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1.0 Innledning

Utgangspunket for rådmanens arbeid med budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 har
blant anet vært følgende:

. Økonomiplanen for 2011-2014

. Kommunestyrets budsjettvedtak 2011, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2011

. Kommuneøkonomiproposisjonen

. Budsjettkonferanse oktober 2011

. Forslag til statsbudsjett for 2012.

. Revidert nasjonalbudsjett

. Innspil fra enhetene

2.0 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk

Kommuneplan - langsiktig del
Fauske kommune har vedtatt ny kommuneplan, strategisk del for 2012-2025. I planen
fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha
oppmerksomheten rettet mot.

Visjon - Fauske mot år 2025

Fauske - folkehelsekommunen der alle trives

Overordnet mål ~ Fauske 2025
Fram mot år 2025 skal vi samen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til
samfunn der det er:

. god folkehelse

. vekst i næringslivet

. vekst i folketall

. gode tj enester

Strategier

. Strategi 1: Folkehelse

. Strategi 2: Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene

. Strategi 3: Frivilig sektor

. Strategi 4: Oppvekst, bo- og nærmiljø

. Strategi 5: Den regionale dimensjonen

. Strategi 6: Miljø/energi, heruder nasjonalparker

Kommuneplanens samfunnsdel legges til gru for fremtidig revisjon av budsjett og

økonomiplan.
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3.0 Kommunens rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling

Tabellen under viser utviklingen i folketallet i perioden 2003-2011(tall pr. 1.januar).

Tabell 1 - Befolkningsutvikling 2005-2011

Tall pr 1.1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

O~5 år 631 635 599 604 600 588 572

6-15 år 1297 1308 1289 1253 1244 1235 1204

16-19 år 491 484 520 557 541 575 541

20-66 år 5777 5750 5688 5679 5697 5710 5734
67 ~79 år 879 897 893 903 907 945 979

80 år og eldre 474 477 476 484 488 499 503

Sum 9549 9551 9465 9480 9477 9552 9533

Folketallsutviklingen viser at i perioden 2005-2011 har det totale innbyggertallet i Fauske
kommune vært relativt stabilt. Ser vi på alderssammensetningen ser vi at aldersgruppene 0~5
år og 6-15 år har gått ned mens 67-69 år og 80 år og eldre har økt. Det er også en økning i
aldersgruppen 16- i 9 år i perioden. Ser vi på sammensetningen mellom den eldre og yngre del
av befolkningen 0-66 kontra 67 og eldre, viser utviklingen at det i perioden har blitt i 45 færre
i den yngre delen mens det har blitt 129 flere i gruppen 67 og eldre.

3.2 Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden

SSBs prognose med ulike variabler. "Middels modellen" (middels frukbarhet, middels
utvikling i levealder, middels innenlands flyttirig og middels netto innvandring) gir følgende
prognose for Fauske:

Tabell 2 - Fremskrevet folkemengde, etter region, alder, alternativ, tid og statistisk variabel

2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040

O-Sår 572 579 590 611 603 575 550
6-15 år 1204 1111 1058 1051 1058 1058 1020

16-19 år 541 534 487 439 430 434 436
20-44 år 2794 2731 2668 2683 2653 2612 2539

45-66 år 2940 2932 2897 2686 2558 2428 2331

67-79 år 979 1188 1377 1520 1461 1473 1468

80 år eller eldre 503 490 514 612 821 910 991

Sum 9533 9565 9591 9602 9584 9490 9335

Tabell 3 - Endringer utvalgte aldersgrupper i forhold til 2011

Endring 2011 2015 2020 2025 2030 2035 204
6-15 år O -93 -146 -153 -146 -146 -184

67 år og eldre O 196 409 650 800 901 977
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Figur 1 - Utvikling utvalgte aldersgrupper
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I SSBs prognoser for utviklingstrekkene i befolkningen ligger det forventninger om at:
. Antall personer over 80 år nesten dobles (97 %) frem til 2040

. Antall personer over 67 øker med 50 %

. Prognoser på nettoflyting viser en negativ tendens (folkegruppe 16- 1 9; 20-44; 45-66)

Befolkningsutviklingen er viktig for å kunne tilpasse de kommunale tjenestene over tid. Ut fra
disse tallene bør det for Fauske kommune medføre ulike utfordringer innen skole sektoren og
omsorg/pleie sektoren. I kommuneplanens samfunnsdel pkt. 1.1 påpekes følgende:

. Befolkningsutviklingen i Fauske kommune viser en svak nedgang i antall innbyggere
både historisk og prognostisert

. Befolkningsutviklingen i Fauske kommune er sterkt relatert til flytestrømmen.

. Det skjer en regional sentralisering i Sa1tenregionen med aksen Fauske - Bodø

sombefolkningstyngdepunt
. Innad i Fauske kommune skjer det en sterk befolkningsnedgang i Sulitjelma, en svak

befolkningsnedgang i Valnesfjord, og en befolkningsvekst i Fauske / Finneid.
. Det må forventes en sterk vekst i antall personer over 67 år i perioden 2010 - 2025

3.3 Skatt og rammetilskudd

Enkeltelementene i rammetilskuddet for 2012 vises i tabell 4.

Tabell 4 - Enkeltelementer i rammetilskuddet (i mil kr)

Type tilskudd Budsjett 2011 Budsjett 2012

Innbyggertilskudd 182,4 199,3

Netto inntektsutgjevning 17,0 23,2

Ugiftsutgjevning 3,2 2,4

Overgangsordning mm netto 2,1 3,6

Nord-Norgeti Iskudd 13,9 14,3

Skjønnsmidler 3,2 3,5

Sum Rammetilskudd 223,3 246,3
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I følge tallene fra Kommunal og regionaldepartementet er den nominelle veksten i frie
inntekter for Fauske kommune beregnet til 4,3 %. Korrigert for beregnet lønns og prisvekst på
3,5 % framkommer en realvekst på 0,8 %. Når en da tar med at statsbudsjettet ikke har tatt
høyde for den store økningen i pensjonspremie, betyr dette i realiteten en betydelig
underbalanse mellom øknngen i frie inntekter og reelle utgifter.

3.4 Andre inntekter

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten i Fauske kommune beregnes på boliger i tettbygd strøk, næringseiendommer
og verkerIbruk. Skatten beregnes av 25 % av takstgrulag på eneboliger, 50% på
næringseiendommer og 100% på verker og bruk.

Takstgrunnlag oppdateres hvert 10. år. Siste omtaksering ble gjort i 2003, slik at ny takst på
alle eiendommer må oppdateres i løpet av 2012. Ressurser til dette er avsatt i budsjett 2012.

Eiendomsskatten utskrives etter høyeste tilatte sats fastsatt av skattedirektoratet, og er som
følger:

Boliger 7 %0 av takstgrunnag
Verker og bru: 7 %0 av takstgrulag
Forretningseiendommer: 7 %0 av takstgrunnag

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som
benytes til deres primærvirksomhet. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av
bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.

Totalt utskrevet eiendomsskatt for 2012 er beregnet til 27 mil kr. Dette er en økning fra 2011
med 1,5 mil kr, som en konsekvens av at maks grensen for eiendomsskatt for kraftanlegg over
10 MW er økt i forslaget til statsbudsjett.

Konsesjonskraft og kvotekraft
Fauske kommune har betydelige inrtekter fra konsesjonskraft. Itilegg selger kommunen
såkalt kvotekraft. Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS
produksjon for en tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på
60,3 mil kr. Denne inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmanen i
Nordland kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres med 1/10 i perioden 2010-2020.

Kommunens kraftutvalg har til nå solgt konsesjonskraft volumet på 81.6 GWh for ett år av
gangen. Prisen som oppnås etter anbudskonkurranse varier fra år til år. Fram til budsjettåret
2010 har hele salgsbeløpet gått med til drift av kommunen. I 2010 og 2011 vedtok
kommunestyret å budsjettere med en avsetning til et. reguleringsfond med 2,7 mil kr som
tilsvarer ca. 3 ørelkWh til eget fond. For 2012 har kraftutvalget solgt konsesjonskraften for
41,8 øre/kWh. Tilsvarende en brutto økning av inntekten på 1,8 mil kr. I rådmannens forslag
til budsjett 2012 er det ikke fuet rom for å videreføre årlig avsetIing.

Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å
nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-
systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir
likestilt med kommunal egenproduksjon.
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Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av
varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rametilskuddet med noenlunde
tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

12012 utgjør momskompensasjon fra drift 15,8 mil kr, ca. 1 mil kr. mer enn for 2011.
Momskompensasjon fra investeringer utgjør i budsjettet 8,5 mil kr. Disse er i sin helhet
budsjettert overført til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringer. Dette er også i
tråd med Fauske kommunes tidligere års praksis samt tilpasning til regelendring fra 2010* der
det ble bestemt av momskompensasjon fra investeringer gradvis skal inntektsføres i
investeringsregnskapet og ikke i drift som tidligere.

Tabell 5 - Andel momskompensasjon som kan overføres drif

Budsjett- Minimum andel av
/regnskapsår kompensert mva som må

overføres 
* 

2010 20%
2011 40%
2012 60%
2013 80%
2014 100%

*Endringene er gjort i forskrift for årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner (ny §5, lO.ledd), samt i forskrift om
årsberetning for kommuner og fylkeskommuner (ny §3, 8.ledd).

Rentekompensasjon for investeringer
Det er budsjettert med til samen 6,2 mil kr for 2012. Disse er fordelt som følger:

Tabell 6 - Rentekompensasjon 2012 (i mil kr)
Rentekompensasjon 2012

Skole/svømmebasseng 2,8

Omsorgsboliger 3,4

Sum 6,2

3.5 Disponible fellesinntekter

Tabellen nedenfor viser oversikt over disponible fellesinntekter som ikke direkte er knytet
opp mot den enkelte driftsenhet.

Tabell 7 - Disponible fellesinntekter (i mil kr)
Art Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012

1800 RAMMEOVERFØRING -155,1 -223,3 -246,3
1818 RENTEKOMPENSASJON -0,8 -2,2 -6,2
1870 SKATI PÅ FORMUE OG INNTEKT -184,2 -183,3 -186,3
1874 EI EN DOMSSKA TIER -25,4 -25,5 -27,0
1891 SALG KONSESJONSKRAFT -45,7 -32,2 -34,1
1893 SALG KVOTEKRAFT -1,3 -6,0 -6,0
1900 RENTEl N NTEKTER -5,0 -2,5 -2,5
1906 AKSJEUTBYTE -11,7 -13,7 -14,7

Sum -429,3 A88,8 -523,2
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Det er rameoverføringen og skatt på formue og inntekt som er den største inntektene. I
tilegg til dette er Fauske kommune i den heldige situasjonen at en har betydelige
tileggsinntekter i form av kraftinntekter og aksjeutbyte. Eiendomsskatt består hovedsakelig
av skatt på kraftanlegg.

Fauske kommune har vært dyktige i salg av konsesjonskraft, og iht inngåtte avtaler og
kraftrognoser forventes økte inntekter på konsesjonskraft. Korrgert for
distribusjonskostnader er dette budsjettert med en netto inntekt på 22,8 mil kr

Aksjeutbyte er hovedsakelig fra aksjeposten Fauske kommune har i SKS. Denne ble økt i
2011. Utbyte vil avhenge av resultatet 2011 for SKS, noe som er usikkert både i forhold til
strømprisen og til gjennomførte investeringer i SKS i 2011. Det er i budsjettet lagt inn økt
utbytte i forhold til budsjett 2011

Salg av konsesjonskraft og aksjeutbyte er inntekter forbundet med en viss risiko. Driftsnivået
i Fauske kommune er helt avhengig av disse inntektene for å ha tilstrekkelig finansiering til å
opprettholde driftsnivået. Et inntektsfall på disse postene vil kune gi store utfordringer i
forhold til dagens driftsnivå.

3.6 LØnns- og prisvekst, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter

Lønns- og prisvekst
I statsbudsjettet anslås lønns og prisveksten (kommunal deflator) fra 2012 - 2015 til 3,25 %.
Kommunenes lønns~ og prisvekst kompenseres ved å øke rammetilskuddet med den
kommunale deflatoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten 4,0% (vektet 2/3) og prisveksten på varer
og tjenester 1,95% (vektet 113):

Skattøren 2012
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fYlkes-kommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene
for kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren for personlige skattytere settes
til 11,6 % i 2012, en økning på 0,3 prosentpoeng i forhold til 2011.
Øknngen i de kommunale skattørene fra 2011 til 2012 må ses i samenheng med at
skatteandelen ble redusert fra over 44 % i 2010 til 40% i 2011. For å oppnå dette ble de
kommunale skattørene redusert med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til 2011. Siden deler av
skattene blir innbetalt året etter at de påløper, medfører den lavere skattøren i 2011 isolert sett
en nedgang i de innbetalte kommuneskattene også i 2012. For å motvirke denne nedgangen er
det behov for en viss økning i den kommunale skattøren for 2012. Skattøren er tilpasset
forutsetningen om at skattens andel av de samlede inntektene til kommunene skal være om
lag 40 %.

Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgiftssatsen er 5,1 % og er ikke endret.

Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene
I budsjettforslaget er normalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av
KLP og Statens pensjonskasse lagt til grunn.
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Beregningene gir følgende beregningsstaser for 2012:

. KLP

. STP
14,73 % av brutto lønnsutgift
13,24 % av brutto lønnsutgift

For private pensjonskasser som KLP, fastsetter komrunal- og regionaldeparementet
forutsetningene for beregning av størrelsen på den pensjonspremien som kommunen skal
betale inn. I tilegg må selskapene selv legge inn forutsetninger om administrasjonskostnader,
lønnsvekst og avkastningen på forvaltede pensjonsmidler.

For Statens Pensjonskasse gjelder egne regler. Den innbetalte pensjonspremien skal dekke
løpende pensjonsutbetalinger, men kanskje viktigst skal den også bygge opp en premiereserve
som er tilstrekkelig til å dekke alle framtidige pensjonsutbetalinger.

For 2012 har KLP varslet en økning av pensjonspremien (inkL. arbeidstakers andel 2 %) fra
36,6 milL. kr. i 2011 til 50,6 mil. kr. i 2012, dvs. en øknng på 38 %. Bakgrunnen for dette er
endrede forutsetninger for beregningene, høy forventet lønnsvekst og lav forventet avkastning
på innestående pensjonsmidler. Den økte pensjonspremien er hensyntatt i rådmanens
budsjettforslag.

Premieavvik og amortisering
Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til
pensjoriskassene fratruket pensjonskassenes pensjonskostnad (utbetaling ti pensjonærene).
Dersom betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt premieavvik,
som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal
imidlertid kostnadsføres med like deler over 15 år. (Over 10 år for premieavvik som oppstår
fra og med 2011.) For 2012 er det anslått et positivt netto premieavvik på 17,69 mil kr.
Rådmanen har i tråd med tidligere års praksis ikke tatt dette beløpet inn i budsjettet. Målet er
at kommunens drift ikke pyntes med denne intekten, men at det i stedet foretas en
budsjettregulering på slutten av året der hele beløpet settes av til reguleringsfond premieavvik.
Dette fondet benytes til å nøytralisere effekten positive premieavvik har på driftsregnskapet.
Utfordringen for å få dette til, er at det unngås merforbrusom gjør at vi blir tvget til å
benyte deler av beløpet til å dekke opp merforbruket.

Tabell 8 - Utvikling av plemieavvik og amortisering (i mil kr)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Premieavvik 6,6 1,8 1,5 -1,8 3,2 4,8 10,1 2,7 5,9 4,5 20,5

Amortisering 0,0 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -1,1 -1,8 -1,9 -2,3 -2,8 -4,8 -4,8 -4,8

Netto avvik 6,6 1,4 1,0 -2,4 2,7 4,0 9,0 0,9 4,0 2,2 17,7

Akkumulert 6,6 8,0 8,9 6,5 9,2 13,3 22,3 23,3 27,2 29,4 47,1

Ved utgangen av 2011 vil sum tidligere års inntektsført premieavvik utgjøre totalt 47,1 mil
kr. Under forutsetning av at vi får satt av netto positivt premieavvik til premieavviksfond i
201 1 og 2012, vil vi da ha avsatt til samen 24 mil kr til å dekke opp for premieavvikene,
som etter hvert skal utgiftsføres i regnskapene.

10



¡----

3.7 Gjeld, renter og avdrag

Rådmanen har i budsjettet lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå i 2012 med 3,5 %.
Hovedtyngden av våre lån er knyttet til 3 mnd. NIBOR. I tilegger det i 2010 tatt opp et lån
på 76 mil. kr. knytet opp mot 5 årig fastrente på 3,82. Når dette skrives ligger 3 måneders
NIBOR for Fauske kommune på 3,28 %.

Tabellen nedenfor viser gjeld til låneinstitusjoner pr. 31.122011, samt beregnet renter og
avdrag på dagens gjeld ut fra dagens rentevilkår, samt på nyt lån opptatt i desember 2011.

Tabell 9 - Oversikt gjeld, avdrag og renter 2012

Restgjeld Rente pr. Renteviklår Beregnet rente Beregnet avdrag

31.2.2011 okt. 2011 2012 2012
KOMMUNALBAN KEN -282,3 3,28% Reguleres mot NIBOR hvert kvartal 9,2 14,5
KOMMUNALBAN KEN -69,2 3,82% Fastrente 5 årfra juni 2010 2,7 2,4
Nytt lån Desember 2011 -65,0 3,50% Ikke fastsatt 3,0 2,3

Totalt -417,0 14,9 19,2

Videreformidlingslån fra Husbanen kommer i tilegg.

3.8 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond

Dette er fond som i utgangspunktet disponeres fritt av kommunestyret. Disposisjonsfond kan
benytes både til drifts og investeringsformål, mens investeringsfond kun kan benytes til
investeringer.

Tabellen nedenfor viser beholdning på disposisjonsfond og investeringsfond pr. dato. Det
bemerkes at det i budsjett 2011 er lagt inn bruk av hele fondet vedrørende ekstrabeviling
statsbudsjett 2010 som er kommunens andel av den såkalte ((eldremiliardem).

Tabell 1 0- Fondsoversikt pr november 2011 (i 1000 kr)

Ubundne fond drif
DISPOSISJONSFON O -8054
EKSTRABEVILLING STATSBUDSJ 2010 -2050
REGULERINGSFOND PREMIEAVVIK -4539
REGULERINGSFOND KONSESJONSKRAFT -2700
Til sammen -17343

Ubundne fond investering
UBUNDET INVESTERINGSFOND -53512
TOMTEFOND -3466
SPILLEMIDDELFOND -280
Til sammen -57258
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3.9 Statlige nyordninger, føringer, m.v. i henhold til statsbudsjettet 2011

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2012
I kommuneproposisjonen for 2012 ble det lagt opp til en reell vekst i kommunesektorens
samlede inntekter på mellom 5 og 6 miliarder kroner, og en realvekst i frie inntekter på
mellom 3,75 og 4,25 miliarder kroner. Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til
en realvekst i kommune-sektorens samlede inntekter i 2012 på 5 miliarder kroner. Av
veksten i samlede inntekter er 3,75 miliarder kroner frie inntekter.

Samhandlingsreformen trer i kraft i 2012, og det overføres 5,6 miliarder kroner til
kommunenes rammetilskudd. Siden dette er en ny oppgave for kommunene, er dette midler
som kommer i tilegg til inntektsveksten.

Samandlingsreformen
Som følge av at samhandlingsreforren trer i kraft fra 1. januar 2012 overføres 5 millarder
kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene som frie inntekter for å dekke
kommunal medfinansiering av kommunens pasienter som behandles for somatiske
sykdommer i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Ytterligere 560 milioner kroner
overføres til kommunene som frie inntekter for å bidra til å dekke kommunens utgifter til
betalingsansvaret utskrivningsklare pasienter. Midlene fordeles etter en egen kostnadsnøkkel i
inntektssystemet. Nøkkelen består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i
hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. For
eksempel er utgiftene høyere for den eldre delen av befolkningen, og eldre aldersgrupper er
derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper.
I sum overføres det nok midler til å dekke utgiftene ved kommunal medfinansiering og
utskrivnings-klare pasienter. For enkeltkommuner kan det imidlertid være noe avvik mellom
historiske sykehus-forbruk for den enkelte kommune (dvs. en tenkt regning om kommunene
hadde hatt ansvaret de siste årene) og fordelingen som blir gitt gjennom kostnadsnøkkelen.

Det er derfor satt av 305 milioner kroner innerior veksten i de frie inntektene til en
kompensasjonsordning. Fauske kommer inn under denne ordningen med 1,6 mil. kr. I tilegg
kommer også 262 milioner kroner til å stare oppbyggingen av plasser ti øyeblikkelig hjelp/-
døgnopphold, Dette er en plikt for kommunene Som etter plarien vil tre i kraft fra 1. januar
2016. Oppbyggingen trappes gradvis opp over de neste fire årene. Finansieringen av denne
oppbygningen blir fordelt på to kilder: 50 prosent av beløpet fordeles som øremerket tilskudd
etter søknad og 50 prosent tilføres konkete prosjekter gjennom krav om direkte bidrag fra de
regionale helseforetakene til kommunene. I tilegg kan kommunene søke Husbanen om
investeringstilskudd til dette formålet. Dette følger da søknadsprosedyren til
tilskuddsordningen til omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

Omsorgplan 2015
Det foreslås en tilsagnsramme på 1.202 milioner til 1.500 heldøgns omsorgsplasser. Det
foreslås et nyt øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for demente på Helse
og omsorgsdepartementetsbudsjett. 150 milioner kroner skal gi rOm for 2.300
dagaktivitetsplasser og gi et dagtilbud til rundt 5.000 personer med demens. Årsverk til
dagtilbudene dekkes innenfor veksten i frie inntekter, og er innenfor måltallet på 12.000
årsverk innen 2015 i Omsorgsplanen, det vil si at det ikke følger noen særskilt finansiering av
driftsutgifter med tilskuddet til etablering av dagaktivitetstilbud for demente.
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1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012
Regjeringen foreslår innøring av 1,5 timer valgfag på 8. trinn fra høsten 2012. KommUnale
merutgifter i 2012 er beregnet til 64,6 milioner kroner, og det foreslås at kommunene
kompenseres for merutgiftene gjennom en tilsvarende økning av rammetilskuddet. Det tas
sikte på å utvide tilbudet til 9. trinn fra høsten 2013 og 10. trinn fra høsten 2014.
Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg
12012 foreslår regjeringen å fase inn nye 2 miliarder kroner av ramen, noe som har en
budsjetteffekt på 70 milioner kroner. Fra innøringen av den nye ordningen i 2009 til og med
2012 vil 9 miliarder kroner (av total rame på 15 miliarder) være faset inn i budsjettet.
Ordningen blir forvaltet av Husbanken.

