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Forpliktende plan 
En definisjon på forpliktende plan finner vi i kommuneproposisjonen 2013 «Denne planen skal enten 

være økonomiplan/budsjett eller en egen spesifikasjon av disse. Kommunen skal i denne planen 

redegjøre for hvorledes økonomisk balanse kan oppnås. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å 

komme i økonomisk balanse. Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved bruk av 

tilstands- og statusrapportering. 

 

I retningslinjene for skjønnstildeling finner vi følgende: 

 Forpliktende plan skal være økonomiplan/budsjett, eller en egen spesifikasjon av 

økonomiplan/budsjett. 

 I planen skal kommunen spesifisere konkrete tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse. 

 Fylkesmannen skal følge opp at planen blir fulgt, gjerne ved hjelp av tilstands og 

statusrapportering 

 Fylkesmannen skal holde tilbake midler, eventuelt gradvis utbetalte skjønnsmidler, dersom 

kommunene ikke følger vedtatt plan. 

 Fylkesmannen skal legge til grunn at det er opp til det enkelte kommunestyre å fastsette 

hvilke tiltak som skal iverksettes for å oppnå økonomisk balanse innenfor kravene til 

kommuneloven paragraf 48 nr. 4. 

 Kommuner som ikke iverksetter tiltak for å gjenopprette økonomisk balanse, kan heller ikke 

tildeles skjønnsmidler med begrunnelse i kommunens økonomiske situasjon. 

Fylkesmannen skal godkjenne at den forpliktende plan tilfredsstiller de krav som er fastsatt av KRD, 

gjøre kommunen bevisst på egen situasjon, veilede utviklingsarbeidet og følge opp at planen blir 

fulgt. 

Planen er lagt opp slik at de ulike tiltakene er beskrevet, beregnet effekt, antatt ferdigstillelse og 

hvem som er ansvarlig for gjennomføring. 

Oppsummert 
En forpliktende plan er: 

 Det er balanse mellom inntekter og utgifter. Det er balanse mellom inntekter og utgifter når 

årets driftsinntekter minst er like store som årets driftsutgifter. Dette innebærer også at 

kommunen har et bevist forhold til hvordan den skal sikre at inntekter minst er like store 

som utgifter i framtiden. 

 Kommunen utøver god økonomistyring. God økonomistyring vil si at kommunen har oversikt 

over hva ressursene brukes til, og at selve ressursbruken (de politiske prioriteringene) er et 

resultat av bevisste politiske valg – ikke av tilfeldigheter, og at ressursbruken er effektiv. 
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Planens formål og innhold 

 
 

 

   Mål 

  Kontroll  

 Handling   

Erkjennelse    

 

Den forpliktende planen viser hvordan Steigen kommune skal nå målet om utmeldelse av Robek. 

Planen starter med å skape en erkjennelse av den økonomiske situasjonen for Steigen kommune. 

Videre har planen en handlingsdel, der nødvendig tiltak for å få til en balansert drift gjennomgås. 

Vedtak av budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 utgjør første fase av handlingsdelen. 

Avslutningsvis viser planen hvilke kontrollhandlinger som er nødvendig for at planen skal ha 

nødvendig fremdrift og gi den ønskede økonomiske effekt. 

 

Felles problemforståelse 
I administrasjonens budsjettforslag ble det gitt en oversikt over den økonomiske situasjonen for 

Steigen kommune. De sentrale faktorene er: 

Vedvarende ugunstig demografisk utvikling som påvirker både statlige overføringer og skatteinngang 

negativt, samtidig som driftsnivået har blitt beholdt. 

Voksende lånegjeld som påfører kommunen kapitalkostnader. 

Sammen har dette ført til følgende resultat for Steigen kommune: 

År Regnskapsresultat Status Kommentar 

2010 4,4 Utmeldt Robek   

2011 -1,74   Dekket av disposisjonsfond 

2012 -1,82   Dekket av disposisjonsfond 

2013 -3,99   Udekket underskudd 

2014 -5,88   Udekket underskudd 

2015 -10,54   Udekket underskudd 

Tall i mill NOK 

Steigen kommune hadde i 2009 et betydelig overskudd i driften som følge av en regnskapsmessig 

prinsippendring, dette førte til inndekning av tidligere års udekket merforbruk på 9,68 millioner. 

2010 gav ett positivt årsresultat grunnet effekt fra innføring av eiendomsskatt som ble innført i 2009 

med maksimal sats. Siden da har Steigen kommune driftet med årlig merforbruk som ble dekket av 

disposisjonsfondet som per utgangen av 2014 var redusert til 2,3 millioner. 

