
Tilbakemeldinger på vedtatte kutt til budsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 

  
Vedtatte kutt Vurdering AVVIK 

 
Status 2017 2018 2019 2020 SUM 2017 2018 2019 2020 SUM (foreløpig) 

Sentraladministrasjonen 
            

Justering avsetninger lønn*   -3 012 188 -1 312 188 -3 948             

Kutt 2 stillinger 
administrasjonen   -750 -1 500 -1 500 -1 500 -5 250             

Sammenslåing IKT Bodø*     750 -1 000 -2 500 -2 750             

Salten kultursamarbeid     -70 -70 -70 -210             

Salten Regionråd     -267 -267 -267 -801             

Kjøp av varer og tjenester   -500 -500 -500 -500 -2 000             

Godtgjørelse til folkevalgte   -90 -90 -90 -90 -360             

             
Oppvekst og kultur 

            
Reduksjon kulturskolen   -275 -550 -550 -550 -1 925             

Reduksjon bibliotek   -175 -350 -350 -350 -1 225             

Nedleggelse Nordfold, 
Laskestad, Leines skole   -1 331 -4 478 -6 430 -6 603 -18 842             

Økte SFO satser (sum) *   -113 -113 -113 -113 -450             

Økte barnehagesatser (sum) 
*   -137 -137 -137 -137 -548             

Tilskudd kulturvern og 
museer   -174 -347 -347 -347 -1 215 0 0 0 -347 -347 -868 

Tilskudd kirkelig fellesråd   -150 -150 -150 -150 -600             

             
Helse og omsorg 

            
Hvilende nattevakt *   -255 -509     -764             

Folkehelse   -31 -31 -31 -31 -124            0 

Omstilling pleie og omsorg     -1 060 -1 994 -2 324 -5 378             

IPLOS rapportering *   -368 -368 -368 -368 -1 472  -68          -300 

Husleie økning 
omsorgsboliger *   -77 -77 -77 -77 -306            0 

Omstilling omsorgsbolig 
beboere           0             

Overgang til varebiler *   -25 -50 -75 -75 -225             

Hjemmehjelp alternativ 1   -13 -13 -13 -13 -50            0 

Økt inntjening kjøkken 
Steigentunet *   -150 -300 -300 -300 -1 050             

Driftstilskudd fysioterapi   -175 -350 -350 -350 -1 225             

             
Bolig-næring-PUD 

            
Jordbrukstiltak   -50 -50 -50 -50 -200             

Tilskudd Allhuset   -127 -127 -127 -127 -508             

Veilys   -100 -100 -100 -100 -400             

Vaktmester vakant   -350 -350 -350 -350 -1 400             

 
 
 

            
Nav 

            
Flyktningkonsulent (vakant)   -700 -700 -700 -700 -2 800 0 0 0 0 0 -2 800 



             

 

Finans 
            

 

Konsesjonsavgift *   -75 -75 -75 -75 -300             

 

Konsesjonskraft *   -300 -300 -300 -300 -1 200             

 

Eiendomsskatt       -3 209 -4 209 -7 417             

 

Premieavvik   -3 000 -1 500     -4 500             

 

Forskyvning inndekning 
underskudd   0 -2 500 2 500   0             

 

Inndekning underskudd 2016         6 000 6 000       10 500 10 500 -4 500 

 

Kapitalkostnader 
nyinvesteringer   266 1 080 1 520 1 574 4 439             

 

inntekter selvkostområdene   -100 -179 -194 -192 -664             

 

SUM AVVIK                       -8 168 

 

 

  

 

Sentraladministrasjonen 

Reduksjon to stillinger administrasjonen 

Administrasjonen avventer kommunestyrets behandling den 20.1 innen denne 

nedbemanningsprosess igangsettes. Administrasjonen ønsker å påpeke at administrasjonen i Steigen 

kommune er allerede nedbemannet til et nivå som vi anser er på grensen til det som er forsvarlig. En 

ytterligere nedbemanning vil svekke kapasiteten ytterligere. 

  

Sammenslåing IKT Bodø 

Det anbefales å igangsette en prosess initiert av Steigen kommune der man forespør Bodø kommune 

om muligheten for å slå sammen IKT strukturene i de to kommuner. Dersom Bodø kommune er 

positive til dette må de nødvendige prosesser igangsettes og der må utarbeides en 

kostnadsberegning av sammenslåingen. En må forvente at denne må finansieres med låneopptak 

hvilket krever fylkesmannens godkjenning. 

