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941t5
BUDSJETT 2016

Innstilling:

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

Behandling:

Forslag fra posÍsjonen:
Kommunestyret vedtar formannskapets framlagte budsjettforslag for 2016 med følgende
endringsforslag:

Red. utg. Økteú9.

Konsulenttjenester
Leiebilordningen
Valgutgifter
Eiendomsskatt, nye boliger
Barnevern
SFO, brukerbetaling
Kulturmidler
Kurs, opplæring, reiser
Ny stilling,lønrr
Lønnsstilling, Tysfi ord
Stab Steigentunet, lz st.
Ny prognose på inntekt
Fysioterapi
Arbeidsstua
Nedleggelse mellomtrinn
Rammetimetall
Etablering voksenoppl.
Leie lokaler, voksenoppl.
,Â.pningstid barnehage
Allhuset
Nord-Salten Kraft
Lev I Steigen
Havneleie
Bibliotek
Effekt.pro., helse og omsorg
Premieawik

0,450
0,050
0,100
0,025
0,500
0,020
0,075
0,400

0,550
0,275
0,485

0,760
0,500
0,100

0,800

0,100
0,050
1,500

0,550

0,175
0,225
1,183

0,093
0,400

0,300

1,500

4,426

Konsulentbruk utenom PUD
Se på antall, størrelse, kjøp etc.

Maks økning
Pri. Forebyggende, fosterhjem
Maks økning
Søkn. til kultur og næringsfondet
Redusere posten med 1/3

For et år i første omgang
Tysfiord betaler for llI stilling
Ikke tullført budsj.vedtak fra20l4
Større rammeoverføringer
Ikke kutte fysioterapi
Ikke legge ned aktivitetstilbud
Ikke flytte mellomtrinnet
Ta ned rammetimetallet.
Voksenoppl. Ikke flyttes
Trenger ikke å leie lokalene
Beholde utvidet åpningstid
Netto kostnad for Allhuseti2016
Øktanslagpå utbytte
Gjennomføres i hele kommunen
Øktleie kaier utenom Storskjæret
Liten reduksjon i drift
ikke tullf. Budsj.vedt ak fra 201 4

Prognose fra KLP

Sum endringer 6,740

Dette betyr at budsjettet balanserer med et pluss på kr. 642.000 og vi bruker ikke av
disposisjonsfondet til å balansere driften i budsjettet for 2016.
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Kommunestyret vedtar formannskapets framlagte investeringsforslag for 2016 med følgende
tilleggsforslag:

Prosjektering av barnehage i nord-kommunen
Kirkelig fellesråd, kirkegårdsgj erder
Helse og omsorg: Dusjstol/seng: 90.000

Oksygenkonsentrator 80.000
Dataprogram 230.000
Sum

Dette finansieres ved økt laneopptak pä720.000.

200.000
120.000

400.000
720.000

Alle ikke sluttførte eller ikke igangsatte prosjekter i investeringsbudsjettet for 2015 overføres
til investeringsbudsjettet for 2016, med unntak av brannstasjon/sivilforsvarslager.

Forslag til vedtak fra H" Sp. SV os V: Kvalitetsutviklins i Steieenskolen

Steigen kommunestyre nedsetter et skolepolitisk utvalg som skal utarbeide et forslag til plan
for kvalitetsutvikling i Steigenskolen (grunnskolen). Planen skal sette kommunestyret i stand
til å oppfylle kravene til skoleeier i opplæringslovens $ 13-10.
Utvalget skal vurdere og legge fram forslag på utvalgte områder som har vesentlig betydning
for læringsresultat, frafall og læringsmiljø i Steigenskolen. Som et minimum skal utvalget
vurdere og legge frem tilrådinger på følgende temaer:

o Innhold og krav til kommunens forsvarlige system etter opplæringsloven $ 13-10.

. fushjul for Steigenskolen, med viktige aktiviter og milepæler på alle styringsnivåer.
o Organisering på skoleeiernivå, herunder vurdering av todelt vs tredelt lederstruktur.
o Ressursbruk og -styring, herunder rektorenes fullmakter, vikarbruk, deling av ressurser

på tvers av skolene, samt kursing I etter og videreutdanning for pedagoger.

o Prosesser, rutiner og kvalitetssikring ved rekruttering av pedagogisk personell.

. Evaluering av ressursbruk og resultater innenfor spesialundervisningen.

o Evaluering og oppfølging av resultater fra nasjonale prøver.

