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funksjonshemmede 

Arsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 

Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig økonomisk 

handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover. 
b. Fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor, gjennom nedtrekk av langtidsplasser for 

styrking av hjemmetjenesten. 
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 

barnehagebygg med uteområder. 
d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

2. Økonomiplan 2018-2021 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og 

investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 

3. Budsjett 2018 
a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må 

ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i 
reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstava. 
L Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd: 

1. Boliger 4,0 promille 
2. Fritidseiendom 4,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100000,- for hver boenhet. 
iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 31. 

mars og andre termin er 30. september. 
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v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret 
fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og 
som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstava. Drives det kommersiell 
virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del 
der kommersiell drift skjer. 

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, bokstav c. 
f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 
stortingsrepresenta nt. 

ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 
g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg på 

131,060 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i 
samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt 
til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik: 

Om.råde TidliJ;!e re bev illlet al18 2119 alal 20 

Valnesfjord skole og flerbrukSlall 172 <XXI 000 105 <XXI 000 5000000 
Finneid skole uteområde (fullføre) 3500000 O 
UteområdetSulitJelma sk ole og barnehcge 16875000 O 
Suliti el ma banenaæ 16050000 O 
Erikstad barneh cge inn i Erikstad skole 5300000 O 
Erikstad barnehcge uteområdet 9500000 O 
Fra leid til eid (flytting av enheter) 13 <XXI 000 1] <XXI 000 
Fausk ebad et 15 (XX) 000 O 
Onnørade rine eksilteren de eiendomsmasse 18500000 5850000 5450000 5500000 30000 
Renov ering og nybyggHelsetunet 3000 <XXI O O 150000000 2000000 
Ombyggingfysio, legekontor, hjemmetjeneste Helserunet 25oo<XXI 5 <XXI 000 
Velferdsteknolog i 2 000 <XXI 1500000 1500000 1500000 15000 
HMS-tiltak, min dre oppgrade ringer sam hand lingsområdene 1500000 
Rivin,el sanerine .ecm le hv onin1!er 4750000 4000000 
Utv ikling næringsaeal 1500000 
RCfiSikring Farvikbekken 11100000 
Tralik ksikk erhet.stiltak 1350000 1350000 1400000 
Tralikksikker skolevei 11200000 6525000 
IT-'''''''''f 2650000 1000000 1000000 

Sum ekskl. VA (lofd. mva.l 189425000 163825000 19300000 159400000 aMSOOO 
Mva. kompensæj on -32765000 -3850000 -31880000 -409000 
Bruk ~ investering~ond 
Annet tilskudd 
Investeringstilskudd husbanken 
Nvelånekskl. VA -131060000 -15440000 -127 520000 -168 6000 

al18 aJ19 alal 20 
Vann 7 <XXI 000 7000000 7000000 70000 
AvlØp 3 <XXI 000 3000000 3000000 30000 

Sum 10 an 000 10000000 10000000 100000 

Nye lån VA -10 <XXI 000 -10000000 -10000000 -100000 

Nye lån Husbanken -12 <XXI 000 -12000000 -12000000 -120000 

Sum nye lån -153060000 -Y 440000 -149520000 -1B5fOOO 

Egenk apitaltilsk udd KLP 2500000 2fOOOOO 2700000 27000 
Annen finansiering (salg eiendom) -2500000 -2600000 -2700000 -27000 

Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,- gjennomføres i 2018, og har 
allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak. 
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Formannskap 27.11.2017: 

Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 

DRIFT 

Økte utgifter/reduserte inntekter 
Eiendomsskatt Kr. 5700000,- 
Institusjon Kr. 6150000,- 
Sagatun Kr. 1570000,- 
Skolefrukt Kr. 650000,- 
Newtonrom Kr. 295000,- 
Kulturtilskudd Kr. 250000,- 
Tilskudd lysløyper Kr. 120000,- 
Partnerskap løypekjøring Kr. 130000,- 
Hjemmebasert omsorg Kr. 1000000,- 
Drift Buen Kr. 1800000,- 
SUM økte driftsutgifter Kr. 17665000,- 