  

Kjøp av varer og tjenester 



Administrasjonens klare anbefaling er at kutt i vare og tjenester skal detaljert spesifiseres på de 

enkelte avdelinger. Foreløpig har PUD identifisert ca. 180 tnok, der arbeides videre med å 

identifiserer ytterligere innsparingspotensial. 

  

Godtgjørelse folkevalgte 

Slik administrasjonen vurderer tiltaket vil det kreve revidering av godtgjørelsesreglementet å 

gjennomføre tiltaket, administrasjonen vil utarbeide ett forslag til nytt reglement til politisk 

godkjenning. 

 

Kulturvern og museer 

Dette tiltak kan ikke gjennomføres med den vedtatte økonomiske effekt da avtalen mellom Steigen 

kommune og Nordlandsmuseet har en oppsigelsestid på 3 år og har krav om forhandlinger i forkant 

av en oppsigelse. 

 

Oppvekst 

Biblioteket 

Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef, jmfr Folkebiblioteklovens §5.  

ifølge forskrifter fra tidligere er det anbefalt 1 hel stilling pr. 1500 innbyggere så vi ligger godt under 

anbefalingene. Hvis man ser til st.mld 23 (2008-2009) kan man lese om samfunnsmandatet til 

biblioteket: 

"Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka bygger på tanken om at kunnskap og utdanning skal 

være tilgjengelig for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske forskjeller. Dette gjelder 

alle typer bibliotek, fag- og forskingsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek. Biblioteka skal gi den 

enkelte mulighet til læring og personlig utvikling hele livet gjennom.  

Biblioteka forvalter viktige deler av de fysiske og digitale kunnskaps- og informasjonsressursene i 

samfunnet på vegne av fellesskapet. De forvalter en sentral del av kultur- og kunnskapsallmenningen, 

skal skape bred tilgjengelighet til informasjonskildene og legge til rette for bruken av dem. På den 

ene siden skal bibliotekene bevare og forvalte kilder uavhengig av raskt skiftende teknologi, og på 

den andre sida skal de fornye tjenestene sine og utvikle seg i takt med utviklingstrekk og behov i 

samfunnet. 

Folkebibliotekene er viktige, sjølvstendige kulturarenaer og målbærere av grunnleggende 

fellesverdier. Et besøk på biblioteket kan by på et stort spekter av opplevelser der det målretta søket 

etter spesifikke informasjonskilder går hand i hand med det tilfeldige møtet med det uventede, 

enten dette er av kulturell, sosial eller kunnskapsmessig art. Slik kan et bibliotekbesøk stimulere 

fantasien, og sette i gang kreative prosesser. Dette er ikke minst viktig med tanke på at barn og unge 

er blant de mest aktive brukere av biblioteket." 



Steigen Folkebibliotek er med i en regional biblioteksjefgruppe som samarbeider om å få til 

forfatterbesøk o.l. til reduserte kostnader. Akkurat nå har vi avtalt å få besøk av en barnebokforfatter 

utpå vinteren, og håpet er at vi skal få til en to-dagers skrive- og dramaleir for ungdom i forbindelse 

med Sagaspilluka. 

Biblioteket er ikke definert som et kombinasjonsbibliotek, men har som mål å betjene skolen i den 

utstrekning det er behov for og kapasitet til det. 

Opplæringslovens §9-2 , forskrift 23.06.2007 nr 724 kap. 21: 

"Elevene skal ha tilgang til et bibliotek som er særskilt tilrettelagt for skolen, og som kan brukes som 

et aktivt ledd i opplæringa på skolen. Det vil blant annet si at biblioteket enten må være plassert i 

skolelokalene eller i nærheten av skolen." 

For at dette skal kunne forsvares er det derfor av stor viktighet at folkebiblioteket har tid og ressurser 

til å betjene skolen, og det er definert som en svært viktig oppgave å være tilgjengelig for hele 

skoledagen fem dager i uken.  

Vi betjener selvsagt også barnehagene i kommunen og mange studenter. 