Nominell videreføring maksimalpris foreldrebetaling i barehager
Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling på samme nominelle
nivå som i 2011: 2.330 kroner per måned for en heltidsplass. Siden dette representerer et
inntektstap for kommunene, foreslås det å bevilge 240,6 milioner kroner til formålet over
rametilskuddet.

Opptrapping likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barehager
Regjeringen foreslår å øke minimumstilskuddet til ikke-kommunale barehager fra 91 til 92
prosent fra 1. august 2012. Det foreslås å bevilge 28,5 milioner kroner til formålet over
rametilskuddet.

Omlegging av kontantstøten
Det foreslås å legge om kontantstøteordningen, slik at ordningen avvikles for toåringer fra 1.
august 2012 og at det fra samme tidspun innføres aldersdifferensierte satser for ettåringer.
Satsen for barn i alderen 13~18 måneder foreslås økt til kroner 5.000 per måned, mens for
barn i alderen 19-23 måneder foreslås det at dagens sats på kroner 3.303 per måned
videreføres. Som kompensasjon for økt barnehageetterspørsel som følge av omleggingen,
økes rammetilskuddet til kommunene med 91,9 milloner kroner i 2012.

Barevern
Regjeringen foreslår å øremerke vel 290 milioner kroner til det kommunale barevernet i
2012, en økning på 50 milioner kroner fra 201 1. Økningen gir rom for 70 nye stilinger i
bareverntjenesten og til veiledet praksis av nyutdanede og nytilsatte i barnevernet.
Fylkesmanen fordeler midlene etter søknad.

Ressurskrevende tj enester
Det budsjetteres med en økning på 850 milioner kroner i forhold til saldert budsjett 20n. Det
er ingen endringer i regelverket; kompensasjonsgraden foreslås videreført på 80 prosent i
2012. Innslagspuntet blir 935.000 kroner i 2012 Gustert opp med antatt lønnsvekst).
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4.0 Driftsområder

4.1 Budsjett resultatenheter

Tabell 11 - Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på kontogrupper (i mil kr)

Beskrivelse (mill kr) Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Fast lønn 284,9 285,9 281,5 281,5 281,5

Vikarlønn 20,1 18,5 18,5 18,5 18,5

Overtid 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8

Annen lønn 23,0 24,7 24,7 24,7 24,7

Sosiale utgifter 57,0 -- 66,0 65,2 65,2 65,2--'
KjØp som inngår i kommunal tjprod 89,3 96,3 93,2 93,2 93,2
KjØp som erstatter kommunal tjprod 30,1 64,7 64,7 64,7 64,7
Overføringer 54,0 37,2 38,3 38,8 38,8
Finansutg 2,5 0,2 0,2 0,2 0,2

SUM UTGI FTER 562,5 595,4 588,1 588,6 588,6

Brukerbetalinger 47,0 -49,0 -48,9 -48,9 -48,9
Ove rføri ngsi nnte kte r -44,0 -40,4 -40,3 -40,3 -40,3
Refusjoner sykepenger/fødselsp -13,0 -12,6 -12,6 -12,6 ~12,6

Tílskudd fra stat, kommuner, private -7,2 -7,2 -6,9 -6,9 -6,9
Finansinnt -2,9 -3,7 -1,1 -1,1 -1,1
SUM INNTEKTER -114,2 -112,9 -109,9 -109,9 -109,9

NETIO 448,3 482,5 478,3 478,8 478,8

Endring 34,1 -4,21 0,5 0,0

Tabellen omfatter alle resultatenhetene i Fauske kommune. Fellesposter er ikke inkludert i
tabellen. Når det gjelder forutsetninger i perioden 2013-2015 er det en videreføring av nivået i
2012 uten korreksjoner for lønns- og prisvekst i perioden. Tiltakene i perioden, som beskrives
under punktene for resultatenhetene, er også i 2012 nivå.

I budsjettet for 2012 er ny adminÌstrativ strutur lagt til grunn, Ny ansvars strutur skal nå

gjenspeile seg i budsjett 2012. Konsekvensen av dette er at det kan være vanskelig å
samenligne budsjett 2012 med budsjettall i tidligere dokumenter. Det er også i budsjett 2012
gjort en del andre oppryddinger i ansvarsstrukturen

En anen endring er budsjettering av MV A. Tidligere har MV A vært inkludert i de enkelte
budsjettpostene, i motsetning fra regnskapet hvor den fremkommer som refusjoner og dermed
har dette vært et kompliserende element i budsjettoppfølgingen. Budsjettet i år er budsjettert
netto i tråd .med regnskapsføringen.

Budsjettet for 2012 inneholder også vedtak i økonomimelding 1 i 2011 som omfatter tilskudd
til private barnehager og økte utgifter til barnevern. Budsjett 2012 inneholder også budsjettet
for samandlingsreformen.

Gjennomføringen av budsjetteringen for 2012 har lagt vekt på at enhetene har blitt mer
involvert i budsjettprosessen. Konsekvensen av dette er at noen budsjettposter er blitt endret i
tråd med regnskapet og de faktiske forhold, samt at det er oppdaget og korrigert tidligere feil i
budsjettet.
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Budsjett 2012 har en økning på 34,1 mil kr i forhold til budsjett 2011. Endringen beskrives i
tabellen nedenfor.

Tabell 12 - Forklaring til endring 2011 til 2012 (i 1000 kr)

Områder Endringer

1 Lønnsvekst 8800
2 Pensjonsøkning 10900
3 Tilskudd private barnehager 5500
4 Økning barnevern 4600
5 Samhandlingsreformen 9000
6 Reduserte statstilskudd NAV, Barnevern, Barnehager 2495
7 Reduksjon refusjon fra Fylkeskom. TilskudJflRøvikaavtale" og Fauske Legesenter 1580
8 Økning omsorgslønn, integrasjonsordning, kvalifiseringsstønad og lærlingelønn 2000
9 Økning overføring RKK og PPTskyldes i hovedsak for lavt budsjett 2011 1100

10 Skyss utgifter elever 886

11 Datalisenser 1195
12 Økte kostanoervedlikeholdsavtaler vei 300
13 Innkjøpssamarbeidet ~ lisenser prosjektpartner 300

14 Diverse utgifstøkninger drift bl.a. , fri kjøp fol kevalgte , telefon 2500
15 Tilskuod travbanen (engangsbevilgning 2011) -1000
16 Øktning brukerbetaling, husleie etc -2343
17 Økt andel VAR adm kost.. -500

18 Tiltak -13186
Sum endringer fra budsjett 2011 34127

Det er flere store endringer fra 2011 til 2012. De vesentligste øknngene fremkommer i punt
1 til 6 i tabellen over. Den største økningen er utgifter til pensjon.

Driftsresultatet i 2010 og de driftsutfordringene en har sett i budsjettoppfølgingen 201 1 viser
at driftsnivået i Fauske kommune er for høyt. Kombinert med bL.a. økning på pensjon gir det
Fauske kommune noen økonomiske utfordringer som må løses. For å starte tilpasning av
driften foreslår rådmannen flere tiltak i budsjett 2012. Tiltakene er nærmere beskrevet under
puntet til den enkelte enhet, samt vist i eget vedlegg

4.2 Lønnsvekst og utvikling årsverk

Tabell 13 - Lønnsvekst 2011 til 2012 (i mil kr)

Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring Lønnsvekst % 11-12

Sum fastlønn 241,9 249,2 7,3 3,04%

Tabellen over viser beregnet lønnsvekst fra 2011 til 2012 korrigert for netto endring i årsverk.
Anslaget er 0,44 % lavere enn forventet lønnsvekst lagt til gru i statsbudsjettet.
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Tabell 14 - Utviklingfaste årsverk 2011 til 2012

Ârsverk (PPT er holdt utenfor) Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endring

Totalt årsverk Fast lønn, fast lønn lærere + lønn assistenter 675,45 672,29 -3,16
Tillegg eksternt finansiert + ekstra ressurser barnevern (ikke faste) 18,47 20,76 2,29

Sum 693,92 693,05 -0,87

Forslag til endringer/tiltak er ikke inkludert i disse tallene.

4.3 Folkehelse

Overordnet målsetting for Fauske kommune er gode oppvekstsvilkår for alle som bor i
kommunen. I perioden frem til 2014 skal Fauske kommune ha hovedfokus på å legge til rette
for gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge.

Et godt folkehelsearbeid krever innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, og skal inngå
som en viktig del av kommunens virksomhet på alle enheter og forankres både planmessig,
organisatorisk, faglig og økonomisk. Som ledd i et godt tverretatlig og tverrfaglig arbeid vil
((folkehelsestimulering)) av ansatte være viktig.

Politisk vedtatte dokument som Folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 - 2014, Fra

Programnotat til Handling, Lokale retningslinjer for mat i barnehager og Lokale
retningsl~njer for fYsisk aktivitet i barnehage er alle viktige i arbeidet med folkehelsen.

Når det gjelder bar og unge øker antall bekymringer og engstelse for ting som tidligere var
en del av hverdagen, antall bar og unge som er lite aktiv på fritiden øker, antall saksmengder
hos barevernet øker, antall elever med behov for spesialundervisning øker og antall barn og

unge som har psykiske problemer øker. Generelt kan man si at antall "bekymringsmeldinger"
angående barn og unge øker.

Barn og ungdom som vokser opp i dag står i fare for å utvikle alvorlige fysiske, psykiske og
sosiale "helseproblem", og et fellestrekk ved helseproblemene er at de oppstår som følge av
påvirkning fra oppvekstmiljøet.

Tiltaksområder 2012

1. Fra programnotat til handling, 12 tiltaksområder
. Foreldrestøte og opprettelse av tiltaksseksjon

. Helsefremmende barnehager

. Helsefremmende skoler

. Aktiv i Fauske

. Aktive bo og nærmiljø

. Næringsliv og arbeidsliv

2. Samandlingsreformen (helsefremming og forebygging)
. Folkehelseloven innebærer bL.a. at kommunen skal ha oversikt over helsetilstand

og påvirkningsfaktorer
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3. Fauske kommune "Pilotkommune - den helsefremmende kommunen i samarbeid med

Nordland fylkeskommune"
. "Kommunalt senter for forebygging av livsstilsykdommer og fremming av gode

levevaner"
. ((Fritid med bistand))

4. ((Langtidsfrisk)) folkehelsetiltak for ansatte

. Fauske kommune støtter besøk på Friskhuset med kr 25,- pr besøk inntil kr 100,-
pr mnd.

Til oppfølging av tiltaksplanen styrkes budsjett for folkehelse med 0,5 mil kr. Totalt 1 mil kr
til folkehelsetiltak. I økonomiplanperioden legges det opp til en ytterligere styrking av dette
området.

4.5 Samhandlingsreformen

Målet med reformen er å gi pasienten rett behandling, på rett sted, til rett tid, til riktig kostnad.

I forbindelse med Samhandlingsreformen er det to store satsningsområder som vil få
økonomiske konsekvenser. Utskrvningsklare somatiske pasienter som blir liggende etter
erklært utskrivningsklar, må det betales fra dag en. I dag betales det fra dag 11. Satsen blir
også økt ti14000 kr/døgn.

Område to som det er medfinansiering for, omfatter medisinsk behandling for alle
kommunens innbygger. Dette er nyt. Kommunen skal stå for 20 % av kostnaden, men
begrenset oppad til 30.000 kr. Omfatter ikke fødsler, rus/psykiatri, kirurgi eller kostbar
biologisk behandling.

For å møte disse nye økonomiske utfordringene økes rammetilskuddet til kommunen med
11,8 mil kr som frie midler i 2012. Tilskuddets størrelse framommer med bakgrunn i
historiske tall for perioden 2006 - 2009 på gjennomsnittlige utskrivningsklare pasientdøgn og
DRG (Diagnose Relatert Grupper) tall som er en vekting av den enkelte medisinske
behandling.

Tilførte midler benytes til å finansiere utskrivningsklare pasienter og medisinsk behandling,
samt til å styrke egen drift og kompetanse. Fauske Kommune velger å se på muligheten for å
styrke egen organisasjon med ressurser og kompetanse slik at vi lever opp til reformens
hovedformål, gi riktig tilbud og behandling på rett sted, tid og kostnad.

Da dette er nyt vil det være en god del usikkerhet rudt effekter og muligheter som reformen
gir. Det planlegges å benyte 2,0 mil kr til beskrevne tiltak i neste avsnitt. Med disse tiltakene
forutsettes det en får ut en netto effekt på 2,8 mil kr. Dette kan virke noe ambisiøst det første
året, men ambisiøse mål gir også motivasjon for måloppnåelse.

For å møte utfordringene rudt utskrivningsklare pasienter, benyttes mulighetene som ligger i
Helse & Omsorgsplanen, med å rendyrke Fauske Helsetun. Skjermede avdelinger samles ved
Helsetunet 2 og rehabiliteringsavdelingen flytes over til Helsetunet 1. Rehabiltering
etableres også som kortidsavdeling med totalt 5 doble rom. Med denne prosessen så øker
antall senger ved Fauske Helsetun med minimum 5 plasser. Videre skal alle
langtidsavdelinger legge forholdene til rette for etablering av minimum ett dobbelt rom. Med
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disse tiltakene bør det være mulig å ta hjem utskrivningsklare pasienter uten at det påløper for
store kostnader.

Medfinansiering for medisinsk behandling kan møtes ved at det etableres observasjonsrom
eller øyeblikkelig hjelp post ved Fauske Helsetun. Kravet er at en slik post skal være etablert
innen 1. Januar 2016, men ved etablering på tidligere tidspunt vil også effekten komme
tidligere. All behandling som da skjer lokalt reduserer medfinansiering da en ungår
unødvendig sykehus besøk. For å kune gjennomføre dette er det nødvendig med riktig
kompetanse, samt godt eierskap fra legeteamet i kommunen.

I forbindelse med Helse og Omsorgsplanen er etablert brukerkontoret etablert. Kontoret skal
være kommunens kompetansesenter for lovpålagte oppgaver og lovverket for Helse, Pleie &
Omsorg. Bruerkontoret skal være kontaktpunkt mot Helseforetaket på utskrvningsklare
pasienter og påse at dette skjer i.h.t. avtaleverk. Innomne fakturaer for medfinansiering på
medisinsk behandling og utskrivningsklare pasientdøgn, skal følges opp av bruerkontoret i

tett samarbeide med økonomiavde1iiigen.

4.6 Personal

4.6.1 Rekruttering
I 2050 vil Norge ha 1.4 milioner innbyggere over 67 år, omtrent en dobling fra i dag.
Forskernes framskriving viser at vi allerede i 2020 kan komme til å mangle opp mot 30.000
arbeidstakere bare for å kune klare de pleie-/omsorgsoppgaver kommunene har ansvar for.

I Fauske kommune er gjennomsnittsalderen blant ansatte relativt høy.
Hvis vi ser for oss at vi opprettolder likt antall stilinger som i dag på de ulike fagområder,
sier følgende eksempler noe om rekrutteringsbehovet:

. Av 250 ansatte i pleie/omsorg er 70 over 50 år.

. Av 150 lærerne er 60 over 50 år og 12 over 45 år.

. Av 6 ingeniører er 4 over 60 år

Fauske kommune går inn i en periode der politisk og administrativ ledelse sammen med
tilitsvalgte må drøfte våre lokale rekrutteringsutfordringer. Ut fra lov, avtaleverk og besluttet
tjenestetilbud må en se på:

. Konket rekrtteringsbehov ut fra analyse av hvilket omfang og hvilke
fag/yrkesgrpper vi må ha

. Oppbygging av kompetanse internt blant våre egne ansatte

. Ulike personalpolitiske virkemidler

. Folkehelseperspektivet

4.6.2 Lærlinger
Det er pr tiden 18 lærlinger i Fauske kommune, herav 12 på pleie og omsorg. Hensikten med
så mange lærlinger er å bedre rekrutteringen av fag personell, da det innenfor flere sektorer er
utfordrende å finne kvalifisert personelL. Netto lønnskostnader (eks sos kost) er 2,6 mil kr.
Det å tilrettelegge for ansettelse og arbeidsplasser kan sees på som næringsutvikling.
Rådmanen foreslår derfor at 2,6 mil kr finansieres gjennom næringsfondet.
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4.6.3 Seniortiltak
Formanskapet vedtok i sak 37/10 at 1 mil kr avsatt til seniortiltak skulle brukes som følger:

1. Inntil 0,55 mil kr fordeles til ekstra fridager til alle fast ansatte over 62 år. Antall
fridager gis i relasjon til stilingsstørrelse, i 100 % stiling gis 5 dager. Det avsatte
beløp skal gå til vikarinnleie.

2. Inntil 0,45 mil kr skal brukes til aktuelle tilretteleggingstiltak i enhetene. Enhetene
skal i samråd med aktuelle ansatte over 62 år komme frem til konkete tiltak.
Enhetene tilføres et beløp forholdsmessig etter antall ansatte over 62 år, for 100 %
stillng gis kr. 7.500.

Kommunestyret vedtok så i sak 65/2010 rådmannens forslag til Seniorplan som veiledende og
retningsgivende. Her ble formannskapets vedtak fulgt opp og yterligere konketisert.

Erfaringene så langt er at rådman mener tiltaket med inntil 5 - ekstra fridager pr år bør
opprettholdes. Det er et positivt virkemiddel i relasjon til intensjon og avtaleverk. Men det
avsatte beløp kan reduseres. For mange aktuelle ansatte leies det ikke inn vikar utfra arbeidets
art og krav til kompetanse. For andre kan dagene fastsettes i god tid og legges til
tider/tidspunkt der det er mindre behov for vikar-innleie. Rådmanen foreslår derfor å ta bort
budsjettposten på 1,0 mil kr og at enhetene dekker nødvendig vikar-innleie og tirettelegging
av eget budsjett.

4.6.4 Vikarbruk
Bruk av vikarer alle resultatenheter er for 2012 budsjettert med 21,7 mil kr. Dette skal dekke
sykefravær, ferieavvikling (spesielt innen pleie og omsorg), samt annet fravær. Variabel lønn
omfatter også innjøp av vikarjenester fra eksterne vikarbyråer.

Tabell 15 - Egenandeler for vikarbruk (i mil kr)

Budsjett 2012 Bud 2011 Regn 2010

Enhet Var lønn * Ref** Netto Egenandel Egenandel Egenandel

Rådmannens stab 0/06 -0,12 -0/06 -102% -37%
Kultur 0/15 -0/06 0/10 64% 79% -54%
VVA O/57 -0/16 0/41 73% 62% 76%
Bygg~eiendom.ldrett 1,47 .0/95 0,53 36% 41% 36%
Plan utvikling 0/07 - 0,07 100% 100% -62%
Kjøkkendrift 0/24 -0/13 0/11 46% 88% 55%
Skoler 3/00 -2/30 0/69 23% 9% 38%
Barnehager 1/36 -1,03 0,33 24% 23% 44%
Sykehjem 6/51 -3/59 2,92 45% 38% 49%
Hjemmetjenesten 5,30 -2/64 2/66 50% 64% 62%
Helse 0,46 -0,28 0/18 39% -76% -90%
Miljø- og habiliteringstjen 2/24 -0,97 1/27 57% 90% 42%
NAV 0/01 -0/07 -0/06 -561% -573% -426%
Barne- og familieenheten 0/14 -0/28 -0/14 -96% -3% -29%
I ntegre ri ngse n het 0/13 , -0/07 0/06 48% -81% 61%

Sum 21/72 -12,64 9/08 42% 40% 42%
* variabel lønn: knt 1020-1040 og 1272 I

** refusjoner: knt 1710-1711-- ----

":
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Egenandelen viser hvor stor andel av vikarutgiftene som er egenfinansiert, dvs de reelle
vikarutgiftene til enheten. Ved oppdekking av sykefravær i arbeidsgiverperioden og noe anet
fravær må det påregnes en egenandel på 20-25 %. Enheter som begrenser vikarbruen i

arbeidsgiverperioden eller ikke tar inn vikarer har en lav (under 20 %) eller negativ
egenandeL. Enheter med egenandel over 25 % må ha dette for å kune gjennomføre
ferieavviklingen for fast ansatte.

Det er i budsjettet for 2012 gjort en vurdering av fordeling av midler til vikarutgifter, slik at
driftsforutsetninger skal være mest mulig lik for alle. Tallene for sykehjemmet og
hjemmetjenesten inkluderer ikke bruk av vikarbanken. For 2012 er det blitt gjort noen
omfordelinger av vikarmidler. Videre vil det for alle enheter være knytet utfordringer til å
styre utgiftene til vikarbruk, slik at dette ikke overskrider budsjett. For 2012 vil Rådmannen
ha spesiell oppmerksomhet mot vikarbruken i den løpende økonomistyringen.

