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BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016

Sammendrag:

Se vedlegg.

INNSTILLING:

1. Strategisk innretning
a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene.

Dette blír et príorítert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tílby
godt nok tjenestetílbud tí befolkningen.

b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse ogholder fokus på bar og
unge.

c. Samandlíngsreformen víl kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatrí, samt
øyeblíkkelíg hjelp.

d. Fortsatt implementeríng av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 víl være

morgendagens hjemmetjeneste og demensbolíger i Eiaveien.
e. Rådmanen víl midlertidig gjennomføre organisatoríske grep i 2013 for å sikre

Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg tíl tíldelte midler. Videre støte utviklíngen
innenfor de ulíke fagområdene. Denne organseríngen skal være innenfor
gjeldende driftsrammer. Den adminístratíve organisering av ledernivået mellom
råoman og eiietsleaer organiseres i tre fagområâer vea at eiietene;

í. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabmtering, Helse og NAV legges inn
under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

11. Barehager, Skoler, Bare/famme, Kultur og Integrering legges inn under
en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.



ni. VV A og Bygg/eiendom samt Planutviklíng legges inn under en felles
kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunaltekniske tjenester.

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utviklíng tíl fagområdet Helse og Omsorg
g. Bemaningsprosjektet víl fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012.
h. Enhet Plan og utviklíng må settes i stand tí effektív å kune håndtere

næríngslívets behov for utviklíng av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjenning, detaljplaner mv.

l. A vdelíng for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom tíl enhet Kultur.

J. Det ansettes egen kommunikasjonsgiver som kan belastes næríngsfondet
k. Den interkommunale PPT -ordningen sies opp og tílbakeføres i takt med

etableríng av ny skolestrutur. Oppsigelsen gjøres betinget.

1. Rådmanen ønsker å stare et arbeide med samlokalísert branordning og VV A,
samt utrede flyting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentru.

2. Økononiiplan 2014-2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeríngsramer som er nedfelt i forslag tí
økonomiplan for Fauske kommune.

b. Fauske kommune har en for kostbar dríft i forhold tíl inntektene. Det kan ikke
forsvares over tíd. Derfor må driften reduseres for å kune møe de økonomiske
utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt
utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kune redusere driften
med 16,1 míll. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er
vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025

c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barnehage strutu
i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utrednng og vurdering av
interkommunalt sanarbeid, herunder med fokus på branberedskap og behovet
for koordineríng mellom kommunene.

e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av dríft,
organseríng, finansieríng mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere;

í. Perspektívmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser
11. Utleie av korrunale bygg til idrettslag, fdvil1ge lag og foreninger

11. Storkjøkken dríft. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre
Salten, alternativt skal dríften gjennomgås og vuderes.

3. Budsjett 2013.

a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tí1ak slík de forelígger.
b. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevílgende ___
myndighet etter fullmaker gitt i reglement for delegeríng av myndighet i budsjett-
saker.

c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i
økonomirneIding 1/2013.

d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas



e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste

eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene §3,
første ledd, bokstave. .

L Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første
ledd:

1. bolíger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. Det gis frítak for eiendomsskatt for bygninger som eies og dríves
av lag og foreninger og som benytes tíl deres prímærvirksoinet,
jf. § 7, bokstava. Dríves det kommersiell virksomhet i hele eller
deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der
kommersiell dríft skjer.

f. Godtgjørelse tíl ordfører og varaordfører.

L Godtgjørelse tíl ordfører fastsettes som følger; .. ...
iL Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; .. ...

o g. For 2013 legges det opp tí en samlet låneramme på inntíl45,446 míll. kroner.

Låneopptaket er fordelt slík:

!
i



Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1000

IT utstyr 2000

Vestmyra skole -

Va i nesfjord s kol e/fl e rbru ks ha IL 1000
.

Vente kostna der skolestruktur 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba Il ha Il 1880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2000

To rgga ta 16 26000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgradering maskinpark 2000

Sulitjelma Barnehage 500

Skilting 150

Kunstgress Finneid 900

Heis pa sykehjemmet 1200

Utredni ng saniloka i ise ri ng tekn.tj. 1000

Fi na niseri ngsi:ehov (ex. Va nn/Avløp) 72 058

Mva kompensasjon .14412

Bruk av i nveste ri ngsfond -15000

I nvesteri ngsti Is kudd husbanken -7200

NYe lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

Nye VAR lån -10 000

T9t¡i!t iiyelån 2013 "45446

Lånene gis løpetíd i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan ~r avdragstid gjennomsnittlíg satt tí30 år.

FOR-157/12 VEDTAK- 26.11.2012

Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av
APogH:
Budsjettforslag 2013 og økonomiplan
Endringsforslag fra Arbeiderpariet og Høyre ift. Rådmannens budsjettforslag.

l. Økonomi
Fauske kommune skal ha en stram økonomistyríng. Dette er helt nødvendig siden drífta
går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frígjør midler fra dríftsbudsjettet tí
nødvendige investerínger. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyríng og
å redusere kostnader.



Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruet på vikarer - dette har gitt resultater
men ennå er forbruet for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned
vikarbruen utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmanens forslag legger tíl
grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer yterligere inn på bemanningen. Dette
øker kuttet "generelle tíltak" med 1,85 mílioner kroner.

2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frígjør
ressurser som gjør det mulíg med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune
vH få topp moderne skoler i alle 3 sentra.

a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler tí dette
byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 mílioner. Deretter fullfinansieres
skolen med bevílgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmanen må ha full
fokus på å ferdigstíle planleggingen i 2013. Skolen' skal ferdigstíles senest tH
skolestar 2016.

b. Strømsnes skole og flerbrushall planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske kommune har full barehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlíg innsats. De
private og kommunale barehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkuransefortríti sammenUgnet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tidele barehageplass tíl bar født etter 01.09. strkes.

a. Kuttene tH barnehagesektoren tilbakeføres.

b. Fauske kommune skal ha ful barehagedekning som et klar mål

4. Helse og omsorg
a. Demeiisboliger i Eiaveien

I 2013 prosjekteres demensbolíger i Eiaveien. Dette blír en storstHt satsing på en
bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som rar demens. Dette
prosjektet víl sette kommunen i front når det gjelder tíbud tíl denne
pasientgruppen.

b. Onisorgsboliger

Det jobbes nå med omsorgsbolíger i sentr og på Strømsnes. Dette er prosjekter
som víl kune avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske
helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det
vises ti bevílgning i budsjettet for 2012.

c. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grunnforhold og tístand til huset.
Når dette er klar, blír saken framlagt. Vår politíkk er at institusjonen skal
videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tílbake. Da víl vi komme tíbake med finansiering av dette i
budsj ettregulerínger.
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NAV ¡praksisplasser
Rådmanen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale
virksomheten. Dette for å legge tíl rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som
vílkår forutbetalíng av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år).

5. Kultur
Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturlív i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kultuarangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært
opptatt av at kulturlívet skal vokse videre og víl bidra tí gode ramevílkår og
forutsigbarhet.

Fauske kommune er blítt en stolt arrangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM
på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands
første VM, i september. I tílegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festívalen. Statusen som arangør by ønsker vi
å støte opp om og videreutvikle.

a. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arrangeres store arangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemøiistríng i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig víl det komme enda flere betydelige arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 tíl sHke arangementer som dríftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kultuíltak reverseres.

b. Allaktivitetsbus

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi ta stíling
tí om Fauske skal få et eget allakivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådmanen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2
inUHoner kroner tí å ferdigstíle forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten.

c. Sak om Kulturmidler

Det víl i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og
foreninger for å sikre en mest mulíg rettferdig fordeling og en større dreining av
midlene mot bar og unge. Tilskuddet til Holtanlia vil bH vudert i denne
behandHngen.

d. Bibliotek i Valnesfjord

BibHoteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inr teleslynge til
helsesenteret i Valnesfjord ~ 10.000 kroner.

e. Ungdonisklubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

f. Samfunnsbuset i Sulitjelma
Prosjektet med oppgraderíng av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntíl
150.000. Dette dekkes av næringsfondet.

6. Idrett
Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil
fortsette. Vi legger inn penger tíl å fullfinansiere fotballhall med 5 mílioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevílgning fotballhall - 5 milloner kroner.



7. Infrastruktur
12012 bevílget posisjonen kr. 10 mílioner tíl diverse infrastruurHtak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulítjelma som er et
spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette
gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbaken, toalettforhold ved Skihyta og
veiproblematíkken opp tíl og i Sulítjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevílgninger på totalt ca kr. 3,4 mílioner kroner som blír kommunens andeL.

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansieríng av
ferdigstílelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstílelse prosjekter Sulítjelma - 3,4 mílioner kroner
b. øvríge veiprosjekter - 2.6 míllíoner kroner.

c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentru.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
a. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevílges av tomtefondet jfr.

budsjettvedtak 2012.
b. Den sosiale bolígbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstíles i 2013. Dette er

en betydelíg satsing på bolígsosiale tHta.

9. Tilgjengelighet for aUe
a. Det må ordnes opp utenfor svømiehallen for å imøekomme kravet tíl unversell

utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning.
b. Isfrie fortauer vH bedre fremkommeHgheten i sentru betydelíg for alle.
c. Utskifting av lyspunktene ved veien tH LED lys øker sikt og dermed

fremkommeHghet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevílgningen
utover rådmanens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er mulígheter
for støtte ti dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova.

d. Tidlígere bevilgning til Eríkstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr
4,1 mílioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 mílioner kroner tíl fullfinansiering
av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskrdelsene tíl Eríkstad gravlund.

e. For å sikre best mulíg vedlíkehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmanen
komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne
saken legges frem til behandling i god tid før sommeren.

10. Salg av bolig;. og næringsarealer
a. Det budsjetteres med salg av bolíg- og næringsarealer I'å 10 mílioner kroner. 6

mílioner av disse finansierer punt 7 - infrastruur. øvríge midler settes av tí

fremtídige skoleinvesterínger.
b. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi

må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brues tH nyetablerínger.
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11. Mineralstrategi
Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre
mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges
frem raskt for Stortinget og Fauske kommune víl følge opp denne meldingen når den
forelígger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne
viktige saken. Vî jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for
næríngen tíl Fauske.

12. Talldel

Tiltak Økt Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt utgift

Barnehage 1300
Tilskudd arrangementer

350
TeleSlYn2e bibliotek 10
Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
unluJomsklubb 179
Holtanlia 40
Fauskebadet 243 25
nraJl.nstas.ionen 600
Nedbemanning 1850
ne~parelse ilJnkjøp 1000
Reversert ktdturkutt 450
Forinannskapets 627 !

disposis.ion
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
Veipros,iekter SulitJelma 3400
Øvrigevei investerin2er 2600
Servicebygg ErikStad 2000

i Vestmyra skolesenter 10000 165000 165000
! Valnesfjord 9000 30000 20000
i

skole/flerbrukshallI

AlIakti'Vitetshus 2200
Fotballhall 5000.

Oppgradering ti LED 5002 500 500 500
lys

1 _ Bevílges over hj emfallsfondet



2 _ Bevílges utover rådmannens forslag

Innstílingen ble enstemmig forkastet.
AP/H's forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer.
Innstílingen med endringer ble vedtatt 6 mot 2 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
L. Strategisk innretning

a. Fauske kommune har store utfordrínger med å holde kontroll på dríftsutgiftene.
Dette blír et príoritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tílby
godt nok tjenestetilbud tíl befolkningen.

b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på bar og
unge.

c. Sanandlíngsreformen víl kreve at vi følger opp de avtler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykíatrí, samt
øyebHkkeHg hjelp.

d. Fortsatt implementeríng av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 víl være

morgendagens hjemmetjeneste og demensbolíger i Eiaveien.
e. Rådmanen víl midlertidig gjennomføre organisatoríske grep i 2013 for å sikre

Fau.ske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklíngen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg tí tildelte midler. Videre støte utviklíngen
innenfor deuHke fagområdene. Denne organseringen skal være innenfor
gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernivået mellom

rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene;
L Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabiltering, Helse og NAV legges inn

under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

11. Barehager, Skoler, Bare/famile, Kultur og Integredng legges inn under

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
m. VV A og Bygg/eiendom samt PlanutvikHng legges inn under en felles

kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunaltekniske tjenester.

f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikHng til fagområdet Helse og Omsorg
g. Bemaningsprosjektet vil fortsette med samme fokus på prosjektet som i 2012.
h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand tíl effektiv å kune håndtere

næríngslívets behov for utviklíng av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjenning, detaljplaner mv.

l. Avdelíng for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom tíl enhet Kultur.

J. Det ansettes egen kommunkasjonsgiver som kan belastes næríngsfondet
k. Den interkommunale PPT ~ordningen sies opp og tílbakeføres i tat med

etableríng av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
L. Rådmannen ønsker å stare et arbeide med samlokalísert branordning og VV A,

samt utrede fl~ing av enhet VVA og Salten~Brann ut av sentru.

4. Økonomiplan 2014-2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeríngsramer som er nedfelt i forslag tíl
økonomiplan for Fauske kommune.



b. Fauske kommune har en for kostbar dríft i forhold tíl inntektene. Det kan ikke
forsvares over tid. Derfor må dríften reduseres for å kune møte de økonomiske
utfordríngene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt
utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften
med 16,1 mm. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet tíl avsetninger som er
vedtatt i perspektivmeldingen 2013-2025

c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig bamehagestruktu
i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av
interkommunalt samarbeid, heruder med fokus på branberedskap og behovet
for koordinering mellom kommunene.

e. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere;

L Perspektívmelding fra 2014, ink kostnadsanalyser
íí. Utleie av kommunale bygg tíl idrettslag, ftivmige lag og foreninger

ííL Storkjøkken dríft. Det søkes samarbeid med øvríge kommuner i indre
Salten, alternativt skal dríften gjennomgås og vuderes.