Eksempler på oppgaver i forbindelse med skolene: 

Skolen har kjøpt inn Bibliofil, et biblioteksystem for registrering og utlån av bøker, og annet materiell, 

også elevenes lærebøker. Foreløpig er det kun Laskestad som har tatt i bruk dette systemet, men det 

er tenkt utvidet til alle skolene i Steigen. Dvs en felles base som skal gi oversikt over alt materiell som 

skolene har.  Folkebiblioteket har vært behjelpelig med oppbyggingen av skolens bibliotek og 

læremidler. Først kassering av gamle og uaktuelle bøker, og dernest registrering i basen. De andre 

skolene er registrert i denne basen med nyere litteratur (ikke lærebøkene), men lisenser er ikke kjøpt 

inn. 

Kommunen får to sett av ny norsk barne- og ungdomslitteratur fra Kulturfondet. Folkebiblioteket 

fordeler og registrerer disse bøkene på de forskjellige skolene. Ved innkjøp av flere lisenser vil det 

være aktuelt å bistå i det videre arbeidet. 

Folkebiblioteket gir etter ønske fra lærerne elevene opplæring/informasjon om bibliotekets 

oppbygging og om bruken av det og tar imot klasser og elevgrupper på forskjellige oppdrag.  F.eks. 

for å låne bøker om ulike temaer, eller skjønnlitteratur til bruk i norskfaget.  For å betjene skolene på 

en best mulig måte forsøker vi å være tilgjengelig for klassebesøk i hele skoletiden, og tar gjerne 

(helst) imot skoleklasser utenom ordinær åpningstid. 

Når det gjelder grendeskolene tilrettelegger biblioteksjefen sin arbeidstid slik at det er mulig for dem 

å komme på biblioteket så ofte det lar seg gjøre. F.eks. når de er her på svømming bruker de 

biblioteket og kan også bruke lesesalen som klasserom. 

Når skolene jobber med forskjellige tema kommer det gjerne en henvendelse om bøker og annet 

materiale, både det vi har selv, og innlån fra fylkesbiblioteket. Biblioteket får også ønsker om 

bokkasser på forskjellig lesenivå samt klassesett til felles-lesning. 



Det har vært gjengs oppfatning at det er bedre økonomi for kommunen å styrke  folkebiblioteket  

som kan betjene alle skolene framfor å spre ressursene, biblioteket gjør sitt beste for å oppfylle alle 

ønsker. Dette har blant annet resultert i skoleklasser som overnatter på biblioteket og flere besøk på 

Leines-skola i forbindelse med prosjektet Story Starter. ( Det er billigere å flytte èn bibliotekar enn en 

hel skoleklasse.) 

En halvering av folkebibliotekets budsjett vil gjøre det svært vanskelig å imøtekomme oppgaver som 

pålegges kommunen av Folkebibliotekloven samtidig som vi skal overholde Opplæringsloven.  

Det er i tillegg verdt å bemerke at kommunen også i fremtiden skal rekruttere biblioteksjef med 

fagutdannelse, og tatt i betraktning at vi har hatt utfordringer med å rekruttere ansatte med 

kompetanse på spesifikke områder kommunalt er det en stor fordel å kunne tilby stilling som er i tråd 

med lovverkets krav. 

 

Kulturskolen. 

Kulturskolen har i dag 10 ansatte og hver enkelt har sin spesialkompetanse. Steigen Kommune har et 

godt kvalifisert personal, hvorav to er i 100% stilling mens resten har kombinasjonsstillinger med 

grunnskole eller egen næring. Konsekvensen av å redusere i stillinger for å ta ned netto utgifter vil 

dermed innebære at flere små fagfelt blir borte fra kulturskoletilbudet. Kulturskolens store styrke og 

attraksjon ligger nettopp i den mangfoldige og gode kompetanse i lærerstaben.  

2,67 stillinger er basert på brukerbetaling fra elever som får instrumentopplæring, undervisning i 

grupper som band, dans, kunst osv. - Steigen Kulturskole når ca 50% av våre grunnskoleelever 

gjennom dette tilbudet alene, og ivaretar kommunens samfunnsoppdrag pålagt gjennom 

opplæringsloven. I tillegg bidrar kulturskolen i flertallet av grunnskolens arrangementer der de 

samarbeider om å gi alle elever erkjennelser og opplevelser. 

0,65 stillinger er tjenester som selges til frivillige organisasjoner og 13% leies ut til andre(blant annet 

grunnskole). Utviklingen av kulturlivet i Steigen har profittert på kompetansen og nettverket som er i 

Steigen Kulturskole, det ligger også gode muligheter for videre utvikling av tilbudet i kulturskolen på 

flere områder.  