¡ Organisering og oppfølging av samarbeidet mellom skole og hjem (FAU/SU).

Utvalget står ellers fritt til å ta opp temaer som anses som viktige for kvalitetsutvikling i
Steigenskolen. Vurdering av skolestruktur inngår ikke i utvalgets mandat.
Utvalget settes s¿ünmen av 2 kommunepolitikere (posisjonen/opposisjonen), 1 person fra
kommuneadministrasjonen, I rektor, I lærer, 1representantforUtdanningsforbundet, samt2
representanter fra FAU. Utvalget kan i tillegg trekke inn andre ressurspersoner ved behov.
Ordfører legger fram forslag til personsammensetning i formannskapets møte i januar.
Utvalget skal avlegge endelig rapport med tilrådinger senest 1. juni 2016, slik at denne kan
behandles i formannskapet og kommunestyret i juni.
Parallelt med utvalgets arbeid skal administrasjonen utarbeide en tilstandsrapport for
Steigenskolen, i samsvar med det lovpålagte kravet i opplæringsloven. Tilstandsrapporten
legges fram for behandling samtidig med utvalgets rapport.
Det tas sikte på å gjennomføre et lignende prosjekt for barnehagene i Steigen i andre halvår
2016. Dette vurderes nænnere av kommunestyret i juni.
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Vedlegg

Opplæringsloven $ l3-10 Ansvarsomfang

Kommunen/ftlkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter ç 2-I2 har ansvaret
for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfflte, under dette å stille til
disposisjon dei ressursane som er nødvendige for atl<rava skal kunne oppfrllast.

Kommunen/fulkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter ç 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir
oppfflte. Kommunen/f'lkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter ç 2-12 skal ha eit
forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale
kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i $ 14-4. Som ein del av
oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og
læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret,

fflkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

Forslag fra H, Sp, SV og V:

Gjennomgang av effektivitet og kvalitet i helse og omsorg.
Budsjettet for helse og omsorg utgSør nesten 40 Yo av Steigen kommunes totale driftsbudsjett.
Kommunestyret vedtar derfor at det skal settes ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå
kvalitet og ressursbruk innenfor helse og omsorg.
Dette med henblikk på å finne muligheter for å ta ned kommunens utgifter innenfor denne
sektoren, uten at det i vesentlig grad går ut over kvaliteten på tjenesten.
Gruppen skal sammensettes av både politikere og personer fra administrasjonen.
Den skal se på faktorer så som organisering, lederstruktur, pleiefaktor, turnuser m.v.
Gruppen skal legge fram en rapport med forslag til eventuelle endringer senest 1. juni 2016.
Før gruppens forslag er framlagt og vurdert, skal det ikke gjøres faste ansettelser som kan
legge føringer for framtidig ledelsesstruktur eller øvrig organisering.
Formannskapet oppnevner gruppemedlemmene og fastsetter mandat for gruppen.

Forslag til vedtak fra H. Sp. SV. V: Økonomistyring

God økonomistyring og tett oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak er avgjørende for å
sikre framtidige tjenestetilbud og politisk handlingsrom i Steigen kommune.
Administrasjonen skal sørge for kommunen har svstemer og rutiner som sikrer slik styring, og
skal månedlig utarbeide en økonomirapport som omfatter følgende:

Status for driftsbudsiettet for foregående måned sammenlignet med vedtatt budsjett.
Rapporten skal være kvalitetssikret og riktig periodisert, slik at den gir et oppdatert og

realistisk bilde av kommunens økonomiske situasjon.
Oppdatert prognose for driftsbudsjettet for året som helhet. Dersom det er negatíve awik
sammenlignet med vedtatt budsjett skal det redegjøres for årsakene til dette, og legges fram
fo rslag til inndekn ing av me rfo rbru k/mind rein ntekter.
Konkret status for gjennomføring av hvert enkelt innsparingstiltak som ble vedtatt i

komm unestyrets beha nd ling av budsjettet.

a

a

a
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Økonomirapporten skal oversendes samtlige representanter og vara-representanter i
kommunestyret senest den 20. i hver måned, og skal gjennomgås månedlig i formannskapet.

Administrasjonen skal i førstemøte i hhv formannskapet og kommunestyret i2016legge fram
en plan for gjennomføring og etterlevelse av dette vedtaket om økonomistyring. Herunder skal
det presenteres en plan for hvordan vedtaket skal implementeres og følges opp overfor de
enkelte enhetene i kommunen.

