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ØKONOMIMELDING 2/2012

Vedlegg: Investeringer 2012 - status pr 31.8.2012

Økonomimelding 2/2012 viser økonomisk status på kjente regnskapstall pr 31.08.2012. Den
økonomiske statusen vil dane grlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer.

I økonomime1dihgen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med
forskrift og finansreglement.

1.0 RESULTATVURDERING

Driften av enhetene
Tabell L nedenfor viser at enhetenes utgifter pr 31. august ligger 5,7 mil. kr. høere enn
periodisert budsjett. I tilegg kommer et ikke~fordelt innsparingskrav på lønn på 5 mil. kr.

ri

Prognosen for 2012 tilsier et forventet merforbru på 10,9 milL. kr. I tilegg kommer 5 mil. kr i
ikke fordelt budsjettert kutt i fast lønn. Til samen gir dette et forventet merforbru for 2012 på
15,9 milL. kr. Som det framgâr under pkt. 2 er det Rådmannens stab, barehager og
hjemmetjenester som rapporterer de største forventede overskridelsene. Når det gjelder
rådmanens stab knyter dette seg i sin helhet t11 merutgifter rudt samhandlîngsreformen jf. pkt.
2.2.

I forhold til innsparngskrav på 9 mil. kr. på fast lønn i opprinnelig budsjett ble 4 milL. kr.
regulert inn og fordelt på enhetene i budsjettregulering 1/2012. Som det framgâr av prognosen i
tabell 1 ligger enhetene nå an til et mindre forbruk på ca. 1 milL. kr. Justert for rest ikke fordelt



innsparing på 5 milL. kr., ligger vi an til et totalt merforbruk på fast lønn på 4 mil. kr. Tar vi i
tilegg med at budsjettet for fast lønn i utgangspuntet var ca. 2,5 milL. kr: for lavt i forhold til
beregnet lønnsvekst, betyr dette at enhetene i realiteten har tatt inn ca. 7,5 mil. kr av opprinnelig
budsjettert innsparing. I dette beløpet ligger også konsekvensen av vârens streik med 1,3 milL. kr
i lavere lønnsutgifter.

Dette er i utgangspuntet en positiv utvikling. En må imidlertid se dette i sammenheng med netto
vikar og overtidsutgìfer for å få et fullstendig bilde av utviklingen. Dessverre viser prognosen en
overskridelse på netto vikartgifter og overtid (fratruet refuderte sykepenger) på 6,6 mil. kr.
Det betyr at det som er spart inn på fast lønn i stor grad finnes igjen som merforbru på
vikarutgifter.

Hvis vi samenligner med regnskap 2011 viser prognosen likevel en reduksjon i samlet lønn
fratruet effekt av lønnsoppgjør på ca. 5 mil. kr.

Nâr det gjelder kjøp av var.er og tjenester som inngâr i koinunal tjenesteproduksjon ligger
prognosen 2,9 milL. kr. over budsjett. Rådmanen vil fokusere på kostnadskontroll i årets 4 siste
måneder for å hente inn størst mulig del av dette.

På inntektssiden viser prognosen en merinntekt på 1,2 milL. kr. nâr en ser bort fra merinntekter
sykepenger. Dette dreier seg i hovedsak om en merinntektpå ressurskrevende bruere på ca. 1
mil. kr.

Tabell L viser samlet oversikt over alle resultatenheter pr 2. tertial 2012.

o

Tabell 1- Samlet forbruk resultatenheter fordelt pâ utgifer og inntekter pr 2. tertial 2012 (i mil.
kr)

Reg.butfsjett Rtlgriskap Forbruk Periodisert Avvik ÂrsprognoSE! prognóse
2012 hittil hittil % Budsjett hittil i kr avvik 31.2

Fast iønn 288487 18060 0,63 180182 418 287554 -933
Overtid 1793 2315 1,29 1195 1120 2553 760

Vtkijrutgifte inkl. eksterne 20124 22623 1,12 13416 9208 30735 10611

Annén lønn 23468 1360 0,58 15645 "2045 22533 .935

Sosiale uigifter 66341 45987 0,69 44228 1760 66095 -246
KjØp som inngår ikommunal tj enesteprod 92926 61375 0,66 61950 -575 94842 1916
KjØp som erstatter kgmmunal tjenesteprod 64289 36928 0,57 45318 "8390 69264 4975
overførl nger 34086 28775 0,84 22724 6051 34145 59