4.7 Fellesområder drift

4.7.1 Rådmannens stab

Det er gjort flere endringer i innoldet til rådmannens stab. Brukerkontoret er opprettet og
budsjettmidler til dette er overført fra sykehjemmet og hjemmetjenesten. På bruerkontoret
ligger også budsjettet for samandlingsreformen. Servicetorget er nå overført rådmannens
stab. Servicetorget er også tilpasset ny administrativ strktur som inkluderer overføring av
årsverk fra enhet plan utvikling og enhet bygg, eiendom og idrett. Kommunelegen er også
overført rådmanens stab fra enhet helse. I budsjettet ligger også satsing på folkehelse, samt
kompetanseutvikling og styring.

Ramer

Tabell 16 - Budsjett 2011-2015 for enhet rådmannens stab (i mill kr)

Rådmannens stab Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -10,73 -11,24 -11,24 -11,24 -11,24
Sum utgifter 31,74 50,73 51,23 51,73 51,73

Sum 21,01 39,49 39,99 40,49 40,49

4.7.1.1 Servicetorget
Internt Servicetorg ble etablert 01. 09.2011. Som er følge av ny administrativ strutur har
servicetorget fått overført ti samen 3 årsverk fra enhet plan utvikling og enhet bygg,
eiendom og idrett.

Servicetorgets oppgaver er sentralbord, post- og arkivfusjon, boligkontor teknisk
forvaltning, Husbansaker herunder lånebehandling og bostøttebehandling, Servicetorgets
informasjonstjeneste (herunder gravemeldinger og byggesakinfo.), salg av biletter, bøker og
anet, kommunens kontantkasse, Infoland, generell informasjon, hjemmesiden.

Boligkontoret sine utfordringer består i for få boliger tilpasset den gruppen som søker bolig.
Når det gjelder starlånene som saksbehandles hos boligkontoret så er det en økende mengde
av slike saker. Det er svært få som får boligkjøp fullfinansiert i bank. Videre har utgifter til
inkasso og låneoppfølging tidligere vært betalt av sentraladministrasjonen, dette budsjetteres
nå med reelle kostnader under servicetorget. Utgifter til Arkiv i Nordland - dette er en stor
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kostnad som tidligere har vært fordelt på alle enhetene. Det er også under servicetorget
budsjettert med kostnaden til alminnelig 10 års taksering av eiendommer i kommunen, som er
grunnlaget for eiendomstaksten.

4.7.1.2 Komtanseutvikling og styring
For å legge grunnlaget for langsiktig utvikling er det nødvendig med dyktige enhetsledere.
For å få dyktige enhetsleder er det nødvendig å investere i ledertrening, samt å tilrettelegge
for god styringsinformasjon. God styringsinformasjon er også nødvendig for at politikere skal
få et best mulig grulag for riktige beslutninger på kort og lang sikt.

J Lederutvikling for Fauske Kommune
Våren 2011 har deltagere i Rådmannens ledergruppe undersøkt mulige initiativ for å utvikle
og styrke lederskapet i Fauske Kommune. Hensikten er å sikre godt lederskap og oppfølging
av de viktigste satsingsområdene i kommunen gjennom ledernes oppførsel, praktiske
ferdigheter og samspilL. Rådmanens ledergruppe gjennomfører nå et lederteningsprogram i
perioden 2011 til 2013. Programet skal vare over noe tid for å sikre varig endring av atferd.
Antall samlinger fordeler seg jevnt over disse to årene. Enkle målinger, oppfølging,
treningsoppgaver og tilrettelegging av disse mellom samlingene skal være en sentral del av
programmet.

Fauske Kommune er en typisk service- og kunskapsbedrift. Kommunen har både høyt
kompetente medarbeidere og er avhengig av enkeltmedarbeideres profesjonelle atferd. I
tilegg står kommunen foran organisatoriske utfordringer knytet til finansielle mål og stadige
økte krav fra brukere og foresatte.

Ledertreningen skal byggepå organisasjonens og individenes målsetninger, løpende
arbeidsoppgaver, og treni,ng på ønsket atferd. Hensikten med ledertreningen er også å utvikle
ledergruppen som lag gjennom felles fokus, begrepsapparat og forpliktende myndiggjøring av
hverandre. Dernest skal treningen gi den enkelte leder praktiske ferdigheter som bidrar til
personlig utvikling.

Målinger av ledertreningen gjennomføres før, underveis og etter avsluttet ledertrening. Når vi
måler disse presiserer vi samtidig forventet atferd i organsasjonen. Det er også dette som
trenes i ledertreningsprogrammet. Kvaliteten sikres gjennom god trening, øvelser og
oppfølging på ledersamlingene. Det gir videre eierskap og dialog mellom ledere og
medarbeidere knyttet til de viktigste forholdene i et samarbeid. Dette sikrer gjennomføring av
tiltak og atferdsendring. Kompetansemidler på rådmanens budsjett prioriteres til denne
oppgaven, samt at budsjettposten styrkes.

Balansert målstyring (BMS)
Etter rådmannens vurdering er det behov for å videreutvikle kommunens rapporterings og
målstyringssystem. De senere års plandokumenter, budsjettdokument, økonomiplaner,
årsmeldinger og regnskapsmeldinger har etter rådmanens mening ikke hatt tilstrekkelig
sammenheng med fastsetting av mål til rapportering av måloppnåelse. Herunder å legge til
rette for et best mulig beslutningsgrunnlag mellom politikk og administrasjon mht. definerte
mål og resultatkrav og at det er fokus på faktiske resultater som kan dokumenteres/måles og
rapporteres. For å få dette til så ønsker rådmannen i løpet av 2012 å etablere ett system for
balansert målstyring hvor følgende 4 fokusområder etableres:
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1. Økonomi

2. Brukere, tjenester, kvaliteter og samfunnsutvikling
3. Interne prosesser

4. Læring og vekst

Rådmanen anbefaler en prosess som gjør at vi får en gradvis innføring av et system for
målstyring som introduserer en ny måte å tenke på, og der det er flere måle dimensjoner enn
økonomi. Det vil være viktig å foranke denne tenkingen i hele organisasjonen og på politisk
nivå. Rådmanen planlegger en prosess i 2012 hvor det i første omgang legges opp til en
konketisering av rammer og hovedinnold i et balansert målstyringssystem tilpasset Fauske
kommune. Deretter skal systemet gradvis videreutvikles når det gjelder datafangst og tekniske
verktøy. Rådmanen vil legge fram en framdrifts- og prosessplan når denne foreligger.

Perspektivmelding
Rådmannen ønsker å jobbe fram en perspektivmelding for å sette fokus på de langsiktige
økonomiske og organisatoriske utfordringene i Fauske kommune i et lengre perspektiv enn
bare 4 år. Dette er et supplement til samfunnsplanen og budsjettøkonomiplan. Årsaken er at
økonomiplanen gjeme gir utfordringer i år 5 og 6 som vanligvis blir oversett. Ettersom
kommuneplanen nå kommer med en samfunnsplan (4 års), så er etableringen aven
perspektivmelding mer å anse som en langsiktig ressursplan.

En perspektivplan tar utgangspunt i økonomisk handlefrihet og ser dette i sammenheng med
tilgjengelige ressurser og kapasitet. En perspektivmelding vil gi et godt utgangspunkt forut
for budsjettkonferansen som gjennomføres tidlig i budsjettprosessen. En perspektivmelding
vil dermed gi føringer for neste års budsjett- og økonomiplanperiode, slik at en har tid til å
gjennomføre nødvendige prosesser inn mot budsjett og økonomiplanarbeidet.

En perspektivmelding i et 1 0~20 års perspektiv kan inneholde:
. Økonomisk handlefrihet, basert på bla framskrvning av skatt- og rametilskudd,

renter og avdrag, driftsnivå
. Befolkningsutvikling/folkehelse

. Tilgang på arbeidskraft/behov for arbeidskraft

. Skolekapasitet/ elevtallsvekst

. Institusjonsbehov/eldre

. Arealer og bygg; for eget behov, for næringsutvikling, for bosetting

. Infrastruktur/IKT

Rådmannen ønsker å prioritere dette arbeidet og etablere dette som et styringsverktøy i
Fauske kommune.

4.7.1.3 IT
Nyt datarom ble etablert i forbindelse med flyting til Administrasjonsbygget. Det er lagt til
rette for en fleksibel og sikker løsning i forhold til plassering av server og kjemekomponenter
i nettverket. Det er installert moderne branvarslingssystem, men ikke etablert
tilfredsstilende slukkeanlegg i datatekniske rom. Dette er kritisk i tilfelle brann.

Skolene har store utfordringer i forhold til å sikre god nok kvalitet på maskinvare og
tilstrekkelig antall maskiner. Nasjonale prøver, kartleggingsprogramer og avvikling av
tentamen/eksamen krever tilgjengelig utstyr av god kvalitet med fleksibilitet i forhold til
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nettilgang. 12010 har IT foretatt innjøp av maskinvare knytet til elevnettet. Dette har gitt
bedre kontroll på kvalitet og gitt mulighet for standardisering av utstyr. IT ønsker fortsatt å stå
for disponering av skolenes avsatte midler til drift avelevnettverk.

Alle kjente lisensvilkår er blitt tatt høyde for i budsjettet, noe som gir en budsjettøkning.
Enhetenes valg av oppgraderinger og endringer resulterer ikke sjelden i økte
vedlikeholdsutgifter, men programvareleverandørene påtvinger også kommunen
oppgraderinger eller endring i lisensvilkårene som kan medføre til merutgifter som ikke er
budsj ettert.

4.7.2 Formannskapets konto
Til formannskapets disposisjon er det i budsjettet 2012 avsatt 0,2 mil kr. Dette er en
reduksjon i forhold til budsjett 201 1 på 2,1 mil kr. Rådmannen foreslår ut ifra den generelle
økonomiske situasjonen til kommunen å redusere formanskapets disposisjonskonto.

Ramer

Tabell 17 - Budsjett 2011-2015 for Politisk virksomhet (i mil kr)

Politisk virksomhet ßudsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -0,17 -0,14 -0,14 -0,14 -0,14

Sum utgifter 9,00 9,16 9,16 9,16 9,16

Sum 8,83 9,02 9,0? 9,02 9,02

4.7.3 Tilskudd interkommunalt samarbeid
Budsjettpostene for tilskudd interkommunalt samarbeid er justert i forhold til informasjon fra
de enkelte virksomheter og fra Salten Regiomåd. Det er i hovedsak justeringer for lønns og
prisvekst.

Tabell 18 - Tilskudd interkommunalt samarbeid (i 1000 kr)

Budsjett
Budsjett 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Endr. 2011-2012

Nordlandsmuseet 515,0 530,0 549,0 592,0 43,0
Salten Reeionråd 319,0 600,0 482,0 -118,0
Karrieresenter Salten 94,0 94,5 0,5
Salten Friluftsråd 88,0 91,0 93,0 95,6 2,6
Sekreta ri at kontroll utv. 122,0 110,0 182,0 189,0 7,0
Salten Kommunerevisjon 1206,0 1234,0 1283,0 1334,0 51,0
Helse- oe mil iøtilsyn 311,0 343,0 400,0 400,0 -

RKK Indre Salten 655,6 682,0 710,0 790,0 80,0
PPT Indre Salten 2453,8 2555,1 2800,0 3110,0 310,0
Interkomm. Arkiv i Nordland 103,0 103,0 120,0 120,0 -

Salten interk. Regnsk.kontr. 435,0 523,0 527,0 533,0 6,0
Utmarkskomm. SammensI. 37,0 37,5 37,5 37,5 -

Salten i UA (akutt forurensn) 40,0 33,6 35,0 35,0 -

Felles legevakt Fauske-Sørf 2957,0 3142,0 3477,5 3940,0 462,5
Salten Brann 8061,0 7829,0 8092,0 8351,3 259,3
Samordnet innkiØp i Salten 157,0 301,0 184,0 365,0 181,0
Salten kultursamarbeid 57,0 57,9 57,9 95,5 37,6
Samisk bokbuss 15,0 15,0 15,0 15,0 -

Sceneinstruktøren Indre salten 22,5 22,5 22,5 22,5 -

Krisesenteret i Bodø 79,0 64,0 508, 508,0 -

Overgreps motta k Bodø 225,0 228,0 260,0 260,0 -

Leeevaktsentral AMK 355 O 443 O 444 O 500 O 560
Sum 18213,9 18344,6 20491,4 2i 869,9 1378,5
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Rådmannen foreslår at det gjennomføres en gjennomgang av alle inngåtte forpliktelser med
de ulike samarbeidsparnerne. Hensikten er å vurdere nivået på de ulike forpliktelsene og se
på om noe bør endres.

4.8 Oppvekst

4.8.1 Skole
Skolen har som primæroppgave å inIri de krav og forventninger som ligger i opplærings-
loven, samt følge de konsekvenser tilgrensende lovverk initierer for skolens elev og
samfusoppdrag.

Målsettingen er å sikre god og høy nok individuell kompetanse for hver og en elev ut fra de
forutsetninger og muligheter som hvert enkeltindivid ansees å kunne klare. Det sentrale for
alle er innemmelse i enhetsskolen der kompetanseoverbyggingen styres av
kompetansemålene som kom i 2006 gjennom Kunnskapsløftet som overordnet styringsdoku-
ment for opplæringen i Norge.

Utfordringene for Fauske kan kategorisere i fire hovedområder:

1. Fauske kommune har en desentralisert skolestrutur som har i seg flere ulike skoler og
ulik størrelse. Disse har over år vært autonome enheter som over tid har utviklet seg
hver for seg. Disse fremstår derfor i dag som mere forskjellg enn lik, og det er mange
eksempler på at relativt like problemstilinger får ulike løsninger fra skole til skole.
Samordning og felles fokus er her hovedutfordringen.

2. At en generelt sett har utfordringer med å skape et godt nok lærings-miljø ute i

skolene, slik at resultatene for våre elevers prestasjoner blir bedre enn de faktisk er.
Altså er faglig kvalitet på undervisningstilbudet et område skolene i Fauske bør
prioritere å satse bevisst på å forbedre. Faglig kvalitet på læringsresultater er her
hovedutfordringen

3. En forutsigbar rimelig og stabil ressurstilgang for løsning av oppgaven i tilfreds-
stilende skolebygg. Vi har store investeringsbehov i skolebygg, som er fordelt på alle
de tre sentrene i.kommunen, Sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma. Det er ikke mulig å
forskyve beslutninger omkring løsning av disse utfordringene, og på samme tid
forvente løsning på utfordringene på de andre områdene.

4. Det siste dreier seg om utfordringen rudt å få et bedre og mere samordnet tilbud

mellom skole og tilgrensende tjenester og etater, f.eks PPT, barevern, familiesenter
og BUP. Det er i for stor grad i dag mangel på felles tenking om samlet innsats og
deling av fagsyn og metodikk som i sterkere grad enn i dag er egnet for å forebygge og
forhindre problemoppståelse, heller enn å reparere problemer som er oppstått og
etablerte. Dette krever større satsing på felles fagforståelse og definering av området
oppvekst som en felles arena der fag-, organisasjons-, og kulturutvikling blir særlig
sentrale viktige innsatsområder.

Skolen vil i dette være en viktig deltager, på samme tid som det er åpenbar at skolen som

organisasjon har en relativt kort historie på samarbeidskultur, og derfor har en krevende vei
foran seg på flere hold, også ressursmessig for å klare dette.
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!
Det er vedtatt ny budsjettfordelingsmodell for tildeling av ressurser til skoledriften i Fauske
kommune. Denne styrer etter hvordan den faktiske elevmassen fremstår i antall og etter
vuderinger knytet til behovskategoriseringer. Realiteten i denne tilsier at det er ulik tilgang
for de ulike enhetene gitt same behov. Skjevfordeling mellom skoler som fremkommer av
fordelingsmodellen er til dels rettet opp fra neste budsjettår. Dette påvirker ikke totalrammen.

De demografiske tall og prognoser som er tilgjengelig, viser oppsumert følgende:

. Elevtallet i FauskeskoIen har over tid gått ned, på samme tid har ressurstilgangen også

fallt noe. Totalt på skolekapittelet bruker vi ikke mer penger enn de andre i same
Kostragrppe i forhold til andre kommunale tjenesteområder.

· På same tid ligger vi ikke på tilsvarende nivå på resultater for skolene som vi skulle
ønsket sett i relasjon til nivået på ressursinnsats.

· De faktiske elevtallene i skolen i inneværende skoleår er totalt 1138 elever, for neste
år ser det ut for å bli 1125, disse fordeler seg imellom skolene som vist i tabellen
nedenfor.

. I økonomimeldingen 1 i juni 2011, ble det varslet et forventet elevtall på totalt 1132.
Det er nå 6 bar flere enn det som ble varslet. Det viktig å være klar over at det til
enhver tid er en viss mobilitet i befolkningen, slik at det ikke er full sikkerhet omkng
elevberegninger i fremtidige prognoser. På samme tid er det fullt mulig å beskrive
tendenser med relativt stor grad av sikkerhet.

Tabell 19 - Elevtallutvikling skoler i Fauske kommune 201 0/2011 ~ 2012/2013

", Kosmo Valnesford Finneid Erikstd Hauan Vestyrå Sulijelma Totalt
Skoleåret 2010/2011 (pr 1 sep 2010)

1.-4. 15 70 84 70 72 86 19 416
5.-7. O 59 81 79 22 111 23 375
8.-10 O 69 O O O 289 26 384
Sum 15 198 165 149 94 486 68 1175

Skoleåret 2011/2012

1.-4. 15 63 89 72 72 82 20 413
5.-7. O 62 72 70 18 103 21 346
8.-10 O 63 O O O 284 26 373
Sum 15 188 161 142 90 469 67 1132

Skoleåret 2012/2013
1.-4. 15 60 88 97 71 69 23 423

5.-7. O 67 60 63 16 110 16 332
8.-10. O 60 O O O 287 23 370
Sum 15 187 148 160 87 466 62 1125

Tallene viser en nedgang i elevtallet fra skoleåret 2010/2011 til 2012/2013 på 4%.

For å si noe kvalifisert om fremtidige forventninger på elevutviklingen på kort og lang sikt
har en benytet to kilder.

Den ene kilden er SSB, jf. egne befolkningstabeller. Den andre kilden er faktiske fødselstall
som er registrert i regi av vårt eget familiesenter, fordelt på registrering av fødsler for de
ulike distriktene i Fauske. Dette vises i egen tabelL.
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Tabell 20 - Egne fødselstall i Fauske kommune 2005-2010

Fødsler: Kosmo Valnesford Finneid Erikstd Hauan Vestyra Sulijelma Totalt

2005 2 15 10 15 16 32 8 98

2006 2 13 13 7 9 42 7 93

2007 1 10 10 8 7 53 1 90
2008 O 13 8 10 11 46 3 91

2009 1 14 7 8 4 64 2 100

2010 3 13 6 12 7 41 2 84

Hittil i år (oktober 2011), er det født 64 barn, 8 bar i Valnesfjord og 3 barn i Sulitjelma.
Antallet elever totalt i skolen ser ut for å bli mellom 1020 Og 1100, og det ser for
undertegnede ut slik at Fauske må ha en skolesektor som i et langsiktig perspektiv kan
oppfylle alle myndighetskrav i forhold til å undervise 1100 elever. For å dimensjonere et slikt
tilbud må en konketisere løsninger for dette.

Dagens situasjon er at vi i stor grad har en desentralisert skolestrur, denne gjør at vi har
totalt 7 skoler, som i dag gir et tilbud til 1138 elever. Dette tilbudet er av variert karakter og
innfrir på ingen måte alle myndighetskrav for oss overfor disse elevene, heller ikke de ansatte.
For flere av disse utfordringene er det allerede gjort vedtak som sikrer bedre kvalitet rudt
tilbudet, men vi har ikke fått ei helhetlig og langsiktig bærekraftig løsning for fremtiden.

Skolene i Fauske har samlet sett mange paralleller, som en naturlig konsekvens av antallet
skoler i den desentraliserte skolestruturen vi har valgt. Elevtallet til sammen gir teoretisk
ikke behov for mere enn fire paralleller på hvert årstrinn, og er således en direkte utfordring til
ressurs og kvalitetsperspektivet for fremtidig utvikling av bedre læringsutbytte for elevene
som gruppe.

Økonomisk netto ramme for enhet skole er satt til totalt 102,1 mil kr. For å nå denne er det
behov forjusteringstiltak som vil måtte innpasses, og litt avhengig av størrelsen på dette vil vi
få store utfordringer på driftssiden dersom vi ikke klarer å ta disse på lønnsiden.
Driftsbudsjettet er over flere år holdt nede og redusert på en slik måte at vi ikke er i nærheten
å ha tilfredsstilende rame på dette ute i skolene. Nivået på inventar og utstyr er svært dårlig,
og arbeidsforholdene for elever og personale er på mange steder svært kritikkverdige.
Generelt er det viktig å få på plass et sunere forhold mellom variabel lønn / vikarbruk og
nivået på ordinære driftsmidler til dette. For å få på plass en tilpasning til de fremtidige
nedgangene i elevtall og økonomi er det ikke lenger forsvarlig å foreta lineære kutt slik det
har vært gjort, uten å se på antallet klasser og lærertetthet.

På bakgrunn av dette foreslår rådmannen at resultatenhet skole må redusere sin rame med
3,3 mil kr i 2012. Fra 2013 er det lagt inn helårseffekt av denne reduksjonen.

Rammer

Tabell 21 - Budsjett 2011-2015 for enhet skole (i mil kr)

Skoler Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
Sum inntekter -17,09 -14,40 -14,40 -14,40 -14,40

Sum utgifter 119,65 116,58 112,47 112,47 112,47

Sum 102,56 102,18 98,06 98,06 98,06
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4.8.2 Barnehage
Alle bar under grnnskolealder som fyller ett år før 1.september i opptaksåret har en
lovfestet rett til barehageplass. Det betyr at kommunen som barehagemyndighet må sørge
for full barnehagedekning for de som ønsker det.