5. Budsjett 2013.

h. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak sHk de foreligger.
l. Budsjettramer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende
myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegeríng av myndighet i budsjett-
saker.

J. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mm. kr skal fordeles enhetene i
økoIlorrimelding 1/2013.

k. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas
L. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bru og faste

eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt tí kommunene §3,
første ledd, bokstave.

L Eieadomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første
ledd:

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

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

m. Godtgjørelse tíl ordfører og varaordfører.
L Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger; .....

iL. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; .....
n. For 2013 legges det opp tí en samlet lånerame på inntíl45,446 mm. kroner.

Låneopptaket er fordelt slik:



(___l__~

Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1000

IT utstyr 2000

Vestmyra skole -

Valnesfjord skole/flerbrukshall 1000

Ventekostnader skolestruktur 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba Il ha Il 1880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2,000

Torggata 16 26000

Oppgraderi ng gate lys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgradering maskinpark 2000

Sulitjelma Barnehage 500

Skilting 150

Kunstgress Finneid 900

Heis på sykehjemmet 1200

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1000

Fi na niseri ngsbehov (ex. Va nn/Avløp) 72 058

Mva kompensasjon -14412

Bruk av i I1vesterl ngsfond -15000

Investeringstilskudd husbanken -7200

Nye lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

Nye VAR lån -10000

Totalt riye lan 2013 -45446

Lånene gis løpetíd i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittHg satt tíl30 år.

Endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag:

1. Økonomi
Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drífta
går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frígjør midler fra driftsbudsjettet tí
nødvendige investerínger. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyríng og

. --a-redusere-kostnader;---------------
Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruket på vikarer - dette har gitt resultater
men ennå er forbruket for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned
vikarbruen utover budsjettet.
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Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmanens forslag legger tíl
gru en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer yterligere inn på bemaningen. Dette

øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 mílioner kroner.

2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestruturen frigjør
ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune
víl få topp moderne skoler i alle 3 sentra.

c. Vestrnyra skolesenter fremskynqes. Det legges inn midler tH dette

byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 mílioner. Deretter fullfinansieres
skolen med bevílgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full
fokus på å ferdigstíle planeggingen i 2013. Skolen skal ferdigstíles senest tíl
skolestar 2016.

d. Strømsnes skole og flerbrushall planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske kommune har full barehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De
prívate og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tHdele barehageplass tí barn født etter 01.09. strykes.

c. Kuttene tíl barehagesektoren tíbakeføres.

d. Fauske kommlle skal ha full barehagedekning som et klar mål

4. Helse og omsorg
d. Deinensboliger i Eiaveien

12013 prosjekteres demensbolIger i Eiaveien. Dette blir en storstít satsing på en
bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette
prosjektet víl sette kommunen i front når det gjelder tHbud tíl denne
pasientgruppen.

e. Omsorgsboliger

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter
som víl kune avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske
helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdríft og det
vises tí bevHgning i budsjettet for 2012.

f. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av gruforhold og tílstand tíl huset.
Når dette er klar, blír saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal
videreføres. Det bety at hvis Sagatun er innytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tíbake. Da víl vi komme tílbake med finansiering av dette i
budsjettegulerínger.

NAV/praksisplasser
Rådmanen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale
virksomheten. Dette for å legge tíl rette for at akiv deltakelse raskt kan settes som
vílkår for utbetalíng av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år).
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5. Kultur
Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturlív i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kulturarangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært
opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vH bidra tíl gode ramevílkår og
forutsigbarhet.

Fauske kommune er bHtt en stolt arangør by. 2012 ble et jubelår som begynte med NM
på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrykende VM i dans, Nordlands
første VM, i september. I tílegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk festíval,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arangør by ønsker vi
å støte opp om og videreutvikle.

g. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arangeres store arangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemønstríng i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vH det komme enda flere betydeHge arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 tí sHke arangementer soin driftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kultuiltak reverseres.

h. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stíling
tíl om Fauske skal få et eget allakivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådinanen legger frem saken i deSember 2012. Det bevHges inntil kr. 2,2
milHoner kroner tíl å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten.

i. Sak om Kulturmidler

Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tílskuddene ti lag og
foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av
midlene mot bar og unge. TilskuddettH Holtania vil bH vudert i denne
behandHngen.

j. Bibliotek i Valiiesfjord

Biblíoteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge tíl
helsesenteret i Valnesfjord - 10.000 kroner.

k. Ungdomsldubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

l. Samfunnshuset i Sulitjelma

Prosjektet med oppgradering av samfushuset skal dekke utgifter for inntíl
150.000. Dette dekkes av næríngsfondet.

6. Idrett
Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. SatsinK12å idrett víl
fortsette. Vi legger inn penger tíl å fullfinansiere fotballhall med 5 mílioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfalIsfondet. Bevílgning fotballhall - 5 mílioner kroner.

7. Infrastruktur
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12012 bevílget posisjonen kr. 10 mílioner tíl diverse infrastrukturtíltak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulítjelma som er et
spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette
gjelder parkeríngsplassen i Daja og Jakobsbaken, toalettforhold ved Skihyta og
veiproblematikken opp tíl og i Sulítjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevílgninger på totalt ca kr. 3,4 mílioner kroner som bHr kommunens andeL.

Vi søker å løse saken om varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansieríng av
ferdigstílelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstílelseprosjekter SuHtjelma - 3,4 mílioner kroner
b. Øvrige veiprosjekter - 2.6 mílioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentru.

8. Boligpoliikk og utvikling av tomter
c. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevílges av tomtefondetjfr.

budsjettvedtak 2012.
d. Den sosiale bolígbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstíles i 2013. Dette er

en betydelíg satsing på boHgsosiale tHtak.

9. Tilgjengelighet for alle
f. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet tíl universell

utforming. Dette er en gamel sak som nå må finne sin løsning.
g. Isfrie fortauer vil bedre fremkommeHgheten i sentr betydeHg for alle.
h. Utskifting av lyspuntene ved veien tí LED lys øker sikt og dermed

fremkommeHghet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevHgningen
utover rådmanens forslag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er mulígheter
for støte tH dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova.

l. TidHgere bevilgning tí Eríkstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr
4,1 milHoner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milHoner kroner tí fullfinansieríng
av prosjektet. Vi imøteser ert egen sak på overskridelsene tH Erikstad gravlund.

J. For å sikre best muHg vedlikehold aV kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen
komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne
saken legges frem tí behandHng i god tid før sommeren.

10. Salg av bolig- og næringsarealer
c. Det budsjetteres med salg av bolíg- og næringsarealer på 10 mílioner kroner. 6

miIHoner av disse finansierer punk 7 - infrastruur. øvríge midler settes av tí

fremtidige skoleinvesterínger.

d. Det er stor etterslJørsel etter næríngsarealer lJå Fauske. Dette er meg~tJ)osítvt. Yí_~
må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brukes tíl nyetableringer.

11. Mineralstrategi
Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinnng av våre
mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralrneIdingen legges



frem raskt for Stortinget og Fauske kommune víl følge opp denne meldingen når den
forelígger. Vi skal fortsatt være tílrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne
viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for
næringen tíl Fauske.

12. Talldel

Tilak Økt Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt utitift

Barnehaite 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslynite bibliotek 10
Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
UlìK4øitsk.qbb - 179
Hoita.nlia 40
Fauskebadet 243 25
Bra.nnstas,ionen 600
Ne4bemanning 1850
Besparelseinnkiøp 1000
Røversert kulturkutt 450
Form3nnsk3pets 627
djsposjS.ion
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tila.k 2013 2014 2015 2016
Veiproslelder SuUt.elma 3400
Øvrhze veiinvestedlì2er 2600
ServicebYit2 Erik$tad 2000
VestmYrl skølesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall
Allaktivitetshus 2200
Fotballhall 50001

Oppgradering til LED 5002 500 500 500
lyS

---------------------
1 -- Bevílges over hjemfalIsfondet
2_ Bevilges utover rådmannens forslag

c~
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1.0 Innledning

1.1 Nøkkeltall og forutsetninger

Veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 tílsvarer de økte kostnadene
kommunesektoren får på grunn av endringer i befolknings-sammensetningen, økte
pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. Derimot er det en reduksjon i
kraftprisene. For budsjett 2013 utgjør dette 5,9 míll. kr i reduserte inntekter for Fauske
kommune. Reduksjon i inntektene gir store utfordringer i budsjettarbeidet.

Budsjett 2013 og økonomiplanperioden 20 L 4-20 L 6 har en ambisiøs investeringsplan med bL.a
oppføring av 2 nye skoler. Omfanget av investeringene víllegge ytterligere press på den
økonomiske dríftssituasjonen gjennom økte kapitalkostnader frem mot 2017. Dette er
beregnet tíl 14,55 mm. kr i 2016 og tí ytterligere 20,1 míll. kr i 2017. Rentenivået er lavt og
for 2013 forventes en rente på 3,1 % for lånemassen tíl Fauske kommune. Renten forventes å
stíge svakt i økonomiplanperioden. Avdragene øker med økt låneopptak. Alle nye lån tas opp
med 30 års løpetíd.

I budsjettet for 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016 har rådmannen ikke funnet plass tíl
avsetninger for å styrke egenkapitalen tíl Fauske kommune. Dette er ikke i tråd med vedtaket i
perspektívmeldingen 2013-2025, og oppfattes som en stor risiko i økonomiplanen.

Rådmannen foreslår flere tíltak for å redusere driftsnivået med totalt netto 10,9 míll. kr i
budsjettet 2013 Dette er ikke tístrekkelíg og budsjettet 2013 legges frem med et 2,9 mm. kr
effektíviseríngsbehov. Dette må håndteres ved ulíke budsjettreduksjoner på enhetene i løpet
budsjettåret 2013.

Økningen av kapitalkostnadene fremover víl kreve dríftstílpasninger. I 2016 har
effektíviseringsbehovet kommet opp i minst 16,1 mm. kr. som ikke er fordelt enhetene. I
2017 er dette økt tíl 21,7 míll. kr. I disse tallene er ikke kravet tíl avsetning tatt med.

Dette innebærer at en i kommende økonomiplan periode må utrede og gjennomføre flere
varige driftstílpasningstíltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå, kravet tí
avsetninger og planlagt investeringsnivå.

1.2 Budsjettforslagets strategiske innretning

Budsjettforslaget for 2013 er bygd opp rundt erkjennelsen av behovet for sterkere og nærmere
samhandling mellom enhetsledere og rådmann. Budsjettet er også innettet mot en større
tverrfaglig samarbeidsordning, og ikke minst skal budsjettet være realístísk, gjennomførbart
og styrbart.

Videre satsning på Folkehelse
Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge.
Budsjettområdet foreslås å disponere L mm. kr tíl ulíke tiltak innenfor folkehelse i Fauske for
dermed å kunne satse yterligere innenfor området

Fortsatt fokus på helse og omsorg
Den demografiske endringen i samfunnet kjennetegnes ved at antall og andel eldre stíger. For
Fauske Kommune víl dette påvirkes med en forventet økning for antall personer over 90 år for
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períoden 2009-2014 med 30% med en stabíl utviklíng i kommende år. For same període
forventes det 23% økning for gruppen 70 tíl 74 år. Det víl igjen si at denne perioden víl gi en
økning både for de eldste eldre og de yngste eldre. Utviklíngen víl holde seg i årene framover
med en eskalerende utviklíng for aldersgrppen 80 - 84 for perioden 20 L 9 - 2024 med rundt
27%. Disse utfordringene samen med utviklíngen innenfor forløpsgruppen demente, som
dessverre viser seg å ramme stadig flere yngre innbyggere, vider~føres og det fokuseres på
områder som bla; bolíger og daglavlastningstíbud for demente samt styrket hjemmetjeneste.

Samandlingsreformen
Samandlíngsreformen víl kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene rus/psykiatrí samt øyeblíkkelig hjelp i
2016. I dette perspektivet må vi som kommune invitere tí et interkommunalt samarbeid med
kommunene Sørfold og Saltdal for å løse disse utfordringene.

Helse-og omsorgsplanen
Fortsatt Implementering av Helse.og omsorgsplanen. Fokus i 2013 víl være morgendagens
Hjemmetjeneste og Demens Bolíger i Eiaveien.

Interkommunalt samarbeid
Det omfatter bL.a. øyeblíkkelíg hjelp, legevakjenesten, jordmortjenesten. Her er det også et
behov for å koordinere innsatsen mellom kommunene slík at begrensede ressurser settes inn i
et felles løft.

Organisatorisk styrking av helse og omsorg
For å understøte utviklingen innenfor disse fagområdene víl rådmannen foreta en
organisatorísk styrking av ledernivået mellom rådman og enhetsleder ved at enhetene
Sykehjem, Hjemmetjenester, MUjø/Habílteríng, Helse og NAV legges inn under en felles
konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken
overføres fra enhet Plan og utviklíng tí Helse og Omsorg og det søkes sanarbeid med øvrige
kommuner (i indre Salten). Et viktig element her er ernæríngsperspektivet. Dersom det ikke er
mulíg å få tí et samarbeide med øvríge kommuner arbeides det videre med å vudere hvordan
dríften skal være.

Bemanngsprosj ektet
Dette prosjektet vil fortsette med same fokus som i 2012. Rådmannen minner om
prosjektets overordnede målsetting som er å redusere deltid, redusere vikarkostnader samt å
utvikle og iverksette et komplett system for bemanningsplanlegging for pleie-og
omsorgsenhetene, herunder tumusløsning.

