skolen. 
 
Forslag fra Steigen FRP: 
Steigen FRP kan ikke gå for å øke rammen for restaurering av sentralskolen. 
Vi foreslår heller å la sentralskolen ligge på is 4-6 år, og så kanskje bygge en ny skole. 
La oss heller bruke de skolene vi har per i dag! 
For slik vi ser det kan vi ikke klare å forsvare de kostnadene som restaureringen medfører. 
 
Forslag fra Fred Eliassen: 
Ut fra strukturdebatten om fremtidig skolestruktur og ut fra den økonomiske redegjørelsen fra 
Sigmund Johnsen, foreslår jeg at vi gir byggekomiteen en ramme på 30 mill. kr.  
Innenfor denne rammen vil det være rom for eventuell elevene fra Nordfold og Leines. 
Bakgrunnen for forslaget er at vi skal kunne håndtere driften av Steigen kommune etter dette 
låneopptaket. 
Det restaureres med flatt tak. 
 
Forslag fra Asle Schrøder: 
Steigen kommunestyre øker den økonomiske rammen til maks 35 mill. kr. Det forutsettes at 
byggekomiteen så langt det er mulig alle innsparingstiltak som er mulig, for å redusere denne 
rammen. 
Steigen kommunestyre gir videre byggekomiteen mandat til å finne bygningstekniske 
løsninger som gir større fleksibilitet i forhold til framtidig elevtall, bl. a ved en 7-deling på 
barnetrinnet ved skolen. 
Spørsmålet om vannbåren varme må byggekomiteen komme tilbake med når kostnadene med 
dette er avklart.  
Dette vedtaket innebærer at det legges flatt tak på sentralskolen. 
 
Vedtak: 
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Frp sitt forslag falt med 1 mot 15 stemmer. 
 
Fred Eliassens forslag falt med 3 mot 13 stemmer 
 
Administrasjon sitt forslag falt med 6 mot 9 stemmer. 
 
Asle Schrøders forslag ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer. 
 
Vedtaket lyder da slik: 
Steigen kommunestyre øker den økonomiske rammen til maks 35 mill. kr. Det forutsettes at 
byggekomiteen så langt det er mulig alle innsparingstiltak som er mulig, for å redusere denne 
rammen. 
Steigen kommunestyre gir videre byggekomiteen mandat til å finne bygningstekniske 
løsninger som gir større fleksibilitet i forhold til framtidig elevtall, bl. a ved en 7-deling på 
barnetrinnet ved skolen. 
Spørsmålet om vannbåren varme må byggekomiteen komme tilbake med når kostnadene med 
dette er avklart.  
Dette vedtaket innebærer at det legges flatt tak på sentralskolen. 
 

 
 
Steigen formannskap tar kommunelege I´s vedtak til etterretning. 
 
Kommunelege I´s vedtak: 
Som Helse og miljøtilsynets innstilling med følgende presisering: 
Alle ledd i punkt 4 skal være gjennomført før elevene kan begynne på skolen høsten 
2007. 
Helse- og miljøtilsyn Salten skal ha skriftlig tilbakemelding på hvert punkt før fristene 
utløper.  
 
Dette vedtaket er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven § 4a-8 og forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler av 01.12.95 §19. Vedtaket kan ankes til Fylkesmannen i 
Nordland innen tre uker etter at det er gjort kjent for mottaker. Anke sendes Helse- og 
miljøtilsyn Salten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Saksutredning: 
Det vises til tidligere vedtak ang. renovering av skolebygget i Leinesfjord, der byggekomiteen 
er bedt om å komme tilbake med vurdering av konvertering til vannbåren varme når 
kostnadene med dette er nærmere avklart. I forhold til framdrifta i prosjektet må det nå tas 
stilling til om denne konverteringa skal inngå i byggeprosjektet. 

Kostnadene med konvertering til vannbåren varme vil være 3,6 mill. kr.(eks.mva.) 