Barnehagens innold styres gjennom rameplan for barehager. Rammeplanen for
barehagens innold og oppgaver er et viktig styrings- og kvalitetsverktøy. Rammeplan er
delt inn i 7 fagområder som det skal jobbes etter. Innen for disse områdene skal også IKT
brues som en kilde til lek, kommunikasjon og innenting av kunnskap. Barnehagene har ikke
hatt tradisjon på å ha avsatt midler i budsjett til innjøp av digitale medier. Dette er nå lagt
inn, og målet er at de skal ta dette i bruk som en naturlig del av hverdagen sammen med
barna.

Fra august 2012 opphører kontantstøte for 2 åringene, da kan det forventes et større press på
søknad om barehageplass for denne aldersgruppen. Maksimum foreldrebetaling på
barnehageplass videreføres med 2330 kr pr måned, i tilegg til statlige føringer på
søskenmoderasjon. I barnehageloven står det at søskenmoderasjon skal betales av det
offentlige.

Ramebetingelser kommunale barnehager

De kommunale barehagene har ikke hatt midler til oppgradering av hverken inventar og
utstyr eller uteområdene de senere år. Dette bærer de kommunale barehagene sterkt preg av,
og de har behov for betydelig oppgradering både innvendig og utvendig. Det er derfor lagt inn
en øking på inventar og utstyr og vedlikehold av uteareal. De øvrige driftsutgiftene er fordelt
ut til barehagene ut fra størrelse, antall ansatte og avstand til sentrum.

Utgangspunet er 3 heltidsansatte pr avdeling på henholdsvis 9 barn under 3 år og 18 bar
over 3 år. Dette er i samsvar med vedtektene for de kommunale barehagene i Fauske
kommune.

Tabell 22 - Utvikling antall barn i kommunale og private barnehager 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

Kommunale barnehager 263 259 228 214 200

Små barn 118 118 111 116 101

Store barn 145 141 117 98 99

Andel små barn 45% 46% 49% 54% 51%

Private barnehager 147 195 208 237 245

Små barn 94 120 116 141 127

Store barn 53 75 92 96 118

Andel små barn 64% 62% 56% 59% 52%

Alle barnehager 410 454 436 451 445

Små barn 212 212 212 212 212
Store barn 198 198 198 198 198
Andel små barn 52% 47% 49% 47% 48%
Andel kommunale barneh 64% 57% 52% 47% 45%
Andel private barneh 36% 43% 48% 53% 55%
Tallene 2007 til 2010 er fra årsmelding respektive år, mens tallfor 2011 er fra målingpr september.
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Utviklingen viser at andel barn som har plass i de private barnehagene stiger. Det er ikke nye
plasser i de private barnehagene i 2011, slik at dette er i ferd med å flate ut. Andel små bar er
jevnt fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Status og forventet utvikling
Oversikt over bar bosatt i Fauske kommune under skolepliktig alder viser at de siste 2 årene
har vært en nedgang i baretalL. Nedgang i barnetall viser at vi har en overkapasitet på
barehageplasser i Sulitjelma og Valnesfjord fra august 2012. For sentrum av Fauske
inkludert Kvitblikk har vi dekt behovet for barehageplass ut fra dagens barnetall.

Rådman mener at det ikke skal være vesentlig overkapasitet i de kommunale barnehagene. I
budsjettet for 2012 er det lagt inn et innsparingskrav på 0,65 milL. kr i forventet strukturell
endring.

Styrket tilbud

Styrket barehagetilbud er budsjettert med utgangspunkt i de vedtak og tiltak som er rudt
barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i kommunale barnehager. Overføring til private
barehager ligger på egen budsjettpost i forhold til styrket barnehagetilbud. Pr september
2011 er det 14 barn med rett til spesialpedagogisk hjelp i barehagene i Fauske, i tilegg til et
bar i fosterhjem. Tiltakene som er satt i verk har en kostnadsramme på 5,1 milioner for å
dekke opp denne hjelpen i 2012. Retten til spesialpedagogisk hjelp og tilskudd til tiltak for
bar med nedsatt funksjonsevne, er en rettighet der kommunen er forpliktet til å gi bara et
forsvarlig tilbud, og yte det som er nødvendig av egne midler for at å gi disse bara et godt og
forsvarlig tilbud. Det følger ikke lengre øremerket tilskudd for å dekke opp dette.

Tilskudd private barnehager
I "forskrift om likeverdig behandling av ikke kommunale barnehager" står det i tilskudd til
driftskostnader § 4 og tilskudd til kapitalkostnader § 5, at kommunen skal kungjøre forslag
til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.
Tilskuddssatsene er beregnet ut fra budsjetterte driftskostnader til ordinær drift av kommunale
barnehager. I tilegg kommer nasjonal sats for kapitalkostnad på kr 7600.pr heltidsplass, dette
er også inkludert i satsene i tabell 23. Fauske kommune har kun ordinære private barnehager.

Tabell 23 - Tilskuddssatser private barnehager 2012 (i kr)

Satser Barn over 3 år Barn under 3 år

Fauske:
Heltidsplass 73992 146344
Prtime 34,24 67,73

Nasjonalt gj.sn.:
Heltidsplass 92600 181100
Prtime 42,8 83,8
* Inkludert kapitalkostnad på kr 7600 pr heltidsplass

** Tilskuddet blir tilpasset 91,42% av kommunale budsjettkostnader
c;* Nasjonale satser er pr rundskriv 2010 i

Oversikten viser at utgiftene til kommunale barnehager er budsjettert 20 % under
gjennomsnittssatsene for hele landet. En av årsakene til det er at barehagene i Kosmo og i
Sulitjelma har en kostnad som er 25 % høyere enn de øvige kommunale barnehagene, og kan
derfor holdes utenfor tilskuddsgrulaget til de private barnehager.
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Ramer

Tabell 24 - Budsjett 2011-2015 for enhet barnehage (i mil kr)

Barnehager Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -8,98 -9,11 -9,11 -9,11 -9,11

Sum utgifter 56,40 64,13 63,21 63,21 63,21

Sum 47,42 55,02 54,10 54,10 54,10

4.8.3 Kultur
Kulturenhetens oppgaver og utfordringer er å legge til rette for et aktivt kulturliv, og et
kulturtilbud preget av mangfold og kvalitet. Legge til rette for et bredt spekter av
kulturvirksomhet, slik at alle får mulighet til å delta og oppleve mangfoldet av kultur-uttrykk.
Enhetens arbeidsoppgaver er definert i kulturloven § 4, Opplæringslovens §13,6 og Lov om
folkebibliotek.

Enhet kultur er en av de viktigste Folkehelseenheter, hvor elementet trivsel er
gjennomgangstema. To av tiltakene i folkehelseprosjektet, ((Bymusikanten) og ((Aktiv i
Fauske)), har enheten ansvaret fòr.

Tilskudd til lag og foreninger/nasjonaldagsfeiring/kulturris/stipend
Etter økningen i 2009 har total tilskudds-størrelse vært på 1,45 mil. kr. Dette er ikke
lovpålagte oppgaver og rådmannen foreslår å redusere dette med 0,65 mil. kr. I budsjettet
gjenstår da 0,8 milL. kr. i tilskudd til lag/foreninger/prosjekter innenfor allmenn kultur og
musikkorganisasj oner.

Tidligere historiske vedtak oppheves:

. Fast årlig tilskudd Sulitjelma samfuus 150.000 kr.

. Fast årlig tiskudd Stiftelsen Sjønstå Gård 10.000 kr.

. Fast årlig tilskudd til Fauske kunstforening 26.000 kr.

. Egen tilskuddsordning til kor og korps §9 i kulturstøttereglementet oppheves.

Disse organisasjonene kommer da inn på ordinær driftsstøtte som øvrige
organisasjoner jf. § 10.

Prioriterte områder for framtida innenfor kulturidler blir festivalstøtte, nasjonaldag,
kulturpris/stipend og ordinær driftsstøtte jf. § 10 i kulturstøttereglementet.

Fauske boka og bygdebøker
Første bind av Gårdshistoria som er vedtatt i fire bind skal komme ut i 2012. Utarbeidelse av
Fauskeboka gjennomføres årlig.

Frivilighetssentralen
37 % av alle friviligsentraler i Norge drives av kommuner. øvrige drives etter andelslag,
private eller menigheter. I Fauske kommune er det en kommunal oppgave å drive
frivilighetssentralen.
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I
øvrig kultur tilbud
Biblioteket står overfor store utfordringer å komme inn i "Den nye digitale verden". Brukerne
av bibliotekene forventer at en er mer oppdatert på nye titler både innenfor bøker, mens også
innenfor nye media; film og lesebrett, spil. Dette er også en innfallsvinkel som går igjen i
Biblioteksreform 2014.

Flere utviklingsprosjekter innenfor museumsverdenen (eksempelvis Besøksgruvaog SKS,
Klungset leir) gjør at det er stor spenning på utviklingen her. Nordlandsmuseet vil gjeme ta
fatt i disse, men hvis dette skal skje kreves det reforhandling av eksisterende avtaler.

Innenfor kino er investeringer for framtida gjort, og vi er på god vei til å bli en levende
kinokommune.

Fritidsklubbene har gjennom igangsetting av fellestiltak, og at de har ansvaret for "månedens
aktiviteter" i folkehelseprosjektet Aktiv i Fauske hatt en stor økning.

Regjeringens satsning på kulturskoIen inn i SFO har Fauske kulturskole startet på.

Frivilighetsmelding
Frivilighet kan både sees på som en egen - fjerde sektor i samfuet og som en viktig
samfunnsverdi. Men frivilighet handler også om organisasjoner, finansiering, oppgaver og
samarbeid. Rådmannen foreslår å lage en kommunal frivilighetsme1ding hvor det er naturlig
å fokusere på:

. Verdier og mål for utviklingen av frivillgheten i Fauske kommune

. Kommunens politikk i forhold til de frivilige organisasjonene herunder kommunens
totale virkemiddelapparat overfor friviligheten.

. Frivillg arbeid i kommunale tjenester

. Strkturert samarbeid mellom kommunen og frivillge organisasjoner

En frivilighetsmelding må se i samenheng med foreslåtte endringer for støte til lag og
foreninger innen kultur og idrett. Rådmanen foreslår å starte arbeidet med en
frivillghetsmelding for at en i fremtiden skal få et godt grulag for en rettferdig fordeling av
kommunale midler til frivilige lag og foreninger.

Ramer

Tabell 25 -Budsjett 2011-2015 enhet kultur (i mil kr)

Kultur Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -3,01 -3,13 -3,13 -3,13 -3,13

Sum utgifter 14,17 13,97 13,97 13,97 13,97

Sum 11,16 10,84 10,84 10,84 10,84

30



4.8.4 Barne og famile enheten
Bare og famileenheten er delt inn i ansvarsområdene familesenteret og barneverntjenesten

Familiesenteret
Familesenter er et tverrfaglig tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide,
barn og ungdom. Målsetting er at familien skal møte en helhetlig og familestøtende tjeneste i
et og same hus. Mål for arbeidet i familesentret er å fremme trivseI og god helse hos bar,
unge og deres familie, samt styrke barn og unges oppvekstsvilkår og tidlig identifisere
fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos baret og i familien. I Familiesentret inngår
svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0- 5år, åpen barehage, skolehelsetjenesten i gru- og

videregående skole, helsestasjon for ungdom.

Lokalene til åpen barnehage benytes til mange ulike gruppeaktiviteter gjennom hele uken.
Helsestasjon for ungdom er godt besøkt og helsesøster både i videregående skole og
bareskolen har mye å gjøre. Nyt pålegg fra statlig hold om veiing av alle barn og individuell
oppfølging av overvektige vil øke belastningen. Det oppdages flere saker tidligere både når
det gjelder utfordringer knytet til samspil foreldre og barn, psykiske lidelser og vold i nære
relasjoner. Flere får tidlig hjelp.

0,5 stiling logoped er ikke besatt. Rådmanen foreslår at denne stilingshjemmelen inndras. I
den grad skolene/barehagene må brue ekstern logoped tjeneste må dette i fremtiden dekkes
fra skolelbarnehagebudsjett.

Bareverntjenesten
Bareverntjenesten har spesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer,
sosiale- og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og å sette inn
tiltak i forhold til dette. Tjenesten skal samarbeide med andre når dette kan bidra til å løse
oppgaver som den er pålagt etter lov. Oppgavene varierer fra mottak av meldinger,
undersøkelsesarbeid, råd og veiledning, iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak i hjemmet
og plasseringer utenfor hjemmet.

Tabell 26 - Aktivitetstall barnevern

Totalt 2010 Første halvår 2011
Nye meldinger 102 52
Undersøkelser sluttført innen fristen 55 av 106 40 av 59
Barn med hjelpetiltak i hjemmet 65 (pr 31.12.10) 75 (pr 30.06.11)
Barn med tiltak utenfor hjemmet 41 (pr 31.12.10) 39 (pr 30.06.11)
Oppfølging av fosterhjem/fosterbar 32 av 39 har fått 36 av 36 har fått

lovpålagt oppfølging lovpålagt oppfølging
Tilsyn med fosterhjem/fosterbarn 10 av 20 har fått 15 av 22 har fått

lovpålagt tilsyn lovpålagt tilsyn

Hjemmekonsulenten har vært en prøveordning i barnevernet fra januar 2010. Oppgavene er
først og fremst knyttet til veiledning og tett oppfølging av foreldrene. Målet er her å løfte
barets omsorgssituasjon opp på et tilstrekkelig nivå slik at slik at barnet kan fortsette å bo
hjemme. Hjemmekonsulenten følger også opp enkelte av våre mest sårbare ungdommer.
Siden oppstar har hjemmekonsulenten hatt oppdrag i forhold til 21 familier med til samen
37 bar.
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Barevernet har fått tildelt midlertidige stilinger for å styrke saksbehandlerkapasiteten. Utfra
den generelle økonomiske situasjonen til kommunen, samt gjennomføring av tiltak på
folkehelse rettet mot barn og unge, foreslår rådmanen å ikke videreføre en av de midlertidige
saksbehandlerstilingene.

Ramer

Tabell 27 -Budsjett 2011-2015for barne ogfamilieenheten (i mil kr)

Barne- og familie Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -3,45 -2,66 -2,66 -2,66 -2,66

Sum utgifter 28,43 31,51 31,51 31,51 31,51

Sum 24,99 28,85 28,85 28,85 28,85

4.9 Helse, omsorg og pleie

4.9.1 Fauske Helsetun
Enhetens kjerneoppgaver:

. Langtidsplasser i sykehjem til somatiske syke eldre med omfattende fusjonstap og
behov for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personelL.

. Langtidsplasser i sykehjem for personer med demens med spesielle behov for

skjerming og kvalifisert personell
. Rehabiliteringsavdelingen er en tidsbegrenset" trenigsopphold" som skal hjelpe

pasienter etter en skade, eller sviktende helse slik at du skal bli i stand til å klare deg
selv best mulig.

Tabell 28 - Brukere Fauske helsetun pr oktober 2011

'Status pasientkategorier okt 2011
Somatikk 39

Skjermet 24
Rehabilitering 1

Avlasning 2

Korttid 7

Totalt 73

Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten medfører behov for økt/endret
kompetanse og mer omfattende behandlingstilbud innenfor sykehjemstjenesten. Videre
forventes et enda større press på sykehjemsplasser utover det tibudet som gis i dag, dette
nytet opp mot samhandlingsreformen. Videre er det vekst av yngre pasienter med
samensatte diagnoser som demens, psykiatri, rus, somatisk og funksjonshemninger som
krever kompetanse og bemaning som må styrkes.

Det foreligger ingen bruer/ansatte undersøkelse i sykehjemstjenesten. Det foreligger få
klagesaker fra pasienter på tjenesten som gis. Legeårsverk og fysioterapeutårsverk i forhold til
antall institusjonsplasser er lavere enn gjennomsnitt for Nordland og landet forøvrig. Ny
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administrativ strutur har styrket ledelse og den faglige samandlingen mellom avdelingen,
som igjen styrker kvaliteten.

Det er den siste tiden flere forhold som gir gru til bekymring for kvaliteten og
arbeidsforholdene til ansatte ved sykehjemmet. Det er avvik og bekymring fra Rehab-
avdelingen. De har stor variasjon av pasientkategorier og drifter dobbeltrom under alt for
dårlige fysiske arbeidsforhold, Rapport fra Hemis fastslår store utfordringer på det fysiske
arbeidsmiljøet, høy pleietyngde, svak bemaning og mangel på hjelpemidler ved avdeling G.

Budsjettet for 2012 er bygd opp på en ny måte på bakgrunn av ny administrativ struktur,
kategorisert innenfor de ulike ansvarsområdene til avdelingsledere. Det har vært en svært
krevende prosess. Særlig jobben med å forstå og sikre stilingshjemler på Helsetunet 2 har
vært krevende pga svak vedlikehold av turuser, stilingshjemler og budsjett. Det har vært
krevende tidsramer, kvalitetssikringen kan være preget av dette. Det vil bli en bedre
økonomistyring med styrking av ledelsen ved enheten.

Avdelinger har i perioder et større behov for pleie og sykepleierkompetanse en hva som ligger
i grunnbemanningen, Det er krevende å lage en god prognose, men utviklingen tyder på stadig
flere krevende pasienter som krever mer ressurser. Når sykehjemmet etablerer korttidsplasser
vil nok dette også medføre økt behov for å sikre forsvarligheten i tilbudet. Enheten er i gang
med et arbeid med å evaluere de tiltak som har pågått lenge, og vi avslutter tiltak der vi ser det
er forsvarlig.

4

Bruken av vikarer har vært svært høyt i 2011. En del av dette skyldes hovedsakelig dårlig
ferieplanlegging, men høyt sykefravær påvirker også vikarbruen. En er allerede nå i gang
med neste års ferieplanlegging, hvor den viktigste endringen er at ferien skal avvikles i tre
puljer. Belastningen på organisasjonen vil da bli mindre og vikarutgiftene ved
hovedferieavviklingen skal bli lavere enn i 2011.

Mange deltidsstilinger i pleie og omsorg skyldes manglende helgedekning når det praktiseres
at en kun går vakt hver 3. helg i heltidsstiling. Differansen dekkes opp med deltidsstilinger. I
tillegg er det tette "skott" mellom avdelingene som gir små og lite fleksible turusordninger.
En har ikke lyktes å finne optimale løsninger på uønsket deltid. Så langt er det klar at
vikarbanen ikke bidrar til å løse utfordringene. Rådmannen foreslår derfor å legge ned
vikarbanken. Dette berører 6,4 årsverk og en budsjettreduksjon på totalt 3,5 milL. kr som
fordeler seg med 1,2 mil. kr på hjemmetjenesten og 2,3 mil. kr. kr på sykehjemmet. De som
blir berørt overføres til sykehjemmet i vakante stilinger eller de går inn i vakante stilinger
når disse oppstår.

Det er behov for bedre kontroll og styring av bemaningen ved sykehjemmet og
hjemmetjenesten. Rådmannen er opptatt av at utgiftene til vikarer må komme under kontroll.
For å oppnå dette vil det bli vurdert om et felles bemannngskontor kan være en løsning. Det
innebærer at all planlegging og styring av bemaning utføres av et spesialisert
bemaningskontor, slik at de ulike avdelingssykepleiere kan fokusere på brukerne og ledelse
av avdelingene. 1,5 årsverk merkantilt personell som gjenstår fra vikartjenesten kan benytes
på et bemaningskontor. I tilegg til bedre organisering av operativ bemanning må en også
vurdere ulike former for turnuser, graden av helgearbeid, deltidsstilinger, større grad av
fleksibilitet, samt belønningssystemer. Det er også mulig at grunnbemaning må vurderes for
å få kontroll med ressursbruken. Etableringen av et bemanningskontor og klargjøring av
rammebetingelsene og rutiner må avklares raskt.
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Rammer

Tabell 29 - Budsjett 2011-2015 for Fauske helse tun (i mil kr)

Sykehjem Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -18,88 -14,46 -14,46 -14,46 -14,46
Sum utgifter 74,11 66,80 66,80 66,80 66,80
Sum 55,22 52,34 52,34 52,34 52,34

4.9.2 Hjemmetjenesten
Enhetens kjerneoppgaver:

· Hjemmesykepleie til brukere med omfattende behov for hjelp for medisinsk tilsyn og
pleie og tilhørende kvalifisert personell.

· Praktisk bistand til brukere med behov for hjelp og tilrettelegging for å kune bo
lengst mulig i egen bolig.

· Langtidsplasser i boliger med heldøgnsomsorg til brukere med omfattende behov for

hjelp for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personelL.

· Langtidsplasser i bolig med heldøgnsomsorg for demente med spesielle behov for

skjerming og kvalifisert personelL.
· Omsorgsboliger tilrettelagte boliger for de som ikke lenger kan bo i egen bolig
· Miljø og aktivitet tilbud til hjemmeboende, dagsenter til sykehjemsbeboer, tilbud til

slagramede, trim og gåturer, fester og tilstelninger.
· Støttekontakt og avlastningstilbud støtte til personer som trenger hjelp til å

opprettholde eget funksjonsnivå.
· Kreftsykepleie gir bistand til brukere som er alvorlig syk og døende, hovedsakelig

med kreftdiagnose. Veiledning av personale ved alle enhetene.

Hjemmetjenesten har 401 bruere som har ett tilbud. Av disse er det 29 som bor i bolig med
heldøgns omsorg. De som i dag bor på institusjon med heldøgns omsorg er beboere med
omfattende hjelpebehov. Utviklingen i hjemmesykepleien viser en økning i bruere som
krever mere avansert medisinsk behandling, pleie og tilsyn. Sykehuset skriver bruerne
tidligere ut til hjemmet, noe som gjør at det kreves en tettere oppfølging i forbindelse med
behandling.

