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Administrasjonens vurderinger av ordførerens forslag til budsjettregulering fremmet under 

formannskapsmøtet 21.4.2017 

 

Innledning 

I formannskapsmøtet 21.4.2017 bad formannskapet om administrasjonens vurderinger av ett 

alternativt forslag til budsjettregulering framsatt av ordføreren under møtet. Administrasjonen har  i 

dette dokument vurdert ordførerens forslaget utfra et mer generelt økonomisk perspektiv samt utfra 

et oppvekstfaglig perspektiv.   

 

Status økonomisk situasjon i Steigen kommune 

Steigen kommune har ved utgangen av 2015 ett akkumulert driftsunderskudd på ca. 20 millioner kr, 

forventet årsresultat for 2016 ett underskudd på 6,2 millioner dvs ved inngangen til 2017 hadde 

kommunen ett samlet akkumulert driftsunderskudd på vel 26 millioner. 

Budsjettet og økonomiplanen som kommunestyret vedtok før jul inneholder en forutsetning om 

utvidet frist til inndekning av tidligere års underskudd, per i dag har fylkesmannen muntlig bekreftet 

at han er positiv til den omsøkte forlengede frist, men en skriftlig bekreftelse foreligger per i dag ikke. 

 

Administrasjonens vurdering av det vedtatte budsjett for 2017 og økonomiplanen 2018-2020 

Slik budsjettet og økonomiplanen er vedtatt balanserer denne akkurat i ett 4 års perspektiv uten 

nevneverdige eller anbefalte reserver og under forutsetning at kommunen får innvilget lengere tid på 

inndekning av tidligere års underskudd. Kommunen har budsjettert med utvidet inndekningstid på 5 

år på underskuddene fra 2013-2015.  

Administrasjonen vurderer det vedtatte budsjett og økonomiplan som meget utfordrende og lite 

robust da det ikke inneholder reserver og mange av de vedtatte tiltak er usikre både i forhold til 

gjennomføring og økonomisk effekt, vi skal nedenfor gå nærmere inn på noen av disse: 

1. Nedskjæringer i helse og omsorgstilbudet med ca. 5 millioner kr derunder reduksjon med 8 

sykehjemsplasser. Å realisere denne innsparing er forbundet med lange og krevende 

prosesser i en organisasjon med begrenset ressurser til administrasjon og ledelse, en relativ 

«sliten» organisasjon preget av økende sykefravær, samtidig som Steigen har en  

demografisk utvikling som indikerer en økning i brukere og behov i årene framover. 

2. Vedtak om IKT sammenslåing med Bodø kommune med vedtatt årlig effekt på 2,5 millioner 

kr.  Per i dag er der ikke inngått noen formelle avtaler med Bodø kommune omkring dette, 

der eksisterer ingen konkrete gjennomføringsplaner og det er per i dag ikke avklart hvordan 

Steigen skal finansiere eventuelle systembytte kostnader (lisenser, opplæring etc.). 

3. Reduksjon bibliotek, utmelding Salten regionråd, oppsigelse av avtale med Nordlandsmuseet. 

Disse poster utgjør til sammen kutt på ca. 1 million årlig. Politisk engasjement i forhold til 

Salten regionråd, lange oppsigelsesfrister i forhold til Nordlandsmuseet og lovkrav i forhold 
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til åpningstid på biblioteket gjør at der må knyttes stor usikkerhet til realiseringen av disse 

innsparinger. 

4. I budsjettet for 2017 er det budsjettert med en total inntekt på premieavvik på 3 millioner. 

Ut fra siste prognose vil premieavviket totalt være 2,96 millioner. Man kan ikke utelukke at 

prognosen kan bli redusert ytterligere i løpet av året.  

Ovenstående utgjør til sammen 8,55 millioner og er ikke en fullstendig oversikt over kutt med 

usikkerhet knyttet til. I tillegg til disse kutt inneholder det vedtatte budsjett ingen form for reserver 

til uforutsette hendelser. Totalt sett vurderer administrasjonen det vedtatte budsjett og 

økonomiplan som svært utfordrende og i lite grad robust, samtidig som vi har forståelse for at dette 

er en konsekvens av den økonomisk vanskelige situasjon kommunen befinner seg i. 

Vi ønsker også å påpeke at det vedtatte budsjett i betydelig grad skyver inndekning av tidligere års 

underskudd fram for seg. ca. 15 millioner av kommunens driftsunderskudd skal inndekkes i 2019 og 

2020 (kilde: vedtatt forpliktende plan). 