Sykepenger ¡fØdsel spenger -12639 -11459 0,91 .8426 -3033 -16689 -4049
Sum utgifter 578874 380745 0,66 376231 4514 585137 12158
Awi k - Utgifter - - 0,01 O O - -

lIetto renter, fin.ans transaksjoner .¡¡!:5 -49 0,07 -43G 387 -763 -108

Brukerbetá i i nger. Sa IgS- og L eiei nntekter -49045 -30657 0,63 -32697 204 "48625 420
Overføringsinntekter ekskl. syke Og fødselsp -41743 -28523 0,6l' -27828 -694 -41069 .326
TilskVdd st:t, kommuner og private "2589 -2273 0,88 -1726 -547 .3816 "1227
Sum inntekter -94031 .61501 O,6!: -62687 1186 "94273 -1241
Avvi k - Inntekter - - -0,01 O -o - -

Neto 48843 319244 0,66 ~:J54 !: 700 49Q864 1,0917



2.0 RApPORTERING RESULTATENHETER

Tabell 2 - Netto forbrukfordelt på enhetene pr 2. tertial 2012 (i mil. kr)
Reg budsjett Rtlgnskap Forbruk hitti Periodisert Awik Årsprognose Prognose

Ënhet 2012 2012 % Budsjett hitill awik31.12
Politisk virksomhet 8521 4358 51,1% 5662 -1304 9021 500

Rådmannens stab 39479 27756 70,3% 25536 2220 42978 3500
Kultur 11601 8053 69,4% 7450 603 11366 -235
Vei/gatelys 8230 4654 !:6,G% 540 -746 8183 47
aygg/eiendom/idrett 3964 28072 70,8% 25565 2507 4004 40
Plan/utvikling 4492 2504 55,7% 2803 -299 4401 -91

Fauske storkjøkken 2882 2235 776% 1831 40 2882 -

Skole 10454 66937 64,0% 66264 673 105500 953

l3arrrehage 54566 36499 66,9% 38208 -1709 57077 2511
Sykehjemmet 55638 37744 67,8% 35295 2449 57092 1454
Hjemmetjenesten 50107 35709 71,3% 31755 3953 53086 2979
Helse 31713 17039 !:3,7% 20358 -3318 30882 -831

Miljø og hat;illitering 18671 13903. 74,5% 11 780 2123 18516 .1155
NAV Fauske 15751 9328 59,2% 10355 -1027 16623 872

Barne/familieenheten 28552 18481 G4,7% 18533 -53 28660 108

Integrering 10451 5972 57,1% 6749 "778 10451 -

Sum alle enheter 48843 319244 65,8% 31354 5700 490864 10917

2.1 Politisk virksomhet
Koinunestyret vedtok i budsjerteguering 112012 en reduksjon i godtgjørelser/frikjøp på til
sammen 0,5 milL. kr. Det er foreløpig ikke gìort noen endring i godtgìørelsesreglementet. Det er
dermed tvilsomt om denne reguleringen vil gi noen effekt for regnskapet 2012.

2.2 Rådmannens stab
Utgifter og inntekter vedrørende samandlingsreformen budsjettert på et eget ansvar under
bruerkontoret som igjen er plassert under rådmannens stab.

Tabell 3 - Forbruk hittil og prognose utgifer samordningsreformen 2012 (i mil. kr)
Budsjett Regnskap Regulert Prognose

2012 praug budsjett 2012

Utskrivingsklare somatiske pasienter

+
- 3,0 0,3 3,0 0,6

Medisinsk medfihasiering 6,0 8,5 6,0 11,9

Delsum 9,0 8,8 9,0 12,5
.

Øknihg sykehjemmet * - 1,9 3,0 3,0

Totalt I 9,0 10,7 I 12,0 15,5

* Antattforbruk

Det ble i vedtatt budsjettet 2012 budsjettert med9 inill.kr. som skulle dekke kostnadene til
samhandlingsreformen. Dette er en differanse på 2,8 mil. kr. fra det som var tildelt over
ramen og var den forutsatte effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. Kostnadene
har blitt større enn forventet, slik at prognosen er 3,5 milL. kr. over budsjett.