Økte inntekter/reduserte utgifter: 
Vakant stilling råd. Stab Kr. 800000,- 
Vakant stilling barnevernleder Kr. 800000,- 
Reduksjon bemanningskontor Kr. 2350000,- 
Reduksjon politisk virksomhet Kr. 565000,- 
Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr. 350000,- 
Økt inntekt konsesjonskraft Kr. 800000,- 
Effektivisering lederstruktur Kr. 2000000,- 
Økt skatteanslag Kr. 2000000,- 
Avdragsutsettelser Kr. 8000000,- 
Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17 665 000,- 

INVESTERINGER 

Utbygging Vestmyra barnehage (rød) 
Utvikling vei og næringsareal Søbbesva 
Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) 
SUM investeringer 

Kr. 15 000 000, 
Kr. 5 000 000, 
Kr. 11000000, 
Kr. 31000000,- 

INVESTERINGER FINANSIERING 

Refusjon MVA 
Økt salg av eiendom 
Økt låneopptak 

Kr. 7 000 000, 
Kr. 5 000 000, 
Kr. 19 000000,- 
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Kommentarer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

1. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som allerede i dag 
sliter økonomisk. 

2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har dobbeltrom i bruk og 
vi vet at det står 19 innbyggere som venter på institusjonsplass i kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 

4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært populært blant 
elevene videreføres. 

5. Newtonrom opprettholdes. 

6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 

7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen Fauske. 

8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 

9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 

10. Drift av "Buen" finansieres. 

ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 

1. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt vakant i 2018. 
2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. Funksjonene tillegges 

enhetsleder. 
3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- og 

avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor ledige 
lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man rådmannen 

iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man også se på om man, på 
nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og barnehager. Altså organisere disse som 
oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste års regnskap i 
forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes opp. Dette 
er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på opptatte lån. Dette vil bidra 
til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 år. 

INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å bygge ut en 2 
avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene innarbeides i budsjett 2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, har skapt 
en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) bygges til 
dette formålet. 
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INVESTERINGER FINANSIERING: 

1. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 mill. synes 

forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 

NÆRINGSFONDET 

1. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300000,-. 

FL/R/SV's endringer i rådmannens forslag til innstilling: 

1 b alt etter komma strykes 

2 a , samt kommunestyrets vedtak 

3 c etter kommunestyrets vedtak 

3 e) 1. Boliger 3 promille 
2. Fritidseiendom 3 promille 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig forkastet. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
Rådmannens forslag med endringer fra FL/R/SV ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 
FL/R/SV's forslag lb ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag. 
FL/R/SV's forslag 2a og 3c ble enstemmig vedtatt. 
FL/R/SV's forslag 3e) ble enstemmig vedtatt. 

FOR- 096117 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape fremtidig økonomisk 

handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover. 
b. Fokus på en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor. 
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- og 

barnehagebygg med uteområder. 
d. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

2. Økonomiplan 2018-2021 
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og 

investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune, samt 
kommunestyrets vedtak. 
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3. Budsjett 2018 
a. Budsjett 2018 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2018 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må 

ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i 
reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2018 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger etter kommunestyrets 
vedtak. 

d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstava. 
i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd: 

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver boenhet. 
iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune av 22.5.2014. 
iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. § 25 første ledd. Første termin er 31. 

mars og andre termin er 30. september. 
v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til kommunestyret 

fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. eskl. § 33 tredje ledd. 
vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og 

som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstava. Drives det kommersiell 
virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del 
der kommersiell drift skjer. 

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. es kl. § 7, bokstav c. 
f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 
stortingsrepresenta nt. 

ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 
g. For 2018 legges det opp til en samlet låneramme på 141,060 mill. kr. Dette fordeler seg på 

131,060 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. Lånene gis løpetid i 
samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan er avdragstid satt 
til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik: 
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Område Tidli'ere bev il2et aU8 J019 JOJO 2a 