 

Vurdering av ordførerens forslag framsatt 21.4.2017 under formannskapsmøtet 

Under formannskapsmøtet 21.4 framsatte ordføreren ett eget forslag til budsjettregulering, ett 

forslag som ble fremmet uten at det har vært behandlet av administrasjonen. Formannskapet gjorde 

ingen realitetsbehandling av forslaget, men vedtok å innkalle til ett ekstraordinært 

kommunestyremøte 4.5 der hele skolenedleggelsessaken inkl ordførerens forslag skal behandles. Ett 

sentralt element i ordførerens forslag er en reversering av budsjettvedtaket om nedleggelse av 3 

grendeskoler, ordføreren foreslår i stedet å etablerere oppvekstsentre.  Her ønsker administrasjonen 

å knytte noen generelle kommentarer til ordføreren forslag. 

Viktigste endringer i forhold til vedtatt budsjett: 

- Reversering av vedtak om skolenedleggelse 

- Forventninger om årlige driftsinntekter fra havbruksfondet  

- Ostehøvel kutt på kurs, opplæring og reiseaktivitet 

- Investeringsbehov ved etablering av oppvekstsentre 

- Reversering av administrasjonens forslag om reduksjon i innsparingen på NAV flyktning 

konsulent 

Havbruksfondet: Administrasjonen har i sitt forslag til budsjettregulering tatt inn ett anslag utfra 

konkrete inntekter fra konsesjonssalg i fjoråret, hvorvidt en kan forvente inntekter hvert år fra dette 

fondet er etter vårt skjønn meget usikkert. Anslaget i 2017 budsjettet baserer seg på konkrete 

beregninger på realisert salg av konsesjoner i 2016. Hvilke ordninger som i 2017-2020 som i 

ordførerens forslag er tenkt skal generere inntekter til kommunen utover utviklingskonsesjonene er 

ikke helt klart for administrasjonen. Dersom der tenkes på inntekter fra utviklingskonsesjoner i denne 

perioden vurderer administrasjonen det som svært lite sannsynlig, da disse konsesjoner bygger på 

langsiktede innovasjonsprosjekter med lang løpetid.   

Kutt i kurs, opplæring og reiseaktivitet: Kommunestyret har allerede vedtatt ett kutt på 0,5 mil på 

kjøp av varer og tjenester som per i dag fortsatt ikke er fullstendig spesifisert. Ett ytterligere kutt som 
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foreslås her anses som meget urealistisk og lite sannsynlig at det vil kunne gjennomføres. Kommunen 

har i tidligere budsjetter gjort svært dårlige erfaringer med «prosent- og ostehøvelkutt» hhv andre 

uspesifiserte kutt. 

NAV flyktningkonsulent: Administrasjonen har gitt tilbakemelding at en reduksjon i bemanningen på 

flyktningetjenesten vil medfører en reduksjon i aktivitetene og dermed tap av inntekter for 

kommunen, dette er ikke hensyntatt i ordførerens forslag. 

 

Vurdering av alternativ struktur i oppvekstsektoren 

Nytt forslag fra ordfører om å beholde alle skolene og opprette oppvekstsenter på Laskestad, Leines 

og Nordfold har blitt gjennomgått og drøftet i ledermøte på oppvekst med rektorene, styrerne og 

hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

Forslaget som bygger på et alternativ som Engeløya grendelag la inn i høringen, bygger på forhold på 

Steigenskolen Laskestad og Steigenbarnehagen Engeløya og har liten umiddelbar overføringsverdi til 

kretsene Leines og Nordfold. 

Forslaget avviker helt fra de prosesser som kommunestyret har forutsatt igangsatt. Spesielt fordi 

barnehagene Leines, Engeløya og Nordfold blir involvert uten at det er satt av tid eller ressurser til å 

gjennomføre prosesser med inkludering og bearbeiding. Saken ble første gang kjent i møtet 26.04. 

Forslaget tar heller ikke høyde for de utfordringene som ligger i behovet for renovering av 

Steigenskolen Nordfold og Steigenbarnehagen Engeløya. Det ligger heller ingen økonomiske rammer 

for å knytte skolene og barnehagene sammen i en samlokalisering, som etter lederteamets bestemte 

oppfatning er en forutsetning for å danne oppvekstsenter. 

Den tiden som er nødvendig for å gjennomføre forsvarlige prosesser i dette forslaget eksisterer ikke, 

og det oppfattes som svært utfordrende i forhold til det faglige ansvaret skoler og barnehager har for 

å ha en forsvarlig drift etter lover, forskrifter og ikke minst avtaleverk. 