I tilegg ble det er vedtatt å øke bemaningen på sykehjemmet med 6 årsverk for å imøtekomme
utfordringene med sarnandlingsreformen. I økonomirneIding L 2012 ble det beregnet til 3 milL.
kr.

Utbetaling for utskrivningsklare pasienter er gått kraftig ned etter at det ble opprettet flere
kortidsplasser på Fauske sykehjem. Det gir en lav prognose. Når det gjelder medisinsk

. medfinansiering er prognosen basert på utviklingen hittiL. Utbetalingen til medisinsk
medfinansiering er basert på DRO poengene som er registret fra Helseforetaket. Det registreres
flere DRO poeng i 2012 enn det som lå til gru i grunnlaget for å beregne årets kostnad. Om det

foreligger feil i beregningsgrunnlaget til medisinsk medfinansiering eller om det er en reell
økning i forhold til beregningsgrulaget er noe uklart. Helseforetaket er også blitt dyktigere til å
registrere DRO poeng. Konsekvensen er at reformen innen medisinsk medfinansiering for
Fauske kommune er underfinansiert.

Rameoverføringen til samandlingsreformen var 11,8 mil. kr. før midler ti
overgangsordninger. I forhold til det vil Fauske kommune totalt benyte 3,7 mil. kr. over det
som i inngikk i ramen.

2.3 Skoler
Vestmyra skole har fortsatt hø sykefravær. Dette gir betydelig merforbruk på vikartgifter,
samtidig ligger beregnede refusjoner på sykepenger tilsvarende over budsjett, samtidig som det
forventes høyere refusjoner for gjesteelever enn budsjettert. Forventet merforbru knyter seg til
budsjettert virknng av struturendring som ikke ble gjennomført jfr. egen sak ang skolestruktur.

2.4 Barnehager
Kunskapsdepartementet har gitt de private barehagene medhold i at prem,ieavvik på pensjon
ikke skal gå til fradrag ved beregning av kommunalt tilskudd. Kommunene har ment at så lenge
staten selv beregner kommunenes utgiftsbehov med premieavvik fratruet (netto
pensjonskostnad) skulle kommunene forholde seg tilsvarende i forhold ti de private
barehagene). Kunnskapsdeparementet har likevel bestemt at det er deo betalbare premien til
KLP som skal medtas. I forhold til budsjett medfører dette en ekstra utgif for Fauske kommune
på 1,2 milL. kr. Resterende del av forventet merforbruk knyter seg til ikke iverksatt titak
beregnet til 0,65 mil. kr, som henger sammen med vedtaket i skolestrutursaken.

2.5 Kultur
Det er ikke rapportert vesentlg avvik i forhold til rame

2.6 Sykehjem
Enheten ble tilfør 6 ekstra ârsverk etter vedtak i Kommunestyre Of. sak 088/12). Flere stilinger
stâr vakante og fylles opp av egne vikarer og innleide vikarer fra vikarbyrå. Dette gir
mindreforbruk på fast lønn og merforbru på vikarpostene.

2.7 Hjemmetjenester
Enheten rapporterer et forventet merforbruk på 2,5 mil. kr. Dette er utgifter knytet til
vikarinnleie i forbindelse med ferieavvikling 2012.

2.8 Miljø og habilitering

Enheten melder merinntekt på ca. 1 milL. kr. på refusjon utgifter ressurskrevende tjenester fra
staten.



2.9 Barn og familieenhet
Det er ikke rapportert forventet vesentlig avvik i forhold til rame

2.10 Plan/utvikling
Det er ikke rapportert forventet vesentlg avvik i forhold til ramme

2.11 Bygg/eiendom/idrett
Til tross for lave kraftpriser forventes det at enheten får et merforbru på 0,4 mil. kr. på bru av
strøm. Øvrige poster vì1 være innenfor budsjettammen ved årets slutt.