Valnesfj ordskole og fJerbrukSlall 172 lID 000 lQS lID 000 6000000 
Finne id skole uteområde (fullførej 3500000 O 
Ute området Sulitjelma 51< ote og barnehCll e 16875000 O 
Sulitiel ma banehase 16QSOooo O 
Erikstad ba"neh CIle inn i Erik.9:ad skole 6300000 O 
Erikstad ba"neh CIle uteområdet S500000 O 
Fra leid til eid (flytting av enheter) 13 lID 000 17 lID 000 
Fau5l<!:bad et 15 lID 000 O 
OOO!!faderil'1l! eksisterende eiendomsmasse 18500000 5850000 5450000 5500000 30000 
RenCl'1 ering og nybygg Hetsetunet 3 000 lID O O 150000000 2000000 
Om byggjJlg fysio, legek ontor, hj e mmetj en este Helsetu net 2500IID 5 lID 000 
Velferdsteknologi 2 000 lID 1500000 1500000 1500000 15000 
H,.,.IS-tiltak, mindre oppgraderinger sam handlingsområdene 1500000 
Rivinefsanerirn! zanfe bvmineer 4750000 4000000 
Utv ilding næringsa-eal 1500000 
RæsikriJlg Farvikbekken 11100000 
Tr1tikksikkerhet!l:iltak 1350000 1350000 1400000 
Tr1tikksikker 51< olev ei 11200000 6625000 
Il-utstvr 26:0000 1000000 1000000 

Sumekskl. VA (inkl. mva.l 289425000 163825000 19300000 159400000 2tl45000 
Mva. kompensasjon -32765000 -3860000 -31880000 -409000 
Bruk al investeriJlg90nd 
Annet tilskud d 
Inve5teriJlg91ilskud d husbanken 
Nve lån eksct, VA -isioæoæ -15440000 -127520000 -1630000 

all8 .2019 JO.2O 2a 
Vann 7<XXl000 7000000 7000000 70000 
Avl~p 3 lID 000 3000000 3000000 30000 

Sum 10 lID 000 10000000 10000000 100000 

Nye lån VA -10 lID 000 -10000000 -10000000 -100000 

Ny e lån Husban ken -12 lID 000 -12000000 -12000000 -120000 

Sum nye lån -153000000 -37440000 -149 52.0000 -1850000 

Egenk cpitaltilsk udd KLP 2500000 2000000 2700000 17000 
Annen fin ansieriJlg (salg eiendom) -2500000 -2'000000 -2700000 -27000 

Investeringsprosjekter som i 2018-kolonnen står oppført med kr 0,- gjennomføres i 2018, og har 
allerede finansiering gjennom tidligere års låneopptak. 

Endringer: 

DRIFT 

Økte utgifter/reduserte inntekter 
Eiendomsskatt 
Institusjon 
Sagatun 
Skolefrukt 
Newtonrom 
Kulturtilskudd 
Tilskudd lysløyper 
Partnerskap løypekjøring 
Hjemmebasert omsorg 
Drift Buen 
SUM økte driftsutgifter 

Kr. 5700000,- 
Kr. 6150000,- 
Kr. 1570000,- 
Kr. 650000,- 
Kr. 295000,- 
Kr. 250000,- 
Kr. 120000,- 
Kr. 130000,- 
Kr. 1000000,- 
Kr. 1800000,- 
Kr. 17665000,- 
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Økte inntekter/reduserte utgifter: 
Vakant stilling råd. Stab Kr. 800000,- 
Vakant stilling barnevern leder Kr. 800000,- 
Reduksjon bemanningskontor Kr. 2350000,- 
Reduksjon politisk virksomhet Kr. 565000,- 
Ytterligere vakant stilling Idrettskonsulent Kr. 350000,- 
Økt inntekt konsesjonskraft Kr. 800000,- 
Effektivisering lederstruktur Kr. 2000000,- 
Økt skatteanslag Kr. 2000000,- 
Avdragsutsettelser Kr. 8000000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter Kr. 17665000,- 

INVESTERINGER 

Utbygging Vestmyra barnehage (rød) 
Utvikling vei og næringsareal Søbbesva 
Ombygging Vestmyra barnehage (hvit) 
SUM investeringer 

Kr. 15 000 000, 
Kr. 5 000 000, 
Kr. 11 000 000, 
Kr. 31000000,- 

INVESTERINGER FINANSIERING 

Refusjon MVA 
Økt salg av eiendom 
Økt låneopptak 

Kr. 7 000 000, 
Kr. 5 000 000, 
Kr. 19 000 000,- 

Kommenaterer til budsjettforslag fra Felleslista, Rødt og SV: 

ØKTE UTGIFTER/REDUSERTE INNTEKTER 

l. Det blir ingen økning av eiendomsskatt. En usosial skatt som rammer grupper som allerede i 
dag sliter økonomisk. 

