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Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen kommunestyre
Rådhuset, Leinesfjord
17.12.20t5 Tid: Kl.09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 7 5 77 88 00 eller
postmottak@stei gen.kommune. no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil få nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Møtet avsluttes på Steigen Vertshus med utdeling av Kulturprisen 2015,
Frivillghetsprisen 2015 og Næringsprisen 2015.
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LEINESFJORD

Telefon: 9097 40 19

Telefaks: 757 78810



Sak 94115

BUDSJETT 2O16

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Turid Markussen
151783

Arkiv: 150

Saksnr.:
sTlts
94ns

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.12.2015
17.12.2015

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte budjsettforslaget for 2076. Det anvendes høyeste lovlige
skattøre for 2016.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02,12.2015 sak 571L5

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Fred Eliassen:
<Steigen formannskap utsetter vedtak om årsbudsj ett20l6 til 31. januar 2016. Ärsaken er at
berørte parter - enkeltpersoner skal få tid til äføle at tiltakene giennomføres i et minimum av
et demokratisk perspektiv.>

Forslag til vedtak fra Arne B. Våg /Venstre:
<Rådmannens forslag til budsjett for 2076 videresendes kommunestyret som budsjettforslag
for 2016.>

Vedtak:

Utsettelsesforslag fra Fred Eliassen falt med 2 mot 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 drøftinger/budsjettsamlinger som har vært i ledergruppen, og drøftningsmøler med
formannsk apet 17 lll og 24ll I - 1 5. Forsl aget tar også utgangspunkt i Regjeringen Solbergs
forslag til statsbudsjett for 2016.
Administrasjonens forslag til budsjett har en samlet ramme pä259,55 mill.kr. Forslaget til
driftsbudsjett har en utgiftsramme, inklusive finansutgifter på kr. 240,99 mill.kr., mens
forslaget til investerignsbudsjett har en ramme på 18,56 mill. kroner eksklusive moms.
Driftsutgiftene øker med5,32 % i forhold til2015, mens driftsinntektene øekermed5,57 Yo.I
forslaget til statsbudsjett for 2016 er det lagt til grunn 158,9 mill.kroner i inntekter knyttet til
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skatt og rammeoverfiaring for Steigenkommune. Dette er en reduksjon på 0"75 mill. kroner,
eller 0,47 % i forhold til statsbudsjettet for 2015.
Administrasjonens konsekvensjusterte budsjett viser et rmderskudd pä 1,67 mill.kroner, og
dette foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.
Det foreslås at kommunale utgifter innen VAR-området finansieres ved selvkost og at øwige
salgs- og leieinntekter justeres i henhold til prisstigning.

Vedlegg:

Budsj ettforslag for 201 6
Endringsanaþe budsjett 2AI5 -2016
Tiltaksliste

Vedleggene ligger på hjemmesida under formannskapsmøteinnkatting A2,12.15.
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lnvestering helse og omsorg

Dusistol/sens

Sykehjemmet har behov for en dusjstol tilpasset pasienter som ikke har mulighet for å sitte ivanlig

sittestilling under dusjing. Dette vil gjøre dusj-situasjonen mer behagelig og verdig for pasient og

lette arbeidet for de ansatte. Sum: kr. 90.000

Oksveenkonsentrator

I dag har kommunen avtaler i forhold til kjøp av gass på gassflasker. Denne avtalen bør awikles og

det bør satses på kjøp av konsentratorer som produserer surstoff ut av den luft som er i lokalet.

Dette er også med å redusere brannfare som i dag foreligger ved oppbevaring av surstoff-flasker.

Dette vil da være en engangs-investering og en slipp leie av surstoff-flasker.

Sum: kr.80.000

lnvestering i forhold til bruk av dataprogram for hiemmetienesten

Dette er både en effektiviseringsgevinst, samt en kvalitetetsforbedring, da en slik programvare

sammen med tilstrekkelig dataverktøy kan føre til at hjemmetjenesten kan journalføre og

dokumentere mens de er hos bruker, samt skaffe seg tilgang til nødvendig informasjon om pasienten

eller medisinsk informasjon som gjør ansatte bedre i stand til å møte de utfordringer som de kan stå

i.

lnvesteringen innebærer kjøp av dataprogram Mobil Omsorg og Digipro Helse, opplæring og

investering i nødvendig utstyr.

Sum: kr.230.000
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ØKONOMIPLAN 2O16.20T9

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Turid Markussen
t5l4rl

Arkiv:240

Saksnr.:
58/1 5

95115

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre

Møtedato
02.12.20t5
17.12.20t5

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar den fremlagte økonomiplanen for 2016 -2019.

Behandling/vedtak i Steigen formannskap den 02.12.2015 sak 58/15

Vedtak:
Innstillingen ble vedtatt med 3 mot2 stemmer.

Saksutredning:

Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016 -2019

Fokuset i arbeidet med økonomiplanen har i likhet med budsjettarbeidet for 2016,vært
behovet for varige endringer i driften som på sikt vil bidra til en sunn økonomi.
Merforbruk i2016 og 2018 foreslås dekket av disposisjonsfond, midreforbruk i2017 og20l9
foreslås avsatt til disposisj onsfond.
Det er ikke innarbeidet nye driftstiltak utover det som føIger av allerede inngåtte avtaler og me
de driftsmessige konsekvenser de vil medføre.
Investeringsbudsjettet utgSør totalt26,16 mill.kroener for hele perioden, mens investeringenes
låneandel utgjør 18,52 mil. Kroner.

Vedlegg:

- Forslag til økonomiplan for 2016 -2019
- Endringsanalyse budsj etl 201 5 -2016

Vedleggene ligger på hjemmesida under formannskapsmøteinnkalling 02.12.15
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