Et sterkere fokus på eiendomsforvaltning
Fauske kommune arbeider videre med den helhetlige vuderingen av den kommunale
eiendomsmassen i kommunen. Målet med arbeidet er å få på plass en mer optimalísert drift av
kommunens eiendomsportefølje. Flere eksempler gjennom 2012 medSagatun, svømmehallen
õgVesfmyrasK:olevisei tí-filleaTvrsomK:ommlme måTáefgruIilegfrenôe .((Oppgjøru-mea

det manglende vedlíkehold over år. Tíl siste møte før sommeren fremlegger rådmannen et
saksfremlegg tíl kommunestyet med et forslag om nødvendige endrínger i organsering, dríft,
finansieríng mv.
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Oppvekst bar og unge

Rådmanen ønsker å arbeide videre med å styrke dette området gjennom enda større grad av
samhandlíng mellom skoler, barehager og barevern og famíleenhet.

For å understøte utvikHngen innenfor disse fagområdene víl rådmanen at enhetene bare og
famíle, barehager, skoler, kultur og integrering legges inn under en felles kommunalsjef.
Dette området benevnes heretter Oppvekst. Fauske kommune sier opp avtalen om det
interkommunale PPT -samarbeidet og tíbakefører dette tíl den kommunale struktur frem mot
etableringen aven felles s~ntrusskole i 2017.

N æríngsutviklíng

Fauske kommunes utøvende ledd i næríngsarbeidet er Fauna KF. I tílegg víl enkeltfunksjoner
lígge i den øvrige administrasjon, og da spesielt hos PLU. Eksempler på dette er næríngsareal,
kjøp av tomter, mv. Rådmanen foreslår at følgende områder gis en spesiell oppfølgning;

. Mineralutvinning SuHtjelma

. Olje og gass (utviklíng av næring knytet tíl disse områdene)

. Samarbeide med Bodø kommune for å tilrettelegge for næringsutvikling samt
områdene kommunikasjon, fengsel i Salten og arealplanlegging.

. E-6/RV -80 utenom sentru. Formannskapet har bedt om en utredning knyttet tíl
konsekvenser for omlegging av vei utenom sentrum. En evt sHk omlegging har stor
betydning ikke bare for Fauske, men også for Bodø mht transportommunikasjon.

Styking av enhet Plan og utvikling (PLU)
PLU må på en effektiv måte settes i stand tíl å håndtere næríngslívets behov for utviklíng av
næringsarealer, kjøp av areal, bygge godkjenning, detaljplaner mv.

For å understøte utviklíngen innenfor disse fagområdene víl rådmannen at enhetene VVA og
Bygg og Eiendom samt Plan og Utviklíng legges inn under en felles kommunalsjef. Området
benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester.

. PLU tílføres en stíling som planlegger. Denne bemanes gjennom interne

omrokkeringer. Dette víl rådmanen komme tilbake tíl ifm økonomirneIding i 2013.

. PLU tíføres en stíling som prosjektmedarbeider for å kvalítetssikre matrikkelen.
Finansieres gjennom bruk av næríngsfondet. Vedkommende ivaretar også innøring av
et nyt digitalt system beskrevet i neste pun (pkt d).

. ' PLU gis i oppdrag å anskaffe og innøre et system som tílrettelegger for sambru av
informasjon og binder sammen fagsystemene på PLU med sentrale kommunale
systemer som saksbehandlíng, økonomi og servicetorg løsninger. Dette systemet skal
utnyte data fra Matrikkelen tí å vedHkeholde basisinformasjon i de kommunale
registre. Dette arbeidet víl resultere i bedre data knyttet tíl bygg og eiendom i
kommunen. Datasystemet skal kue understøtte; matrikkelsynkonisering,
fakurering av kommunale gebyr, løsninger for V AR-området, bran og feííng og

eiendomsskatt.
-- .-~PttJ gis i oppgave å-ìmplementere-ByggsaK(et program som gir private-ög~ ---

næringsdrivende mulíghet for å levere elektroniske søknader)

Midlertidig administrativ organisering i 2013
Rådmanen víl gjennomføre følgende midlertidige organsatoriske grep i 2013. Disse grepene
skal sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklíngen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg tíl tíldelte midler.
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12013 etableres det en prosjektorganseríng innenfor de enkelte områdene for å få på plass en
ny permanent organisasjonsstrutur på ledelsesnivå. Samtídig beholder vi ordningen og
inndelíngen med enheter. Gjennom dette arbeidet skal antallet lederstílinger totalt reduseres.
Kommunalsjefen gis overordnet personal-og resultatansvar for det enkelte område. Videre
samles enhetene Sykehjem, Hjemmetjenester, Helse, Míljø/habmteríng, og NAV tí en enhet
under en felles kommunalsjef. Enhetene Barn og famíle, Barehager og Skoler samt enhetene
Kultur og Integrering samles under en felles kommunalsjef. Enhetene VVA, Bygg og
Eiendom samt Plan og utviklíng samles under en felles kommunalsjef. Avdeling for idrett
flytes fra enhet Bygg/eiendom tíl enhet Kultur.

Rådmannen foreslår å ansette egen kommunikasjonsrådgiver som kan finansieres over
næríngsfondet. Kommunikasjonsgiver skal ha hovedansvar som følger:

. Utvikle digitale tjenester hvor kommunens innbyggere uavhengig av tidspunt på
døgnet kan få utført ulíke tjenester som eks byggesøknader, mv.

. Understøte ordfører og rådman i utøvelse av kommunens medie strategi og
internommunikasjon

. Utvikle kommunens hjemmeside og Facebook-side og sørge for at media understøtes
med god og saklig informasjon om Fauske kommune

. Utvikle bruen av sosiale medier for å kommunisere med befolkningen, (nåværende

web-side promoterer kun ènveis kommunikasjon, mens en stor del av befolkningen nå
behersker områder som Facebook, Twitter og andre medier som legger tíl rette for
toveis kommunikasjon. Ikke minst forventes det aven kommune at man kan
kommunisere direkte utover brev og emaíl kommunikasjon)

. Understøte rekrtteríng gjennom bru av sosiale medier

Den interkommunale PPT -ordningen sies opp og tíbakeføres i tak med etableríng av ny
skolestrutur. Oppsigelsen gjøres betinget av Fauske kommunes anodning til styret om
endrínger i arbeidet med spesialundervisning i barehager og skoler. Dersom styret i PPT
innen 31 mars ikke har kommet med et forslag tí tílaksplan for å løse de utfordringer som
Fauske kommune mener skoler og barehager står overfor mht spesialundervisning,
iverksettes oppsigelsen og Fauske korrune trer ut av den interkommunale PPT-ordningen på
det tídspunt som passer i forhold tíl arbeidet med ny skolestrutur.

Andre tíltak
. Oppreisningsordningen; Rådmannen foreslår å sette av kr 3 míl kr i 2013 tíl å dekke

evt økonomiske krav ifm ((Den kommunale oppreisningsordnngen for tidligere
barevernsbar og spesialskoleeleven). Erfarínger fra andre kommuner i Norge som
har gjennomført en slík ordning tísier et gjennomsnittlig beløp pr sak på kr 500000.
Finansieres gjennom bruk av fond.

. Utleie av kommunale bygg; Fauske kommune har gratis leie tíl bar og ungdom.
Denne ordningen foreslås vurdert i 2013, slík at idrettslag og frivílige lag og

. ,. føreninge1"også-må~betalefor~ieie-av-kornunale-bygg-fra-201-4.-Motivasjonen-for-å.
vurdere dette er todelt; det dreier seg både om å få inn de inntekter som er nødvendig
for å vedlíkeholde og drfte disse anleggene, samt at rådmanen er overbevist om at en
større grad av systematikk vil effektivisere utleiemarkedet.

. Kvalitetssikring av eiendomsskatt vektlegges; Det etableres et eget

Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskattelovgivningen. Det etableres en rolle som
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eiendoms skattesJef som innehas av regnskapssjefen. Deteralletedei 2012 etablert en
ordning hvor regnskapssjefen møter i Eiendomsskattenemnda.

. Salten Brann og VVAforeslås samlokalisert; Rådmannen ønsker å stare etarbeide

med å flyte enhetVV AogSalten Brann ut av sentrum. I dag ser vi at sehtrumutvider
seg, og har behov for mere areaL. Deter ingen faglige gruer tí1 at enhet VVA og
Salten Bran skal være lokalisert i sentru. I tílegg har enhet VVA behov for å samle
sin virksomhet på ett sted. Rådmanen et også av den oppfatrnng at en ny branstasjon
også evtkangLplass tílaibulansetjenesten på Fauske~' I tílegg kan det være aktuelt å
søke samarbeide med nabokommuner for å senke kostnadene på dríft av
braotjenesten,evtandretjenester som det kan samarbeides om. Utstyr for
branstasjonen í Sulíjelma sailokaHseres på ett sted.

. :Kompetanseplan; vi samler og sentraliserer deler av midlene til kompetaIlseutvikHng.
Ved gjennomgang av dette området i 2012 finner vi at vi har avsatt om lag 4 mil. kr

til kompetanseutvikling' spredt gjennom hele organisasjonen. 'Vi reduserer med-O,5
milL kr basert på erfaringstall frainneværende år.

1.3 Tiltak2013

I budsjettetföt2013 foreslår rådnannenulíke títåk tílsvarende netto redUksjon på 10,9 míl.

kr.' Dette omfatter en reduksjon på 9, 1 årsverk - j fr tabell 1. Tabell 2 og vedlegg J 'viser alle
tiltakene foreslått i budsjettet20130g økonomiplanperioden20 14:.20 16. '

TabellI- Oversikt sum tiltak pr enhet i2013 for å justere ned kostnadene (i kr )

Enhet
Rol itiskvi rksortl1et
~dmånne:ns sta~_~~_ .523120
Kultur " ,'-704720
v;g-~s~-~--'----~~---~------"---- ---~~i4no____,__
Bygg-eie ndom-Idr'ett_-,--___~ ,_1012 217 _~c-.,,_-,-0,8 ~c--_-:_-'-_C-"-~
gla~i utyi k1irig ___~_________,_-'._.__.__c_ -309 ~.go,_.._~_..___~ -'_~_.~_~.__~_____~._-'__-'___

Kjøkkendrift " ,,' , , ,~ , ' ,O ' ,','~___--_____.__.~.-,..--:...~~.._,,-.,,~_.. __'--:.-~,__ .~__~~_H___.'____ _~-;~_""-,~_~_--___,~~_~--Skoler -38000 O.,-----~~:_--_..-----:-._----'"--,_.._---~-,---- ---~~""~'~ --~~-~,.....~---..---~_.. .:__.:.:~~--...~.~-'-.~-..--:._._-_.-~._-
.Barnehager _----____..".c_-'~ .c.: 131213ê.~__~.--c_~. ___~_~~~___.____ '
Sykehjem __'~'__~___"~__'~_ ' , ,563 78l:__~~.,g sees i samrnenheng med

l-ljernmetjenesten, ' , _ -3 761900, , ,,~2,S sykehjemmet. Beregnet
~;--~---~-'~----~~S15470 --~___~ , " __~___~
Samhandling _ 24500 .--~__~-,~________._.
MiljØ- óg habilitering _._~________ 1696223 2,2 _.~~~__~___.______
, , NAV _~30 ap _~_--

Bame=~familie-------~--.:-c_~--~:: -::1-S9r4Si: =- c,.. . '~--~:=t _-.--_- -~ _'_',.._~_c_,_c___ -
Integreringsenhet ___-- ___:Q,_~_________
Generelle tiltak , OSum -9,1
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Tabell 2 - Oversikt alle tiltak 2013 Jor åjustere ned kostnadene (i kr)

IRådmannens stab
I Reduksjon 1,3 årsverk -523120 Reduksjon av ikke besatte stillinger på serv.knt og pers avd

¡Økning med 0,5 årsverk på brukerkontoret 24500 Må øke bemanning for å håndtere saksmengden

Kultur

Legge ned Valnesfjord bibliotek -75982 Redusert bruk som en følge av bedre vei og kommunikasjon mellom
Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb -178738 Fauske og Valnesfjord 

Redusere kulturtilskudd -45000 Redusere kulturtilskuddet fra 1,45 mill kr til 1 mill kr

Vei

Økte inntekter egne anlegg vei -50000 Øker inntekter
Redusert vedlikehold gatelys -9000 Reduserervedlikeholdettil en gang prår

Plan/utvikling
Nye/økte gebyrer -154950 Nye gebyrer på tjenester en ikke tar betalt for i dag.

Økte gebyrer utover forventet prisstigning -154950 Øker gebyrer slik at det blir på samme nivå som sammenlignbare kom.
Eiendomsforvaltni ng (Bygg-eie ndom-Idrett)
Midlertidig stenging av Sulitjelma bad -196883 Som en følge av skoleutbyggingSulitjelma
Midlertidig stenging av Sagatun -532764 Sparer strøm og avgifter ved midlertidig stengning
Driftstilpasning Fauske badet -242570 Reduserer med 0,8 årsverk. Ny vaktordning.

Tilskudd Holtanlia -4000 Tar bort eget driftstilskudd

Skoler
Egen feriedrift av SFO. -10000 Etablerer egen sommer SFO

Svømme kjøring Nordlys -5000 Kutte tilskudd til svømmeskyss.lkke pliktig ytelse. 