Finansiering: Det er tidligere vedtatt at kr. 1.191.000 av regjeringens tiltakspakke til 
vedlikehold skal brukes til energitiltak på skolebygget i Leinesfjord. Det er videre søkt om 
tilskudd fra ENOVA til bl.a. dette prosjektet, men det er ikke avgjort om Steigen kommune 
får dette tilskuddet. Dersom vi ikke oppnår noen annen finansiering, må i værste fall hele 
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differansen på kr. 2.409.000,- finansieres med låneopptak. De kontraktene som er inngått med 
entreprenører ligger i sum under kostnadsramma på 35 mill. kr, slik at det kan være rom for 
energitiltak innenfor den vedtatte ramma. På den andre siden kan det vise seg å være 
nødvendig å ta inn i prosjektet andre tiltak når rivingsarbeidet er ferdig. 

 

At skolen konverteres til vannbåren varme er avgjørende for realisering av 
biobrendselanlegget i Leinesfjord. Steigen kommune har inngått kontrakt med Nord-Salten 
Bioenergi AS, som bl.a. går ut på at de skal levere energi til lavere kostnad en el-kraft. 
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SØKNAD OM FAST SKJENKEBEVILLING. 
STEIGARHEIM KAMP OG KULTURSENTER 
 
Saksbehandler:  Dag Robertsen Arkiv: U63   
Arkivsaksnr.: 09/638   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Steigen Formannskap innvilger søknad om fast skjenkebevilling til Steigarheim AS, 8289 
Våg. Bevillingen innvilges i selskapslokalet og uteområdet tilknyttet utescenen med fysisk 
avgrensning og på veranda. 
  
Innvilget skjenkebevilling forutsetter bestått pålagt skjenkeprøve og vandelsattes til 
innehaverne, samt nødvendig skatteattest. Den faste bevillingen gjelder fra 01.07.2009.  
 
Skjenking av øl og vin kan skje fra 08:00 og til kl 01:30 og skjenking av brennevin kan skje 
fra kl. 13:00 til kl. 01:30 
 
Som styrer for bevillingen godkjennes daglig leder Liv Eli Altermark, 8289 Våg. Andreas 
Altermark, 8289 Våg godkjennes som stedfortreder. 
 
Bevillingen gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30.juni året etter at nytt 
kommunstyre tiltrer, (jfr Alkoholloven § 1-6, 2.ledd). Dersom det er ønsket med forlenget 
bevilligning, skal det søkes skriftlig fra Steigarheim AS innen 1. mai 2012. 
 
 
 
Saksutredning: 
Det er kommet søknad fra Steigarheim AS om fast skjenkebevilling. Skjenkebevillingen i 
dette tilfellet kan ikke gjelde lenger enn til 01.07.2012, jfr Alkoholloven § 1-6 . Det søkes om 
å få skjenke i områdene selskapslokalet (innendørs) og ved utescenen og på veranda. Disse 
områdene er inntil lokalet og er avgrensede områder. Det er kommunen som ved skjønn 
avgjør skjenkeområdet jfr Alkoholloven §1-7a. Søknader blir forelagt sosialetaten, politiet og 
skatte- og avgiftsmyndighetene for uttalelse. Innvilget søknad kan derfor gjøres gjeldende når 
dette er utført og innehaverne har lagt frem nødvendige attester. 

 

Det er også et krav at det skal velges styrer og stedfortreder av skjenkebevillingen. De er tre 
personer som arbeider ved Steigarheim AS og vil være ansvarlig. I samtale med søkerne er 
det enighet om hvem som skal ha styrer og stedfortrederrollen. Liv Eli Altermark skal være 
styrer og Andreas Altermark blir stedfortreder for skjenkebevillingen. 

 

Det er et krav om at det skal foreligger bestått prøve for skjenking av alkohol. Bevillingshaver 
og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i 
forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng 
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med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. jfr 
Alkoholloven § 1-7b.  
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KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 

FOR STEIGEN, HAMARØY OG TYSFJORD 
 
Saksbehandler:  Per Løken Arkiv: 140   
Arkivsaksnr.: 08/136   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Steigen kommunestyre vedtar Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene 
Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med tilhørende tiltakssdel. Planen skal danne grunnlag 
for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid når det gjelder temaer som omfattes av  
planen, og være retningsgivende for kommunens satsing i miljøriktig retning. 
 
Saksutredning: 
Plan og Ressursutvalget i Steigen gjorde i møte den 15.04.2009 følgende vedtak: 
 
Kommunedelplan for energi- og klima for kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy, med 
tilhørende tiltakssdel  som grunnlag for kommunens økonomiplan og budsjettarbeid, legges ut 
til offentlig ettersyn i hht Plan- og bygningslovens § 20-5. 
 
