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MELDTNG OMVEDTAK
Steigen formannskap

Arkivsak: 151783

BUDSJETT 2016

Saksbehandler: Turid Markussen Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg Møtedato

57115 Steigen formannskap 02.12.2015

Steigen kommunestYre 17 '122015

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar det framlagte budjsettforslaget for 2016. Det anvendes høyeste lovlige

skattøre for 2016.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.12.2015 sak 57115

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Fred Eliassen:
<Steigen formannskap utsetter vedtak om årsbudsj ett 2016 til 31 . januar 2016. Ärsaken er at

bercrteparter - enkeltpersoner skal få tid til äføIe at tiltakene giennomføres i et minimum av

et demokratisk perspektiv.>

Forslag til vedtak fra Arne B. Våg /Venstre:
<Rådmannens forslag til budsjett for 2016 videresendes kommunestyret som budsjettforslag

for 2016.>

Vedtak:
Utsettelsesforslag fra Fred Eliassen falt med 2 mo|3 stemmer

Forslag fra Arne B. Vaag ble vedtatt med 3 mot2 stemmer

Saksutredning:
Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettforslag for 2016. Forslaget tar utgangspunkt i
de drøftingeribudsjettsamlinger som har vært i ledergruppen? og drøftningsmøter med

formannskapet lTlll og24ll1-15. Forslagettæ også utgangspunkt i Regieringen Solbergs

forslag til statsbudsjett for 2016.
Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet rarnme pä259,55 mill.kr. Forslaget til
driftsbudsjett har en utgiftsramme, inklusive finansutgifter på kr.240,99 mill.kr., mens

forslaget til investerignsbudsjett har en ralnme på 18,56 mill. kroner eksklusive moms.

lriftsutgiftene øker med5,32% i forhold til2015,mens driftsinntektene øeker med5,57 o/o.I

forslagei til statsbudsjett for 2016 er det lagt til grunn 158,9 mill.kroner i inntekter knyttet til
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skatt og rammeoverføring for Steigenkommune. Dette er en reduksjon på 0,75 rnill. kroner,

eller 0,47 % i forhold til statsbudsjettet for 2015.
Administrasjonens konsekvensjusterte budsjett viser et underskudd pä1.,67 mill.kroner, og

de,ue foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.
Det foreslås at kommunale utgifter innen VAR-området finansíeres ved selvkost og at øwige
salgs- og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsj ettforslag for 20 1 6
Endringsanalyse budsj ett 201 5 - 2016
Tiltaksliste

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i sarnsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Aroe B. Yaørg (sign ) Fred Eliassen (sien.)

Reü utskrift,
Leinesfiord,0eJ2.75

Ðû.r t øfryl
Elin B. Gqø.øyr
Formannskapssekretær