Tilgang på rehabilteringsplasser og avlastningsplasser er for liten ut fra dagens behov, dette
fører til at de som bor hjemme krever større oppfølging og mere ressurser fra
hjemmesykepleien. Miljø og aktivitet har ett dagtilbud til hjemmeboende og institusjon, samt
ett tilbud på ettermiddagstid en dag i uka. Totalt er det ca. 140 personer som benyter dette
tilbudet. Stadig dårligere bruere og økt medisinsk behandling i hjemmet, krever økt
samhandling med sykehus, fastlege og andre samarbeidsparnere.

På lik linje med sykehjemmet er det en utfordring å styre ressursbruen på en slik måte at
utgiftene til vikarer holdes innenfor budsjettet. For at sykehjemmet og hjemmetjenesten skal
få de samme ramebetingelsene er vikarutgiftene til hjemmetjenestene redusert i budsjett
2012 i forhold til 2011. Se eget punkt om vikarbruk for kommunen.

Kombinert med at rådmannen også foreslår å ta bort vikarbanen må også hjemmetjenesten
gå igjennom hvordan bemanningen planlegges og styres. Viser til tilsvarende utfordring for
sykehjemmet og at etableringen av et bemanningskontor blir felles for begge enheter.
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Rammer

Tabell 30 - Budsjett 2011-2015 for enhet hjemmetjenesten (i mil kr)

Hjemmetjenesten Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -9,22 -10,57 -10,57 -10,57 -10,57
Sum utgifter 58,60 60,81 60,81 60,81 60,81

Sum 49,38 50,25 50,25 50,25 50,25

4.9.3 Helse
Enhetens oppgaver er å gi et godt helsetilbud til kommunens innbyggere basert på både gode
kurative tjenester og folkehelseperspektivet med forebyggende helsearbeid og rehabilitering.

Helseenheten har ansvaret for fastlegeordning for innbyggere og interkommunal legevakt
sammen med Sørfold kommune. Ustabil legedekning gir høyere kostnader på legetjenester
med mindre inndekning i forhold til inntekter. Fremover blir det viktig å stabilisere
legedekningen, forsterke kommuneoverlegestiling som mer aktiv deltaker i kommunens
planlegging og styrking av tilsynslegebehov. Jfr. Samhandlingsreforr. Fra 1.1 2012 er det
planlagt at Bodø legevakt skal overta forridlingsansvar i forhold til legevakt. Dette er i dag
formidlet via AMK. Det er ikke oppgitt noen planer i forhold til ressurser.

Innen Rus/psykiatri er det 156 registrerte brukere av tjenesten. Det er behov for åjobbe mer
med hva som skal være kommunens tilbud innenfor rus/psykiatri: lavterskel, oppfølging rus i
forhold til overføring av stilinger fra NAV, dagtilbud og aktivitet. Det er en stabil
brukergrppe i forhold til ergoterapi, men mer komplekse og mer ressurskrevende saker. Det
er behov for å styrke rehabiltering og oppfølging institusjon. Stor økning av brukere på
Frisklivssentral. Frisklivssentralen når mange bruere med lav bruk av økonomiske ressurser.
Det samme kan sies om lavterskeltilbud rus.

Konsekvenser budsjettforslag 2012:
· Budsjettforslaget innebærer overføring av 2 årsverk fra NAV i forhold til

rus arbeid, inkL. driftsmidler til dette arbeid.

· Økning av ressurser til Frisklivssentral på 0,5 årsverk.
· Overført 0,5 årsverk kommuneoverlege til rådmannens stab

· Beregnet samme ressursbru og statlige tilskudd til kommunalt rusarbeid og
tilskudd til boligsosialt arbeid som i 201 1. Fauske kommune vil ikke få vite om
disse tilskuddene blir tilsvarende 2011 før mars/april 2012.

· Økte driftstilskudd fysioterapi 378.000 kr. fra 2011 til 2012. 12011 ble tilskuddet
basert på ASA 4313 fra 2009, da det var brudd i forhandlingene mellom partene.
Derfor er økningen på årets budsjett egentlig en økning fra 2009 til 2012.

· Lagt inn 508.000 kr. i økning til Krisesenter - Of. K-sak 75/10)
· Redusert ressursene i rus/psy. med 0,3 årsverk
· Stillngen som diabetessykepleier er ikke videreført i 2012 da NLSH ikke har

videreført prosjektet i 2012. Stilingen er tatt ut av budsjett 2012.

Ramer
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Tabell 31 - Budsjett 2011-2015 for enhet helse (i mil kr)

Helse Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -8,75 -8,73 -8,73 -8,73 -8,73
Sum utgifter 36,77 41,01 41,01 41,01 41,01

Sum 28,01 32,28 32,28 32,28 32,28

4.9.4 Miljø og habiltering
Enhetens hovedoppgave er å gi bruerne helhetlig omsorg og bistand slik at de kan utnyte
egne ressurser og muligheter til å nå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på, .
egne premisser.

Mange av bruerne har støtekontakt slik at dehar mulighet for å delta i aktiviteter basert på
individuelle interesser. Det er vanskelig å rekrttere egnede personer til disse oppgavene og
gj ennomtrekken er stor.

Oppfølging/rullering av boligsosial plan. Planlagt bolig i Torggata 16 er fylt opp og nye
bruere er kommet tiL. Vi har et udekket behov for boliger, bare to av de som nå bor i
Seljeveien 2a vil få plass i ((nye Torggt.)), Flere av våre bruere faller utenfor NA V -systemet i
forhold til arbeid. Det er et behov for "lavterskel" dagtilbud, dette gjenspeiler seg i behovet
for bemanring på dagtid.

Bruergruppen består av personer med medfødt nedsatt kognitiv funksjonsevne av ulik grad.
Enkelte har i tilegg atferdsproblematikk og/eller psykiatriske diagnoser. Enheten behandler
også søknader om avlastning for barn som har ADHD, der familen har et særlig tyngende
omsorgsarbeid. De aller fleste av disse bara har normal kognitiv funksjon.
Brukergruppen består av forholdsvis unge mennesker. 55 personer har pr. tiden vedtak fra
miljø og habilteringstjenesten, dette er en øking med 12 personer siden april 2010.

Bare- og famileenheten kjenner til flere små bar som de mener vil ha behov for bistand fra
vår enhet i forholdsvis nær fremtid. I tilegg har vi fått signaler om at det planlegges at en ung
dame med behov for heldøgns omsorg skal flyte fra Sørfold til Fauske i 2012. En bruker
kommer tilbake til kommunen ved årsskiftet etter langtidsbehandling ved psykiatrisk sykehus.

Tildeling av bistand gjøres etter kartlegging av den enkeltes individuelle behov. Heldøgns
drift på 5 ulike steder fordyrer driften betraktelig.

Ramer

Tabell 32 - Budsjett 2011-2015 for enhet miljø og habilitering (i mil kr)

Miljø- og habilitering Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -5,23 -6,14 -6,14 -6,14 -6,14
Sum utgifter 23,67 25,38 25,38 25,38 25,38

Sum 18,43 19,25 19,25 19,25 19,25

4.9.5 Fauske Storkjøkken
Enhetens oppgaver omfatter produksjon av mat og utkjøring av mat til institusjoner og eldre
hjemmeboende i Fauske kommune. Produksjonen foregår på dagtid 5 dager i uka og ikke i
helgene.
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Kjøkkenet har over lang tid hatt svært høyt sykefravær. Situasjonen er bedre nå, men er
fortsatt bekymringsverdig. Ved fravær er det nødvendig å leie inn vikarer for å holde
produksjonen gående. Høyt sykefravær har medført stort bruk av vikarer.

Det er i dag registret ca. 130 personer ved sykehjem/paviljonger som får levert mat fra
storkjøkkenet. Videre det pr i dag 37 hjemmeboende, dvs. 22 % av brukerne, som får levert
mat fra storkjøkkenet.

I forhold til dimensjonering av kjøkkenet er matproduksjonen lav. Det er gjort forsøk på å
rekrttere nye kunder uten at det har ført fram. I tilegg vuderes det at husleie for høy, det er
tidligere gjort forsøk på reforhandling uten at det har lykkes. Kjøkkenet har nå vært i full drift
i 5 år og en begynner å se behov for fornying av kjøkkenutstyret. Utgiftene til fornying og
vedlikehold vil øke i tiden fremover.

Budsjettet for 2012 er i en videreføring av driftsnivået i 2011. Dette innebærer for 2012 en
netto utgift for Fauske kommune på 2,9 mil kr. Ca. 80 % av produksjonen går til kommunens
egne institusjoner, slik at en økning av betalingssatsen fra egne institusjoner vil ikke redusere
utgiftene for kommunen som helhet. Dersom utgiftene skal reduseres må inntektene fra
hjemmeboende bruere økes. Med en porsjonspris på 66 kr og kun 37 hjemmeboende bruere
er inntektspotensialet fra denne gruppen begrenset.

Rådmanen foreslår å utrede alle forhold rudt storkjøkkenet for å redusere netto utgift for
Fauske kommune.
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Tabell 33 - Budsjett 2011-2015 for enhet Fauske storkjøkken (i mil kr)

Kjøkkendrift Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter ~6,50 -6,60 -6,60 -6,60 -6,60
Sum utgifter 9,11 9,48 9,48 9,48 9,48

Sum 2,62 2,88 2,88 2,88 2,88

4.10 NAV
NAVs hovedoppgaver kan samenfattes i følgende momenter:

· Bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet,
heruder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme
overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunet.

· Bistå mennesker slik at de kommer ut i arbeid og aktivitet. Unge voksne fra 18 -
25 år er inne i en viktig fase i livet både i forhold til utdaning og arbeid. NAV har
god samandling med OT-tjenesten i forhold til å fange opp ungdom som ikke
takler overgangen til- eller faller ut av videregående skole. Aldergruppen
prioriteres av NAV.

. Ivareta introduksjonsprogrammet for nye flyktninger.

· Finne midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv. NAV har over en lengre
periode hatt store utfordringer med å skaffe midlertidig botilbud til de som ikke
kan skaffe dette selv. I en del tilfeller må enheten ta i bruk unødvendig dyre
virkemidler for å forsøke å ivareta kommunens forpliktelser. NA V forventer at
utfordringer med midlertidig botilbud også vil vedvare utover i 2012.
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En forenklet oversikt viser en økning i antallet livsoppholdsmottakere. Det er en økning i
andelen mottakere under 25 år.

Tabell 34 - Bruker tall for NAV

2009 2010 2011

(Pr. juli)

Andel søknader behandlet innen 1 89% 83 % 77%
mnd
Livsoppholdsmottakere -c 25 år snitt 14 16 22
pr mnd 

Livsoppholdsmottakere totalt snitt pr 44 50 56
mnd

Enheten jobber kontinuerlig med å levere best mulig kvalitet på de oppgaver den er satt til å
forvalte. Når det gjelder nivå på kvalitet, så forholder enheten seg til gjeldende lovverk og
rudskriv. Dialog og brukermedvirkning er viktige prinsipper i enhetens oppgaveløsning.

Rammer

Tabell 35 -Budsjett 2011-2015 for enhet NAV (i mil kr)

NAV Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -1/83 -0/74 -0/74 -0/74 .0/74
Sum utgifter 18,97 18/44 18/44 18/44 18/44

Sum 17/14 17/70 17/70 17/70 17/70

4.11 Integrering
Enheten integrering består av Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter.

Enheténs oppgaver
. Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger
. Arbeide for integrering og likestiling

. Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/an raskest blir

selvhjulpen og en aktiv deltaker i samfunnet
. Tilby helårlig introduksjonsprogram til alle nyankomne flyktninger

. Tilby norsk med samfuskunnskap for minoritetsspråklige

. Tilby gruskoleopplærìng for voksne

. Tilby spesialundervisning for utenlandske og norske elever

Enhetens utfordringer på kort sikt er å få en ny, samlet enhet til å fungere best mulig, spesielt
med tane på å utnyte de samlede ressursene/potensialene som der ligger til en bedre tjeneste.
Det er mange som har krav på undervisning, slik at er en utfordring å få til tilstrekkelig
kapasitet på egnede undervisningslokaler. Videre er overgangen fra introduksjonsprogram til
arbeidsliv en utfordring, samt å tilpasse boliger til endret flyktningestrøm.
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Totalt antall flyktninger ved årsskiftet 201112012 er ca. 125.1 Det er beregnet bosetting av 18
nye flyktninger årlig, samt eventuelt familegjenforente. Elevtallet på Voksenpedagogisk
senter varierer i løpet av skoleåret. Det totale antallet per skoleår ligger i overkant av 50.

Inntektene vil variere ift. antall bosatte og elever ved Voksenpedagogisk senter. Utgiftene
følger stort sett opptrukne retningslinjer, særlig gjelder dette utgifter til etableringer, normer
for økonomisk hjelp (NAV satser), introduksjonslønn m.v.
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Tabell 36 - Budsjett 2011-2015 for enhet integrering (i mil kr)

Integreringsenhet Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
Sum inntekter -3,76 -3,39 -3,39 -3,39 -3,39
Sum utgifter 12,29 13,84 13,84 13,84 13,84

Sum 8,53 10,45 10,45 10,45 10,45

4.12 Plan, eiendom og VVA

4.12.1 Plan utvikling
Enhetens oppgaver omfatter tjenester vedrørende kommunens arealplanlegging,
arealforvaltning, kart og oppmåling, delings- og byggesaker, landbruksforvaltning og andre
forvaltningsoppgaver, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av infrastruktur og kommunale
investeringsoppgaver.

Tjenesteproduksjonen i enheten bærer preg av at det er stor byggeaktivitet i kommunen. Det
er stort tilfang av saker til behandling ved enheten. Samtidig er det utfordringer knytet til
rekrttering av ingeniører. Vakanse i stilinger medfører økt arbeidspress for de øvrige ansatte
ved enheten.

Enheten har mange kunder av ulike kategorier. Fellestrekk er at kundene har forventninger til
rask og kvalitativt god saksbehandling. De fleste sakskategorier har frister for saksbehandling
i hht. krav i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven eller matrikkelloven.

Salten kommunerevisj on har i 2011 kartlagt og beskrevet responstid i byggesak.
Hovedkonkusjonen er at; "forholdene i byggesakskontoret i Fauske kommune betegnes som
gode". Saksbehandler har et godt system, rutiner og en del dokumentasjon for kvalitetssikring
er på plass." Enheten har erfare og godt skolerte saksbehandlere. Det utføres kvalitativ god

saksbehandling i alle ledd.
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Tabell 37 - Budsjett 2011-2015 for enhet plan og utvikling (i mil kr)

Plan utvikling Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -7,46 -12,20 -9,60 -9,60 -9,60
Sum utgifter 12,01 16,10 13,50 13,50 13,50

Sum 4,55 3,90 3,90 3,90 3,90
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4.12.2 Vei, VanD og Avløp
Enhetens oppgaver

. Enhet VV A har vedlikeholdsansvaret for ca. 140 km vei, samt alle parkeringsplasser
som er tilknytet kommunale bygg og utfartsområder. I tilegg drifter enheten ca. 2000
gatelyspunkter. Forestå vedlikehold/opprusting av kommunale veier/parkeringsplasser
i henhold til vedtatte budsjett, samt sørge for at veiene er aven slik beskaffenhet at
alle kan ferdes trygt.

. Levere van til abonnentene i henhold til drikkevannsforskriftene og sikre godt
vedlikehold av ledningsnett og vanbehandlingsanlegg.

. Sørge for at håndteringen av slam og avløpsvan er i samsvar med miljøkravene.

Hindre tilbakeslag i ledningsnettet, samt arbeide aktivt for å skile overvann fra
avløpsnettet.

. Betjene Finneid kai for båtanløp og sørge for at aktiviteten på kaiområdet er

sikker/forsvarlig

Vei og gatelys
De siste års vintrers værmønster viser en økning av behovet for vintervedlikehold. Budsjettet
er ikke endret vesentlig fra 201 1. Dersom vi får en hard vinter vil dette medføre til redusert
sommervedlikehold. I forbindelse med at mange grusveier er opprustet erfares det at det
kreves større mengder med klorkalsium (dempe støv). Viktig for å ivareta investeringene som
er gjort. Vedlikehold/service av veihøvel, hjullaster og flerbruksbil nærmer seg 10 år og den
relativt høye alderen på dette utstyret genererer økende vedlikeholdsutgifter.

Vintervedlikehold utføres gjennom avtaler med private entreprenører: Etter å ha kontrahert
nye 3+ 1 års avtaler for vintervedlikehold medfører det en økning som er lagt inn i budsjettet
for 2012.

Vansektoren
Det er et økt vedlikeholdsbehov av teknske innetninger til kommunens tre
vannbehandlingsanlegg. Dette er arbeid som ikke kan utsettes og vil kreve noe overtid.
Utgifter til vedlikehold vil øke pga. inngått avtale med ekstern VT A for dam Stengvan, samt
revurdering av dammen. Videre vil Igangsetting av nyt vanbehandlingsanlegg Valnesfjord
kreve et større energibehov. Øknng er basert på kjente tall fra eksisterende oson anlegg

Tidligere år har vi ikke budsjettert med avskrivninger. Dette har gitt et galt bilde brutto
driftsresultat, samtidig som budsjett for VAR-sektor også har gitt et feil bilde i forhold til
regnskap ved slutten av året. Derfor budsjetterer det fra og med budsjett 2012 med
avskrivninger, spesifisert på VAR-sektor, og resten på en sekkepost.

Avløpssektoren
Tidligere år har vi ikke budsjettert med avskrvninger. Dette har gitt et galt bilde brutto
driftsresultat, samtidig som budsjett for VAR-sektor også har gitt et feil bilde i forhold til
regnskap ved slutten av året. Fra budsjett 2012 budsjetteres det med avskrivninger, spesifisert
på VAR-sektor, og resten på en sekkepost. Avskrivninger har ingen betydning for
kommunens netto driftsresultat og årsresultat.
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Tabell 38 - Budsjett 2011-2015 for vei og gatelys, eks selvkost (i mill kr)

Vei og gatelys Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -1,88 -2,04 -2,04 -2,04 -2,04

Sum utgifter 9,28 10,67 10,67 10,67 10,67
Sum 7,40 8,63 8,63 8,63 8,63

4.12.3 Bygg, park og idrett

Enheten for bygg, park og idrett skal drifte og vedlikeholde kommunale anlegg innen bygg,
park- og idrettsanlegg slik at de fungerer optimalt for våre bruere og oppfyller gjeldende
krav og regelverk. Dette utføres i tråd med tildelte budsjettramer

Største utfordringer
. Verdibevarende vedlikehold på våre bygg og anegg

. Enøk-tiltak for å redusere energiforbruket

· Renholdstìlinger til ungdomsklubben, kulturskoIen , driftsbygg, møterom og fysak

rom helsetunet
. Gode backup-løsninger ved fravær

Vikarbru er i hovedsak knytet til renhold. Fravær i renhold har nulltoleranse før det tas inn
vikar. Innen renhold tas det også inn ferievikar på alle bygg unntatt skolen. Det tas ikke inn
ferievikar i andre stilinger.

Fauske kommune har i dag ca. 50 000m2 bygg og siste avlagte regnskap 2010 viser følgende
ca. fordeling :

Vedlikehold bygg inkl serviceavtaler m2 pris på
Energi m2 pris på
Renholdet
Forvaltning
Drift bygg(forsikring,renovasjon,
vakt/alareis og vaktmester)

kr 69
kr. 239
kr. 244
kr. 41

kr 154

Ut fra tilgjengelige ressurser oppfattes den kvaliteten som leveres middels bra. Hovedgrunnen
til at kvaliteten ikke kan rangeres høyere er for liten ressursinnsats på vedlikehold. For bedre
styring med vedlikehold og drift av bygg arbeides det med å skaffe et felles web-basert FDVU
program (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling) for kommunene i Salten untatt Bodø.

Det foreslås følgende tiltak for enheten:
· Redusere strømutgiftene med 0,5 mil. kr, gjennom redusert forbru og/eller salg av

eiendom. Kraftprisen er sikret mot systempris for 80 % av forventet forbru på
ordinære anlegg. Da områdetilegget, el~kje1er og de siste 20 % forventet forbruk til
ordinære anlegg er flytende, og med administrative tilegg forutsetter for 2012 på
40,5 ørelkwh. Totalt med nettleie er prisen 0,795 ørelkwh.

. Midlertidig stenging av badet i Sulitjelma i 2012. Det vil gi en bespares på 0,42

mil kr i strøm og bemanning. Dette er ikke videreført i planperioden 2013-2015.

41



. Enheten har 1,8 vakante vaktmesterstilinger. Det foreslåes at disse stilingene

trekkes inn og at oppgavene omorganiseres innenfor tilgjengelige ressurser.
Enheten har ansvaret for tildeling av ulik driftsstøtte til idrettslag. Det forslåes at
dette reduseres med 0,16 milL. kr. Gjenstående midler til driftsstøtte på kr 0,2 mil.
kr prioriteres til aktiviteter for bar under 12 år.

Salg av eiendommer vil også redusere utgiften til vedlikehold og drift, samt at det vil være et
bidrag til finansiering av investeringer. Rådmanen vil komme tilbake til hvilke eiendommer
som kan selges.
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Tabell 39-Budsjett 2011-2015 for enhet bygg, eiendom og idrett (i mil kr)

Bygg-eiendom-Idrett Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Sum inntekter -7,22 -7,35 -7,54 -7,54 -7,54
Sum utgifter 48,27 46,72 47,34 47,34 47,34

Sum 41,06 39,37 39,80 39,80 39,80

5.0 Investeringer

5.1 Ordinære investeringer

De siste årene har investeringene vært finansiert gjennom nye låneopptak. Over tid er dette en
uheldig situasjon som vil belaste driftsbudsjettet med økte avdrag og renter og rådmanen har
i denne økonomiplanen lagt opp til at deler av investeringene også skal finansieres gjennom
bru av avsatte kapitalmidler, samt en forsiktig realìsering av andre kapitalmidler (eiendom).

Mva-kompensasjon for investeringer inngår også i sin helhet i finansieringen.