Lignende vedtak ble gjort i Tysfjord og Hamarøy. Planen har vært ute til høring med 
høringsfrist 22. mai 2009. Det var ved høringsfristens utløp ikke kommet inn merknader til 
planen. Nordland Fylkeskommune har kommet med høringsuttalelse datert 27.05.09 (varslet 
26.05). 
 
Det pekes på at planen fremmes som en kommunedelplan, og stiller spørsmål om oppstart er 
annonsert i Hamrøy og Steigen. Til det er det å bemerke at alle tre kommunen vedtok oppstart 
av planprosess for kommundelplan i februar/mars 2008. Oppstartsannonse er utarbeidet og ble 
lagt ut på kommunenes hjemmesider. Saken er også flere ganger omtalt i lokalavisa 
NordSalten og avisa Nordland, bla i forbindelse med klimaseminaret som ble arrangert. Siden 
prosjektleder ble skiftet midt i planperioden mangler vi noe dokumentasjon på ytterligere 
offentliggjøring. 
 
Det stilles også spørsmål ved medvirkningsprosessen som er gjennomført mot befolkningen. 
Til dette er å bemerke at det har vært holdt et stort informasjonsmøte når den beskrivende 
delen var ferdig. Dette var beregnet på politikere og inviterte bedrifter, og organisasjoner. 
Det har i tillegg vært en del oppslag i lokale aviser om ulike klimaprosjekter ( Eks, generelt 
om planen, biobrensel og biogass ) 
Det er også planlagt i neste trinn av prosessen å ha et prosjekt som går på holdningsskapende 
arbeid.  
 
Det pekes i merknadene fra Nordland Fylkeskommune på det i tiltaksdelen burde skisseres 
hvem som har ansvar for igangsetting og gjennomføring av tiltakene. Kostnadene bør også 
synliggjøres bedre. Det pekes også på energimålet om 10 % reduksjon er godt dokumentert, 
men at reduksjon av klimagass er mer uklart. 
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Til dette er å bemerke at en har fått innvilget kr 200.000 til oppfølging av klimaplanarbeidet. 
Her vil en arbeide med ulike temaer. Det vil i dette arbeidet bli klart hvordan ansvaret for 
gjennomføring blir fordelt. Målet for reduksjon av klimagass vil bli kvantifisert i 
oppfølgingsarbeidet. 
 
Det pekes også på at sårbarhet for tilpasninger til klimaendringer er tema som ikke belyses i 
klima- og energiplan  Det pekes på at dette kan ha betydning bl.a. for framtidig arealbruk.  
Disse momentene bør bli tatt i betraktning i forbindelse med revidering av arealplanen for 
kommunene. 
 
Til slutt peker fylkeskommunen på at arbeidet i Nord-Salten i høyeste grad har bidratt til 
fylkets klimaarbeid, og de takker for godt samarbeid. 
 
Planforslaget 
Planforslaget ble behandlet av STH-utvalget som styringsgruppe på sitt møte den 23 mars der 
de godkjente fattet følgende vedtak: 

STH-utvalget ble orientert om den ferdigstilte energi- og klimaplan for Nord-Salten. 

STH-utvalget oversender energi-og klimaplanen til kommunene for sluttbehandling, og 
anbefaler at planen tiltres. 

 

Planen består av to deler, en  tiltaksdel og en kartleggingsdel. Kartleggingsdelen består av 
grunnlagsdata og analyser av den faktiske situasjonen når det gjelder klimagassutslipp, og 
energiforbruk, mens Tiltaksdelen som navnet sier består av konkrete tiltak som skal 
gjennomføres. 

 
Steigen kommune har på vegne av Steigen, Tysfjord og Hamarøy mottat kr 200.000 i 
skjønnsmidler til å videreføre arbeidet med å sette planen ut i livet. 
En vil her satse på følgende områder: 

• Holdningsskapende arbeid 
• Biogass 
• Transport  
• Energisparetiltak i offentlige og private bygg 
• Energiledelse 

 
 
Bakgrunn: 
Nord-Salten kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har gjennom samarbeidsorganet 
STH-utvalget  samarbeidet om å utarbeide  en interkommunal energi- og miljøplan for Nord-
Salten. Målsettingen er å bidra til et mer effektivt energibruk og å bidra til mindre utslipp av 
klimagasser fra kommunene. 
Prosjektet har blitt utarbeidet som en kommunedelplan med de krav til planprosess som dette 
medfører.  
 

