
STEIGEN
KOMMUNE

N'IØTEINNKALLII\G

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen kommunestyre
Rådhuset, Leinesfiord
t4.t2.2017 Tid: KI.09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800

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

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

Det blir felles lunsj på Vertshuset kl 13:00 med utdeling av Næringsprisen,
Frivillighetsprisen og Kulturprisen for 2017

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS t05lr7 t7lt097
BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2OI8 .202I

PS t06ll7 lT ltt6t
FORPLIKTENDE PLAN

Eventuelt.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks: 75 77 88 l0



Sak 105/17

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2OI8 .202I

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arne Vikki
t7ll09l

Arkiv: 150

Saksnr.: Utvalg
72117 Steigen formannskap
I05lI7 Steigenkommunestyre

Møtedato
29.tr.2017
14.t2.20t7

Forslag til vedtak:

Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
a) Vedtatte ikke fullførte investeringsprosjekt videreføres i 2018
b) Det skal benyttes høyeste lovlige skattøre

c) Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas

d) Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas
e) Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018-2022 vedtas

Ð Låneopptak gjennomføres i samsvar med vedtatte investeringsbudsjett.
Låneopptakene oversendes fulkesmannen for godkj enning.

Behandlinglvedtak i Steigen formannskap den 29.11.2017 sak72ll7

Behandling:
Rådmannen la til en endring i punkt c): Nytt UV-anlegg tas inn i investeringsprosjekt ang.

prøvetaking og SD-anlegg på sentralskolen 2018. Samlet kostnad for prosjektet blir da

225.000,-

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder da slik:
Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak:
a) Vedtatte ikke fullførte investeringsprosjekt videreføres i 2018
b) Det skal benyttes høyeste lovlige skattøre

c) Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2018 vedtas. Nytt UV-anlegg tas inn i
investeringsprosjekt ang. prøvetaking og SD-anlegg på sentralskolen 2018. Samlet
kostnad for prosjektet blir da225.000,-

d) Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 vedtas

e) Rådmannens forslag til økonomiplan for 2018-2022 vedtas

Ð Låneopptak gjennomføres i samsvar med vedtatte investeringsbudsjett.
Låneopptakene oversendes fulkesmannen for godkj enning.
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Saksutredning:
Inntektssiden i budsjett og økonomiplan baserer seg på regjeringens forlsag til statsbudsjett,
og anslaget for skatteinntekt som følger av dette. Nivået for eiendomsskatt er videreført og
øvrige inntekter er basert på hva vi realistisk kan forvente oss.

Kostnadssiden er basert på statsbudsjettets føringer og en nøktern realisme i forhold til eget
driftsnivå. Tiltak på investering og drift er beskrevet i tilknytning til de enkelte tiltakene.

Bakgrunn:
Steigen kommune må dekke inn tidligere års merforbruk. Videre må laneopptak godkjennes

hos fflkesmannen.

Vedlegg:
Rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018-2022.
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FORPLIKTENDE PLAN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Ame Vikki
17nt6r

Arkiv: 150

Saksnr.:
t06lt7

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
14.12.2017

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar forpliktende plan 2018-2021i samsvar med rådmannens forslag

Saksutredning:
Forpliktende plan er en konkretisering av økonomiplan, med fokus på hvordan Steigen
kommune skal arbeide for å gjenvinne handlefrihet.

Bakgrunn:
Steigen kommune er i ROBEK. Et av kravene til en ROBEK-kommune er å utarbeide en
forpliktende plan som skal vise hvordan kommunen skal få balanse mellom inntekter og
kostnader, samt dekke inn akkumulert underskudd.

Fylkesmannen skal kontrollere at planen er realistisk og innenfor lovens krav

Vedlegg:
Rådmannens forslag til forpliktende plan for Steigen kommune.
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