Oppfølgingsplan
Nedenfor er de vedtatte oppfølgingspunktene gjennomgått med ei kortfatta rapportering av
framdrift pr. medio april 2018, og utsikter til å gjennomføre besparelsen innen tidsplanen.

Vedtatte oppfølgingspunkter
Forpliktende plan for Steigen kommune 2018-2021
Nr

Navn på tiltak

Bekrivelse

1

Oppvekstsentre
på Laskestad og
Leines.

Etablere felles ledelse for
skole og barnehage på
Laskestad og på Leines.
Kilde: Formannskapet
forslag til budsjett for
2018.
Helårseffekt=383.545,
Effekt 2018 176.06.

2

Folkehelsekoordinator

Få på plass funksjonen
som folkehelsekoordinator innfor dagens
budsjettramme. Eff.200’

3

Omlegging
Mølnmoa

Driften tilpasses
hjemmebasert omsorg.
Eff. Minimum 1 mill fom
2018.

4

Omorganisering
av tilbud innen
pleie og omsorg

5

Tilpasse
ressursbruk HO

Bygge opp
hjemmetjeneste til
heldøgns tilbud, bygge
ned institusjonstilbud
Kilde: Steigen kommunes
budsjett for 2017
Tilpasse ressursbruk i fht
pleietyngde i institusjon
Årlig effekt 508.000,-

6

Nytaksering
mhp økt
eiendomsskatt i
2019

Prosess igangsatt.
Økt inntekt 4,46 mill 2019.
Kostnad omtaksering 1
mill fordelt på 18 og 19

7

Reduksjon
biblioteket

Redusert
åpningstid/tilbud i
bibliotektet.
Eff. 350.000 fom 2018

Stillingsressurs redusert med
40 % fra 1/1 2018. Besparelse
ca. 250.000,- kr 2018

8

Reduksjon
fysioterapi

Redusere tilskuddet til
fysioterapi til 50% av full
stilling. Halv effekt i 2018
Helårseff: 210.000.

9

Redusert
politikergodtgjørelse

Redusere fast godtgjørelse
til politikere. Effekt 2018:
100.000,- 2019: 150.000,-

Forsvarlighetsvurdering pågår,
som gr.lag for evt. oppsigelse.
Ny politisk behandling i mai
hvis ikke grunnlag for
oppsigelse.
Endringer i godtgjørelser
vedtas av kommunestyret 25.
april.

Prosessen for å etablere
lederskap i oppvekstsentrene er
i gang. Prosess for tilpasning av
lokalene på Leines er påbegynt.
For Engeløy/Laskestad vil
prosessen starte opp i mai.
Ellers avventes til sakene om
oppvekstsentrene blir behandlet
i kommunestyremøtet 24.april.

Milepæl

Frist

Ansvarlig

Ny ledelsesstruktur
Plan for tilpassing av
lokaler

1/5-18
1/2-18

Oppvekst

1/3-18

Helse og
omsorg

Ny turnus tas i bruk
når alle
forutsetninger er på
plass.

1/3-18

Helse og
omsorg

Ny turnus tas i bruk
når alle
forutsetninger er på
plass. Fortløpende
oppfølging.

1/3-18

Helse og
omsorg

Løpende oppfølging
HO-leder.
Evaluering hver
annen måned.

28/218

Helse og
omsorg

Ny taksering
ferdigstillt

28/219

Økonomi

31/1217

Oppvekst

Sende oppsigelse

31/1217

Rådmann

Nytt reglement
vedtas av k-styret

1. apr
2018

Rådmann

Nye krav bundet til tilskuddet
for 2018. Ny samarbeidsavtale må inngås, og
koordinator skal være på
plass for å få ut tilskuddet.
Usikkert om det er noen i
organisasjonen som kan sette
av tid og ivareta funksjonen
pr nå.
Klarer ikke å nå målet.
Bygningstekniske forhold ikke
på plass pr 1. april. Planlagt
prosess er ikke startet som
forventet.
Institusjonen er i rute og har
redusert med 7 plasser
langtidsopphold pr april.
Ressurser som kan omfordeles
til hjemmesykepleien, er
frigjort fra institusjon. Det ble
nødvendig å sette inn ekstra
personalressurser da
alarmsystemene kollapset i
januar. (Brannvarsling,
trygghetsalarmer og
institusjonsanlegg). Innsparing
blir derfor ikke oppnådd fullt
ut.
Engasjert ekstern ressurs til
prosjektledelse, oppstart 23.
april.