Virusprogram elevnett -3000 Går over til et annet virusprogram
Skoleskyss - periodisk -20000 Endret skoleskyss som en følge bedre vei i valnesfjord
Barnehager

Legge ned en småbarnsavdeli ng fra 15/82013 -620561
Halvårseffekt. Håndhever at en ikke har krav på barneh-plass for barn
født etter 1/9

Halvårseffekt. Reduserer kravet til voksentetthet i kommunale
Reduksjon i stillinger på avdelingene -291574 barnehager
Reduksjon i tilskudd ikke-kommunal barnehager -4000 Reduksjonen er en konsekvens av redusert kostnadsnivå i de
Sykehjem

Økte inntekter -330560 Tilpasset regnskap 2012

Færre lærlinger -980326 Får ikke tilsatt lærlinger. Tilpasser budsjettet
Midlertidig overføring av pasienter fra Sagatun 1874667 Overtar pasienter fra Sagatun i 2013

Hjemmetjenesten

Midlertidig overflytting kostnaderfra sagatun -1413 141
Reduserte kostnader ved mer effektiv drift pga overførings pasienter
fra Sagatun

Midletidig flytting av Sagatun -637684 Forutsetter ingen drift ved Sagatun i 2013. Avventer utredning
Overflytting årsverk til hj.tj fra Sagatun 4289731 Overtar pasienter fra Sagatun i 2013

Refusjon multi doser -7500 Tilpasset regnskap 2012

Økte inntekter -186650 Tilpasset regnskap 2012

Helse

Reduksjon stilling dagsenter -220520 Redusert med 0,5 årsverk på psykiatrisk dagsenter fra mars

Økt inntjening legetjeneser -354950 Tilpasset regnskap 2012

Miljø- og habiliteringstjenesten
BPA 115806 Et barn har behov for BPA fra skolestart 2013
Bistandsbehov ny bruker 303150 En ungdom skrives ut fra inst. og tilbakeføres til kommunen.
Utvidelse av avlastningstilbud 1277267 Økning på 1,4 årsverk for avlastning av et nytt barn. Inntil barne bolig 

NAV

Reduksjon sosiale lån -5000 Får ikke lånt ut mer. Tilpasset regnskap
Besparelse drift -3000 Generell reduksjon driftsposter
Etablering av faste kommunale tiltaksplasser -15000 Tilpasset regnskap 2012

Barne- og familieenheten
Reduksjon barnevernstiltak utenfor hjemmet -983764 Forventer en nedgang som en følge av stabil og god bemanning

Vakanse enhetsleder -607690 Holdes ledig inntil videre

Generelle tiltak

Reduksjon varekjøp alle enheter -20000 Alle enheter har fått varekjøp poster redusert med netto ca 5%, som
en følge av felles innkjøpsordning. Videre er konto forforsikring

Reduksjon forsikring alle enheter -9000 tilpasset forbruk.
Reduksjon opplæringmidler alle enheter -10000 Innf. av kompetanseplanen medfører at dette også skal ha en sentral
Etablere kompetansemidler sentralt 50000 styring. Sental post er etablert, men nivå er også blitt tatt noe ned.
Reserverte bevilgninger 50000 For å håndtere uforutsette driftsendringer i 2013

Totalt -10935912
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2.0Sammenhengined konimunensøvtigeplanverk

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 20 13 og økonomiplan 2014-2016 har
blantannetvært følgende:

. Økonomiplanen for2012-2015

. Koriunestyrets budsjettedtak 2012, med endringer/nye vedtak gjort L løpet av 2012

. ,. KOinUieøkonoiniproposisjonen

. Budsjettonferanse oktober 2012

eForslàgtil statsbudsjett for 2013
. Blldsjettprosessen 2013 jenhetene

Kommuneplan ~ langsiktig del
Fauske kommune har vedtatttiy kommuneplan, strategisk del for2012-2025. I planen
fremkommer følgende visjon og strategiske utfordringer som kommunen kontímierlíg skal ha
oppmerksomheten rettet 'mot.

Fauske - folkehelsekominunen der alle trives

Overordnet mai~ Fauske 2025
Fram mot år 2025 skal vi samen videreutvik1eFauske,ValnesfjordogSulitjelmatíl
samfunn der det er:

. god folkehelse '

. veksU næríngslivet

. vekst i folketall

.. gode tjenester

Strategier

. ,'Strategi 1 : Folkehelse

. Strategi2: Steds;.ogriæríngsutviklíng -,de tre sentraene "

. Strategi 3: Frívi1Hgsektor

. Strategi 4: Oppvekst, bo- ognærmiljø

. Strategi 5: Den regionale dimensjonen

. Strategi 6: Miljø/energi, heruder nasjonalparker

Gjennomføringen av handlingsdelen av saifusplanen er istorgràd avhengig av de '

økonomiskelatebetirigelsetie; Perspektivmeldingen 2013-2025 heskriverdeøkonomiske

rammebetingelsene for Perioden til saifunnsplanen. Kommunestyret vil da kunne aktivt
forholde segtil fremtidige utfordringer. Delerav vedtaketiperspektívrelding var somJølger:

. Fauske kommune .må styre mot, en robust økonomi ved å fastsefteen malsetting for
fremtidig ønsket korrgert resultatgrad, Målsettingen settes till%i20 13. Denne økes
gradvis, og at en innen 2020 oppnår en korrigert resultatgradpå3%.

. ,'1 økonomiplanen 20 13 -2016 må enhetene planleggegj ennomførbare títak for å

, tílpasseseg kommunens forventede inntektsramer. '
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For en sunn drift er det viktig at driften er tílpasset inntektsgrunnlaget. Spørsmålet er ikke hva
det koster - spørsmålet er hva har kommunen råd tíl. Inntektene tíl kommunen består primært
av rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlíge føringer og fordelíngsmodeller.
Av andre betydelíge inntektskílder, har kommunen inntekter fra kraft og eiendomsskatt.
Gjennomførte analyser av fremtídige inntekter i perspektivmeldingen 2013-2025 viser at
Fauske kommune ikke kommer til å få tílstrekkelíg med inntekter ti å opprettholde dagens
driftsnivå. Regnskapsresultat de senere år viser også at driften er for høy. Driftsnivå må
reduseres gjennom varige tíltak i enhetene for å típasses fremtídige inntekter og
investeringsni vå.

3.0 Kommunens rammebetingelser

3.1 Befolkningsutvikling

Tabell 3 - Befolkningsutvikling 2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totalt 9627 9549 9551 9465 9477 9552 9578 9533 9513
0-5 år 671 631 635 599 604 588 590 572 556

6-15 år L 316 1297 1308 1289 1253 1235 1233 1204 1175
16-66 år 6286 6268 6234 6208 6233 6285 6303 6275 6261
67-79 år 873 879 897 893 903 945 955 979 1010

80 år og eldre 481 474 477 476 484 499 497 503 511

Tabell 4 - Endringer i befolkning pr. år 2004-2012

200 2005 2006 2007 200 200 2010 2011 2012

0-15 år O -59 15 -55 -31 -34 O -47 -45

67 og eldre O -1 21 -5 18 57 8 30 39

Figur 1 - Befolkningsutvikling 0-15 år og 67 år og eldre
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Alle befolkningstall er hentet fra SSB (statístísk sentral byrå). Utviklíngen i

befolkningssammensetningen i períoden 2004-2012, viser en nedgang i gruppen 0-16 år med
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tíl sammen 256 personer. Samtídig viser gruppen 67 år og eldre en vekst på tíl sammen 167.
For gruppen mellom 16 og 66 er endringen relativt liten med en reduksjon på 25 personer.

3.2 Prognose folketall
Utvikling og prognoser for folketall er viktíg bakgrunnsinformasjon i forhold tíl å foreta rette
príoriteringer i kommuneøkonomien. Isolert sett vil en økning i den eldre del av befolkningen
på bekostning av den yngre føre tí en dreining i utgiftsbehov, slik at en større andel bør gå tí
eldreomsorg.

Tabell 5 - Fremskrevet folkemengde etter aldersgrupper

2012 2015 2020 2025 . 2030 2035 2040
Totalt 9513 9549 9618 9686 9711 9674 9617
0-5 år 556 575 600 622 615 594 579

6-15 år 1175 L 109 L 051 1054 1078 1086 1060
16-66 år 6261 6179 6076 5881 5746 5623 5508
67-79 år 1010 L 192 1376 1506 1447 1465 1480

80 år og eldre 511 494 515 623 825 906 990
* Kilde er fra SSB (statistisk sentral byrå) - middelsmodellen.

SSB's prognose legger tíl ulíke alternatíver i forhold tí fruktbarhet, levealder, innenlands
flytting og netto innvandring. Prognose tallene som er vanlíge å benytte er det såkalte
hovedalternativet - også kalt "Middels-modellen". Denne er også benytet i økonomiplanen
2012-2015 og perspektívmeldingen 2013-2025. Det forventes at utviklíngen i
alderssammensetning víl fortsette, men at det totale innbyggertallet er relatívt stabilt i
perioden.

Figur 2 - Prognose for aldersgruppene 0-15 år og 67 år og eldre
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Figur 3 - Prognose for aldersgruppen 16-66
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Oppsummert viser prognosen en forsterkning av den utviklíngen vi har sett de siste årene med
enbetydelíg endring ialdèrssammensetningen i Fauske kommune i forhold til tìdlígere.
Dennèutviklíngen vil få konsekvenserfortjenestetílbudet, ved at tjenestetilbud til
aldersgruppen O;" 16 år bør reduseres, mens tjenestetilbudet ti aldersgruppen over 67 år må
styrkes/stabílseres. Det at aldersgruppen 16,.66'årviseren synkende tendens'víl påvirke

skatteinntektene i negativ retning, noe som også kan påvirke omfanget av tJenestetíbudet.

3.3 Nasjonaløkonomiske utsikter

Statistisk Sentralbytåsøkonomiske analyserforkornende økonomiplanperiode peker mot
følgende hovedtendenser . (Kilde SSB Økonomiske analyser 4/2012):

. Langvarig moderat konjuntuoppgang

. Meget svake internasjonale konjunkturer ,

. Høy reallønnsvekst, og lav infasj on

. Høy inntektsvekst i husholdningene bidrar tíøkt forbru

. Fortsatt høy bolígprísvekst

. Kraftige konjunturÍinpulser fra petroleumsvirksomheten

. Moderat ekspansiv finanspolitikk

. Vekst i sysselsettingen og lav ledighet

. Lav norskrente

Mer om fol\entet' renteutviklíng , ,
Utviklingeiiirentenivåhar stor betydning fornasjonaløkonomien.lhovedsaker det to
analyser/prognoser som er viktige iforhold til framtidig rentenivå i Norge. Dette et:

1. Norges bans forventinger Om styringsrenten;Norges Ban avholdt forrigerentemøte
den20.jùní 2012; I konklusjonen fra møtet ble styringsreIitenholdtuendretpål,5 %.
Detble samtidig anslått at styringsrenten holdes på dagens nivå frem mot årsskìftet,
mens det deretter anslås en gradvis økning mot etmer normalt nivå. Det ble også
påpekt stor usikkerhet omking utviklingen i Europa og at effekten av dette kan bidra

, , ti å holde NorgesHanks styríngsrente i ro.
2. Markedets egenforventningtíl utviklíngen;Markedets,egenoppfatningav utviklingen

kanlesesavpåde såkalte FRA"ko.Jitraktene sömnoteres daglig i m.arkedet, og som
konket sier noe òmhvaNIBOR forventes å ligge på fremover i tid. Disse vil alltid
reagererasktpå heridelseri markedet og kan derved svingeniye overtid. De viser nå

, som i 
fjor en lavere renteutviklíng enn Norges Bank leggertil gru, og snittverdiene

for2013 viser i øyeblíkket ca. 1~96 % og for 2014 nærmere 2,20 %.

Det har vist seg at den forventede øknngenÍ rentenivået har blittforskjøvet stadig lengre
fram i tid og at krsene i. EUfortsatt skaper stor üsikkerheL bet er derfor mye usikkerhet rudt

tídspunt fornår denne renteøkningen vil slå inn.

Tabell 6 ~ Forventet renteutviklìng innenfor 20% sannsynlighet i 2013 og 2014

,

Markededs'prisingNorges Bank 

anslag3mnd. NIBOR* anslag 3 mnd. NIBOR*

2013 2,63%
,

2,16%, ,

2014 , 3,18% , 2,40%
o* Flytende rente inkl. margin-tillegg pa 0,2
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3.4Statsbudsjettet20 13

Hovedpunkter
. Vekst isamledeítitekter 6,8 mrd. kr

. Vekst i frie inntekter 4,2 mrd. kr

. Skatteanslageteroppjustert med2,6mrd.kr i statsbudsjettet (engangsinntekt)

. Komneri tileggtíl varigoppjusteríng av skatteanslagetmed 2,3inrd.kriRNB2012

Den nominelle veksten ikönuunesektorens' frie' iiitekteranslås tíl4,1 % i 2013, regnet
fra anslag på regnskap for 2012. Med anslått prisvekst i kommunesektmen i 2013 på,
3,3% tilsvarer det en realvekst på 0,8% Dette utgjør ómlag2,3 mrd. kr. Beter da

tatthensyntílat skatteinntektene for 2012 er oppjustert inedveii,6 mrd. kr~

Anslaget på samletpds- oglønnsvèkst (deflator)ístatsbudsjettet for2013 er 3,3%.
I dette anslaget líggerdetinne en anslåttlønnsvekstpåAptosent. Konìunesektoren er
kompensert for anslått pris- og lønnsvekst innenförde foreslåtte inntektsramer for
2013.

i tílegg til det som defríe inntekteneleggertíl rette for avvekst i tjenestene, erdeUagtinn
midler til særskílte satsinger innenfor kommuneopplegget:

Helse-øg omsorgstjenesten:
Tilskuddtil kommunene for etablering av dagtílbud ti mennesker med demens
Regjetingenoppretteti2012et Øremerket stimuleringstilskudd tíkorrunene for etablering
av dagtilbud tilìnenneskermed demens. Målet erå iniemietilskuddet i iOntektssystemetog

åinnføreenlovfestetplíkt for kommunene til å tilbydagaktivitetstnbudtílpetsonet med
demens når tilbudet erbygget videre ut. Det foreslås åøketílskuddet med 100 mil. kr i 2013.
Nødvendig opptrapping avår~ve.rk knytet tildagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten
ifríe Íllîtekter. ' '

Investeringstilskudd tilkonlunene' til. heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen vil gUnvesteringstiskuddtilbygging og fornying av 12 000 heldøgns
omsorgsplasser innen utgangen av 2015, og vil utvideramene ytterligeredersQm
søkradsinngangen frakommunene tílsier det. Fot å legge tíl rette for fortsatt sterk
komiimal satsitig~ foreslås 87 ,5niil.kr til 1750 heldøgns plasseri2013. Det foreslås
også å øke grensene for îIaksimalanleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 milL
kr ti12,8 mil. kr. Demaksimaletílskuddssatseneheves dermed foròmsörgsbóliger

til kr 840000 og for sykehjemsplassertilkr 1120 000.