I konsekvensjustert budsjett for 2017 var det lagt inn økte inntekter basert på eksisterende drift, med 

andre ord en reduksjon av netto utgifter på kr 300 000. Dette er basert på inntekter som ikke er 

mulig å regne med dersom man skal redusere tilbudet i den grad vedtatt budsjett legger opp til. 

Denne reduksjon på kr 300 000 kom på bakgrunn av arbeid i kulturskolen for å imøtekomme behov 

for økt kvalitet og effektivitet samtidig som kulturskolen ser kommunens økonomiske situasjon. Kutt i 

stillinger vil gi begrenset effekt fordi det er knyttet inntekter til all aktivitet, altså vil en reduksjon på 

25% i netto utgifter gi en adskillig større reduksjon i aktivitet enn 25%.  Det er vurdert mulighet for 

reduksjon i utgifter som følge av sentralisering av skolestruktur, men ansatte i kulturskolen krever i 

svært liten grad bilgodtgjørelse og dermed vil det være snakk om minimale innsparinger.  Vi ser at en 

sentralisering av skolestruktur vil gi muligheter for fylle opp elevgrupper og dermed drive mer 

kostnadseffektivt, men dette kan ikke oppnås dersom tilbudet allerede er kuttet ut. Omfanget av 

denne effekten kan vi heller ikke si noe om på et så tidlig tidspunkt i prosessen. 



Hvordan kulturskolen jobber i forhold til lovpålagte oppgaver: 

Opplæringslovens paragraf § 13 -6: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre 

kommunar ha eit musikk - og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket 

og kulturlivet elles.”  Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med 

grunnskolens målsetting: ”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til 

erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.” (Læreplanverket K06).  

Barns rettigheter til kunst og kultur er også nedfelt i barnekonvensjonens § 30 og 31: 

Artikkel 30  

"I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller personer som tilhører en 
urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til 
sammen med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve 
sin religion, eller bruke sitt eget språk." 

Steigen kulturskole arbeider nå for et prosjekt som heter: Jeg fant-vi fant. Dette prosjektet har som 
mål å finne gode samspillsprosesser og steder for barn og voksne til å utøve egen kultur. Dette 
prosjektet vil ta inn minoritetskulturer i kommunen og skal sørge for å finne gode samspillsprosesser 
og møteplasser for å dele denne kulturen med hverandre.   

Artikkel 31 

1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer 

for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv 

og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- 

og fritidsaktiviteter. 

I Steigen kommune arbeider kulturskolen for at alle skal ha like muligheter gjennom å ha 

undervisningen i alle grender. Samtidig underviser de noen elever i grunnskolen/ sfo tid, dette gjør at 

de er tilgjengelig for alle barn.  

Steigen kulturskole har fundamentert sitt innhold i forhold til Steigens eksisterende kulturliv, de har 

spilt på lag med de fleste lag og organisasjoner. Kulturskolen er i tillegg en aktiv bidragsyter til 

Steigen sagaspill, de er en del av DKS arbeidet i Steigen, og de har jobbet aktivt i forhold til UKM. 

Samtidig bidrar de for å ivareta våre høytidsfester, skikker og tradisjoner. 

Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), 

§ 1. Føremål 

Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit 

breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit 

mangfald av kulturuttrykk. 

§ 2. Definisjonar 

Med kulturverksemd meiner ein i denne lova å 



a) skapa, produsera, utøva, formidla og distribuerakunst- og andre kulturuttrykk, 

b) verna om, fremja innsikt i og vidareføra kulturarv, 

c) delta i kulturaktivitet, 

d) utvikla kulturfagleg kunnskap og kompetanse. 

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre 

relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd 

regionalt og lokalt. 

§ 5. Felles oppgåver 

Staten, fylkeskommunen og kommunen skal syta for 

a) at kulturlivet har føreseielege utviklingskår, 

b) å fremja profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i 

kulturaktivitetar, 

c) at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med 

økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. 

Kulturskolen i Steigen bidrar til å fremme profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbudet gjennom å være 

den eneste kompetansearbeidsplass med kunst og kulturfaglig høy kompetanse i kommunen. Denne 

kompetansen gir ringvirkninger i og utenfor kommunen. Steigen Sagaspill, God Nok festivalen, 

Korpsene, Bø barne-  og ungdomsteater, Nord-Salten Storband, Steigenkoret, m.fl. har nytt godt av 

ulik bistand fra kulturskolen.  