Økonomiplanen bygger i stor utstrekning på gjeldende investeringsplan. Sulitjelma skole og
Vestmyra skole er de store prosjektene og utgjør nærmere 90 % av investeringene i perioden
(utenom VA).

For å redusere driftsbelastningen av økte kapitalkostnader er det lagt opp til delfinansiering av
investeringer med salg av eiendommer og bruk av ubundne investeringsfondsmidler på 30
mil kr. Totalt er det 53,5 mil kr tilgjengelig på ubundet investeringsfond. Basert på

rådmannens forslag vil det gi følgende konsekvenser for vår rente og avdragsbelastning i
årene fremover.
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Tabell 40 - Ordinære investeringer i perioden 2012-2015

/'

Tidligere Investeringer i perioden (i 1000 kr)
Ordinær investering: bevilget 2012 2013 2014 2015

Skolemateriell 1000 1000 1000 - -

Vestmyra skole 12000 11000 93000 100000 -

Sulitjelma skole - 20000 10000 - -

Aksjon skolevei 200 200 200 200 -

Erikstad kirkegård 5900 2450 - - -

Boliger miljø/habilitering 2500 - - - -

Boliger Tareveien 830 - - - -

Boliger Blåskjellveien 5050 - - - -

Oppgradering gatelys 500 500 500 500 500

Tilrettelegging samh. Reformen - 2200 - - -

Lastebil - 2300 - - -

IT utstyr 1760 1200 800 800 800

Servicebygg Erikstad kirkegård 4100 - - - -

Oppgrade ri ngeksiste re nde eie ndomsr 2000 2000 2000 2000 2000
Oppgradering maskinpark - - 2000 2000 2000
Vei investeringer 10000 - - - -

Erikstad Barnehage 800 - - - -

Sulitjelma Barnehage 600 - 500 - -

Eldre boliger Eiavn (Demensboliger) 2000 - - - -

Telefoni 2000 - - - -

Kaldlager Fauske idrettshall 2000 - - - -

Steamkjelebil 800 - - - -

Traktor 200 - - - -

Aktivitetsbuss 715 - - - -

Feiemaskin 1100 - - - -

Reguleingsplan Krokdalsmyra 500 - - - -

Sum 42850 110000 105500 5300
Mva kompensasjon -8570 -22000 -21100 -1060
Salg av eiendom -1000 -2000 -2000 -2000
Bruk av ubundet ¡nv fond - -15000 -15000 -

Nye lån ord investering 33280 71000 67400 2240

Det forutsettes en gradvis økning i renteutvikling i perioden, slik at fra 2016 forutsettes det et
rentenivå på 5 %. Risikoen kan reduseres ved å øke andelen lån på fastrente, men dette vil gi
en høyere rente på kort sikt.

Figur 1 og Figur 2 viser at forslag til investeringsnivå vil øke driftsutgiftene yterligere. Selv
om det er viss usikkerhet i tallene er konsekvensene av investeringsplanen at driftsnivået på
de ulike enhetene må effektiviseres/reduseres for å kunne håndterer økte kapitalkostnader.
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Figur 2 - Utvikling kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2012
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Figur 3 - Endring kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2012
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Alternativet til bruk av investeringsfond er å redusere investeringsnivået for å holde nivået på
kapitalkostnadene. Dersom eri ønsker å redusere økning i kapitalkostnadene må omfanget av
investeringene reduseres og/eller bruen av investerings fond må økes.

Figur 4 - Utvikling kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2012 uten bruk av
investeringsfondsmidler
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Figur 4 viser at gjennomføringen av investeringsplanen uten bruk av fond vil medføre
ytterligere økte kapitalkostnadene fra 2013 som må belastes driften. Effektiviseringskravet til
drift vil dermed øke.

I tilegg til de prosjekter som inngår i økonomiplanen, er det uttrykt politiske ønsker om en
rekke prosjekter. Dette gjelder bL.a.:

Skoleutbygging (Valnesfjord og Hauan)
Flerbrukshall Valnesfj ord
Fotballhall (delfinansiering)

Barehager (Sulitjelma og Erikstad)
Boliger vanskeligstilte
Kulturhus

I inneværende økonomiplan er det avsatt midler til planlegging av nye demensboliger i
Eiaveien i hht HO-planen. Planarbeidet er igangsatt og rådmanen forutsetter å komme
tilbake til dette prosjektet i egen sak når omfang og alternative realiseringsformer er nærmere
utredet.

Det samme gjelder også boligprosjektet i Torggt 16. Her er det i 2011 avsatt 5 mil kr som
foreløpig kommunal egenkapitaL. Dersom prosjektet må realiseres i kommunal regi må
økonomiplanen endres i hht dette. Det vesentligste av kapitalutgiftene vil imidlertid dekkes
inn gjennom husleie. Prosjektet vil også ha en positiv effekt på ordinære driftsutgifter.

Nærmere om prosjektene i økonomiplanen:

Skolemateriell
Tidligere vedtak i økonomiplan følges opp og dette prosjektet avsluttes i 2013. Benytes i
hovedsak til gjennomføring av det "digitale klasserom".

Vestmvra skole
I hht kommunestyrevedtak utredes nå ramene for bygging av ny 1 - 10 skole på Vestmyra.
Kostnadsoverslaget baserer seg på de foreløpige beregningene som lå til grun for

kommunestyrets vedtak.

Investeringen er svært betydelig og som rådmannen har nevnt tidligere i budsjett
2012/økonomiplan 2013-2015 er det nå nødvendig å foreta en gjennomgang av
skolestruturen i Fauske kommune. Utbyggingen på Vestmyra kombinert med en antatt
fortsatt nedgang i elevtallet i kommunen tilsier at prosjektet på Vestmyra må gjennomføres på
en slik måte at kommunen oppnår nødvendige driftsmessige effekter. Samtidig som en legger
et gruag for at kvaliteten på skoletilbud blir ivaretatt på en best mulig måte.

Rådmanen vil i tråd med kommunestyrets vedtak legge fram en sak vedr Vestmyra skole
som vil måtte behandles parallelt med budsjett/økonomiplan. Heri forventer rådmanen også
at det kan utløse alternative lokaler for Erikstad barnehage.

Sulitjelma skole
Prosjektet er nå ute på anbud og de endelige kostnadene vil snar være klare.
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Rådmanen legger ikke skjul på at utviklingen i elevtallet i Sulitjelma, spesielt på
ungdomstrinnet, er utfordrende. Samtidig er barnetallet i barehagen synkende. For neste
barnehageår er det foreløpig registrert behov for 5 bar (= 8 plasser).

Barnehagen trenger i høyeste grad nye lokaler. Rådmanen finner imidlertid grunnlag for å
avvente en beslutning om bygging av nye lokaler for barehagen til det foreligger en bedre
oversikt over det samlede arealbehovet for skolen og barnehagen.

Erikstad kirkegård/servicebygg
Arbeidet med utvidelsen av kirkegården er nå i gang. Gruarbeidene for servicebygget
likeså. Det er imidlertid avdekket betydelige utfordringer med gruforholdene i området.
Bygging av servicebygget kan slik situasjonen er ikke startes før tidligst våren 2013.
Dersom forutsetningene for disse prosjektene skulle endre seg forutsetter rådmanen å
komme tilbake til dette.

Oppgradering gatelys
Rådmanen følger opp oppgraderingsprogrammet for gatelys. Dette forventes å ha en positiv
effekt på energikostnadene. Tiltaket er også i tråd med vedtatt miljøplan.

Oppgradering eksisterende bygningsmasse
Også dette er en oppfølging av det oppgraderingsprogramet som ble etablert i gjeldende
økonomiplan. Det legges fortsatt til gru at paviljongene fortsatt skal prioriteres.

Tilrettelegging for samandlingsreformen
Det må tilrettelegges for utskrivningsklare pasienter. Rehabiltering etableres også som
kortidsavdeling med totalt 5 doble rom. Videre så skal alle våre langtidsavdelinger legge
forholdene til rette for etablering av minimum 1 doble rom. Med disse tiltakene mener en at
det gir koinunen mulighet til å overføre utskrivningsklare pasienter fra sykehuset uten at det
påløper for mye kostnader.

Lastebil! oppgradering maskinpark.
For 2012 har enhet VVA behov for å skifte ut en lastebiL. En velfugerende maskinpark er
ofte en forutsetning for at flere enheter skal kunne ivareta sin tjenesteproduksjon på en
kostnadseffektiv måte. Rådmannen har derfor foreslått et årlig beløp til oppgradering av

kommunens maskinpark.

5.2 Investeringer i VA-området

I hht godkjente hovedplaner for vann og avløp er det avsatt til sammen 10 mil kr årlig. Dette
medgår i hovedsak til nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett.

Det er også foreslått avsatt midler til nyt renseanlegg for Østerkløft avløpsanlegg.

Rådmannen vil ellers rette oppmerksomheten mot avløpssituasjonen i Sulitjelma. Rensing av
kloak i Sulitjelma utredes nå og det må forventes å bli en svært kostnadskrevende oppgave.
Det er ikke avsatt midler til dette.
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Tabell 41 - Investeringer VA-området i perioden 2012-2015

Investeringer i perioden (i 1000 kr)
2012 2013 2014 2015

Vann 6000 6000 6000 6000
Avløp 4000 4000 4000 4000
Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 3000 5000

Sum VAR investeringer 13000 15000 10000 10000
Mva kompensasjon -2600 -3000 -2000 -2000
Nye VAR lån 10400 12000 8000 8000

6.0 Likviditet og finansforvaltning

6.1 Likviditet

Tabellen nedenfor viser kOmmunens reelle arbeidskapital de siste årene.

Tabell 42 - Utvikling korrigert arbeidskapital 2005-2010 (i 1000 kr)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kasse, bankinnskuqq 114904 128192 70853 56656 93239 116300

Kortsiktige fordringer, aksjer mm 33675 43519 152529 172 762 187496 208290

Kortsiktig gjeld -68207 -81392 -139855 -153506 -136936 -145700

Korreksjon inntektsført salg kvote kraft 60300 60300 54270

Korreksjon premieavvik pensjon -8439 -11465 -14887 -22900 -23886 -28700

Korreksjon ubrukte lånemidler -47066 -41178 -32831 -22242 -10633 -44781

Korreksjon bundne driftsfond -79622 -75782 -67926 -52362 -57516 -67420

Reell arbeidskapital -54755 -38106 .32117 38708 112064 92259

Oversikten ovenfor viser utvikling i den mest likvide delen av den såkalte arbeidskapitalen.
Det er den delen som er lett tilgjengelig som betaling av løpende utgifter. Denne delen av
arbeidskapitalen er svekket fra 2009 ti12010. Tallene for 2011 ikke er klare enda.

Kommunens løpende driftslikviditet består av de pengene som til en hver tid er tilgjengelig på
kommunens foliokonti. Beholdningen påvirkes aven rekke faktorer På disse kontiene inngår
også ubrute lånemidler og midler som inngår i bundne fond øremerket til spesielle tiltak.
Fauske kommune er i perioder avhengig av å trekke på kassakeditt for å kunne dekke
løpende forpliktelser. Figuren nedenfor viser hvordan driftslikviditeten endrer seg gjennom
året avhengig av store inn og utbetalinger. Utviklingen i løpet av året er negativ og skyldes
blant anet at låneopptak i hht. budsjettvedtak 2011 ennå ikke er foretatt. Låneopptak skal
dekke investeringer, slik at likviditetsforbedringer vil være kortvarig. Likviditeten svekkes
også ved at positivt premieavvik benytes i regnskapsavslutningen for å saldere
driftsunderskudd.
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Figur 5 - Likviditetsutvikling 2011
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Utgangen november benyttet kommunen kassakeditt på 35,8 mil kr. Grensen for bru av
kassekreditt er satt til 40 mil kr. Utviklingen tilsier at denne grensen må utvides.

Det er avgjørende at driften går i minimum balanse for at likviditeten ikke skal svekkes
ytterligere. For at likviditeten ikke skal forverres må driften minimum gå i balanse uten bru
av ikke-likvide inntekter som premieavvik. Konsekvensen av svekket likviditet er at
kassakreditten må økes. Økt trekk på kassakreditt medfører økte renteutgifter for kommunen,
samt at kommunen disponeres for risiko knytet ti rentenivået

6.2 Finansforvaltning

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktiv forvaltning.

Verdiendring på den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot
eget bundet driftsfond under egenkapitalen. Driften av Fauske kommune er dermed ikke
eksponert mot risiko ved verdiendringer.

7.0 Oppsummering

Budsjett 2012 og økonomiplanperioden 2013-2015 har en relativ ambisiøs investeringsplan
med bL.a oppføring av 2 nye skoler. For å begrense gjeldsutviklingen foreslår rådmannen at en
benyter deler av investeringsfondet til delfinansiering av investeringsplanen.

Tabell 43 - Beregnet utvikling gjeld utgangen årene 2012-2015

2012 2013 2014 2015
Beregnet gjeld (inkl VAR) -( mill kr) 441 504 556 543

Gjeld pr innbygger i kr 46437 53042 58569 57201

Driftsresultatet i 2010 og de driftsutfordringene en har sett i budsjettoppfølgingen 2011 viser
at driftsnivået i Fauske kommune er for høyt. Kombinert med bL.a. økning på pensjonsutgifter

48



i 2012 gir det Fauske kommune noen økonomiske utfordringer som må løses. For å stare
tilpasning av driften foreslår rådmanen flere tiltak i budsjett 2012. Se eget vedlegg.

I tilegg til driften som er omtalt i punk 4 er det også en del fellesposter som omfatter
selvkostområde vann og avløp, PPT, fondsforvaltning, tilskudd/ontigenter, kapitalkostnader
og ansvar 9000.

Tabell 44 - Utvikling resultat totaltfor Fauske kommune 2012-2015

Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Drift resultatenheter 482,5 478,3 478,8 478,8
Felles -482,5 -477,9 -471,9 -470,6

Sum 0,0 0,3 6,8 8,2

Lønns- og prisnivå, samt rammeoverføringer og andre inntekter er videreført i 2012 nivå.
Kapitalkostnader er lagt inn slik de fremkommer under punt 5 - investeringer. Det er i
perioden 2012-2015 ikke budsjettert med avsettinger til fond (dvs driftsoverskudd).

Med disse forutsetningene vil driften i 2012 og 2013 gå i tilnærmet balanse dersom alle
tiltakene får den virkning som er foreslått. Når en kommer til 2014 og 2015 vil virkning av
større kapitalkostnader gjøre seg gjeldende og det vil være behov for yterligere
driftstilpasninger. Slike tilpasninger vil bli omfattende, og det er derfor å anbefale at utredning
og planlegging av aktuelle tiltak bør komme i gang innen rimelig tid.

Videre er driften av Fauske kommune er avhengig av inntekter fra konsesjonskraft og utbyte
fra aksjeposten i SKS. For budsjett 2012 utgjør dette 37,5 mil kr. Dette er inntekter forbundet
med en viss risiko, slik at en negativ utvikling på disse inntektspostene vil umiddelbar føre til
et behov for å redusere driftsnivået. Konsekvensen ved et eventuelt inntektsfall forsterkes av
at en i perioden ikke budsjetterer med et driftsoverskudd.

Det er i budsjettet ikke budsjettert med positivt premieavvik og amortisering. Årsaken til dette
er at den type tekniske føringer vil gi en yterligere svekkelse av likviditeten. Budsjettet
forutsetter at netto premieavvik skal kune avsettes ved årets slutt, noe som krever at driften
går i minimum balanse.

8.0 Andre områder

8.1 FAUNAKF

Siden Fauna KF ble opprettet i 2005 har foretaket vært bemanet med en 100 % stiling. I
tilegg har foretaket hatt en 3-årig prosjektstiling i perioden 2009-2011. Fra starten i 2005 har
Fauna fått kommunalt tilskudd på 1,5 milioner og skal dekke de faste kostnadene til
foretaket. Dette tilskuddet ble i 2011 justert til 1,6 milL.

Prosjektstilingen har vært tilknytet "Stier med historie", som avsluttes ved utgangen av
desember 2011. Store deler av lønnskostnadene til denne stilingen har vært finansiert av
eksterne bidragsytere, som man har fâtt gjennom søknadsrelaterte midler. I tilegg har 40 %
av stilingen vært brukt merkantilt i administrasjonen til Fauna, med hovedvekt på
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nyetablerere, stipend, grundere, etablereropplæringen; "Star opp Salten" samt den daglig
førstelinjetjenesten.

Gjennom de årene Fauna har eksistert, opplever vi på tilbakemeldingene en positivitet til det
foretaket utvikler og jobber med. Skal vi lykkes enda mer i arbeidet med utvikling av
eksisterende og nye arbeidsplasser i Fauske, ser vi det som helt nødvendig å styrke
organsasjonen i Fauna. Dette var også intensjonen da foretaket ble etablert, men etter 7 år har
man dessverre ikke kommet videre med prosessen. Hvis vi samenligner oss med kommuner
med samme antall innbyggere, er samme type næringsforetak betydelige større enn Fauna.
Med dette som samenligningsgrunnlag, burde foretaket ha en stab med minimum tre 1 00 %
stilinger. I tilegg bør foretaket ha en prosjektstiling. På bakgrunn av dette, ber Fauna om at
det kommunale tilskuddet til foretaket blir økt til 2,3 mil kr - se vedlagt budsjettforslaget

I 2012 har Fauske en enestående mulighet til å markedsføre byen og området, gjennom to
store arangement som vil trekke til seg nasjonal og internasjonale utøvere, ledere, media og
publikum. NM på ski og VM i dans er en helt unik mulighet til dette. Vi ser det som naturlig
at Fauna er en sentral aktør i arbeidet fram mot arangementene. Behovet er blant anet å
skape forståelse for vertskapsrollen vi har, samt å koordinere arbeidet. Det er behov for at det
settes av midler som kan brues til formålet. Til vertskapsprosjektet ber FAUNA om at det
bevilges 0,4 mil kr til vertskapsprosjektet, som er 0,2 mil kr mer enn i tidligere vedtak.

8.2 Næringsfondet

Innestående på næringsfondet utgjorde ved siste regnskapsavleggelse (2010) 6,5 mil. kr.

Tabellen nedenfor viser beregnede ut og innbetalinger i 2011 samt rådmanens forslag til
budsjett for 2012. Oversikten viser at fondet er beregnet å ha en saldo på 7,9 mil kr, ved
utgangen av 2011. Dette viser at fondet nå har en betydelig reserve. Med bakgru i dette
foreslår rådmannen at tilskudd økes i samsvar med Faunas budsjettforslag jf. pkt. 8.1 ovenfor.
Videre mener rådmanen at det kan forsvares å benyte næringsfondet til å dekke kommunens
egenandel til lærlingeordningen for 2012, jf vedtektenes § 2.a.

Tabell 45 - Beregnet inngående beholdning samt béregnede utbetalinger fra Næringsfond 2012
Beholdning 31.12.2010 650000
Bruk og tilgang 20.11

Konsesjonsavgifter 2011 4620000
Beregnede renter 175000
Dekning lønn/sbs. Utg leder plan utvikling -570000
Tilskudd Fauske Næringsforum -300000
Delegerte saker -200000
Tilskudd Fauna -1600000
Tilskudd tiltak Fauna -200000
Fauske Parkering
5150 Vekst dekning ansvarlig lån -500000
Beregnet beholdning 31.12.2011 792500
Bruk og tilgang 2012 (budsjett)

Konsesjonsavgifter 2012 4620000
Beregnede renter 200000
Dekning lønn/sos. Utg leder plan utvikling -590000
Tilskudd Fauske Næringsforum -300000
Dekning utgifter Strategisk Landbruksplan -92000
Delegerte saker -300000
Tilskudd Fauna -2300000
Tilskudd tiltak Fauna "400000
Fal,ske Parkering c1QOQQOO
Dekning aV kommunens egenandel Lærlingeordning 2012 -2600000
Beregnet beholdning 31.12.2012 516300
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8.3 Fellesrådet

I budsjettforslag fra Fauske kirkelige fellesråd legges det til grunn en økning i det kommunale
tilskuddet på 0,8 mil kr, en økning på 12,2 %. Sett i sammenheng med de stramme
budsjettramene for kommunen for øvrig finner ikke rådmannen å kunne øke tilskuddet
utover kommunal deflator som gir en inntektsøkning på 0,23 mil kr.
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VEDLEGG

Vedlegg 1 - Kostra analyse

1.0 Innledning

KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir
informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
Tallmaterialet viser det meste av virksomhet i kommunene og fylkeskommunene, som
økonomi, befolkning, skole, helse, pleie og omsorg, barnehage, kultur, miljø, sosiale
tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdseL.

Det valgte sammenlikningsgrunnlaget for Fauske kommune er gjennomsnittlige verdier
for:

Hele landet utenom Oslo
Nordland
Kommunegruppe 12

Tidligere har Fauske kommune tilhørt kommunegruppe 8. Oppdatering av grunnlaget
medfører at Fauske kommune nå inngår i kommunegruppe 12. Kommunegruppe 12 er
samensatt av: Tinn, Kvinesdal, Tysvær, Odda, Årdal, Sundal, Meløy, Fauske, Lenvik,
Vadsø, Alta og Sør-Varanger kommune. Dette er kommuner med kraftinntekter utover de
ordinære frie midlene.

Følgende hovedelement inngår i nøkkeltallanalysen:

Tidsserien 2008-2010 for Fauske
Sammenlikning av gjennomsnittstall for 2010 mellom Fauske, landet, Nordland
og kommunegruppe 12
Diverse kommentarer

Det er over 2000 ulike parametere i KOSTRA. Denne fremstilingen trekker frem noen av
de parameterne som kan beskrive driften av Fauske kommune i forhold til andre
kommuner.