Prosjektet har vært en del av Småsamfunnssatsinga i Nord-Salten og organisert med STH 
utvalget som styringsgruppe. Steigen kommune har vært vertskommune for prosjektet. 

Det daglige arbeidet har vært forankret i ei arbeidsgruppe bestående av prosjektleder, og en 
prosjektansvarlig i hver av de 3 kommunene.  
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Prosjektleder :   Odd Svein Hjertø fra 10/08 

Eirik Bjørkhaug til 10/08  
Eva Bakkeslett har jobbet på timebasis i prosjektet 

 
Administrativt og økonomisk ansvarlig:  Per Løken 
Prosjektansvarlig i Steigen:   Gunnar Svalbjørg 
Prosjektansvarlig i Tysfjord:   Tor- Svein Skogstad 
Prosjektansvarlig i Hamarøy:    Cathrine Amundsen 
 
Andre temagrupper/referansegrupper har vært organisert i de enkelte kommuner og som 
interkommunale grupper: 
 
Kommunale grupper: 

 Bygg- og anlegg 
 
Interkommunale grupper: 

 Alternativ energi 
 Transport 
 Industri 
 Planarbeid 

 
Arbeidet har vært finansiert på følgende måte: 
 

• Tilskudd fra Enova:  300.000 kr 
• Steigen kommune  150.000 kr 
• Tysfjord kommune    60.000 kr 
• Hamarøy kommune    60.000 kr 
• Småsamfunnsmidler  165.000 kr 
• Nordland fylkeskommune   90.000 kr 
• IRIS      50.000 kr 
Sum    875.000 kr 
 

 
Vedlegg: 
Kommunedelplan for energi- og klima for Steigen, Tysfjord og Hamarøy 
-Tiltakssdel 
-Kartleggingsdel 
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LEGETJENESTER I SYKEHJEM 
LOKAL NORMERING 
 
Saksbehandler:  Bodil Friis Arkiv: G21   
Arkivsaksnr.: 09/635   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Framlagte oversikt over legetjenesten ved Steigentunet Sykehjem vedtas. Da 
legetjenesten er stasjonert i felles helsesenter med sykehjemmet,  legges det til rette for 
en viss grad av fleksibilitet i forhold til disponering av tid avsatt til kommunale 
oppgaver som i dag totalt er 1 dag pr. uke pr. lege.  
 

 Statlig norm  Lokal norm  Udekket behov 
1. Antall 
legetimer pr. 
institusjon 

23,6 29,2 0 

2. Antall beboere 
i sykehjem 

42 42  

3. Legetime pr. 
beboer i 
sykehjem 

0,56 0,66  

 
 
 
Bakgrunn: 
Sosial og Helsedirektoratet kom i 2007 med en veileder for kommunene om legetjenester i 
sykehjem. Meningen er at det skal bli brukt som et planleggings og beslutningsverktøy for 
kommunene. Bakgrunnen er et økende krav til kvalitet til alle ledd i sykehjemmene som 
forutsetning for god kvalitet og helhetlig ressursanvendeles i helsetjenesten.  I rundskriv 1-4 / 
2007 forutsettes det at kommunen fatter et konkret vedtak om legedekning i kommunens 
sykehjem. 
 
 
Målet med denne gjennomgangen er : 

• vurdering av den lokale normen for legetjenesten i sykehjem 
• vurdering av endrings-, kompetanse- eller forbedringsbehov i kommunens øvrige 

helse- og omsorgstjenesten som kan påvirke sykehjemslegens virksomhet 
• vurdering i forhold til andre kommuner / landsgjennomsnittet 

 
For mer utfyllende dokumentasjon vises til følgende dokumenter : 

• Helse- og omsorgsdepartementets Rundsskriv 1-4/ 2007. Nasjonal standard for 
legetjenester i sykehjem 

• Sosial- og helsedirektoratets Rundskriv IS-1/ 2007- Nasjonale mål og 
hovedprioriteringer og tilskudd til helse- og sosialtjenesten 
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• Sosial- og helsedirektoratets Følgebrev fra Sosial- og helsedirektoratet til 
innrapporteringsskjema for lokal normering for helsetjenester i sykehjem 

• Legetjenester i sykehjem- en veileder for kommunene. IS-1436. Sosial- og 
helsedirektoratet 2007. 