Dersom kommunen per i dag ikke har systemer og rutiner som kan levere økonomi-
rapportering som angitt ovenfor skal det legges fram forslag til formannskapet og
kommunestyret om hvordan dette kan løses.

Forslag til balansering budsjett20l6 fra AP, Rødtn FRP og PP:

Voksenopplæring
Seniortiltak
Havbruksfondet
Utbytte konsesj onsmidler (45000000)
Skj ønnsmidler barnevern
Jordmorstilling
Reduksjon vikarutgifter
Legetjenesten
Reduksj on helsestasjon
Innsparing strøm
KAD-plasser annen kommune
Flyktninger
Valgutgifter
Kjøp av varer/tj enester
Disposisjonsfond
Nord-Salten Kraft AS
Nytt innt.anslag KS
Lønnskjøring annen kommune
PUD-renhold
Innkjøp av bøker - biblioteket
Vakanse leder Steigentunet
Red. oppvekst
Barnevem
Premieawik

Sum brutto endringer

Opprettholde næringskontor
Avsetning di sposisj onsfond

600.000
2500.000
4000.000
1600.000
1000.000
200.000
650.000
200.000
150.000
200.000
100.000
600.000
170.000

1600.000
2200.000
800.000
500.000
250.000
230.000

s0.000
400.000
800.000
500.000

1500.000

20800.000

400.000
1600.000

Sum netto endringer 18800.000
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Forslag fra PP v/Astri Valberg:
<Pensjonistpartiet foreslår å opprettholde satsingen på Folkehelse (med tilskudd 180.000).
Disse midlene hentes inn ved å redusere driftstilskuddet til privat ffsioterapi med 180.000 og
gi 50 % driftstilskudd.>

Vedtak:

Ved altemativ votering mellom posisjonens forslag til driftsbudsjett og opposisjonens forslag
ble posisjonens forslag vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

Posisjonens tilleggsforslag til investeringsbudsjettet ble enstemmig vedtatt.

Posisjonens forslag om at alle ikke sluttførte eller ikke igangsatte prosjekter i
investeringsbudsjettet for 2015 overføres til investeringsbudsjettet for 2016, med unntak av
brannstasjon/sivilforsvarslager ble enstemmig vedtatt.

Hele drifts- og investeringsbudsjettet ble vedtatt med vedtatte endringer/tillegggsforslag

Posisjonens forslag om kvalitetssikring i skolen ble enstemmig vedtatt oversendt
administrasjonen for å lage sak til neste formannskapsmøte om å sette ned et utvalg.

Posisjonens forslag om gjennomgang av effektivitet og kvalitet i helse og omsorg ble
enstemmig vedtatt utsatt og oversendt administrasjonen for å lage sak til neste
formannskapsmøte.

Posisjonens forslag om økonomistyring ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra PP v/Astri G. Valberg falt med 3 mot 14 stemmer.

951r5
ØKONOMIPLAN 2O16-2019

KUTTFORSLAG FRA KOMM UN ESTYRET

(Flytting av alle mellomtrinn til Leinesfjord

SENTRATADM./FELLES

1 Seniorfri kuttes

2 Reduksjon tilskudd til kirkelig fellesråd

3 lnntekter fra Havbruksfond

4 Utbytte investeringsselskap

5 I n nte kte r Sto rs kjæ ret (utbytte/eie ndo msskatt)

6 Konsulenttjenester

7 Leiebilordningen

8 Valgutgifter

9 Eiendomsskatt, nye boliger

10 Kurs, opplæring, reiser

11 Ny stilling lønn

11 Refusjon ny stilling lønn

12 Allhuset

13 økT. utbytte Nord-Salten Kraft

14 Ny prognose inntekt

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2016 20L7 20La 2019

2 500

150

4 000

1 600

0

450

50

l-00

25

400
-550

550

-400

800

485

2 500

150

4 000

1 600

0

450

50

0

25

200

2 500

150

4 000

0

0

450

50

r"00

25

200

2 s00

150

4 000

0

3 010

450

50

0

25

200

000
800 800 800

00
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15 Kulturmidler
16 Biblioteket

17 Lev i Steigen

OPPVEKST

18 Reduksjon kulturskola

19 Nedleggelse avdeling Nordfold barnehage

20 SFO, brukerbetalinger

21 Kutt rammetimetall

HETSE

22 Nedleggelse 4 sykehjemsplasser

23 Reduksjon jordmorstilling

24 Reduksjon vikarutgifter (del av eff.prosjektet)
25 Besparelse legetjenesten

26 Skjønnsmidler barnevern

27 Red. stilling helsestasjonen

28 Psykisk helse kutt stilling
29 Folkehelse

30 Fremskynde kutt lærlinger

31 lnntekter KAD plass (salg av tjenester tll komm.)