2. Økonomiske nøkkeltall

(
Brutto driftsresultat er differansen mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Resultatet viser
hvor mye kommunen har til rådighet til dekning av kapitalutgifter og investering/avsetning.
Netto driftsresultat er lik brutto drìftsresultat (før avskrivninger) fratruket eksterne
finanstransaksjoner, og kan enten brukes til finansiering av investeringer eller styrking av
egenkapitaL. Fylkesmanen anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på over 3 % for
å ha nok handlefrihet.
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Tabell 1 - Sammenligningjinansielle nøkkeltall
Gj.snitt Gj.snitt
landet Gj.snitt komm.gr.

Finansieíle nøkkeltall 2010 Fauske u.Oslo Nordland 12

Sto driftsresultat i % av bto dr.innt. -2,4 1,4 2,4 1,3

Nto dr.resul. i % av bto dr.innt. 0,1 2,3 2,2 1,8

Langsiktig gjeld i% av bto dr.innt. 181,8 182,7 196,8 193,5

Arbeidskapital i% av bto dr.innt. 29 22,9 21,7 21,2

Frie inntekter i kr. per innb. 36637 35227 39505 39733
Netto lånegjeld i kr. per innb. 35243 39501 43961 52747

Brutto driftsresultat i % av brutto driftsinntekt viser underskudd og er dårligst
sammenlignet med gjennomsnittet i landet utenom Oslo, gjennomsnittet i Nordland og
gjennomsnitt i kommune grppe 12
Netto driftsresultat i Fauske er positivt, men fremdeles lavere enn gjennomsnittet i forhold
til alle ovennevnte gruppene
Fauske kommune har lavest langsiktig gjeld målt i prosent av brutto driftsinntekt
Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekt i Fauske kommune er høyest sammenlignet
med alle de andre gruppene. Avsatte investeringsmidler påvirker disse tallene for Fauske
Frie driftsinntekter i Fauske kommune er 4% høyere enn gjennomsnittet i landet utenom
Oslo, men 7,3% lavere enn gjennomsnittet i Nordland og 7,8% lavere enn gjennomsnittet i
kommunegruppe 12. Det viser at kommunegruppe 12 er en høyinntektsgruppe.
Vår kommune har lavest netto lånegjeld pr. innbygger. Samenlignet med gjennomsnittet
i landet utenom Oslo har vi 10,8% mindre lånegjeld, med Nordland 19,1 % og i forhold til
vår kommunegrppe har Fauske kommune 33,2% mindre gjeld. Selv om Fauske
kommune har lav gjeld er driftsresultatet dårlig. Alle midler benytes i drift.

l. Tabell 2 - Enhetskostnader på ulike drifsområder

AKUO Gj.snitt KG12 Gj.snitt
landet utenom KA1S Gj.snitt kommunegrup

Enhetskostnader 2010 1841 Fauske Oslo Nordland pe 12

Nto dr.utg. per innb. 1.5 år i kr., barnehager 40244 16898 18415 22258

Nto dr.utg. til grunnskolesektor, per innb. 6-15 år 95286 87988 95900 105846

Nto dr.utg. pr. innb. i k., komm.helsetjenesten 2446 1834 2289 2375

Nto dr.utg. pr. innb. i kr., pleie- og omsorgtj. 14883 13717 15930 16742

Nto dr.utg. til sosialtj. pr. innb. 20-66 år 3540 2499 2946 2730

Nto dr.utg. per innb. 0-17 år, barnevernstj. 9997 5842 6321 6679

Netto driftsutgifter (NDU) for barehager er mye høyere enn gjennomsnittet i alle
gruppene. Gruen til det er store etter-utbetalinger til private barehager i
NDU for grukoler er 8% høyere enn gj.snitt i landet, ligger på gjennomsnittsnivå i
Nordland og er 10% lavere enn komm.gr. 12
NDU til sosiale tjenester viser høyere verdier enn gjennomsnittet. De er 41% høyere enn
gj. i landet, 20% høyere enn i Nordland og 30% høyere enn i komm.gr. 12
NDU for barneverntjeneste er også høyest i Fauske komm. De er 71 % høyere enn gj. i
landet, 58% enn i Nordland og 50% høyere enn i komm.gr. 12
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3. Barnehagedrift

Tabell 3- Prioriteringer og enhetskostnader barnehagedrift Fauske kommune
Prioritering og enhetskostnader 2008 2009 2010 Gj.snitt
NOU bh.sektoren i % av komm. totale NOU 2,6 3,1 4,8 3,5

NOU til barnehager per innbygger 974 1183 2039 1399

NOU/innb. 1-5 år i kr., barnehager 18209 22919 40244 27124
*NOU -Netto driftsutgifter

I tabellen er benyttet gjennomsnittet for NOU/innbygger da tallene for 2010 ikke viser det riktige
bildet. Store etterbetalinger til private barnehager for tidligere perioder gir feil tall for 2010.

Tabell 4 - Sammenligninger barnehagedrift
Gj.snitt Gj.snitt landet Gj.snitt Gj.snitt

Prioritering og enhetskost 2010 Fauske Fauske utenom Oslo Nordland komm.gr.12

NDU bh.sektoren i % av komm. totale 3,5 4,8 2,7 2,3 2,8

NDU til barnehager per innbygger 1399 2039 1042 1025 1319
NDU/innb. 1"5 år i kr., barnehager 27124 40244 16898 18415 22258

Tabell 5 - Tirettelagte titak barnehagedrift Fauske kommune
Tilrettelagte tiltak . 2008 2009 2010

BDU til styrket tilb. til førsk.b./barn som får ekst. ressur.alle bh. .. 35820 123600

Körr.BDU ti styrket tilb. til førsk.b.lbarn som får ekst. ressur.komm. bh. .. 22681 106320

And.b.som får ekst.ressur. til styrk.tilb.til førsk.b., i ft. alle b. i bh. alle bh .. 11,5 6,7

And.b.som får ekst.ressur. til styrk.tilb.til førsk.b., i ft. alle b. i bh. Komm. bh .. 20,6 11,7

Korr.BDU/barn, eks.minor.språ.som får ekst.ressur.i komm. bh 181889 59222 295333

Körr.BDU/barn, eks.minor.språ.som får ekst.ressur.i komm. bh 3,6 7,9 4,2

Tabell 6 - Sammenligning tilrettelagte tiltak barnehager
Gj.snitt Gj.snitt

land.uten Gj.snitt komm.g
Tilrettelagte tiltak 2010 Fauske om Oslo Nordland r.12
BDU til stYrket tilb. til førsk.b./barn som får ekst. ressur.alle bh. 123600 62349 63939 66156

Korr.BDU til styrket tilb. til førsk.b./barn som får ekst. ressur.komm. bh. 106320 77507 85601 72245

And.b.som får ekstressur. til styrk.tilb.til førsk.b., i ft. alle b. i bh. alle bh 6,7 13,4 11,9 12,9

And.b.som får ekst.ressur. til styrk.tii b.ti førsk.b., i ft. alle b. i bh. Komm. bh 11,7 16,4 12,2 13,9

Korr.BDU/barn, eks.minor.språ.som får ekst.ressur.i komm. bh 295333 325461 262873 265042

Korr.BDU/barn, eks.minor.språ.som får ekst.ressur.i komm. bh 4,2 3,9 4 3,8
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4. Grunnskoleopplæring

De kommunene som har elever i private skoler blir truet for dette i rammetilskuddet, og de
private skolene mottar dette som statstilskudd. Statstilskuddet til private skoler holdes dermed
utenom de kommunale regnskapene. Normalt blir kommunens innsats i tjenesteproduksjon
målt i forhold til målgruppa for tjenesten. For grunnskole er dette aldersgruppa 6-15 år.

Tabell 7 - Enhetstall grunnskole Fauske kommune
Fauske 2008 2009 2010
Korr. BDU til grunnsk., skolelok. og

skoleskyss, per elev 86671 94303 102674
Endring korr BDU 9% 9%
Lønnsut. til grunnsk., skolelok. og

skoleskyss, per elev 71297 77316 84525
Endring lønnsutg 8% 9%
Andellønnsutg 82% 82% 82%
*BDU-brutto driftsutgifter

Tabell 8 - Sammenligning enhetstall grunnskole
Gj.snitt

landet ut. Gj.snitt Gj.snitt
Driftsutgifter 2010 Fauske Oslo Nordland komm.gr.12
Korr. BDU til grunnsk.,skolelok. og

skoleskyss, per elev 102674 88533 95881 106151
Lønnsut. til grunnsk., skolelok. og
skoleskyss, per elev 84525 70297 76864 84796

Tabell 9 - Sammenligner årsverk i grunnskolen
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Personell 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor 27,6 25,9 25,1 24,8

Andel avtalte årsverk eksk. lange fravær i grunnsk.sektor 27,6 26,2 25,3 25

Andel lærere som er 40 år og yngre 41,3 43,2 40,3
.

41,5

Andel lærere som er 50 år og eldre 37,2 35,3 34,3 34,3

Andel lærere som er 60 år og eldre 12,2 11,5 10,2 9,6

Andel lærere i heltidsstilling 62,8 61,7 68,1 67,5

Andel lærere med univ.-/høgskoleutd. og pedagogisk utd. 87,8 86,9 86,2 84,5

Andel lærere med univ.-/høgskoleutd. uten pedag. utd. 2,3 5,6 3,7 5,3

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 9,9 7,8 10,6 10,1

Gjennomsnittlig gruppestørrelse er en indikator for å måle lærertettheten i gruskolen. Jo
høyere tall, desto lavere lærertetthet. Indikatoren er utregnet forholdstall mellom elevtimer og
lærertimer. Indikatoren sier ikke noe om størrelsen på undervisningsgruppen eller hvor mange
elever en kontaktlærer har ansvar for. Dette vil variere fra skole til skole alt etter hvordan en
organiserer undervisningstilbudet.
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Tabell 1 o - Lærertetthet i Fauske kommune
Gruppestørrelse Fauske 2008 2009 2010

Elever per kommunal skole 175 170 167

Gjennomsn. gruppestørr., 1.-10.årstrinn 11,4 11,1 11

Gjennomsn. gruppestørr., 1.-4.årstrinn 11,4 11,4 9,9

Gjennomsn. gruppestørr., 5.-7.årstrinn 11,7 11,7 13,2

Gjennomsn. gruppestørr., 8.-1O.årstrinn 12,2 10,4 10,6

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 36,9 38,9 37,3

Tabell 11 - Sammenligner lærertetthet

Gj.snitt Gj.snitt
landet Gj.snit~ kommunegr.

Gruppestørrelse 2010 Fauske utenom Oslo Nordland 12

Elever per kommunal skole 167 203 140 147

Gjennomsn. gruppestørr., 1.-l0.årstrinn 11 13,6 11,3 11,1

Gjennomsn. gruppestørr., 1.-4.årstrinn 9,9 13 11,1 10,3

Gjennomsn. gruppestørr., 5.-7.årstrinn 13,2 13 11 10,9

Gjennomsn. gruppestørr., 8.-10.årstrinn 10,6 14,7 11,9 12,1

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 37,3 .. .. ..

Tabell 12 - Styrke grunnskoleopplæring Fauske kommune
Dekningsgrader Fauske 2008 2009 2010

Andel eL. i grunnsk. som får særskilt norskopp. 2,6 2,1 2,5
Andel e. i grunnsk. som får morsmålsopp. 1 1,6 1,7

Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv. 11,4 12,6 16

Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv., 1.-4. trinn 4,7 5,5 10,7

Andel el, i grunnsk. som får spesialunderv., 5.-7. trinn 11,9 14,5 15,3
Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv., 8.-10. trinn 17,5 18,1 22,5

Tabell 13 - Sammenligner styrket grunnskoleopplæring
Gj.snitt Gj.snitt

landet ut. Gj.snitt komrn.gr.
Dekningsgrader 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Andel eL. i grunnsk. som får særskilt norskopp. 2,5 5,5 3,9 4
Andel e. i grunnsk. som får morsmålsopp. 1,7 2,8 1,3 1

Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv. 16 8,2 10,5 10,6

Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv., 1.-4. trinn 10,7 5,4 6,8 6,9
Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv., 5.-7. trinn 15,3 9,2 11,3 11,7
Andel eL. i grunnsk. som får spesialunderv., 8.-10. trinn 22,5 10,7 13,6 13,7
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5. Kommunehelse

Tabell 14 - Grunnlagsiriormasjon Fauske kommune
Grunnlagsinnformasjon Fauske 2008 2009 2010
Timer pr. uke av leger 400,5 419,2 405,5
Timer pr. uke av fysioterapeuter 262,8 252,6 227,7
Timer pr. uke i alt til forebygging, helsestas., skolehelsetj. 44,5 372,5 449,25
Folkemengde i alt 9477 9552 9533
Antall fødte i løpet av året 93 93 90
Antall fastlegeavtaler 7 8 7

Antall åpne fastlegelister 4 7 4
Antall kvinnelige leger 2 3 2

Antall pasienter på fastlegeliste 9017 9128 8261
Beregnet kapasitet hos fastlege 8779 9379 8100
Kapasitet hos fastlegene (iht. liste) 9179 9779 8500
Antall pasienter på fastlegeliste uten lege 30 839
Timer pr. uke til kommunalt arbeid av fastleger 30 30 32

Syke hje msbe boe re 99 98 93
Timer pr. uke av leger i institusjon 23,5 23,S 31
Timer pr. uke av fYsioterapeuter i institusjon 10 6,98 6,97

Tabell 15 - Enhetskost kommunehelse Fauske kommune
Prioritering Fauske 2008 2009 2010
NOU pr. innb. i kr., komm.helsetj. .. 2109 2441

*NDU - Netto drifsutgifer

Tabell 16 - sammenligner enhetskost kommunehelse
Gj.snitt Gj.snitt

landet ut. Gj.snitt komm.gr.
Prioritering 2010 Fauske Oslo Nordland 12

NOU pr. innb. i kr., komm.helsetj. 2441 1830 2286 2369

Tabell 17 - Dekningsgrader kommunehelse Fauske kommune
Dekningsgrad Fauske 2008 2009 2010
Legeårsv./ 10000 innb., komm.helsetj. 11,3 11,7 11,3
Fysiote.årsverk/l0 000 innb., komm.helsE 7,7 7,3 6,6

Tabell 18 - Sammenligner dekningsgrader kommunehelse

Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Dekningsgrad 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Legeårsv./ 10000 innb., komm.helsetj. 11,3 9,6 11,6 11,3
Fysiote.årsverk/1O 000 innb., komm.helset. 6,6 8,6 9,9 9,8
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6. Pleie og omsorg

Tabell 19 - Grunnlagsiriormasjon pleie og omsorg Fauske kommune
Grunnlagsinformasjon Fauske 2008 2009 2010

Mottakere av hjemmetj./l000 innb. 0-66 år 21 17 17

Mottakere av hjemmetj./l0oo innb.67-79 år. 84 75 61

Mottakere av hjemmetj./l0ooinnb. 80 år og over. 408 413 414

Andel hjemmeboere med høytimeinnsats 2,3 1;9 1,7

Andel hjemmetj.mottakere m. omfatt.bistandsbeh., 67 år og over 3,3 9 10,4

Gjennomsnitt. antall tildelte t./uke, praktisk bistand 5 3,8 2,9

Gjennomsnitt. antall tildelte t/uke, hjemmesykepleie 1,8 2,6 3,4

Gjennoms.antall tildelte t/uken. brukere utenf. institusj. 6,2 5,6 5,9

.
18 17,9 18,4Plasser i institusj. i % av mottakere av pl.- og oms.tj.

Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 19,9 18,2 18,1

Andel plas. i institus. og heldøgnsbemann. bolig i % av bef. 80+ 22 23 20

Andel innb. 67 år og over som er bebo. på institus. 5,4 4,9 4,7

Andel innb. 67-79 år som er bebo på institus. .. .. ..

Andel innb. 80+ år som er bebo på institus. 15,6 14,2 13,9

Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 6,2 6,6 6,6

Andel plass. i skjermet enh. for pers. med demens 23,7 23,1 25,3

Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering .. .. ..

Andel plass. i enerom i pl.- og oms.institus. 100 100 100

Andel plasser i brukertilpass. enerom m/ eget bad/wc 100 87,9 97,8

Tabell 20 - Sammenligninger prioriteringer pleie og omsorg
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.

Prioritering 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Andel hjemmetj.mottakere m. omfatt. Bistandsbeh., 0-66 år 11,8 19,5 16,5 17

Andel hjemmetj.mott. m. omfatt. Bistandsbeh., 67-79 år 8,3 13 12,2 12

Andel hjemmetj.mott. m. omfatt. Bistandsbeh., 80+ 11,1 12,3 9,6 13,1

Andel brukere (ekskl. langtidsbebo. på institus.) m. individ. plan 8 11 9,6 10,7

Andel av brukere (%) med noe/avgrenset bistandsbehov 44,8 44,8 44,1 43,7

Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov 23 23,5 22,5 23,1

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, praktisk bistand 2,9 7,1 6,5 8,1

Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie 3,4 4,5 4,9 5,5

Gjennoms. antall tildelte t/uken. Brukere utenfor institusjon 5,9 9 8,1 9,9

Andel aleneboende mott. Utenf. inst. med både hjemmetj. og stø 26,5 39 34,9 40,3

Tabell 21 - Enhetskostnader pleie omsorg Fauske kommune
Pleie- og omsorgstjenestene samlet Fauske 2008 2009 2010

NOU pl. og oms. i % av kommun. tot. NOU 38,8 37,7 34,7

NOU/innbygg. i kr., pleie- og omsorgtjenesten 14411 14495 14883

NOU i kr., pleie~ og oms.tjen./pr. innbygg. 80 år og over 279867 277 465 282068
NOU i kr., pleie- og oms.tjen./pr. innbygg. 67 år og over 97903 95883 95735

*ND U -Netto driftsutgifter
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Tabell 22 - Sammenligninger enhetskostnader pleie og omsorg
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Pleie- og omsorgstjenestene samlet 2010 Fauske Oslo Nordland 12

NDU pl. og oms. I % av kommun. tot. NDU 34,7 35,7 36,4 35,3
NDU/innbygg. i kr., pleie- og omsorgtjenesten 14883 13717 15930 16742
NDU i kr., pleie- og oms.tjen.lpr. innbygg. 80 år og over 282068 299132 308656 348489
NDU i kr., pleie- og oms.tjen.lpr. innbygg. 67 årog over 95735 102879 105880 120647

*NDU - Netto driftsutgifter

Tabell 23 - Enhetskostnader tjenesten samlet Fauske kommune
Fauske 2008 2009 2010

KorrigerteBDU/mottaker av kommunale plo 289338 318872 342303

Korrigerte BDU/mottaker av hjemmetjen. (i kroner) 129740 156062 169661

Korrigerte BDU, institusjon, pr. kommunal plass 986897 1034330 1079484

*BDU - Brutto driftsutgifter
*PLO - pleie og omsorg

Tabell 24 - Sammenligninger enhetskostnader tjenesten samlet
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
2010 Fauske Oslo Nordland 12

KorrigerteBDU/mottaker av kommunale plo 342303 316364 314110 340196

Korrigerte BDU/mottaker av hjemmetjen. (i kr.) 169661 187448 179390 206877

Korrigerte BDU, institusjon, pr. kommunal plass 1079484 842566 853969 919093

Tabell 25 - Sammenligninger dekningsgrader hjemmetjenesten

Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Dekningsgrader - Hjemmetjenester Fauske Oslo Nordland 12

Mottakere av hj.tj. pr. 1000 innb. 0-66 år 17 19 23 22

Mottakere av hj.tj., pr. 1000 innb. 67-79 år. 61 79 91 94
Mottakere av hj.tj., pr. 1000 innb. 80 år og
over. 414 346 375 389

Tabell 26 - Sammenligninger hjemmetjenesten
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Utdypende tjenesteindikatorer for hjemmetjenester Fauske Oslo Nordland 12

Andel hjemmeboere med høy timeinnsats 1,7 6,2 5,9 6,5

Andel hjemmetj.mott. m omfatt. bistandsbeh, 67 + 10,4 12,5 10,4 12,7
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Tabell 27- Sammenligninger omsorgsboliger
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Omsorgsboliger 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 + 66 44,3 47,3 48,4

Andel beboere i bolig ml heldøgns bemanning 11,3 47,2 42 50,6

Tabell 28 - Sammenligning institusjon

Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
2010 Fauske Oslo Nordland 12

Plasser i institusjon i % av mottakere av plo 18,4 20 20,1 19,1

Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år over 18,1 18,3 20,2 19,5
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80+ 20 28 30 30
Andel beboere på institusjon under 67 år .. 12,3 9,6 8,9
Andel innbyggere 67 år og over som er beboere på institusjon 4,7 5,7 5,9 6,8
Andel beboere 80 år og over i institusjoner 75,3 72,6 74,5 73,7
Andel innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon .. 1,7 1,7 2,2

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 13,9 13,9 15,5 14,4

8. Sosialtjenester og sysselsetting

Tabell 29 - Grunnlagsinformasjon Fauske kommune
Grunnlagsinformasjon Fauske 2008 2009 2010

Sosial hje i psmottake re 276 295 278

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,9 3,1 2,9

Andelen sosial hjel ps mott. i forhold til innbygg. i alderen 20-66 år 4,8 5,2 4,8

Andelen sosialhjelpsmött. i alderen 2U-66 år, av innbygg. 20-66 år 4,6 4,8 4,5

Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned 8293 8182 8501

Gjennomsnittlig stønadslengde 4,6 4,2 4,2

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år 3,8 4,1 3,9

Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år 4,9 4,4 4,4

Tabell 30 -Sammenligninger dekningsgrader sosiale tjenester
Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Dekkningsgrad 2010 Fauske Oslo Nordland 12

Sosial hjel psmottakere 278 251 160 243

Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbygf 2,9 2,5 3 2,8

Andelen sosialhjelpsmott. i ft. innbyggere i
alderen 20-66 år 4,8 4,1 5 4,7

Andelen sosialhjelpsmot. i ald. 20-66 år, av
innbyggerne 20-66 år 4,5 3,8 4,6 4,3
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Tabell 31 - Sammenligning sosiale tjenester
Gj.snitt Gj.snitt

landet ut. Gj.snitt komm.gr.
Produktivitet 2010 Fauske Oslo Nordland 12

BDU pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 86968 71939 69707 72134

BDU til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 28392 34183 31544 29397

Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
mottaker 47518 31251 31366 34394

Lønnsutgifter pr. sosialhjelpsmottaker, i kroner 33727 24545 23857 24796

* BDU - Brutto driftsutgifter

9. Barnevern

Tabell 32 - Grunnlagsinformasjon barnevern Fauske kommune
Fauske 2008 2009 2010

Barn med undersøk. ift. antall innbygg. 0-17

år, prosent 4,2 4,5 5,4

Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-17 år 6,3 6,7 6

Andel barn med barnevernstiltak ift.
innbyggere 0-22 år .. 5,2 4,6

Andel undersøk. med behandlingstid over
tre måneder, prosent 40,3 51,2 37,9

Andel barn med tiltak per 31.12. med
utarbeidet plan, prosent 68 47 42

Tabell 33- Enhetskost barnevern Fauske kommune

Fauske 2008 2009 2010

NDU til sammen per innbygger (kr) 1521 1725 2163

NDU/innbyggerO-17 år, barnevernstjenesten 6840 7849 9997

NDU(funksjon 244, 251, 252*)/barn i barnever 84281 89054 109122

Andel NDU til saksbehandling (funksjon
244), prosent 32,4 35,6 36,2

Andel NDU til barn som bor i sin

opprinnelige familie (funksjon 251), prosent 19,4 12,2 12,8

Andel NDU til barn som bor utenfor sin

opprinnelige familie (funksjon 252), prosent 48,2 52,2 51

* 
FunsJ on:

244 - Barneverntjeneste
251 - Barneverntiltak i familien
252 - Barneverntiltak utenfor familen
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Tabell 34 - Sammenligning enhetskost barnevern
Gj.snitt Gj.snitt

landet ut. Gj.snitt komm.gr.