2.12 NAV
Enheten har innapportert et forventet resultat omtrent i balanse

2.13 Integreringsenhet
Integreringsenheten har ikke rapportert avvik i forhold til vedtatt budsjett. Det forventes derfor
at enheten vil ligge innenfor budsjettamen ved ârets slutt.

3.0 FELLESOMRÅDER
lo

Skatt og ranimetilskudd
For beregning av skatt og rametilskudd benytes prognose modellen til KS. Oppdatert
prognose viser en nedgang i rametilskudd på 3,3 milL. kr. som følge av reduksjon i
innbyggertalL. For skatt på formue og inntekt viser prognosen en økning på 5,1 milL. kr.
Totalt for de frie inntektene gir dette en økning på 1,8 mil. kr i de frie inntektene i forhold til
budsjett 2012.

Eiendomsskatt
Ingen endring i forhold til økonomimelding 112012

Renteutgifter
I budsjett 2012 er det lagt inn en forventet gjennomsnittsrente på 3,5 %. Ut fra utviklingen i
NIBOR-rente hittil i âr forventes det at budsjettet vil holde.

Utbytte
Totalt utbyte er nå inntektsført og er i tråd med regulert budsjett

Konsesjonskraft
Ingen endring i forhold til økonomirneIding 1/2012

Pensjonsutgifter
Nye beregninger viser at samlet pensjonsutgift for 2012 blir ca. 3 mil. kr høyere enn budsjettert.

Premieavvik på pensjon

Oversikt over beregnet premieavvik på pensjon for 2012, viser at Fauske kommune vil få et
positivt premieavvik på 15 mil. kr. Rådmanen har tidligere informert om at denne inntekten



ikke legges inn i budsjettene, dette fordi positive premieavvik er en tallstørrelse som kommunen
er pålagt å inntektsføre uten at det følger en positiv kontantstrøm med beløpet. Med andre ord er
dette ikke en reell inntekt, og den bør ikke påvirke kommunens drift. Premieavviket skal
inntektsføres og avsettes i balansen, for senere å utgiftsføres over 15 år.

Rådmannen foreslår at hele beløpet reguleres inn i budsjettet med motpost avsetning til
premieavvksfond. Samtidig gjøres det oppmerksom på at i henhold til regnskapsreglene vil
underskudd i driften medføre at hele eller deler av avsetningen til fondet må strykes. Sagt med
andre ord vil et driftsunderskudd i øvrig drift medføre at premieavviket gâr med til å dekke opp
underskuddet.

4.0 BUDSJETTREGULERINGER

Omfanget av budsjettreguleringer vil være begrenset av tilgang på ledige budsjettmidler.

Tabell 4 - Oversikt mulige saldering etter 2 tertial (i mil. kr)
Økte utgifter/reduserte inntekter
Overføringer private barnehager 1.2

Vikarutgifter * 4

Pensjonsutgifter 2.6

Avsetning til premieavviksfond 15

Sum 22.8

Inndekning:
Fast lønn * 1

Økning skatt/rammetilskudd(netto) 1.8

Refusjon sykepenger* 4

Refusjoner fra staten** 1

Premieavvik 2012 15

Sum inndekning 22.8

Balanse O

*reguleres fra ulike resultatenheter med lavt forbruk på fast lønn
** regulerer enhet miljø og habiltering

Oppsummering drift
Prognose pr. 2. tertial viser at kommunen går mot et merforbru på drift på ca. 15 milL. kr. Dette
betyr igjen at positivt premieavvik for 2012 anslått til 15 mil. kr., ikke vil kune avsettes i sin
helhet, men vil måtte benyttes til å dekke opp det reelle driftsunderskuddet.

5.0 INVESTERINGER

Det vises til vedlagt oversikt over investeringsporteføljen for 2012. Hovedtyngden av
investeringer har sin bakgrunn i kommunestyrets budsjettvedtak for 2012. En del prosjekter er
vedtatt i tidligere års budsjetter.