 
 
Saksutredning: 
Dagens organisering: 
Legekontoret er samlokalisert med de andre helse og omsorgstjeneste på Steigentunet. Steigen 
kommune har i dag 3 kommunal 100% stillingshjemler for leger. Legekontoret har også 2 
turnusleger pr. halvår som går inn og fyller kommunale oppgaver. Det er satt av en fast dag til 
kommunale oppgaver utover pasientlisten. En av legene har også legevakt denne dagen. 
Denne dagen brukes til oppfølging på sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, 
helsestasjon, diverse papirarbeid, samtaler med pårørende, tverrfaglige møter, fagutvikling, 
kurs m.m.  
 
Legen har fordelt ansvaret på bogruppene på sykehjemmet mellom seg. Turnusleger under 
veiledning av fastlegene deler også på dette ansvaret og en viktig del av ressursen. 
Avdelingene forholder seg til ”sin lege” i den grad det er mulig. Ved akutte situasjoner hvor 
ikke ansvarlig lege er tilgjengelig er det vakthavende lege i Steigen som kontaktes. Det 
aktuelle behovet for lege varierer mye fra dag til dag og uke til uke. Plutselige situasjoner 
oppstår og det er da viktig og ha lege tilgjengelig. Etter at Steigentunet ble bygget har ikke 
dette vært noe problem i Steigen. Legene bruker dermed mye tid utover den faste dagen pr. 
uke på pasientoppfølging på sykehjemmet. Dette kategoriseres som ubunden tid og inkluderes 
i det totale timeantallet. På natt og i helgene er det vakthavende i Nord Salten Legevakt på 
Innhavet som blir kntaktet. At legene og sykehjemmet er i samme hus letter og kvalitetssikrer 
tilgjengeligheten og kommunikasjon med legetjenesten. 
 
Sosial og helsedirektoratet har satt fokus på mangel på legestillinger på sykehjem og har som 
målsetting at at timetallet på landsbasis øker med 50 %. I tråd med dette har Den norske 
legeforening også gitt anbefalinger for dimensjonering av legetjenestene ved sykehjem. 
Denne beregningsmåten er benyttet i tabellen nedenfor. Ved beregningen har man tatt 
utgangspunkt i hvordan sykehjemsplassene fakisk har vært brukt det siste året. 
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Type 
institusjonsplass 

Norm legetimer 
pr. uke  

Antall 
plasser 
på 
Steigentunet 

Legetimer 
på  
Steigentunet
etter statlig 
norm  

Reel bruk av 
legetimer på 
Steigentunet  

Langtidsplass 1 t. pr. 3 pl. 34 plasser 11,6 timer     
Korttidsplass 1,5 t. pr. 1 pl   4 plasser   6,0 timer    
Rehabiliteringsplass 3 t. pr. 1 pl    
Spes avd. demente 
med adferdsproblem 

1. pr. 2 pl   2 plasser   1,0 time     

Plass for palliativ 
behandling eller  
terminalomsorsg 

5 t. pr. uke     

     
Akuttplass/ 
fødeplass  

5 t. pr. uke   1,1 plass   5,5 timer   

Ubundet arbeidstid 40 %    
Totalt antall   42 plasser 24,1 timer 29,2 
Norm legetimer     0,57   0,66 
 
*ved fødeplass/ akuttplass er det i normen brukt tall fra plass for palliativ behandling. 
  
Slik som det framgår av tabellen ligger faktisk Steigen kommune litt over den anbefalte 
normen. Dette er begrunnet i og en viktig forutsetning for sykehjemmets profil. Steigen 
Kommune er en kommune med lang avstand til sykehus, og har fra midten på 50 tallet 
hatt sykestuedrift på sykehjemmet. I dag drives dette som en  ”akuttplass” , en 
prehospital . observasjons- og behandlingsenhet. Plassen drives med tilskudd fra Helse 
Nord. Her gies pasienter fra Steigen et opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus 
bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretaes i hjemmet , men som 
ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig. Her er det forsterket kompetanse av både 
sykepleiere og leger. 
 