Prioritering Fauske Oslo Nordland 12

NOU til sammen per innbygger (kr) 2163 1345 1408 1578

NOU/innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 9997 5842 6321 6679

NOU(funksjon 244, 251, 252*)/barn i barnevernet 109122 90474 80032 82251

Andel NOU til saksbehandling (funksjon 244),

prosent 36,2 34 37,6 32,9

Andel NOU til barn som bor i sin opprinnelige

familie (funksjon 251), prosent 12,8 15,4 13,4 15,2
Anaei I'IUU ti Darn som Dor utenror sin

opprinnelige familie (funksjon 252), prosent 51 50,5 49 51,9

i O. øvrige etater

Tabell 35 - Sammenligning avløp

KG12

Gj.snitt Gj.snitt
landet Gj.snitt komm.gr.

Avløp 2010 Fauske ut. Oslo Nordland 12

Antall kloakkstopper i
avløpsledninger, overløp og
kummer per kilometer ledningsnett 0,087 0,087 0,098 0,131

Beregnet gjennomsnittsalder for
spillvannsnett med kjent alder 9 33 33 30

Tabell 36 - Sammenligning vann

Gj.snitt Gj.snitt
landet Gj.snitt komm.gr.

Vann 2010 Fauske ut. Oslo Nordland 12

Forsyningssikkerhet, vann 99,999 99,991 99,981 99,997

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med
tilfredsstilende prøveresultater 100 96,3 92 92,5

Farge: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med
tilfredsstilende prøveresultater 100 93 81,2 85,3

pH: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med
tilfredsstilende prøveresultater 100 92,4 90,9 72,4

Beregnet gjennomsnittsalder for vannledningsnett med kjent
alder 27 29 27 34
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Tabel/37 - Sammenligning bolig

Gj.snitt Gj.snitt
landet Gj.snitt kornm.gr.

Bolig 2010 Fauske u. Oslo Nordland 12

Kommunalt disponerte boliger per
1000 innbyggere 22 21 26 20

Andel kommunale boliger som er
tilgjengelige for rullestolbrukere 47 49 56 44

Tabell 38 - Sammenligning kultur

Gj.snitt
landet Gj.snitt

utenom Gj.snitt komm.gr.
Kultur 2010 Fauske Oslo Nordland 12
BesØk i folkebibliotek per innbygger 2,4 4,6 3,9 4,7
Utlån alle medier fra folkebibliotek per innbygger 3,4 5,2 4,2 5,2
Tilvekst alle medier i folkebibliotek per 1000 innbygger 407 271 439 345

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i
kroner 2024 1681 1740 2406

Tabell 39 - Sammenligning samferdsel

Gj.snitt Gj.snitt
i landet Gj.snitt komm.gr.

Samferdsel 2010 Fauske ut. Oslo Nordland 12
Andel fylkesvei med fast dekke. Prosent 138,6 85,2 84,1 53,3

Andel kommunale veier og gater med fast dekke
Prosent 31,1 66,2 52,9 62,3
Antall parkeringsplasser skiltet for handikappede
pr. 10000 innbygger 21 11 12 20

63



Vedlegg 2 - Hovedoversikt drift

Beskrivelse Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 201~

Brukerbetalinger -23415000 -23415000 -23415000 -23415000

Andre salgs- og leieinntekter -42849000 -42864000 -42864000 -42864000

Overføringer med krav til motytelse -67240000 -67323000 -67323000 -67323000

Rammetilskudd -246326000 .246326000 -246326000 -246326000

Andre statlige overføringer -17 617 000 -17617000 -17617 000 -17 617 000

Andre overføringer -46802000 -46802000 -46802000 -46802000

Skatt på inntekt og formue .186348000 -186348000 -186348000 -186348000

Eiendomsskatt -27000000 -27000000 -27000000 -27000000

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -657597000 -657695000 -657695000 -657695000

Lønnsutgifter 343907000 339799000 339799000 339799000

Sosiale utgifter 68365000 67551000 67551000 67551000

KjØp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 93859000 94191 000 94191 000 94191000

Kjøp av varer og tjenester som erstalterkomm tjprod 74239000 74236000 74236000 74236000

Overføringer 58434000 59017 000 59517000 59517000

Avskrivninger 22003000 22003000 22003000 22003000

Fordelte utgifter 867000 -1 824000 -1824000 -1824000

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 661674000 654973000 655473000 655473000

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 4076000 -2722000 -2222000 -2222000

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -22457000 -22457000 -22457000 -22457000

Mottatte avdrag på utlån -112000 -112000 -112000 -112000

SUM EKSTERNE FINANSiNNTEKTER (E) -22569000 -22569000 -22569000 -22569000

Renteutgifter, provisjOner og andre finansutgifter 16250000 18424000 22174000 23449000

Avdragsutgifter 19400000 21766000 24013000 24088000

Utlån 220000 220000 220000 220000

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 35870000 40410000 46407000 47757000

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 13301 000 17841 000 23838000 25188000

Motpost avskrivninger -22003000 -22003000 -22003000 -22003000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) -4626000 -6884000 -387000 963000

Bruk av bundne fond -7874000 .5274000 .5274000 -5274000

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -7874000 -5274000 -5274000 -5274000

Overført til investeringsregnskapet 8500000 8500000 8500000 8500000

Avsetninger til bundne fond 4000000 4000000 4000000 4000000

SUM AVSETNINGER (K) 12500000 12500000 12500000 12500000

REGNSKAPSMESSIGMER-MINPREFORBRUK (L = I+J-K) O 342000 6839000 8189000
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Vedlegg 3 - Budsjettskjema lAi Driftsbudsjettet

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010

Skatt på inntekt og formue -186348000 -183256992 -198296044
Ordinært rammetilskudd -246326000 -223324992 -150963876
Skatt på eiendom -27000000 -25515000 -26136849
Andre direkte eller indirekte skatter O O O

Andre generelle statstilskudd 17917000 -19960000 -42064 659

Sum frie disponible inntekter -477 591000 -452056984 -417461428
Renteinntekter og utbytte -22457000 -21457000 -19755384
Gevinst på finansielle instrurnenter O O O

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 16250000 11400000 10366916
Tap på finansielle instrumenter O O O

Avdrag på lån 19400000 19000000 16526345
Netto finansinntekter/-utgifter 13193000 8943000 7137877
Dekning av tidl års regnskm merforbruk O O O

Til bundne avsetninger 4000000 6260000 13905875
Til ubundne avsetninger O 3700000 22439853
Bruk av tidl års regnskrn mindreforbruk O O -21177 469

Bruk av ubundne avsetninger O -2050000 -9840000
Bruk av bundne avsetninger -7874000 .3955600 -4001340
Netto avsetninger -3874000 3954400 1326919
Overført ti investeringsbudsjettet 8500000 O 443204
Til fordeling drift -459772000 -439159584 -408553428

65



Vedlegg 4 - Budsjettskjema lB

Budsjettskjema lA fordelt som følger

Enhet Budsjett 2011 Budsjett 2012
Politisk virksomhet

Sum inntekter -170918 -141468
Sum utgifter 8998400 9162880
Sum 8827482 9021412

Rådmannens stab

Sum inntekter -10730649 -11235950
Sum utgifter 31738100 50729149
Sum 21007451 39493199

Kultur

Sum inntekter -3007099 -3130110
Sum utgifter 14171600 13 971077

Sum 11164501 10 840 967
Vei og gatelys

Sum inntekter -1884244 -2044708
Sum utgifter 9280200 10 674 804

Sum 7395956 8630096
Bygg-eiendom-Idrett

Sum inntekter -7215315 -7352321
Sum utgifter 48273100 46724336
Sum 41057785 39372 015

Plan utvikling

Sum inntekter -7456252 -12197976
Sum utgifter 12007500 16099646
Sum 4551248 3901670

Kjøkkendrift

Sum inntekter -6496076 -6596076
Sum utgifter 9114900 9478377
Sum 2618824 2882301

Skoler

Sum inntekter -17092964 -14404259
Sum utgifter 119652200 116582815
Sum 102559236 102178556

Barnehager

Sum inntekter -8982481 -9112860
Sum utgifter 56399000 64129801
Sum 47416519 55016941

Sykehjem

Sum inntekter -18883615 -14461860
SLJm utgifter 74108300 66800354
Sum 55224685 52338494
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Hjemmetjenesten

Sum inntekter -9220084 -10567784
Sum utgifter 58604700 60814543
Sum 49384616 50246759

Helse

Sum inntekter -8752901 -8728922
Sum utgifter 36766800 41009798
Sum 28013 899 32280876

Miljø- og habilitering

Sum inntekter -5231562 -6135962
Sum utgifter 23665500 25382108
Sum 18433938 19246146

NAV

Sum inntekter -1828089 -741338
Sum utgifter 18972 500 18440464
Sum 17144411 17699126

Barne- og famile
Sum inntekter -3446006 -2662416
Sum utgifter 28434900 31513 990

Sum 24988894 28851574
Integreringsenhet

Sum inntekter -3758851 -3390586
Sum utgifter 12293600 13841825
Sum 8534749 10 451239

Fellesområder PPT, Fondsforvaltning, div
tilskudd

Sum inntekter -71 616610 -100129154
Sum utgifter 62452000 77 450000

Sum -9164610 -22679154
Alle resultatenheter

Sum inntekter -185773716 -213 033750

Sum utgifter 624933300 672 805 967

Sum 439159584 459772217
Endring kr 20612633
Endring % 4,7 %
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Vedlegg 5 - Budsjettskjema 2A; Investeringsbudsjettet

ú

Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010

Investeringer i anleggsmidler 55850 74555 50784

Utlån og forskutterinaer - 11 117

Avdraa på lån - 2054

Avsetninger - 9333

Arets finansieringsbehov 55850 74555 73288

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler -43680 -63000 -51 652

Inntekter fra sala av anleggsmidler -1 000 -2974

Tilskudd til inyesterinaer - -1 880 -4199

Mottatte avdraa på lån oa refusioner - - -4368

Andre inntekter -

Sum ekstern fiiiansiering -44680 -64880 -63193

Overført fra driftsbudsjettet -11 170 -9675 -443

Bruk av avsetninaer - - -9652

Sum finansierina -55850 -74555 -73288

Udekketludisponert - - -
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Vedlegg 6 ~ Budsjettskjema 2B; Detaljert investeringsbudsjett/økonomiplan -

Bevilget tidl Årsbudsj. Økonomiplan
Ramme/prosjekt 2012 2013 2014 2015

Skolemateriell 1000 100 1000 - -

Vestmyra skole 12000 1100 93000 10000
Sulitjelma skole 2000 10000
Aksjon skolevei 200 200 200 200

Erikstad kirkegård 5900 2450
Boliger miljø/habilitering 2500
Boliger Tareveien 830 - - - -

Boliger Blåskjellveien 5050 - - - -

Oppgraderinggatelys 500 500 500 500 500

Tilretteleggingsamh. Reformen 2200 - - -

Lastebil 2300 - - -

IT utstyr 1760 1200 800 800 800
Servicebygg Erikstad kirkegård 4100 - - - -

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000 200 2000 200 2000
Oppgradering maskinpark - - 2000 200 2000
Vei investeringer 10000 - - - -

Erikstad Barnehage 800 - - - -

Sulitjelma Barnehage 600 - 500 - -

SUM 47240 42850 110000 105500 5300

Finansiering

Momskompensasjon -8570 -22000 -21100 -1060
Salg av fast eiendom -100 -2000 .200 -2000
Bruk av ubundet investeringsfond -15000 -15000
Nye lån -33280 -71000 -67400 -2240
Sum finansiering - A2850 -110000 -105500 -5300
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Vedlegg 7 - Hovedoversikt investeringer

.:

linjenavn Budsjett 2012 Budsjett 2011 Regnskap 2010

Salg av driftsmidler og fast eiendom 1000000 2973881
Andre salgsinntekter

Overføringer med krav til motytelse 512073

Statlige overføringer 1880000 217512

Andre overføringer 3981272
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

SUM INNTEKTER (L) 1000000 1880000 7684738
Lønnsutgifter 2399824
Sosiale utgifter 9037

KjØp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 55850000 74555000 44039564
KjØp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod

OverfØringer 4236021

Renteutg, provisjoner og andre finansutg

Fordelte utgifter 99818

SUM UTGIFTER (M) 55850000 74555000 50784264
Avdragsutgifter 2054291
Utlån 9803398
KjØp av aksjer og andeler 1313 714

Deknihg tidligere års udekket i

Avsetning til ubundne investeringsfond 7531288

Avsetninger til bundne fond 1802080
Avsetninger til likviditetsreserve 

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 22504772
FINANSIERINGSBEHOV (O :: M+N-L) 54850000 72 675 000 65604298
Bruk av lån 43680000 63000000 51652269
Mottatte avdràg på utlån - 3856371
Salg av aksjer og andeler

Bruk av tidligere års overskudd - 5328995
Overføringer fra driftsregnskapet 11170000 9675000 443204

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av ubundne investeringsfond 4323459
Bruk av bundne fond

Bruk av likviditetsreserve

SUM FINANSIERING (R) 54850000 72 675 000 65604298

UDEKKET/UDISPONERT (S :: O-R)

I
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Vedlegg 8 - Tiltaksoversikt

Område Tiltaksnr Beskrivelse Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
Politisk virksomhet 56 Tilpasning formannskapets knt -2007 -2097 -2007 -2007
Rådmannens stab 57 Folkehelse 500 100 1500 1500

58 Seniortiltak -100 -100 -100 -100
59 Kom Petanseutvi kli ng 60 600 600 60

Kultur 60 Reduksjon tilskudd lag/forenin~ -650 -650 -650 -650
Vei/gatelys 13 Opprusting kom veier -50 -50 -50 -50

27 Vedlikehold service -146 -146 -146 -146

17 Vedlikehold uteareal -99 -99 -99 -99
Bygg-eiendom-Idrett 65 Midl stenging av Sulis bad -423 - - -

61 Reduksjon strøm/ENØK -500 -500 -500 -500

62 Reduksjon tilskudd lag -160 -160 -160 -160

10 Redusert vedlikehold -70 -70 -70 -70

63 Trekke inn vacante vaktmesters -706 -706 -706 -706
Plan utvikling 19 Økt irintekt byggesaksbeh -100 -100 -100 -100

24 Økt i nritekt oppmåling -100 -100 -100 -100

70 Finansiering av lærlinger - - - -

Kjøkkendrift
Skoler 68 Konsekvenser elevtallsutviklinii -2332 -5210 -5210 -5210

71 Struktu rti I pasni ng skole "939 -2173 -2173 -2173
Barnehager 69 Strukturtilpasning barriehage -658 -1580 -1580 -1580
SYkehjem 37/48 Nedleggelse vikarbanken -1980 -1980 -1980 -1980
Hjemmetjenesten 39 Nedleggelse vikarbanken -1235 -1235 -1235 -1235
Helse 20 Red 30% st rus/psykiatri -110 -110 -110 -110

20 Red diabetessykepleier -215 -215 -215 -215

MiljØ- og habiliteringstjenesten
NAV

Barne- og familieenheten 66 Reduksjon saksbehandler barne -506 -506 -506 -506
66 Reduksjon logoped fam.sent -211 -211 -211 -211

Integreringsenhet

sum -13187 -17298 -16798 -16798

J
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Vedlegg 9 - Budsjett Fauna KF

Budsjett Budsjett Budsjett

2012 2011 2010

Art (2): 10

1010 Fast lønn 1 100000 825000 575000

1032 Engasjementstillinger 600000 515000 410000

1050 Honorar

1080 Godtgjørelse styre/bedrJorsamling 125000 125000 125000

1090 .Pensjoner

1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl 50000 6000 3000
1096 Pensjonspremie KLP 170000 160000 120000

1099 Arbeidsgiveravgift 120000 70000 60000

Sum art (2): 10 2165000 1701000 1293000

Art (2): 11

1100 Kontormateriell 7000 5500 4100

1101 Aviser og tidsskrifter 5000 4500 3200

1115 Matvarer

1116 Bevertning og representasjon 20000 15000 10000

1122 Velferdstiltak og gaver ansatte 5000 4000 4000

1128 Oppholdsutgifter - ikke oppg. pl. 3000 2000 1900

1129 Annet forbruksmateriell/råvarer 25000 21200 21200

1130 Telefonutgifter 25000 18000 15000

1131 Porto og frakt 4000 3000 2000

1132 Datakommunikasjon 10000 5000 3500

1133 Bankgebyr 2000 500 500

1140 Annonse, reklame, informasjon 100000 90000 90000

1141 Informasjonsmateriell 10000 5000 5000

1143 Representasjon, blomster mm 5000 5000 5000

1150 Møter, opplæring, kurs, stipend 30000 25000 25000

1160 Kost, opphold, reiseutgifter pl 15000 10000 8000

1161 Kilometergodtgjørelse 20000 12.000 12000

1163 Fri telefon pl. 15000 5000 3000

1170 Transportparkering 5000 5000 2000

1171 Billetter (ikke oppgavepl reiseutgifter) 25000 25000 25000

1180 Strøm 20000 17000 16000

1186 Forsikring av bygning, anlegg og utstyr 3000 3100 3100

1190 Husleie, leie av lokaler 160000 135000 135000

1195 Avgifter, gebyrer, lisenser m.v. 20000 15000 15000

Sum art (2): 11 534000 430800 409500
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Budsjett Budsjett Budsjett

2012 2011 2010

Art (2): 12

1200 Inventar og utstyr 30000 20000 69500

1201 Kjøp av EDB inkl programvare 25000 10000 10000

1220 Leie av driftsmidler

1230 Vedlikehold og byggtjenester 10000 10000 10000

1240 Serviceavtaler 6000 6000 6000

1260 Renhold 30000 22000 22000

1270 Konsulenttjenester 100000 100000 100000

1272 Regnskapshonorar 60000 50000 50000

1273 Revisjonshonorar 30000 25000 20000

1274 Sekretærtjenester 10000 10000 10000

Sum art (2): 12 301000 253000 297500

Art (a 14

1429 Mva.kompensasjon drift 200000 200000 200000

1450 Overføring til kommuner eller kommunale
enheter

1470 Overføringer til andre

Sum art (2): 14 200000 200000 200000

Art (2): 15

1506 Gebyrer og morarenter

1530 Dekning av tidligere års merforbruk

1540 Avsetning er til disposisjonsfond - -

1580 Regnskapsmessig mindreforbruk

1590 Avskrivninger

Sum art (2): 15 O O O

Art (2): 17

1710 Refusjon sykelønn

Sum art (2): 17 O O O

Sum utgifter 3202012 2586811 2202010
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Budsjett Budsjett Budsjett

2012 2011 2010

Art (2): 16

1620 Husleie - inntekt - avgiftsfri

1621 Renhold - inntekt - avgiftsfri

1622 Strøm - inntekt - avgiftsfri

1623 Leie av utstyr - inntekt - avgiftsfri

1624 Diverse inntekter - avgiftsfri

Sum art (2): 16 O O O

Art (2): 17

1701 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten

1728 Ref. mva.komp. påløpt i invest.regnskapet

1729 Ref. mva. komp. pålØpt i driftsregnskapet 200000 200000 200000

1730 Refusjoner fra fylkeskommuner

1731 PROSJEKTMIDLER FRA 100000 100000 100000FYLKESKOMMUNER

1750 Refusj~mer fra kommuner

1771 PROSJEKTMIDLER FRA ANDRE
\

200000 300000 300000

1780 Refusjon fra egen kommune

1781
PROSJEKTMIDLER FRA EGEN 400000 200000 100000KOMMUNE

Sum art (2): 17 900000 800000 700000

Art (2): 18

1880 Overføring fra egen kommune 2300000 1600000 1500000

Sum art (2): 18 2300000 1600000 1500000

Art (2): 19

1900 Renteinntekter

1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk

1940 Disposisjonsfondet 200000

1990 Motpost avi¡krivninger

Sum art (2): 19 O 200000 O

Sum inntekter 3200000 2600000 2200000

TOTAL T -2012 13189 -

74