Oversikten gir en kortfattet statusbeskrivelse mht framdrift. Rådmanen har ingen yterligere
kommentarer mht dette. Det er heller ikke meldt avvik i hht økonomiske forutsetninger med
unntak av følgende prosjekter:

l. Boliger Blåskjellveien: Prosjektet er ferdigstilt og boligen tatt i bru. Regnskapsstatus
indikerer en mulig overskrdelse på prosjektet med inntil 0,3 mil. kr. Rådmanen vil
komme tilbake til inndekning nâr det endelige regnskapet foreligger.

2. Sulitjelma skole: Forberedende arbeider med veganlegg, samt anlegg av

tilknytningsanlegg for van, avløp og elektrisitet bød på betydelige utfordringer og ble
vesentlig mere omfattende og kostnadskrevende enn antatt. Merkostnadene er dekket inn
gjennom bru av reservepostene for anegget. Disse er nå i hovedsak disponert og dette
tilsier at økonomistyringen av prosjektet framover må være svært streng.

Rådmanen har under forberedelse en egen sak vedr ramene for prosjektet. Som
tidligere varslet innebærer dette også en vudering av mulighetene for å innpasse ny
barehage innenfor rammene at det nye bygget.

Rådmanen vil også belyse den økonomiske situasjonen for prosjektet.

I finansieringsplanen for investeringene er det forutsatt salg av eiendom med 7,0 milL. kr. Pr i
dag er det gjennomført salg for ca. 4,1 mil. kr. Rådmanen legger til gru at inntektsmålet kan
nåes.

6 FINANSFORVALTNING

6.1 Kortsiktig likviditet

Figur 1 viser at likviditeten i august og store deler av juli har vært negativ. August er mâneden i
året da det ikke utbetales rammetilskudd fra staten. Dette gjør denne perioden ekstra krevende
likviditetsmessig.

Fiur 1 ~ Kortsikti likviditet mai-aug. 2012
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Fauske kommunes vilkår for trekk på kassakeditt er for tiden fastsatt til 3 mâneders p.t NIBOR
med et påslag på 0,85 prosentpoeng. Trekkettighet ble våren 2012 øket fra 40 mil. kr. ti60

milL. kr. Ekstra utgift til trekk på kassakeditt er budsjettert til 150.000 kr for 2012. Beregnet
utgift 2012 er beregnet til 135.000,-. Dette basert på at det ikke vil være behov for trekk i
perioden oktober-desember, Of. pkt. 6.3).



Tabell 5 - Rente kassekreditt
Rente pr mai 2,70% 0,85% 3,55 %

Rente pr. aug 2,27 % 0,85 % 3,12 %

6.2 Langsiktig likviditet

Den langsiktige likviditeten bestâr av Hjemfallsinntekter plassert i akiv forvaltning i Pareto og
Spareban L forvaltning. Utviklingen ârets fire første mâneder framgår av tabell 7 og fig. 2 og 3.

Tabell 6 - Oversikt kapital plasseringer

Plassering 31.12.2011 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug

HjemfalIsfond Plassering
46482 47681 48530 48409 48465 47533 48088 48521 48892

Pareto

HjemfalIsfond Plassering SBl
18884 19160 19400 19545 19527 19232 19393 19693 19744

Forvaltning

Utvikling samlet portefølje 65366 66841 67930 67954 67992 66765 67481 68214 68636

Figur 2 - Utvikling plassering Pare/o ti nâ i 2012
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Utviklingen i porteføljene har bortsett fra en tilbakegang i mai-juni, vært positive første halvår.
Kommunens plasseringer er basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt finansreglement.
Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Pr. 31.
august er verdien på plasseringene økt med 3,2 milL. kr. samenlignet med 31.12.2011.



6.3 Styrking av kortsiktig likviditet
I Kommunestyremøte 29.03.12 sak 095/12 ble rådmanen gitt fullmakt til å foreta nedsalg av
langsiktig likviditet plassert i akiv forvaltning. Dette for å styrke kortsiktig likviditet og dermed
minimere kostnader ved å benyte kassakeditt.

Langsiktig likviditet er plassert i Pareto og SBI forvaltning. For å tilpasse plasseringene til
hjemfallsfondets verdi på 33,2 milL. kr kan disse plasseringene reduseres gjennom nedsalg.