 



 

5 
 

Inndekning av merforbruk 
 

    Inndekning 

  (mNOK) 2017 2018 2019 2020 SUM 

Merforbruk 2013 -3,99 1,50 2,49     3,99 

Merforbruk 2014 -5,88   2,01 3,87   5,88 

Merforbruk 2015 -10,54     3,53 7,00 10,53 

SUM -20,41 1,50 4,50 7,40 7,00 20,40 

 

Steigen kommune har opparbeidet seg et akkumulert underskudd på 20,41 millioner som det gjelder 

å finne inndekning for. I vedtatt økonomiplan finnes inndekning for dette. Inndekningen skjer 

gjennom tiltakene som er listet opp nedenfor. 

 

Tiltaksplan for Steigen kommune 
 Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020 

Nr Navn på tiltak Bekrivelse Konsekvens vurdering Milepæl Frist Ansvarlig 

1 Reduksjon 
stillinger 

Redusere administrasjonen 
med to hele stillinger 

Helårseffekt kr 1.500.000 og 
halvårseffekt i 2017 

Drøftinger 
gjennomfør innen 
1.april. 

1.4 
2017 

Rådm. 

2 Sammenslåing 
IKT 

Felles IKT-plattform med 
Bodø kommune 

Kostnad i 2018 med kr 
750.000, innspart kr 
1.000.000 i 2019 og kr 
2.500.000 i 2020. 
Integreringskostnader i 2019 
og 2020 er inkludert. 

Drøftinger med Bodø 
innen 1. mai 2017, 
avtale om 
gjennomføring på 
plass innen 1. 
oktober 2017. 

1.5 
2017 

 

3 Utmeldelse 
Salten kultur-
samarbeide 

Melde seg ut av Salten 
kultursamarbeide 

Helårseffekt på kr 70.000 fom 
2018. 

Utmeldelse sendt 30.12 
2016 
 

Rådm. 

3b Utmeldelse av 
Salten regionråd 

Melde seg ut av Salten 
kultursamarbeide 

Helårseffekt på kr 267.013 
fom 2018. 

Utmeldelse sendt 30.12 
2016 
 

Rådm. 

4 Kutt innkjøp Kutt i innkjøp av varer og 
tjenester i hht egen 
spesifikasjon 

Helårseffekt på kr 500.000 
fom 2017. 

Detaljert liste klar 
innen 31. januar. 

31.01 
2017 
 

Rådm., 
leder-
gruppe 

5 Kutt folkevalgte 
(K) 

Kutt i godtgjørelse til 
folkevalgte 

Helårseffekt kr 90.000 Nytt godtgjørelses 
reglement klart innen 
31. januar. 

31.01 
2017 
 

Rådm. 

6 Reduksjon 
kulturskole 

Økning av kontigent, 
undersøke muilighet for kutt 
i utgifter og kutt i stillinger . 

Halvårseffekt 2017 ikke 
beregnet.  

Prosess igangsettes 
20.januar. 

20.1 
2017 
 

Opp-
vekst 



 

6 
 

7 Reduksjon 
bibliotek 

Reduksjon i åpningstid og 
stilling 

Usikkerhet rundt muligheten 
for å opprettholde lovpålagte 
oppgaver. 

Drøftinger 
gjennomført innen 
utgangen av mars 

1.4 
2017 
 

Opp-
vekst 

8 213: 
Nedleggelse 
Laskestad skole 
(K) 

Steigenskolen Laskestad 
legges ned og elevene flyttes 
til Steigenskolen Leinesfjord 

Helårseffekt på kr 5.931.798 
og kr 2.629.027 for 2018, i 
hovedsak lønn. Begge tallene 
er korrigert for kostnadsvekst 
til skyss. Elever får inntil 40 
minutter økt reisetid. 

Vedtak i 
kommunestyret 20. 
januar 2017. 
Drøftinger 
gjennomført innen 1. 
juni 2017 

20.1 
2017 
 

Opp-
vekst 

9 214: 
Nedleggelse av 
Leines skole (K) 

Steigenskolen Leines legges 
ned og elevene flyttes til 
Steigenskolen Leinesfjord 

Helårseffekt på kr 2.377.422 
og kr 690.484 for 2018, i 
hovedsak lønn. Begge tallene 
er korrigert for kostnadsvekst 
til skyss. Elever får inntil 20 
minutter økt reisetid. 