Endríng i finansiering"' Innleiningavtilskuddtilkommunaltrusarbeidirametilskuddet
Regjeringenforeslår å innlemme 333 milL kroner avdagens tílskudd tíl koniunalt rusarbeid

i rammetilskuddettilkommunene fra 2013.

Samtidigønskerregjeringenåcstyrke,kompetansenog~utviklecgode samandlíngsniodeUer
gjennom å omdisponere og videreføre 100 milL. kroner av dagens tílskuddtí kommunalt
rusarbeid tilfølgende formål: økt rekrttering av psykologer i kommunene, (20 mm. kroner),
videreføring og styrking av dagens stimuleringstískuddtiletter- og videreutdanning (25 milL.

'kroner.)
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Samandlíngsreformen
i 2012 ble det lagt inn vel 5 mrd. kr tíl kommunal medfinansieríng og 560 míll. kr tí
utskrivningsklare pasienter. Disse midlene lígger innenfor rametílskuddet tíl kommunene
og er prisjustert i 2013. Den særskilte kompensasjonen på 305 míl. kr tíl kommuner som
"tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den same som
i 2012.Det er varslet at kompensasjonen skal lígge fast i tre år.

Det øremerkede tílskuddet tíl etablering og dríft av øyeblíkkelighjelp-tílbud som kom i 2012
trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 míll. kr, økes tíl 270 míll. kr i 2013.
Finansieríngenav tílbudet skjer ved halvparen fra det øremerkede tílskuddet, den andre
halvparen er mtdler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og
helseforetaket. Etter hvert somøyeblíkkelíg hjelp-tílbudet trappes opp, innebærer det en
avlastning av kommunenes medfinansieríng av spesialísthelsetjenesten. For at kommunene
ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 míll. kr av rametílskuddet.

Ressurskrevende tj enester
Kompensasjonsgraden videreføres på 80%. Innslagspunet prísjusteres tí 975 000 kr.

Barnevern:
Styrking av kompetanse, stílinger mm.
Regjeríngen foreslår å styrke det kommunale barnevernet med yterligere 205 míll. kr i
2013. Kommunene skal kune søke om midler tí stminger, kompetansetiltak og etableríng av
interkommunale samarbeid. Fylkesmansembetene behandler søknadene fra kommunene.

Skole:
Valgfag i ungdomsskolen
Valgfag på 8. trinn ble innført høsten 2012. Kunskapsdeparementet foreslår å innføre
valgfag på 9. trinn fra høsten 2013. Rammetílskuddet økes med om lag 66 mm. kr
(halvårsvirkning for høsten 2013) for å kompensere for kommunenes merutgifter.

Tilskudd tí økt lærertetthet i ungdomsskolen - fireåríg forsøk
Regjeríngen foreslår å bevílge 157 míll. kr i 2013 tí etablering aven fireårig

tískuddsordning som et forsøk med styrket lærertetthet i ungdomsskolen fra skoleåret
2013-2014. Kommuner som har ungdomsskoler med både gruskolepoeng under

gjennomsnittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer, tílbys å være med i prosjektet.

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO
Regjeríngen foreslår at det innøres én uketime frivílig og gratís kulturskoletíbud i skole
eller SFO-tíden på baretrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Kommunenes merutgifter for
høsten 2013 er beregnet tíl om lag 72 míl1. kr. Dette kompenseres ved en økning i
rametílskuddet.

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg ~_
For 2013 foreslår regjeringen en investeríngsrame på L mrd. kroner
med en budsjetteffekt på 20 mm. kr. Ordningen forvaltes av Husbanen.

Barnehager:
Maksimal foreldrebetalíng i barnehage
Videreføre maksimalgrensen for foreldrebetaling på same nominelle nivå som i 2012.
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Det foreslås å øke rametilskuddet med om lag 273 mílL kr i 2013 knytet til dette
formålet.

Opptrapping av minimumstískuddet tíl ikke-kommunale barnehager
Det erforeslått å bevílge 58 milL. kr over rammetílskuddet tíl formålet i 2013

(halvårsvirkning). Minimumstilskuddblír da fra august 94% av kommunalt nivå.

3.5 Pensjonsutgifter

Detvil fortsatt være høy pensjonspremie. Underlíggende årsakertíldet er :

. Lave renter ~ redusert garantert avkastning

. Lav avkastning- reduserte overskuddí2011

· Høydatolønnsveksti 2012

. Tílpasning tilnyesolíditetskrav(Solvens Il)

I, budsjettforslaget ernormalpremien for pensjonsutgiftene, basert på aktuarberegninger av
KLPog Statensptmsjonskasse lagt til gru.

Forprivate,pensjonskasser,som'KLP, fastsetter kommunal.. og regionaldepartementet,
forutsetiiiiigene forberegningavstørrelsen på den pensjonspremien som kommunen skal
betale inn. I tilegg må selskapene selv legge inn forutsetninger om administrasjonskostnader,
lønnsvekst og avkastningen på forvaltedepensjonsmidler. .

For Statens Pensj onskasse gjelder egne re glei. Den innbetalte pensjonspremien skal dekke
løpende pensjonsutbetalinger, men kanskje viktigst skal den også bygge opp enpremièreserve

som er tilstrekkelig til å dekke alle frårtídige pensjonsutbetalinger.

KLPs prognose for 20 13, tilsier en reduksjon av pensjonspremien (inkL arbeidstakers andel
2%) fra53,míll. kr. i 2012til49,5niíll. kr. í 20 13 . Bakgrnnen for dette er en lavere
forventet lønnsvekst. sammenlignet med 2012

Preniieavvik og amortisering 

Premieavvik erdefinertsoII differansen mel10niipnbetalt pensjonspremie tí ,

pensjonskassene og en beregnet pensjonskostl1adfastsatt ut fra kriterier fastsatt av Korttmal
ogregional-departel1entet. Hvis betalt pensjonspremie overstígerpensjonskostnadenfår vi et
posítvtpremieavvik, som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte
premieavviketskaliinidlertidkostnà.dsføresmed like deler over 15 år. (Over io år for
preinieavvik som oppstår fra og med 2011. ) For 2012 bleresultatêt et positivt netto
premieavvik på14,4 mil. kr. Prognosenfor20lJ tilsierytèrligere 6,5mílLipositívt avvik.

Rådmanen har Uråd medtidHgere års praksis ikketatt dette beløpet inni budsjettet. Målet er
. ..ã.tKomrtmens-driffilde pyntes-meô-aerie iiitei(ten,men,atâen~fede1Töretasen--.. "'.

budsJettreguleríng på slutten av året det hele beløpet settes av tíl reguleringsfondpremieavvik,
noe som krever at driften går i minimum balanse. Dette har ikke skjedd på flere år,slíkaten
har opparbeidet seg etakumulertpremieavvik på43,8 míll. kr i 2012. Dette måbetales
tíbake, såkaltam~rtisering. '
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Dersom en fortsetter å pynte på regnskapet med positíve premieavvik víl en inn få år få et
negativ netto avvik, dvs at en får en kostnad istedenfor en inntekt slík det er i dag.

Tabell 7 - Utvikling av premieavvik og amortisering (i mil kr)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Premieavvik 6,6 1,8 1,5 -1,8 3,2 4,8 10,1 2,7 5,9 4,5 17,3 11,3 ? ? ?

Amortisering 0,0 -0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,8 -1,1 -1,8 -1,9 -2,3 -2,9 -4,8 -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 14,4 6,5 -4,8 -4,8 -4,8

Akkumulert 6,6 8,0 8,9 6,5 9,2 13,3 22,3 23,3 27,2 29,4 43,8 50,3 45,5 40,6 35,8

Figur 4 - Utvikling av akkumulert premieavvik (i mil kr)
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Det opparbeidede premieavviket er i realíteten det samme som et lån tíl drift. Som tabellen
ovenfor viser víl amortiseringen (((tílbakebetalíngem)) i årene som kommer beløpe seg tíl ca.
4,8 míll. kr. pr år. Ved fortsatt bruk av positivt premieavvik víl kravet tíl tílbakebetalíng øke.

Innen få år víl tílbakebetalíngen kunne overstíge effekten av positíve premieavvik, slík at en
får en kostnad istedenfor en inntekt i regnskapet. Når dette inntreffer víl det ikke lenger være
mulíg å pynte på regnskapet med positivt premieavvik når driften går i underskudd, snarere
tvert imot.
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4.0 Fellesområder

4.1 Budsjett fellesområder

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

Tabell 8 - Disponible fellesinntekter og fellesutgifer(i mil. kr)

Beskrivelse (mill kr) Budsjett 20121 Budsjett 20131 Budsjett 20141 Budsjett 20151 Budsjett 2016Fast lønn _ 1,1' 10,3' 10,~ 10,3 10,3
Vi~a!~n~ _ _ ,_ _ _._ __ _. O,~, ,. _ _ 0,41._ ~4 r _0!_4¡ _ 0,4

~~il:sjon~syk.epeng!,r!il,~:;e!~p _ _ __ -O,lL -0,1, -o,!¡ -0,1 _ -0,1
,O_,5! 1Overti~ ______ _ _ __ __ ,__ _____ 0,5 0l,5 Q~5 0,5

l\n,nenløn_n___ _ __ ., ,. ,. _ __ _ __ ___ Q,Qr _ _ 0,91 - Q,Qr __ _ _. o,Q¡_ 0,0
Sos~ale utgi!ter__ ,__,_________~_____~~.- _. _ _ -3,-?l,----- _-3!.3i- _. _ 2,3+__, __ . 3,~

K~p S?i: inn~~.~.i.~o~rnu~al_t!ero~___.. 8,3¡ 11,8¡ 11,3, 11,3 11,3
Kjøp som erstatter kommunal tjprod 9:St -"g,61 9,3' ,,' 9:31 9,3
Õ~~~!l~g~!__-~_=,---._==~~~_.=~=_,~ =--==-~21:-!i,~==~~~~=.-:~r- ,=._ -l§'1Ç_-. '" =iG.~:__..._ .._lE, ~Finansutg 75,S! 77,31 78,41 80,3 90,5
SUM UTGIFTER 118,9: 129,0: 129,4r 131,3' 141,5
~ruke_r_e.~alin&~! ____,__,_ _______ _ ____:21,9;____ ~~,~; __ ,:~!'-!i _ __ -2!,!¡ .._ _-_~!,l

g_\I~ rfø r.i_~g~i n t!ti:~te.._ --- --- ------ --=5-11,.87"",°2-1, ...---~, - _ 5- 22-?1!,36t¡ ,- .. _-5~?2?1',-36- i -- __o -~5:' 22~ 31-',..6ci- - - '~5:22.31', 36-

Tj~s~gd fr_~ stat,ko_f!m~_ner"p..~ati:_____ __ __'__r _ _ __, r- --- --"I - -- ----- - ----Finansinnt -48,71 -50,0, -49,51 -49,5: -49,5
SUM INNTEKTER -604,9~ -616A -615,6; -615,6, -615,6j i 1 lNETTO TIL DRIFTSENHETER -486,0, -487,3, -486,2, -484,3 -474,1
Justering felleinnt. ført på driftsenheter 26,21 5,91 5,9, 5,8: 5,8
Totalt til fordeling (jfr lA og lB) -459,8\ -481,51 -480,31 -478,5~ -468,3

Tabell 9 - Disponible fellesinntekter ogfellesutgifer fordelt påfellesområder (i mil. kr)

Enhet (mill kr) Budsjett 2012 I Budsjett 2013 I Budsjett 2014 I Budsjett 2015 I Budsjett 2016
Selvkostområder -9,Ql 0,1 .9,11 0,1 _ _o,l-~-_.- .. ~-_.. "- ,-- - -- -, _. - - ,-" -1'- ..

PPT 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0---.. --- --- "-- . -, - -.-~ --" ,. ,-

Ti Iskudd og konti ngenter -- 14,1 14,4 14,4 14,4 14,~

-_~Z,.2~
r"

-19,3;_Foi:d~forval!ni_ng -19,3 -19,3 -- -19,3

In!'t~kter skatt/iamme -4'8,4 -46l,1 -460,0 -458,0 -447,9
'I , i

-21,41Felles -24,S, -21,4 -21,4 -21,4

NETTO TIL DRIFTSENHETER -486,01 -487,3 -486,2 -484,3 -474,1

Justeringfelleinnt. ført på driftsenheter 26,2! 5,9, 5,9 5,8 5,8

Totalt til fordeling (jfr lA og lB) -459,8 -481,51 -480,3' -478,5 -468,3

Utgiftsområdene på fellesområder er ikke direkte knyttet tíl driften av resultatenhetene. De
største områdene her er PPT og selvkost som skal være selvfinansierende. Inntektene som
vises i tabellen er hovedinntektene som skal finansiere tjenestetíbudet i Fauske kommune.
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4.2 Fellesinntekter

4.2.1 Skatt og rammetiskudd
Skatt og rammetílskudd er de klart største inntektene i kommunenes budsjetter og utviklingen
på disse er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Tabellen nedenfor viser hovedelementene i
rammetílskuddet og utviklingen fra 20 L 2 tíl 2013

Tabell 10 - Enkelt elementer i rammetilskuddet (i 1000 kr)

Type tilskudd 2012 2013 Endring Endring %

Innbyggertilkudd 199320 207057 7737
Netto inntektsutjevning 23200 24430 1230
Utgiftsutjevni ng 2400 8040 564
Overgangsordninger mm netto 3600 1078 -2522
Nord-Norge tilskudd 14300 14745 445

Skjønnsmidler 3515 2507 -1008

Sum rammetilskudd 246335 257857 11522 4,68%

Økningen i rammetílskudd skal dekke økte demografi og pensjonskostnader, samt en beregnet
realvekst på ca. 1,8 %. Rammetílskuddet for 2013 er en videreføríng av nivået for 2012.