Figur 4 - Utvikling plasseringer i perioden 2006 til 2011
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Utviklingen i avkastning i perioden 2006 til 2011 viser at det er liten forskjell på utviklingen i de
to plasseringene. Pareto ta tydeligvis noe mer risiko enn Sb L forvaltning. og taper mer i
((dârlige tider)) og større gevinst iiår det gâr godt. Årsaken til det er at Pareto har mer plassert i
aksjer (norske internasjonale konsern), mens Sbl finans har mindre i aksjer og større andel i
obligasjoner.

,

I

i

I tilegg til å styrke kortsiktig likviditet ønsker en å fokusere på lavest mulig risiko. Ut fra en slik
vudering vil nedsalg i Pareto være det naturlige valget. Videre er det ønskelig med omtrent to
like store plasseringer som gir en viss risikospredning. Kortsiktig likviditet vil etter dette bli
styrket med ca. 24 milL. kr, noe som vil halvere kostnadene knytet ti kassakeditt. Det er likevel

viktig å understreke at så lenge Fauske kommune over år ikke har en drift i balanse vil
likviditeten fortsette å utvikle seg negativt.

6.4 Gjeldsportefølje
Kommunens langsiktige gjeld bestâr nå av 3 lån i Kommunalbanen og L lån i
KLP Kommunekreditt

I tilegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanen.



Tabell 7 - Fordeling gjelden pr 31. aug. 2012
Låneopptak Restgjeld Rente pr. Rente pr. Andel Re ntevi i kå r Lån

01.08.2012 01.05.2012 aug.l2 Nedbetalt

KOMMUNAL BANKEN -311245 .17 61 2,70% 2,27% 43,60% Reguleres mot 3 mnd. NIBOR hver kval 2031

KOMMUNAL BANKEN .72800 .67947 3,82% 3,82% 16,77% Fastrente 5 år fra juni 2010 2040
.

KOMMUNALBANKEN -100000 .97368 3,58% 3,58% 24,04% Fastrente 5 år fra des 2011 2030

KLP Kommunekreditt -64200 .63130 3,36% 3,36% 15,59% Fastrente 3 år fra des.2011 2031

Totalt/vektet rente .548245 .405063 3,20% 3,01 % 100,00%

Figll 4 viser utviklingen i 3 mâneders NIBOR (inkL. fastsatt margin: 0,2) i perioden fra våre
fastrenteavtaler ble inngått.

Norges bans forventninger om stigende utlânsrente har stadig blitt forskjøvet fram i tid.
Forventningen i siste rapport fra Norges Ban er at styringsrente forblir på dagens nivå fram til
årsskiftet, før den gradvis stiger mot et mer normalt nivå på rudt 3,5 j 2016. Den store
usikkerheten handler fortsatt om hva som skjer i EU.
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INNSTILLING:

Økonomimelding 2/2012 tas til etterretning.

FOR~130/12 VEDTAK- 24.09.2012

i-
Økonomisjef orienterte.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
Økonomimelding 2/2012 tas til etterretnng.



Even Ediassen .
Rådmann
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~==--~-------------=C-=_~J=~I--~-------~=--=~------V~dlegg til-ØkO~~~¡;;idini 2!20ii'
~SKE KOMMUNE ~VESTERINGER _~12 - status pr 31.8.2012 - -

PROSJEKT BEVILGNING ØKONOII/ISK FORUTSETINGER STAruS ØKONOMISK
2012 RAMME FRAMDRIFT STAruS

Skolemateriell 100 200 100 pr år tom 2013 Pågående program
IT-utstyr 1200 Arlig 800 forn 2013 Pågående program
IKT-folkevalgte 300 lese brett folkevalgte Iverksatt
FUNKE Helsenett
Aksjon skoleveg 200 Trafi kksi kkerhetsplan Forslag til trafikksikkerhetspllagt fram
Erikstad kirkegård 2450 8350 Arbeid pågår i regi av Kirkel fellesråd
Servicebygg Erikslad kirkegård 4100 Grunnarb utført--- Avventerstabiliseri ng --

Byggestart tidligst 2013
Omsorgsbolil~~Fauske s~.ntrum __ 300 Samarbeid med eksterne aktører Ny intensjonsavtale m/lSBBLgodkjent---- -_._-