32 Reduksjon stillinger Mølnmoa

33 Nattevakt Mølnmoa

34 Red. bemanning hj.sykepleie/omsorgsboliger

35 Reduksjon stilling hjemmehjelp

36 Barnevern

37 Stab, Steigentunet L/2stilling
38 EffeKiviseringsprosjekt helse og omsorg

PUD

39 Reduksjon bemanning renhold/vaskeri

40 Nedbemanning uteseksjonen

41 Havneleie

NAV

42 @ke antall bosettingerfra 10 til 15

353

706

20

1 800

3s3

706
20

1 800

3s3

706

20

1 800

75

50

75

50

75

50

0

75

50

-300

147

294
20

760

350

200

650

200

1 000

102

183

1s6

161

3s0

20s

6s0

444

397

s00

275

1 500

230

200

100

400

700

200

650

200

0

136

244

156

0

3s0

22s
I226

444

397

500

275

2 500

700

200

650

200

0

136

244
156

0

350

22s
7226

444

397

s00

275

2 s00

450

410

100

700

200

650

200

0

136

244

1s6

0

350

22s
1226

444

397

s00

275

2 s00

-300-300

450

4LO

100

400

450

4r0
100

400 400

SUM KUTTFORSTAG KOMMUNESTYRET

Underskudd ¡ utkast øk.plan per¡oden

19 459

18 818

22042
19 080

20542
L8977

237s2
1902?

Differanse -64L -2962 -1565 -4729

Innstilling:
Steigen kommunestyre vedtar den fremlagte økonomiplanen for 2016 -2019

Vedtak:
Økonomiplanen ble enstemmig vedtatt med endringer vedtatt i budsjettet.
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961r5
STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE EIENDOMSSKATTEVEDTAK - 2O16

Innstilling:

1. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 2 og3 videreføres utskriving av eiendomsskatt for
faste eiendoÍrmer i hele Steigen kommune for 2016.
2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser.
4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt
04.1 1.09 "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30109 med rettelser i hht
LOV 2012-06-22 rc 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 m 29 om eiendomsskatt til
kommunene.
6. Nygppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter $ 7
c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.
8. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ 15.

Behandling:

Forslag fra FRP v/Nlagne Vik:
<Saken utsettes>

Forslag fra Rødt v/I(jersti Olsen:
( Pkt. 3 tas ut, <Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser.>
Sosialt kan eiendomsskatt være urettferdig og ramme dem som har stor bygningsmasse med
svak økonomi. Det skal være mulig å søke om fritak fra eiendomsskatt.>

Forslag fra V v/Arne B. Vaag:
<Punkt 6 i forslaget strykes og pkt. 7 og 8 flyttes opp til henholdsvis pkt. 6 og7.>>

Vedtak:

Utsettelsesforslaget fra FRP v/Magne vil falt med 8 mot 9 stemmer.

Forslag fra Rødt v/Kjersti Olsen falt med 3 mot 14 stemmer

Forslag fra Arne B. Vaag ble vedtatt med 9 mot I stemmer.

Administrasjonens forslag uten punkt 6 ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
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Vedtaket lyder da slik:

1. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 2 og3 videreføres utskriving av eiendomsskatt for
faste eiendommer i hele Steigen kommune for 2016.
2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.
3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser.
4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt
04.1 1.09 "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30109 med rettelser i hht
LOV 2012-06-22 m 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 nr 29 om eiendomsskatt til
kommunene.
6. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret.
7. Mhp fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ 15.

97lts
LÄ.NEOPPTAK 2016

Innstilling:
Kommunestyret vedtar låneopptak på inntil 74,72 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investering er i 201 6.

Vedtak:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tilleggsforslag vedtatt i
budsjettet.

Vedtaket lyder da slik:

Kommunestyret vedtar laneopptak på inntil 15,44 millioner kroner til delvis finansiering av
vedtatte investeringer i 2016.

Møtet hevet.
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