2. Partiene går sterkt imot å legge ned en institusjonsavdeling så lenge vi har dobbeltrom i bruk 
og vi vet at det står 19 innbyggere som venter på institusjonsplass i kommunen. 

3. Sagatun videreføres som et bokollektiv med heldøgns omsorgstilbud. 

4. Skolefrukt til alle grunnskoleelever som ble innført i 2017 og som har blitt svært populært 
blant elevene videreføres. 

5. Newtonrom opprettholdes. 

6. Kulturtilskudd til frivillige organisasjoner opprettholdes delvis. 

7. Tilskudd for opprettholdelse av lys i løyper opprettholdes i folkehelsekommunen Fauske. 

8. Tilskudd til opparbeidelse av løypekjøring i kommunen videreføres. 

9. Hjemmebasert omsorg styrkes. 

10. Drift av "Buen" finansieres. 

ØKTE INNTEKTER/REDUSERTE UTGIFTER 
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l. I forbindelse med omorganisering blir ledig stilling ved Rådmannens stab satt vakant i 2018. 
2. Ved barnevernet blir ledig stilling som barnevernsleder satt vakant i 2018. Funksjonene 

tillegges enhetsleder. 
3. Det foretas en reduksjon ved bemanningskontor. Oppgaver overføres delvis til fag- og 

avdelingsledere. Personell som blir berørt av omleggingen tilbys arbeid innenfor ledige 
lønnsmidler innenfor pleie og omsorg. 

4. Idrettskonsulentstillingen holdes vakant hele 2018. 
5. Konsesjonskrafta er solgt. 
6. Det er behov for en effektivisering i Fauske kommune, og i første omgang ber man 

rådmannen iverksette et arbeid innenfor lederstruktur. I den forbindelse bør man også se på 
om man, på nytt, bør innføre felles ledelse mellom skoler og barnehager. Altså organisere 
disse som oppvekstsenter med en felles ledelse. 

7. Man øker forsiktig skatteanslaget. Dette ansees som forsvarlig, basert på de siste års 
regnskap i forhold til vedtatte budsjett. 

8. Omstilling av kommunen, for å tilpasse driftsutgifter til driftsinntektene, skal startes opp. 
Dette er ikke gjort over natten. Derfor forlenger man nedbetalingstiden på opptatte lån. 
Dette vil bidra til at omstillingen blir mulig å gjennomføre i løpet av 2-3 år. 

INVESTERINGER 

1. Som et ledd i å gå fra leid areal til eget har Oppvekst og kulturutvalget foreslått å bygge ut en 
2 avdelings barnehage ved Vestmyra Rød barnehage. Kostnadene innarbeides i budsjett 
2018. 

2. Utvikling av vei og industriareal på Søbbesva, som man så smått har startet opp med, har 
skapt en positiv holdning blant næringsliv. Denne utvikling må fortsette i 2018. 

3. Leieavtalen for voksenopplæringen på Søbbesva sies opp. Vestmyra barnehage (hvit) bygges 
til dette formålet. 

INVESTERINGER FINANSIERING: 

l. Refusjon MVA utgjør ca. 7 mill. kroner. 
2. Salg av grunn og eiendom er i rådmannens forslag satt til 2,5 mill. En økning med 5 mill. synes 

forsvarlig sett i forhold til erfaring. 
3. Økt låneopptak utover rådmannens forslag blir da 19 mill. 

NÆRINGSFONDET 

l. Gatafestivalen 18 økes med kr. 300000,-. 

Vedlegg: 
16.11.2017 
20.11.2017 
21.11.2017 
22.11.2017 
27.11.2017 

Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 - Fauske kommune - ENDELIG 
VERSJON 
Budsjett for oppvekst og kultur 
Uttalelse fra Eldrerådet - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 
Den økonomiske situasjonen i Fauske kommune 
Budsjettuttalelse for 2018 - Fagforbundet og MFO 

1365265 

1365617 
1364454 
1365867 
1366048 

Sammendrag: 
Det vises til rådmannens forslag til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021, jf. vedlegg. 
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