Konkrete prosjekter vurderes 
--- ~--------

Omsorgsboliger Slrømsnes Strømsnesgården, ev nybygg
Eiaveien - Demensholiger Utkast reg plan ferdig -

_. Gjennomføring i hht intensjonsavtale

m/lSBsL vWderes
Tilrette leggi ngsamhandli ngsreformen 2200
Torggt 16 2S00 prosjektet igangsatt

Sulitjelma skole ___ 2~~ 77728 I hhtgOdkjent prosjekt Byggearbeidene i gang Sak vedr

-- Utfordringer tilfØr~elsanlegg VVA skole/barnehage
Fremdriftsplan forskyves, dermed forberedes

--- også økte kostnader (prisstigning i Hertogså
3"4mnd gjetinomgang av
Sakvedr innpassing barnehage forpere.d!!S Økonomisk status

Vestrnyra skole 1100 2160 Alternativ sentralskola Ny skolestruktur godkjent----
Skolestruktur avklares Qppstart prpsjekt nyskqleforberedes

Valnesfjord skole Renovering/nypygg Prio etter Sulitjelma og sentr.skole-_.~--_.- sammenheng flerbrukshall
Alternative finansformer skal vurderes

Barnehage Erikstad 80 LeieavtCileutgår leieavtale forlenget med 3 år
Sammenheng skolestruktur sentr~m

Sarnehage S~litjelma 1100 \/lirderessanimenmed skole utbyggi ng Vurdering pågårIsakforberedes
Boliger Blåskjellvn SOSO Bygg oiie rtatt OVerskr

Midlertidig brukstillatelse gitt NOO.OO,-
SoligerTareveien 830 Rehabilitering

Ev samarbeia VGS/Husbank forberedes
oppgradering eksisternde boligmasse 200 1~~ Pavi ljangene prioritert Planlagt arbeid ~te på anbud

pmprip ventilasj Sagaturi
-

Lastebil 230Ö sestilt, klartil brøytesësong
Oppgradering maskinpark 80 Ârlig sum- 200 - uspesifisert Fórberedes mot budsj 13/ø~plan

Prioriteringsliste må utarbeides
Oppgradering gatelys SOl Arlig sUm- SOl - uspeSifisert PrioriteringSlisiegodkj PLL¡T -

Rammeavtale inngått

~!turhus 500 Avklare innhold og omfang Oppnevnt kulturhuskomite i gang--~-- Rådhuset prio lokalisering Sekretariat: enhet kultur -- _.
Etablere egen kulturhuskomite

Sulitjelma samfunnshus 300 Avklare konsekv av fortsatt forsvarl drift Overført driftsregnskapet --
Veg Hauan - Finneid SOl 500 Ferdigstilling Prosjektet pågåri hht intensjonene----
Infrastruktur Sulitjelmafjellet 200 ParkeringsplSkihytta Samarb m/vegvesen og SKS etablert

"------- Parkeringspl Kjelvannskryss Prosjektet pågår i hht intensjonene -._-----~~---- _. --- Parkeringspl Daja (turistløypa) -~-----_._-
SarnarbFYI keskomm, SKS, Statsskog og friviIl

Øvrige veinett 300 prioriteringsliste godkj PLUl

ArbeidigangsaU i hht foruts!!tningene
Fotballhall 940 144 Klargøring tomt i 2012 Grunnundersøkelse/vurdering aug.

Inv tilskudd i 2013 PIantilskFS
Fullfinansiering må avklares med Fauske Spri Avklaring ansvarsfordeling pågår
Samarbeidsavtale/ansvarsavklaring Avventer fullfi nansieri og

Klungset Skianlegg 300 Sak F S/3-2012

Overf driftsregnskap

Uíbetalt
Kunstdekke Valn!!sfj grusbane 1100 Inkl flombelysning Arbeidet igangsatt

Fullfinansiering må avklares med Valnesfj IL
Klarg tomter Valnesfjord 200 Fra tomtefond Avkl grunneier pågår (Furnesfeltet)

Prio Furnesfelt og Haganeshaugen Haganeshaugen sak F 23.4.2012
Salg kommunal eiendom "700 Alle typer eiendom Pr sept 2012 4136