4.2.2 Kraftinntekter
Kraftnntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter og inngår i sin helhet til
å finansiere i dríftsbudsjettet.

Tabell 11 - Oversikt ulike kraftinntekter (i 1000 kr)

r~-'-'-----"--------'-'-"-'---""-" ,._--, Budsjett Regnskap*
I, -,-,--, --.'-.-----, - -- -~.._--_.,

I 2012 2013 Kr % 2012
Kvote kraft 4320 4320 - 0% 4320
Konsesjonskraft 22086 15000 -7086 -32% 22000

Utbytte SKS og Fauske Lysverk 14700 13000 -1700 -12 % 10511

Eiendomsskatt kraftanlegg 22400 25300 2900 13% 22800

Totalt 63506 57620 -5886 -9% 59631
I * Konsesjonskraft er en prognose basert på regnskap pr utgangen oktober

Kvotekraft
Fauske kommunes rettigheter tí kvotekraft ble i 2008 leid ut tíl SKS produksjon for en
tíårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetalíng på 60,3 míll. kr. Denne
inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i
balansen, og skal deretter inntektsføres med 1110 i períoden 2010-2020.

Konsesjonskraft
Korrigert for distribusjonskostnader er det budsjettert med en netto inntekt på 15 míl kr i
2013. Det er ikke inngått avtale om salg av kraft i 2013, men utviklíngen i kraftmarkedet
innebærer at en ikke víl kunne oppnå tílsvarende priser som for 2012. En må kunne forvente
opptíl30 % reduksjon i konsesjonskraft-inntekter i forhold tíl 2012.
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Figur 5 - Forventet utvikling kraftpriser i økonomiplanperioden
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Utbytte
Fauske kommune har de siste årene mottatt utbytte fra Salten Kraftsamband og Fauske
Lysverk på mellom 8,5 mm. kr. tíl 15 míll. kr. Det er en klar sammenheng mellom prisene på
kraft og inntjeningen tíl selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpríser víl føre tíl lavere
utbytte for Fauske kommune. Sett i forhold tíl utbetalt utbytte i 2012, er det knyttet usikkerhet
i forhold til endelíg utbytte i 20 L 3.

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 25,7 míll. kr. i budsjett
20 L 3. Dette er en økning fra tidlígere som skyldes endringer i det såkalte makstaket.

4.2.3 Øvrig eiendomsskatt

Øvrig eiendomsskatt i Fauske kommune beregnes på bolíger i tettbygd strøk,
næringseiendommer

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

Omtaksering av eiendommer skal normalt foretas hvert L O. år. Siste omtaksering ble foretatt i
2003. Planlagt omtaksering i 2012 ble utsatt i påvente av endringer i eiendomsskatteloven.
Det planlegges derfor ny omtakseríng i 2013, med virkning fra 2014.

Nye retningslínjer for eiendomsskatt i Fauske kommune vil blí lagt fram for kommunestyret.
Disse skal regulere de formelle sidene ved utskrivning av eiendomsskatt blant annet forholdet
mellom administrasjon og skattetakstnemd.

Tabell 12 - Inntekter fra øvrig eiendomsskatt (i 1000 kr)

r~_.

_.",_. ---'.- ~-..----
- - ... - .-'-- _...

Budsjett Regnskap

i 2012 2013 Kr % 2012

Øvrig eiendomsskatt* 4600 4600 - 0% 4454
* Av dette utgjør eiendomsskatt på boliger ca. halvparten I

¡ Ii
--~-'-"'_'_"'---- . _._- ---- "--'--' -" - ._.. . - ,. -- - - . _. ._.
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4.2.4 Andre inntekter

Momskompensasjon fra investeringer
Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å
nøytralísere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-
systemet, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blír
likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av
varer og tjenester, samtídig som kommunene trekkes i rammetískuddet med noenlunde
tílsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Momskompensasjon fra investeringer utgjør i budsjettet i 4,4 míll. kr. Disse er i sin helhet
budsjettert overført tíl investeringsbudsjettet som finansiering av investeringer. Dette er også i
tråd med Fauske kommunes tídlígere års praksis samt tílpasning tí regelendring fra 2010.

Tabell 13 - Andel momskompensasjon som må overføres til investeringer

2010 2011 2012 2013 2014

Minimum som må overføres til
investeringer 20% 40% 60% 80% 100%

Tabellen viser at 2013 er siste året en kan overføre momskompensasjon tíl drift. Dette víl blí
en utfordring for Fauske kommune, da en i de siste år også har vært tvunget tíl å benytte
momskompensasjon fra investeringer tíl å salderedriftsregnskapet.

Rentekompensasjon for investeringer
Det er budsjettert med tí sammen 3,9 míl. kr for 2013, hhv 0,9 míl. kr for
skole/svømmebasseng og 2,9 míll. kr for omsorgsbolíger. Dette er betydelíg lavere enn
tídlígere år og skyldes at renten i Husbanken som danner grunnlag for kompensasjonen nå er
rekordlav.

4.3 Gjeld, renter og avdrag

I budsjettet er det lagt inn en forventet snittrente på lån med flytende rente på 2,6 %. Dette er
lavt men tar høyde for en liten økning i forhold tíl dagens nivå på 3-måneders NIBOR +
margin, som lígger på 2,29 %. Andelen lån på fast rente víl pr. 3 i. l 2.20 i 2 utgjøre i underkant
av 50 %. Beregnet snittrente totalt er da beregnet tíl 3,1 % for 2013.

Tabell 14 - Oversikt gjeldpr 3112 2012 (i mil kr)
Restgjeld Rente pr. Rentevi kl å r Innfridd år: Andel

31.2.2012 sept. 2012

KOMMUNALBANKEN 172,9 2,29 % Reguleres mot NIBOR hvert kvartal 2031 37,68 %

KOMMUNALBANKEN 94,7 3,61 % Fastrente 5 år fra desember 2011 2030 20,64 %

KOMMUNALBANKEN 67,9 3,83 % Fastrente 5 år fra jul i 2010 2040 14,80 %

KLP/Kommunekreditt 62,1 3,39 % Fastrente 3 år fra desember 2011 2041 13,52 %

Nytt lån Desember 2012 61,3 Flytende rente 2042 13,35 %

Totalt 459,0 100,00 %
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Tabell 15 ~Oversikt renter og avdrag2013* (i mil. kr)
, ,

Anslag rente Beregnet rentÈ Beregnet avdrag

2013 2013 2013

KOMMUNALBANKEN , 2,60 % , 4,5 9,3

KOMMUNALBANKEN 3,61% , 3,3 5,3

KOMIVUNALBANKEN
, ,

3,83% 2,5 2,4

KLI' IKommunekreditt , 3,39 % 2,1 :l,l

Nytt I ånDesember 2012 ,:l;60% 1,5 2,0

Tota It (Vektètshittrente)
,

3,10.%
~

14,0 , :l1,2

*Deter forutsatt atnye lân tas opp I desember 2013, slik at renter og avdrag ikke vilpàvirke drifenfør i 2014

4.4 Interkonimunaltsamarbeid

Som tabellen nedenfor viser er det. for første gang på llange åringen økning i tUskudd til
interkomìuralt samarbeidi2013. Budsjettert tískuddtílinterkommunaltsaiarbeid er
budsjettertpåflereansvarsoinåder på både fellesQinåderogdriftsområder:

Tabell 16 -Tilskudd interkommunaltsamarbeid (i lOOOkr)

Budsjett Endring Regnskiip
,

2013 2oi2 2011-2012 2011, , , ,

Nordl ånclsrruseet 603,0
,

592,0 11,0 549;0,

Salten Regionrâi: Sekretariat 399,3
,

372,7, , 26,6 366,4

Felles AnsVar 1l1,6 109,0
,

, , 2,6 106,$

Karrieresenter Sa Iten , 97,0 , 94,5 2,5 94,0
,

'Sálten Fru LiftS rå d , 99,8 96,6 3,2 , 93,5

Sekretariat köntroiiutv. , 189,2 189,0 0,2 182;0

Salten Kommunerevisjon 1387,7 1334,0 53;7 1283,0

HeiSe. og tnUjØtilsyn , 4oÒ,O 400,0 - 400,0

RKK Ihdre Sa Iten , 705,0 705,0 - 710,0
, . ' , , , ' ' ,

110,0 3110,0P PTI n dre Sal ten , 3 , , - 2800,0
InterkOmm, Arkiv i Nordland , 124,0 ' , 120;0 4,0 110,0

Salten interk. Regns k.kontr. 533,0 , 533,0 - 527,0

Uttna rks komm. Sa mtnens I. 37,5 37,5 - 37,5

SálfenlUA (akutt forurensn) , 35,0 35,0 - 35;0

Felles legevakt Fauske.Sørf
,

3 740,(l 3 940,0 -200,0 3477,5

SaltênBránn' 8375,2 8351,3 , 23,9 , 8092,0

Sarnordnet i nnkjøpi Salten 300,0 300,0 , - 184,0

Salten kultursamarbeid
,

, , 95,5 95,5 - 57,9

Samisk bokbuss 15,0
"

, 15;0 - 15,0

Scenei nstruktøren indre salten 22,5
,

22,5 22,5-

Krisesenteret i
,

Bodø 508,0, 508,0 - , ' 508,0

Overgrepstnotta kBodø
,

, 260,0 , ' 260,0 - 260,0

Legeva ktsentral AMK 500,0 500,0 . 444,0

Sum
,

21 648,3 21 720,6 -72,4 2U 354,9,
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Når det gjelder tílskudd tíl Salten Brann víl det i nærmeste framtíd bli gjort en vurdering rundt
behovet for egen brannstasjon i Valnesfjord. Etter at tunnelforbindelse på riksveg 80 mellom
Fauske og Valnesfjord ble åpnet, er reaksjonstiden for utrykning fra Fauske redusert
betraktelig. Ved en eventuell nedleggelse av brannstasjonen i Valnesfjord, víl dette føre til en
reduksjon i tílskudd tíl Salten Brann. Det er ikke tatt hensyn tíl dette i rådmannens
budsj ettforslag.

4.5 Selvkost

Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i
betalíng enn det koster å produsere tjenesten.

Dette gjelder for følgende tjenesteområder:

. Vann produksjon! distribusjon

. Avløp og slamtømming

. Renovasjon

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VV A. Det vises tíl egen sak for gebyrer
på disse tjenestene.

4.6 Tilskudd kirkelig fellesråd

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i Kirkelovens § 15

Forståelsen av kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 bygger på den
forutsetning at de kommunale bevílgninger tíl kirken skal gi grunnlag for tílfredsstílende drift
og vedlíkehold av kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelíge stílinger med
tíhørende driftsposter. Budsjettrammen tíl disse formål víl imidlertid være gjenstand for
ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabellen nedenfor viser
utviklíngen i Fauske kommunes budsjetterte tílskudd de 6 siste årene.

Tabell 17 - Tilskudd kirkeligfellesråd (i 1000 kr)

Budsjett år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Beløp 4455 4905 5422 6241 6621 6756 6979
Vekst % 10,10% 10,54% 15,11 % 6,09% 2,04% 3,30%

Det er viktíg å være oppmerksom på at i tílegg tíl årlig driftstílskudd dekker kommunen
renter og avdrag på investerínger vedrørende kirker og kirkegårder.