Helse og omsorg 

Tiltak – Oppsigelse av driftsavtale fysioterapi  -Oppsigelse av gjeldende avtale kan ikke få virkning før 

i 2018. Fysioterapeuten med driftsavtale har rundt 1 400 behandlignstimer pr år.  Konsekvensen av å 

si opp driftsavtalen blir at vår kapasitet vedrørende fysioterapi blir vesentlig redusert i Steigen.  Det 

vil bety at ventetiden for å komme til fysioterapibehandling etter skade eller andre forhold vil bli 

vesentlig høyere enn dagens ventetid på 3 måneder. Dette betyr at medarbeidere som har behov for 

fysikalsbehandling for å komme tilbake i jobb etter sykefravær blir betraktelig større. En vesentlig del 

av våre pasienter har muskel og skjelett plager hvor fysioterapibehadnling er nødvendig for å komme 

tilbake i jobb. Oppsigelse av driftsavtalen vil derfor få betydning for arbeidagivere i Steigen ved at 

tiden under fysiokalsk behandling blir betrakelig lengre og at noen medarbeidere søker behandlling 

andre steder enn lokalt for å få nødvendig tjeneste. Dette vil føre til større fravær knyttet til denne 

behandling enn i dag.  Tiltaket vil derfor belaste andre deler av Steigen kommune med med utgifter 

som følge av at medarbeidere ikke kommer raskest mulig i jobb i forbindelse med muskel og skjelett 

problemer. privat næringsliv i kommunen vil oppleve den samme konsekvens i forhold til sine 

medarbeidere.  Den driftsavtalen kommunen i dag har med privat fysioterapeut er et vesentlig bidrag 

til fysioterapitjenesten som Steigen kommune tilbyr sine innbyggere.  Den samfunnsøkonomiske 



belastningne vil totalt være langt høyere enn den besparelsen kommunen oppnår ved å si opp 

driftsavtalen. 

Tiltak – Hvilende nattvakt – har startet på prosessplan – avventer også tiltak gjennomført av PUD. 

Tiltaket vil få betydning for tilskudd til kommunen, jf tidligere innspill. 

Tiltak Omstilling Pleie og omsorg - Konsekvenser og problemstillinger rundt dette fremmes i egen sak 

for politiske behandling – Tiltaket vurderes med en annen farge enn grønt – Tiltaket må sees i 

sammen heng med gjennomføring av tiltaket vedrørende omstilling omsorgsboligbeboere og 

oppbygging av hjemmetjenesten 

Tiltak – IPLOS rapportering – ikke full virkning på grunn av rapportering for 2016, vil vi imidlertid 

rapportere økning i forhold til utbetaling for ordningen ressurskrevende brukere for 2016. 

PUD 

Veilys kommer som egen politisk sak. 

Uttalelse fra Allhuset: 

"Steigen kommune er den største brukeren av Allhuset men betaler ikke timeleie for dette. Øvrige 

leietakere betaler enten fastpris for enerett på bruk av deler av bygget eller timepris for leie av sal, 

kjøkken og vrimlerom. Når kommunen bruker huset til møter eller kulturarrangementer må 

inntektsgivende aktivitet vike. 

Steigen kommune betaler finansutgiftene til bygget. Driften av bygget finansieres av leietakerne og 

salg av reklame. Salg av reklame har p.t. Ikke gitt den forventede effekt- Allhuset nådde ikke budsjett 

på denne posten for 2016. Antall utleietimer til lag og foreninger har gått noe ned i 2016. Vi har 

derfor svikt i inntektene til Allhuset for 2016. Salg av reklame vil for 2017 bli noe bedre, utleietimer til 

lag og foreninger er usikre. Vi frykter at det også i 2017 vil bli vanskelig å drive Allhuset uten 

driftstilskudd fra kommunen. 

Vi leser av siste vedtatte økonomiplan at Allhuset skulle få kr 0,- i tilskudd fra og med 2017. Det 

forsøkte vi å hensynta da vi la budsjettet for 2017. Men- som følge av vår bekymring som beskrevet 

ovenfor- er det risiko for at vi ikke når budsjettet angående inntekt. Konklusjonen blir da: Dersom 

reduksjonen på 127.000,- blir stående er det fare for at vi vil måtte redusere vedlikehold og drift." 