 
Vurdering:  
Vår konklusjon er at legetilbudet i Steigentunet Sykehjem fungerer tilfredsstillende. Slik 
stillingene brukes i dag er det god tilgjengelighet på legetjenester, og tilbudet nyttes effektivt 
og samsvarer med behovet. Legetjenesten er organisert slik at det lett å få kontakt ved behov 
og  ikke bare på de avtalte dagene. Samlokaliseringen åpner også for muligheten til bruke 
utstyr og laboratorietjenester på tvers av avdelingene. Dette legger til rette for en god 
ressursutnyttelse og gjør det mulig å drive et sykehjem etter dagens og morgendagens krav  til 
kvalitet og kompetanse. 
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ØKONOMIPLAN 2010 - 2013 
 
 
Saksbehandler:  Roy Hanssen Arkiv: 200   
Arkivsaksnr.: 09/538   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/09 Steigen formannskap 03.06.2009 
 

Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar det framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2010 – 2013. 
 
Saksutredning: 
 

I forbindelse med at Steigen kommune nå er omfattet av ordningen om betinget godkjenning 
og kontroll i henhold til kommunelovens § 60 nr. 1 pkt. c og d, er vi pålagt å utarbeide en 
forpliktende plan for å få utbetalt skjønnsmidler. Planen skal være så konkret at den viser 
planlagte tiltak på avdelings/sektornivå. For 2009 ble vi tildelt 3.443 mill. kr. i skjønnsmidler 
ved første fordeling. Det kreves en oppdatert forpliktende plan før disse midlene utbetales. I 
tillegg er vi tildelt prosjektmidler med til sammen kr. 950.000,-. 

 

En forpliktende plan skal vise hvordan kommunen har tenkt å dekke inn tidligere års 
merforbruk. Planen skal være realistisk, og må gjenspeiles i kommunens øvrige økonomiske 
planlegging. 

 

I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for 2009 – 2012 vedtok kommunestyret 
følgende: 

 

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan for perioden 2009 – 2012. 

 

Kommunestyret forutsetter at rådmannen innen 1. april 2009 legger fram forslag til 
innsparingstiltak/økte inntekter på 5-6 mill. kr. Disse tiltakene skal omfatte alle sektorer. Til 
forslagene skal det følge med en kort konsekvensvurdering. Den politiske behandlingen skjer 
da i perioden april-juni. Økonomiplanen vedtas i juni. 

Nedleggelse av grendeskoler skal ikke utredes videre med mindre elevtallet er ca. 15. elever. 
Dette for å skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for lokalsamfunn og næringsliv. 

 

Det bevilges kr, 300.000,- i 2010 og kr. 300.000,- i 2011 til garderobe ved kommunalt lager i 
Leinesfjord. Finansieres ved låneopptak.  

Forslag til innsparingstiltak/økte inntekter ble lagt fram for formannskapet innen fristen og 
hadde en ramme på totalt 7.148 mill. kr. Forslaget er senere drøftet flere ganger i 
formannskapet.  De tiltak som formannskapet nå har valgt å gå videre med har en totalramme 
på 2.450 mill. kr. 
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Et av målene med årets økonomiplanprosess har vært å få et utkast til økonomiplan som er så 
realistisk og konkret, at denne kan godkjennes/få funksjon som en forpliktende plan.  

 

I forslaget er det innarbeidet de tiltak som formannskapet har valgt å gå videre med, til 
sammen 2.450 mill. kr. Disse er konkrete og utarbeidet på sektornivå. 

 
 
 
Vedlegg: 
Administrasjonens forslag til økonomiplan for perioden 2010 – 2013. 
Oversikt over foreslåtte innsparingstiltak. 
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	Slik som det framgår av tabellen ligger faktisk Steigen kommune litt over den anbefalte normen. Dette er begrunnet i og en viktig forutsetning for sykehjemmets profil. Steigen Kommune er en kommune med lang avstand til sykehus, og har fra midten på 50 tallet hatt sykestuedrift på sykehjemmet. I dag drives dette som en  ”akuttplass” , en prehospital . observasjons- og behandlingsenhet. Plassen drives med tilskudd fra Helse Nord. Her gies pasienter fra Steigen et opphold for å undersøke om innleggelse i sykehus bør finne sted, eller for enklere behandling som ikke kan foretaes i hjemmet , men som ikke gjør innleggelse i sykehus nødvendig. Her er det forsterket kompetanse av både sykepleiere og leger.
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