Ibudsjettskriv fra Fauske kirkelige fellesråd datert 01.10.2012, er det lagt inn en økning på
kommunalt driftstílskudd fra 6,7 míl. kr. tíl 8,4 míl kr, noe som tílsvarer en økning på 1,7
míl kr eller 25 % fra året før. I rådmannens forslag er det lagt opp tíl en overføring på tíl
sammen 6,979 míll. kr. Det gir en økning på 3,3 % , noe som tílsvarer beregnet lønns og
prísvekst i statsbudsjettet (kommunal deflator). Rådmannen er av den oppfatning at det
budsjetterte tískuddet tíl fellesrådet må kunne sies å være tílstrekkelíg selv om det nok
fortsatt innebærer en økonomisk utfordring for fellesrådet.
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5.0 Driftsområder

5.1 Budsjett resultatenheter

Tabell 18 - Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på kontogrupper (i mil. kr)

Beskrivelse (mill kr) Budsjett 20121 Budsjett 20131 Budsjett 20141 Budsjett 20151 Budsjett 2016, 1 ' ,Fastlønn _ __ 287,0 3~,~1___ 302!.?,__ _ ~~-'~:__ 292,5, IVikarlønn 18,6 18,51 18,8 18,8 18,8----'- -,..- - -- -- ,- - ,- -- -- --~, ---- t ,---.. --j- --~'--- --:: ,-.. ----- --'-R¡:fusj()_ner sykepe_nger/fødselsp _ -1_~~6 -13,~+_ -1,3,~L __ -1~,,~ ::.B,9Overtid 1,8 1,6 1,8 1,8 1,8; i 1Annen lønn 24,7 24,2i 24,4' 24,4 24,4
- -- -----,- - ,- -- ,- ,- ,- -j -' -,- i _..-, ---.._-i-- - -..-, - -'-r- ..,--, -, ---~~siale ~!.gifter __ __ 66,3, _, 69!.~l__ __.?..!3.l___ _, 68,9+ _ _ ~?,_2

KjØp som inngår i komn:unal tjprod 97,8, ~_1,\ _ ___ .92'lr 92,1; 92,1

Kjf!~yo~_!:rst~tti:r k()~~~'n~tjprod______ §i,7j_ __ __ _?_8,Q~ ----?!'-§.f--- ---.-~!'.§f---,---,- 57,§
Q.~~!"~~i.g~ _ ______ _______________ ,,____~7, 7¡_ __ .____ ,.46,~t--------~?"Q------4:?'.~------,--'!,OFinansutg 0,2' 0,9i 0,91 0,9, 0,9
SUM UTGIFTER 586,0 600,9í 600,5r 598,6, 588,4
~E~E!!.be~ngi: ___ ____ -491, -5031 -5091 -509t. -509
2~e.rfør~ngsinntekter _ _" - -~-~~----~ -~-~40:cr -~~-_-_~~a~:~--=-~-_,-3~?t~-~. -~~~:Zi __--- -ltj

Tilskudd fra stat, kommuner, private -7,2! -21,11 -21,1¡ -21,11 -21,1
--: ---.----' .'- -,- ,---, ,-....~ ,-- ,--- --.- ----, -'--'--1---- -,-- -- ---r-----"--~- ,--------Finansinnt -3,7, -2,5 -2,51 -2,51 -2,5
SUM INNTEKTER -100,0: -113,51 -114,31 -114,31 -114,3
NETIO TIL DRIFTSENHETER 486,0, 487,31 486,21 484,31 474,1Endring I 1,31 -1,11 -1,91 -10,2
Tabell 19 - Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på enheter (i mil kr)

Enhet (mill kr) Budsjett 2012 I Budsjett 2013 I Budsjett 2014 I Budsjett 2015 I Budsjett 2016Politisk virksomhet 9,OJ 8,61 8,6! 8,61 8,6-, -- --- -- -- .1. -- --i ,- -.. -, - --'---I - ---"
Råcil!~nnens_stab "_ ,_ 26,7: __ _ ..~~L2, __ ___ ~~,!~ _____ 2~¿t ___ 28,1
Kultur_ __ .. ll,?!. _ lQ,?'~ ---!Q'?t __l'1,2j___ ___-.2
Ve!o~ gatE!~Ys _8,6! ?,~ J,9i _ _ -d!'~t- _ ,__ _.?'~
eygg-eieridom-Idrett, 40,Q~ 3~,6_ _ 4Q'_~i-.. ~,? _ _ ~O,3.Plan utvikling 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Kjøkkendrift 2,9 .. _ 2,81 _ 2,8 _ 2&__ 2,8
Skoler_ 103,~~ _,_ lp~,5!. _ 109~_t _ .109,?'j_ __ _ig~,.?
~ar:neh_~ger _______ 55.,9: ~§,§i_ __ _ __ _ 5S'-!i _ _ _ _ _i5,l.1 __ __ __ ~,l
~~::h~ee~ene;ten - - -~~~ -'--:~:îr-- ,. -~~::I- ---.. -- -~~:1 -- - -----~i;

Hei~~- -~ =_~_----- -- --_--'32,3:"--_,~,-_ _-34,it~_~- _=-~_dj~'iL_- -~_~=-='34,i:_,._- ,. ~~.?~~1

Samhandli!,g _ l.?,2¡ !.5,4~ "_ )5'~r _ ____15,4j ,'_ 1.5,4

~Á~-~g ~ab~t~r;ng_ ___~__ _ g:1- :--- ~~:~~ - :-~~:!f:- - : ~~:~:~ ~ -: ~~,¿

~a.!r:~.- o~.!~'!ili~ _ _ .3~l\__ __ _?6!.6_l______ _?§-'~ __ _ _ __26,_~+ _ __ ~6,~

~~:~~:~;7~~-iP:;h~~-------' ------.-----l~:~'r.--------'---.-~i:,~l------'----1:~t---'-------'-~:~t_-----~~:i

NffO TIL DRIFTSENHETER 486,61 487,3! 486,21 484,31 474,1
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Alle tíltakene er inkludert i budsjettene tí enhetene - se vedlegg l. Den største utfordringen i
budsjettet er å holde bruken av lønn under kontrolL. Flere enheter har tiltak som innebærer
varige stílingskutt. Reduksjonen er ikke tílstrekkelig, slík at 2013 må benyttes til å utrede og
gjennomføre ytterligere effektíviseríng eller reduksjon av tjenesteproduksjonen.

I budsjettet lígger også generelle nedskjæringer på varekjøp med 5% som víl berøre alle
enhetene. Bakgrunnen for dette tíltaket må sees i sammenheng med innjøpssamarbeidet i
Salten og at denne reduksjonen er en effekt av dette. Videre er budsjettet tí forsikringer
redusert i tråd med regnskapstall de siste årene. Alle enhetene har også fått redusert opplæring
og andre reiseutgifter i tílknytning tíl dette på tíl sammen 1 míl. kr. 0,5 míl. kr av dette er
omprioritert tíl en sentral post under rådmannen for at en skal kunne følge opp intensjonene i
kompetanseplanen.

Den største endringen i tabell 19 vises på integreringsenheten, da de statlíge overføríngene er
lagt direkte på enheten og ikke på et fellesområde. Som tídlígere forutsettes det at
integreringsenheten er selvfinansierende og at et eventuelt merforbruklunderforbruk
motregnes det såkalte flyktningefondet.

Rådmannens budsjett er økt med 1,5 míll. kr. Dette henger sammen med at tílskudd RK er
overført tíl rådmannen fra enhet skole og enhet barnehage, med bakgrunn i at RKK skal
betjene alle enheter og ikke bare skole og barnehage. Videre er 0,5 míll. kr overført fra
driftsenhetene tí oppfølging av kompetanseplanen. Disse midlene víl fordeles ut på enhetene i
forhold tí inneldt behov i løpet av året. Budsjettet til rådmannen er også styrket med 0,5
míl. kr for å kunne håndtere uforutsette driftssituasjoner og oppgaver i løpet av budsjettåret.

Utgifter og inntekter vedr samhandlíngsreformen er løftet ut fra rådmannens budsjett for å
tydelíggjøre området.

Rådmannen foreslår i budsjettet 2013 tíltak på netto -10,9 míl. kr for å redusere driftsnivået-
se vedlegg 1. Dette er ikke tílstrekkelíg og budsjettet legges frem med et 2,9 míl. kr
effektíviseríngsbehov som ikke er fordelt enhetene. Dette må håndteres ved ulíke
budsjettreduksjoner på enhetene i løpet budsjettåret 2013. I budsjettet for 2013 og
økonomiplanperíoden 2014-2016 har rådmannen ikke funnet plass tí avsetninger for å styrke
egenkapitalen tíl Fauske kommune. Dette er ikke i tråd med vedtaket i perspektivmeldingen
2013-2025. Dette innebærer at en i kommende økonomiplan periode må utrede og
gjennomføre flere varige tílpasningstíltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå,
kravet tí avsetninger og planlagt investeríngsnivå.

Budsjettet for 2013 styrer mot 0% avsetninger. Sett i forhold tíl tídlígere års resultat víl dette
stíle krav tí god økonomistyring i 20 L 3.

5.2 Ressursbruk

5.2.1 Utvikling årsverk
Antall faste årsverk har vært stabilt i perioden 2010-2012. Fra 2012 tí2013 er det budsjettert
med en reduksjon på 15,5 årsverk. Dette skyldes en reduksjon på 9,1 årsverk som en følge av
forslag tíl tíltak, men resten av nedgangen på 6,41 årsverk skyldes gjennomførte tíltak i 2012.
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Tabell 20 - Budsjetterte årsverk 2010-2013

Budsjetterte årsverk 2010 2011 2012 2013

Fast stillinger 676,52 675A5 672,29 659,02

Eksternt finansiert og midl.tidige stillinger 15 18A7 20,76 18,52

Totalt 691,52 693,92 693,05 677,54

Endring 2A -0,87 -15,51

Lønn utgjør over 80% av kommunens netto budsjett. Dersom Fauske kommune skal kunne
tipasse tjenestetílbudet ti tílgjengelige inntekter, må dette innebære en ytterligere reduksjon i
antall stílinger. En reduksjon innen 2016 på 16,1 míl. kr tílsvarer en reduksjon på ca 30
årsverk innen 2016 utover den reduksjonen som er budsjettert i 2013.

5.2.2 Sykefravær
Pr. juni 20 L 2 er sykefraværet høyere enn på samme tídspunkt i 2011.
Korttídsfraværet er lavt mens langtídsfraværet er det som preger statístíkken.

Fauske kommune er lA-bedrift og har klare planer i hht lA-målene. AMU har besluttet at
rådmannen skal jobbe videre med nærvær kontra sykefravær. Dette víl blí prioritert i 2013.

Figur 6 - Utvikling sykefravær 2011 og 2012

Utvikling sykefraværet totalt alle enheter
14%

12 %

10%

~ 8%
'"

ê 6%Q.
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I
i-~, "--'---,------------------"----------'-..--'---'----'-----..---------'-""'-'----,---'--,-'----..---,..~ .-
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

-Mål ..Sykefraværet totalt 2011 ..Sykefraværet totalt hittil 2012

5.2.3 Vikarbruk
Bruk av vikarer alle resultatenheter er for 2013 budsjettert med 21,0 míl. kr. Dette skal dekke
sykefravær, ferieavviklíng (spesielt innen pleie og omsorg), samt annet fravær. Varíabel lønn
omfatter også innjøp av vikarjenester fra eksterne vikarbyråer.

Egenandelen viser hvor stor andel av vikarutgiftene som er egenfinansiert, dvs de reelle
vikarutgiftene tí enheten. Ved oppdekking av sykefravær i arbeidsgiverperioden og noe annet
fravær må det påregnes en egenandel på omtrent 25 %. Enheter som begrenser vikarbruken i
arbeidsgiverperioden eller ikke tar inn vikarer har en lav eller negatív egenandeL.

Enheter med egenandel over 25 % må ha dette for å kunne gjennomføre ferieavviklingen for
fast ansatte og nødvendig oppdekking av vakter i turnus. Dette gjelder enheter innenfor pleie
og omsorg.
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Tabell 21 - Egenandeler for vikarbruk (i 1000 kr)

Budsjett 2013 (i 1000 kr) Budsjettert Egenandel i

Var lønn * ~efusjoner*i Netto 2013 I 2012 Endring
Poli_tisk~ir~?Em~et.__._._ ---.---::-i,---~L- __, _~_,_____Q!0%j_____9,9~ _ __9,-00/

Rådmannens stab *** 222 -115 I 107 48,3 % 47,S % 0,8 %
Kultur 197 -55 142 72,1 % 70,8 % 1,3 %
Veiogg~teïys 581' -155! 426 73,3%1 72,5% 0,8%-- ---._---- ._. - --- _ ...-_ - __...w__¡' .-,.._ '-l
Bygg::ierid~rr-_I~r~t!___..__ ___,,,.i.?~s¡ ,_. .:~~+ ___ _69.9_ ~S,8%t__ 35,9% 2,9%
~!~~tvikl~ng_ _ __ _§9 - __ ~ _§9 _ l_OO,O ~r 190,~ % 0,0 %
Kjøkkendrift 241 -130' 111 46,0 % 45,S % 0,5 %- - -i - f ,-....,
~;~~~-~~-- .,' .---- -'-i~~ .. ~i-i~~¡' _.,- ~1~ ~ti~~ ~~::~ -~:~~
Syk~hje~ .," __- -~. ,- ,_ __ 5_5.99,~ -3~5~O:~-- _~: 1 ~1_9 ,,- --34,8o/~r- ~8 % -10,0 %
!:j~!!_metjenestE:"n__,_ .__ _,____.?~lO L__,_=_~_28~i__ __~§22 ____o. 41!.5.,,'3,l _..__~Q!.l % :S,6 ~
!:~1 se_____._..__ __ ______ ._ ..__~!~~__" _....2.,Q_L_ __ _____~2 __ "Ll,6!o l __ __ 38, ~~ 1,7 %
S'!!!.b_'!ns!n_g_."_____~_,, ___ _..__. s_~_+__ __ _.._ ---I- __ _____?~ _. l00,Q.r~f_,_lQO,Q 0/.. 0,0 %

Miljø-oghabiliteringstjen 19791 -700! 1279 64,6%' 56,7% 7,9%
~A~=-===_-== ~==~-_~_=i~===-~-~7~f~ ..-~___,::~~: -~-,;'569'~%lL-_~5~.Q,~~ ~- --_~Q.~
Barne- ~g far.iU.e.~nhi:eri_ _., _.._____!~~_!-- ___-2S~t_____.-1:~Q._ _ -9~9 ~ ___ =~7!9__~ _ 0,0 %
Integreringsenhet 1371 -70 i 67 48,8%1 48,1% 0,7%
Totalt 210291 -134471 7582 36,1%: 42,3% -6,3%
_:AC!.!() 102!!___l.Q40!.~?!.?(kj~r~kS!i:r~ v.i:jrt!e!!~ti:r) -- '11- ___.. _ L -" f-..-- -- -1- --.i

** !5nto E_~_~:.l!J.L__,__,J_ ------ ,--~-,,--. -- _.._-."-- --'-ii - - - ,~- -- -, L _._-" ,.,' -~

~':.0'5-'..git!!.!!1 sommer()r.bei.cLt!! ~112.(~.r!2J.__ _ __ _1-_ __ _ _ _ _ __ _.l .___ _ I _ i

Tallene for sykehjemmet og hjemmetjenesten er for 2013 korrigert for pílotprosjekter for nye
turnuser, noe som innebærer en reduksjon i vikarutgifter for å finansiere en høyere andel fast
lønn. Det víl også i 20 L 3 være knytet utfordringer tíl å styre utgiftene tíl vikarbruk, slík at
dette ikke overskrider budsjett. Alle enheter må ha fokus på dette området, da dette víl være
helt avgjørende for å hindre budsjettoverskridelser i 2013.