Vedtak i 
kommunestyret 20. 
januar 2017. 
Drøftinger 
gjennomført innen 1. 
juni 2017 

20.1 
2017 
 

Opp-
vekst 

10 215: Nedlegging 
Nordfold skole 
(K) 

Steigenskolen Nordfold 
legges ned og elevene flyttes 
til Steigenskolen Leinesfjord 

Helårseffekt på kr 2 928 388 
og kr 1 203 299 for 2017, i 
hovedsak lønn. Begge tallene 
er korrigert for kostnadsvekst 
til skyss. Elever får inntil 20 
minutter økt reisetid. 

Vedtak i 
kommunestyret 20. 
januar 2017. 
Drøftinger 
gjennomført innen 1. 
mars 2017 

20.1 
2017 
 

Opp-
vekst  

11 200: Økt SFO-
sats 

Øke SFO-satsen for brukerne Helårseffekt kr 112 550 fom 
2017.  

Ny sats faktureres 
første gang i januar 
2017. 

10.1 
2017 
 

Opp-
vekst 

12 033:Økning til 
maxpris i 
barnehage 

Steigen kommunes 
foreldrebetaling er i dag 
lavere enn nasjonal 
maximalpris 

Helårseffekt kr 136 541 fom 
2017.  

Ny sats faktureres 
første gang i januar 
2017. 

10.1 
2017 
 

Opp-
vekst 

13 Tilskud til 
museer og 
kulturvern 

Tilskuddet kuttes Helårseffekt kr 347.000 fra  
2019. 

  Rådm 

14 Tilskudd kirkelig 
fellesråd 

Søknad om økt tilskudd 
avslås 

Helårseffekt på kr 150.000 Brev sendes 
fellesrådet 

1.2 
2017 
 

Økonomi
leder 

15 350: Hvilende 
nattevakt 
Mølnmoa 

Montering av sprinkelanlegg 
åpner mulighet for overgang 
fra våken til hvilende 
nattevakt 

Helårseffekt på kr 509.104 og 
kr 254.552 i 2017. 

Anbudsgrunnlag 
utarbeides innen 1. 
februar og 
ferdigstilles innen 30. 
juni. 
 
Prosessplan for 
gjennomføring av 
tiltaket 
underutarbeidelse. 

30.6 
2017 
 

PUD og 
HO 

16 014: 329 
Folkehelse 

Konsekvensene ved å fjerne 
denne fellespotten på kr 31 
000 er at all 
folkehelsesatsing må dekkes 
innen øvrige driftsansvar. 

Helårseffekt på kr 31.000 Gjennomført 12.1 
2017 
 

HO 
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17 Omstilling pleie 
og omsorg 

Trinn 1: Omgjøring av 
rehab på steigentunet til å 
bli en del av 
hjemmetjenesten. 
Ressursene fra rehab avd. 
overføres til 
hjemmetjenesten ca 8 
årsverk. Der oppnås større 
fleksibilitet og oversikt ved 
å styrke hjemmetjenesten 
Her vi det bli presentert en 
sak for politisk behanling  

Helårseffekter: 2018: kr 
1.060.451, 2019: kr 
1.993.626. 2020 kr: 
2.323.626 
 

Arbeid med 
prosessplan for 
gjennomføring av 
tiltaket er startet 
opp. Parallelt med 
dette utarbeides det 
også en sak for 
politisk behandling 
der konsekvenser og 
utfordringer 
problematiseres. 

10.1 
2017 
 
 

H0 

18 IPLOS-
rapportering 

Gjennom større grad av 
fortløpende registrering i 
IPLOS vedrørende brukernes 
funksjonsnivå vil vi kunne 
sikre større samsvar mellom 
brukernes behov og de 
faktorene som legges til 
grunn i beregningen av 
inntekter til Steigen 
kommune gjennom 
rammetilskuddet. 

Helårseffekt kr 368.172 hvert 
år. 

Prosess for 
gjennomføring av 
endringene er startet 
opp allerede i 2016 
og tiltaket delvis satt 
i verk. 

10.1 
2017 
 

HO 

19 Husleieøkning 
omsorgsboliger 

Husleieøkning  i henhold til 
vedtak fattet av 
kommunestyret i 2016 

Helårseffekt kr 76.500 Melding til beboere 
sendes i løpet av 
januar 

1.2 
2017 
 

HO 

20 Omstilling 
omsorgs-
boligbeboere 

Nye omsorgsboliger i 
Leinesfjord legges det opp til 
nye tilpassede boliger for 
brukerne som i dag bor i 
omsorgsboliger med 
bemanning utenfor 
Steigentunet i Leinesfjord. 