- Nødvendig tid til å lage en plan og innhold i oppvekstsentrene. 

- Nødvendig tid til å involvere personalene. 

Det vil ikke være mulig å gjennomføre fra høsten 2017. 

Beregningene av besparelsene i forslaget fra ordfører er urealistiske i forhold til forsvarlig drift og 

budsjett. Størrelsen på kuttene samlet sett frarådes som en norm for ressurstildeling.   

Kutt i fire stillinger og samtidig å beholde skolene vil ikke være mulig. Vikarressursen er for liten etter 

dagens behov og vil bli redusert til helt urealistisk nivå. Delings/tilpasningstimene som blir igjen blir 

under det nivået som er lovpålagt deling og mindre enn de timene som staten har tilført kommunen 

som øremerkede midler til økning av lærertettheten på småskoletrinnet. 

Lederteamet ser at det kan være en mulighet med å opprette oppvekstsenter, under andre 

forutsetninger. Dersom dette oppvekstsenterforslaget hadde kommet tidligere kunne det vært med i 

høringen, og administrasjonen hadde da hatt et grunnlag for saksbehandling. 
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Lederskap 

I lov om barnehage står det «Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. 

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.» Det betyr at ledelse i et 

oppvekstsenter skal ha både forsvarlig ledelse for skole og barnehage. I forutsetningen til forslaget 

skal det ikke gjøres noe bygningsmessig i nærmeste tid, det vil si at barnehagene blir værende der de 

er og for Nordfold, et langt stykke unna skolen. Tidligere konklusjon i Steigen angående sentralisert 

ledelse var at ledelsen måtte være tilstedeværende på den enkelte arbeidsplass.  

Det er derfor ikke mulig å bruke dette som et sparetiltak. Undersøkelser gjort av lederteamet av 

steder der man har opprettet oppvekstsentre viser at man har både rektor og leder for barnehagen. 

 

I forslaget til ordføreren ligger et betydelig kutt i kompetansemidler og reiseutgifter. Dette henger 

ikke sammen med de kravene og behovene for kompetanse som er i Steigen kommunes 

tjenesteutøvelse. Disse forholdene har man tidligere påpekt fra administrasjonen, uten at skole og 

barnehageeier har tatt hensyn til det. For oppvekst har kompetansemidlene vært i hovedsak 

eksterne midler, gitt til statlige satsninger og oppdateringer. Og man har tidligere vist til at det må 

gjennomføres kompetanseheving i grunnskolen for å drive lovlig. 

Lederteamet gjennomførte en SWOT analyse av det nye forslaget: 

STYRKE 
- Bevaring av grendeskolene 
- Kortere reisetid for elevene 
- Bevaring av nærskolen 
- Overgangen barnehage skole 
- Samarbeidet skole hjem 

SVAKHETER 
- Må ha tilstedeværende faglig ledelse 
- Tidsperspektivet  
- Forenkling av kompliserte oppgaver 
- Manglende investeringsmidler 
- Skole og barnehage ulik drift 
- Skole og barnehage ulik 

arbeidstidsavtale 
- Manglende forutsigbarhet 

MULIGHETER 
- Samfunnsøkonomiske forhold 
- Forutsatt samlokalisering – ny 

organisering 
- Forutsatt tid – bygge nye kulturer 
- Forutsatt økonomi – forsvarlig drift 

TRUSSLER 
- Undergraving av kompetanse behov  
- Uklare signaler om framtiden – hvor 

lenge vil dette holde 
- Mangelfulle prosesser skaper 

motkulturer 
- Intern kamp om prioriteringer faglig og 

ressursmessig 
- Manglende rekrutering 
- Avstanden mellom byggene 
- Kommuneøkonomien 
- Tidsperspektivet 
- Manglende midler til omstilling 
- Urealistiske budsjett 
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Oppsummering 

Konklusjonen fra skoleadministrasjonen er at forslaget ikke kan gjennomføres, tatt i betraktning; 

manglende tid, manglende investeringer, manglende kompetansemidler og urealistiske 

forventninger til nedskjæringer. 

Rådmannen mener at ordførerens forslag til budsjettregulering svekker ett i utgangspunktet lite 

robust budsjett ytterligere. Ekstra kostnadene ved å opprettholde skolestrukturen (oppvekstsentre) 

foreslås inndekket med til dels usikre inntekter (havbruksfondet) samt meget usikre kostnadskutt 

(reduksjon i reise, kursing etc.). Administrasjonen kan i det perspektivet ikke anbefale 

kommunestyret å tilslutte seg ordførerens forslag. 

 

 