NAV 

Det var i administrasjonens budsjett tatt utgangspunkt i integreringstilskuddet som kommunen får i 

løpet av 5 årsperioden. For 2017 er det beregnet til kr.  13 314 000. Da har vi lagt til grunn de 

tilskuddene som følger de som er kommet i perioden 2013 – 2016, samt vedtaket om ny bosetting av 

15 personer i 2017.    

Tilskuddet er rammen for budsjetteringen for ansvar 701. Når lønn til ansatte, introduksjonsstønad til 

deltagere, etableringskostnader i bolig, husleie i påvente av bosetting, supplerende livsopphold  i 

ventetid før registrering er ferdig,  og ved familiegjenforening, samt tolketjeneste, skoleskyss og 

tilskudd til helsestasjon, samt diverse integreringstiltak er finansiert, er det budsjettert  med et netto 



positivt resultat på kr 150 000 pr.år. Dersom ikke noe uforutsett kommer på så er dette mulig å 

oppnå. Dette forutsetter ny bosetting.   

Det er 2 faste stillinger (+ 40% miljøarbeider), samt 1 midlertidig stilling som er knyttet til  vedtaket  

om økt bosetting i perioden 2016 -2019, der vi har forpliktet oss på å ta 60 personer,  (20 personer  i 

2016, 15 i 2017 og 2018, samt 10 i 2019) Den stillingen som nå er vedtatt skal holdes vakant 

avhenger av ny bosetting for å bli finansiert. Det vil si at det ikke spares noe på å holde stillingen 

vakant når vi ikke bosetter nye. Samtidig har vi sagt at vi ikke har kapasitet til å bosette nye uten at 

stillingen er besatt.  Dersom vi skal gjennomføre budsjettvedtaket som skal gi et positivt resultat på 

kr 700 000 i tillegg til de kr 150 000 som lå i konsekventjustert budsjett, tilsvarer det 

introduksjonsstønad til 4,5 flyktninger som allerede er kommet)     

Voksenopplæringen har bemannet opp stillinger i forhold til den økning av deltagere som er kommet 

og de krav som settes til undervisning på tilpasset nivå. (Deltagerne er både analfabeter uten 

skolegang, personer med 3 – 10 års skolegang, og universitetsutdannet på høyt nivå.) 

Dersom det ikke bosettes nye i 2017 vil tilskuddet reduseres med ca kr 650 000 uten at de kan 

redusere tilbudet på grunn av at alle som er kommet i 2015 og 2016, samt familiegjenforening som 

kan komme i 2017 har rett til undervisning.  Uten ny bosetting medfører det mindre grupper/klasser. 

Flyktninger i dag  i Steigen.   

Det er i dag 64 personer (18 under 18, og 46 voksne) som er innenfor 5 årsperioden pr. i dag i 

kommunen, inkludert en familie som er på tur denne uke, og 3 personer som kommer 23.januar (de 

skulle ha kommet før jul, men vi ba om utsettelse.) 

I tillegg er det 17 flyktninger som har bodd lengre enn 5 år og som ikke lenger er under 

flyktningetjenesten sitt ansvar, men som er i arbeid, utdanning eller har foreldrepermisjon. 11 barn 

er i tillegg født etter at foreldrene er bosatt i kommunen. 

Det vil si at det er ca.  90 personer som utløser rammeoverføringer til kommunen. 

Konklusjonen er altså at en vakant stilling vil utløse langt større økonomiske konsekvenser enn det 

som er synliggjort i budsjettet. 

Finans 

Konsesjonsavgift og konsesjonskraft 

Nødvendige krav til NSK er sendt og NVE skal foreta endelig beregning av årlig beløp.  

Inndekning underskudd 2016 

I budsjettet er inkludert en inndekning på 6 millioner, i siste økonomirapportering antydet 

administrasjonen at underskuddet i 2016 vil bli omtrent på 10 millioner. 

Eiendomsskatt 

Plan for gjennomføring av retaksering utarbeides innen budsjettbehandling november/desember 

2017. 



Premieavvik 

Premieavvik føres i hht avregning fra KLP/SPK 

Inntekter selvkostområdene 

Inntektene på selvkostområdene er allerede tatt med under brukerbetalinger. Økte kostnader innen 

selsvkostområdene vil bli dekket av disse inntektene. 