Helårseffekt kr 1.909.141 og 
kr 9.54.570 i 2019 

Prosess i  fht 
brukergrupper 
igangsettes i løpet av 
januar 2017. 

1.2 
2017 
 

HO 

21 Overgang 
varebiler 

Økt bruk av varebiler innen 
hovedsakelig omsorg. 

Effekt 2017 kr 25.000, økende 
med kr 25.000 pr år. 

Utskiftingsplan settes 
opp i løpet av januar. 

1.2 
2017 
 

Økonomi 

22 Egenbetaling 
hjemmehjelp 

Økning egenbetaling i 
henhold til vedtak fattet av 
kommunestyret i desember 
2016 

Helårseffekt kr 12.500 Melding til brukere 
sendes i løpet av 
januar 

1.2 
2017 
 

HO 

22b Økt 
brukerbetaling 
kjøkken 
Steigentunet 

Økt betaling fra alle 
brukergrupper 

Helårseffekt kr 300.000 og kr 
150.000 i 2017. 

Melding til berørte 
parter i januar 

1.2 
2017 
 

HO 

23 Fysioterapi Tilskudd fysioterapi kuttes Helårseffekt kr 350.000 og kr 
175.000 i 2017. 

Melding sendes i 
løpet av januar 
Her vil det bli 
presentert en sak for 
politisk behanling 

1.2 
2017 
 

HO/ 
Rådm 

24 Flyktininge-
konsulent 

Stilling holdes vakant Helårseffekt kr 700.000   1.1 
2017 
 OK 

Nav 

24b Vaktmester Stilling holdes vakant Helårseffekt kr 350.000   1.1 
2017 
 OK 

PUD 
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24c Jordbrukstiltak Tilskuddsordning avvikles Helårseffekt kr 50.000. Melding sendes 
berørte parter i 
januar. 

1.2 
2017 
  

PUD 

25 Veilys (K) Egen sak i kommunestyret 
20/1-17. 

Helårseffekt kr 100.000.  20.1 
2017 
 

 

26 Tilskudd 
Allhuset 

Driftstilskudd til allhuset 
utgår 

Helårseffekt kr 127.276 Melding sendes i 
løpet av januar 

1.2 
2017 

  

Rådm 

27 Konsesjons 
avgift og 
konsesjonskraft 

Avgift og inntekter ved salg 
av konsesjonskraft etter 
utbygging i Forsan. 

Årseffekt avgift kr 75.000 og 
årseffekt kraft kr 300.000. 

Brev om innkreving 
sendt. 

31.12 
2016 
 

Økonomi 

28 016: 810 
Eiendomsskatt 
(K) 

Retaksering og økning i 
eiendomsskatten i Steigen 
kommune fra 2019. 
Utgangspunkt er 50% økning 
i takseringsgrunnlaget vil gi 
50% høyere eiendomsskatt. 
Fratrukket 
takseringskostnaden  

Helårseffekt på kr 4 208 500. 
Kr 3 208 500 i 2019 inkl 
kostnader ved retaksering 

Plan for 
gjennomføring 
m/retningslinjer 
ferdig desember 
2017. 

1.11 
2017 
 

Økonomi 

29 Premieavvik Inntektsføres i hht prognose 
fra KLP/SPK 

Årseffekt 2017 kr 3.000.000 
og 2018 1.500.000 

Løpende kontroll i fht 
prognose fra 
KLP/SPK. 

1.2 
2018 
 

Økonomi 

30 Forskyving 
underskudd 

Del av disponeringen ved 
regnskapsslutt 

Årseffekt -2.5 mill i 2018 og + 
2,5 mill i 2019 

Ved årsoppgjør 
januar 2018 og 2019 

1.2 
2018 
 

Økonomi 
 

31 
 

Inndekking 
underskudd 
2016 

Del av disponeringen ved 
regnskaslutt 

Årseffekt 6 mill. 
 

Ved årsoppgjør 
januar  2021 

1.2 
2018 
 

Økonomi 
 

 

Kommentarer til tiltaksplan 

Tiltak merket (K) krever egen behandling i kommunestyret. Det kan bli nødvendig med 

kommunestyrevedtak i flere av tiltakene ovenfor underveis i perioden 2017-2020. 

Kontroll og oppfølging 
Vi vil bruke planen aktivt i alle saker som inkluderer tiltakene ovenfor. Videre vil vi ha månedlig 

tilbakemelding på den økonomiske utviklingen i Steigen kommune, og fremdriften i tiltakene som har 

en årlig effekt på over 1 million kroner. 

 

 

 

 