5.2.4 Kompetanseutvikling
Kompetanseutviklíng skal bygge på de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter en finner i det
kommunale arbeidet knyttet tí forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutviklíng. Fauske
Kommunestyre vedtok 4. oktober Kompetanseplan for 2012-2020 som veíledende og
retningsgivende for kommunes kompetanseutviklíng.

Planen blír et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier for å gi langsiktíg
forutsigbarhet. Den synlíggjør de viktígste kompetanse-, innovasjons- og utviklíngstíltakene
kommunen må gripe fatt í. Den enkelte enhet víl i samarbeid med rådmann utarbeide årlig
aktivitetsoversikt over nødvendige kompetansetiltak. I budsjett 2013 er 0,5 míll. kr omfordelt
fra enhetene for å sikre at kompetanseplanen gjennomføres etter intensjonen. Det er
ytterligere budsjettert kompetansehevingsmidIer på enhetene tí lokale tiltak, selv om dette er
blítt redusert i budsjett 2013.

5.2.5 Rekruttering
12050 víl Norge ha 1,4 mílioner innbyggere over 67 år, omtrent en doblíng fra i dag.
Forskernes framskriving viser at vi allerede i 2020 kan komme tíl å mangle opp mot 30.000
arbeidstakere bare for å kunne klare de pleie-/omsorgsoppgaver kommunene har ansvar for.
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I Fauske kommune er gjennomsnittsalderen blant ansatte relatív høy, noe som kan medføre til
utfordringer knyttet tíl rekrutteríng. Dersom en opprettholder et likt antall stílinger som i dag
på de ulíke fagområder, sier følgende eksempler noe om rekrutteringsbehovet:

Tabell 22 - Antatt rekrutteringsbehov 2013-2016

,-

Antatt rekrutteringsbehov *

Stillingstype Antall Årsverk 2013 2014 2015 2016 Sum

Barne-og ungdomsarbeidere 44 35 1 1 1 2 5

Ufaglærte 35 25 4 4 5 5 18

Lærere** 154 140 12 15 19 22 68

Førskolelærere*** 21 20 O 1 1 1 3

Helsefagarbeidere 148 95 15 18 19 21 73

Ufaglærte 36 20 6 7 4 3 20

Sykepleiere* * * * 70 59 2 3 3 5 13

Ingeniører 7 6,1 O O O O O

Lege 7 4 1 O O O 1

Sum 522 404,1 41 49 52 59 201
I *' Behovsanalyse pr august 2012. Antall personer mellom 63-67 år. Turnover ikke inkludert I
i--------.---------- _.- ---__j_.___._. _.-,,_.._-..__. -_.__.- - - .------.- ._~ ----: - -._- ---:---- ___o .~_. ..--r- -_o _____1

L ~--~------------- -- *_~W,'!d.~rv~ning,~~!!"!()g!.r "lerj krl! ti~ underviSn!ng!-~or!:p_e~a_n~ei__ _ ___~_, _!
f-- ----------------~*~I FØ_~~_koli:~!~~~ËIE'!ge~,rn~ !:rC!v t~_d.en,!~ utdann('!~i2 -- .L _ -- ---l,-- _ -,I
L,____ _,., **** ; 

Inkl av!!eling~!ederr: '- ~! l J.

Rekrutteríng er ett av fokusområdene i den vedtatte Kompetanseplanen. Der fremkommer at
det skal utarbeides konkret kommunal rekrutteringsplan. Videre skal det initieres tíl et
interkommunalt rekrutteringsprogram i samarbeid med bL.a. KS, Universitetet i Nordland og
RKK.

5.3 Politisk virksomhet

Budsjettet tíl polítísk virksomhet videreføres fra nivået i 2012 korrigert for forventet
endringer i godtgjørelsesreglementet Of økonomirneIding nr 1/2012).

Rammer

Tabell 23 - Budsjett 2013-2016 for Politsk virksomhet (i mil. kr)

Politisk virksomhet Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Sum inntekter -0,13 -0,13 -0,13 -0,13

Sum utgifter 8,72 8,72 8,72 8,72

Sum 8,58 8,58 8,58 8,58

5.4 Rådmannens stab

Rådmannens stab består av kommunalsjefer, omstílingsleder, kommelege, økonomi, skatt,
SIRK (Salten interkommunale regnskapskontroll), personal, IT, innjøp, servicekontor (inkL.
boligkontor), samt ny prosjektleder eiendomsforvaltning. Iansvarsstrukturen lígger også
samhandlíngsreformen og brukerkontoret, men den er omtalt i egne punkt under pleie og
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omsorg. I budsjettet tíl rådmannen lígger også satsing på folkehelse, samt
kompetanseutviklíng (heruder tílskudd RK) og seniormidler.

Lederutviklíng for Fauske Kommun.e
Rådmanens ledergruppe gjennomfører nå et ledertreningsprogram i períoden 2011 tíl2013.
Programmetsk.al vare over noe tid for å sikre varig endring av atferd. Antall samlínger
fordeler seg jevnt over disse to årene. Enkle måHnger, oppfølging, treningsoppgaver og
tílrettelegging av disse mellom samlíngene skal være en sentral del av programmet.

Ledertreningen skal bygge på organisasjonens og individenes målsetninger, løpende
arbeidsoppgaver, og trening på ønsket atferd. Hensikten n:ed ledertreningen er også å utvikle
ledergrppen som lag gjennom felles fokus, begrepsapparat og forpHktende myndiggjøríng av
hverandre. Dernest skal treningen gi den enkelte leder praktiske ferdigheter som bidrar tíl
personHg utviklíng.

Folkehelse
Overordnet målsetting for Fauske kommune er gode oppvekst og levekår gjennom alle Hvets
faser for alle som bor i kommunen. Kommunen skal fremme innbyggernes helse, trívsel,
gode sosiale og míljømessige forhold og bidra tíl å forebygge psykisk og somatísk sykdom,
skade eller lídelse.

I det polítisk vedtatte dokumentet oin Folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 - 2014, Fra
Plogramnotat til Handling skal hovedfokuset være å legge tí rette for gode oppvekstsvílkår
for alle bar og unge. Barn og ungdom som vokser opp i dag står i fare for å utvikle alvorHge
fysiske, psykiske og sosiale "helseproblem", og et fellestrekk ved helseproblemene er at de
oppstår som følge av påvirkning fra oppvekstmíljøet.

I det polítisk vedtatte dokumentet "PilotkommUnen - den helsefremmende kommunen i
samarbeid med NordlandJylkeskommune" innebærer utarbeidelse av et forprosjekt i
samarbeid mellom kommunen, fylket og deparementet. En videreføring av forprosjektet víl
bety at kommunen forplíkter seg tíl å gå inni arbeidet med sterk involveríng av bådepolìtísk,
administrativ og faglig ledelse og videre med bred deltakelse/involveríng av instaser i og
utenfor kommunen.

I kommende økonomiplanperíode legges det opp tí at det benytes 1 míll. kr pr år tíl
gjeIlomføríng av tiltaksområdene innenfor folkehelse. Dette er allerede en betydelig innsats
på dette område, slíkat den vedtatte opptrappingsplanen i økonomiplan 2012~2015 forslåes
utsatt i forhold tí framdríft på allerede igangsatt aktivitet.

Eiendomsskattekontor
Det etableres et eget Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskattelovgivningen, under
økonomiavdelingen. Det etableres en rolle som eiendomsskattesjefsom innehas av
regnskapssjefen. Det er allerede i 2012 etablert en ordning hvor regnskapssjefen møter i
Eiendomsskattenemnda. Htviklíngen av lovgivningen iIlenfor eiendomsskatteområdet er

, såpass-komplekstat det-krevedangt større innsats-og 'ressurser enn tidligere:-Ðersom det
gjøres feíl på dette områdetkan en kommune risikere å miste utskrivningen av eiendomsskatt
i vedkommende år, med de konsekvenser det medfører. Eiendomsskattekontoret foreslås
tilført midler slik at eiendomsskatteneinda kan opparbeide seg større kompetanse på dette
området. Denne styrking må sees samen med innføríng av et eget datasystem, jfr styking av
Plan og utviklíng
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Økonomisk styring
Etter rådmanens vuderíngerdet behov for å videreutvikle kommunens rapporterings og
økonomistyringssystem. De senere års plandokumenter, budsjettdokument, økonomiplaner,
årsmeldinger ùgregnskapsmeldinger har etter rådmanens mening ikke hatt tilstrekkelig
sammenheng med fastsetting av måltil rapportering av måloppnåelse. Det vil blirettet
spesieltfokus på økonomistyring i lederutviklingen i 2013.

Perspektivmelding , ' '
Rådmawen ønsker å videreutvikle perspektivmelding fora sette fokus på de langsiktige
økonomiske og organisatorískeutfordríngenei Fauske konmuneiet lengre perspektiv enn
bar.e4 år. Perspektivplanen tarutgangspunti økonomisk handlefrihet og skalgi
rammebetingelsene til kommende , períodes økonomiplanprosess.I tilegg til '
befOlkningsanalyserog inntektsanalyser, er en naturlíg videreutvikling av perspektivmelding
ågjennomføre grundigere kostnadsanalyser og KOSTRA-analyser.

Ramer
l nmunen til rådmannen inngår ikke budsjettet tí Sániandlíng og bruerkontoret.

, Rådmaiensstab foreslåråreduseremedl,3 årsverk, hhv L årsverk på servicekontoret og 0,3

på personaL Begge frigjøres med naturlig avgang. Rådmannens stab inkuderer fra2012 også
ny prosjektleder eiendomsforvaltning. Denne stílingener finansiert vhaenledig stíling på
skatt, en ledighalvstíling påeiendorn, samt eksternfinansieríngfra husbanen på kr O,3'míl
kr,

RarueninnehQlder ogsåtìlskudd tílRK som er flytet fra enhet skole og bareha.ge.Videre
har en oinfordeltO,5mill. kr fra enhetene inn i enfelleskompetansepott. For å hårdtere
uforutsette drìftsendringer i 2013 er ramen til rådmanen ogsåstyrketrned 0,5 mílLkr.

Tåbe1l24 ~Budsjett2013-2016for Rådmanens stab (i milL kr), eks samhandlingsreformen
, ,

Rådmannens stab BlJdsj ett 2013 Budsjett2014
' , ' ' ,

, Budsjett 2015 Budsjett2016
Sum inntekter -11,45

,

-11,45 -11,45 -11,45, ,

Su ntLJtgifter

,

~Q;$6 39,56 a9,56~9,63 ,

Sum
.

28,18 28,11 28,11 28;11,

5.5 Oppvekst

Rådmannen vil midlertidiggjennomtøre organisatorískegrep i 2013. Dette skal sikre Fauske
kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklíngenikommunen og sørge for at
enhetene holder seg títildelte midler.

For å understøte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmanenat enhetene bare og
famiHe,bamehager, skoler, kultur og integrering legges inn underenfelleskommunalsjef.

~Dette0mr-åde'benevne&heretterGppvekskKoinunalsjefengis overordnet-personal ~.()g
resultatansvar for det enkelte område. Saitídig beholder vi ordningen og inndelingen med
enheter,hvorenhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.
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S.5.1Skole
Skolen har som primæroppgave åinnfri de kravogforventninger som ligger i opplærings..
loven, sait følge dekonsekvensertílgrensende lovverk initierer forskolens elev- og
samfusoppdrag.

Målsettingen er å sikre god og høy nok individuell kompetanse for hver og ,en 'elev ut fra de
forutsetningerogmulígheter som hvert enkeltindivid anses å kunne klare. Detsenttale for alle
er innlemmelse i enhetsskolenderkompetanseoverbyggingen styres av kompetansernålene
som kom i 2006 gjennom Kunnskapsløftet, som overordnet styringsdoklientfor

grnnskoleopplæringen i Norge.

Målsettinger for FauskeskoIen ,
1. Innføring av ICDP (International ChìldDevelopmentPrograi)i2013.
2. Skolere alle lærere og assistenteriVfL (Vurdering for læring)
3. Redusere sykefraværet ned til et gjennomsnitt på7 % i skolen.
4. Redusere antall elever somhar behov for spesialundervisning ned mot gjennomsnitt

for Nordland (11 %),

Elevtallsutvikling og lærertettet,

De demografiske tall og prognoser som er tílgjengelig,viser oppsummert følgende:
. Elevtallet i FauskeskoIen har overtid gått ned, på samme tídhar ressurstHgangenogså

falt noe.
. Ved slutten avforrigeskoleär var elevtallet 1143elever. lår er tallet for oktober 1137.
. Detvar antattiforrigebudsjettbehandlíng at elevtallet skulle ned mot 1125, så

nedgangenhar vært noe mindre enn forventet. ,
. 'Elevnedgangenfta skoleåret201O/ll tí skoleåret 2013/14 forventes å bli -4,4%
. Det er tHenhvertid en vissmobmteti befolkningen, slik at tallene endres gjennom

budsj ettãret.

Tabell 25 - Elevtallutvikling skoler iFauske kornmune2010/20n - 2013/2014 '
,

Skoleâr Kosmo yalnesfjord Finneid Erikstad Hauån Vestmyra Sulitjeima Totalt Endring*

10111
,

15 1!98 165 149 !94 486 68 1175,

1U12 17 185 161 151 87 478 ..
64 1143 -2,7%' ,

12/:3 16 187 161 141 88 480 65 1138 "3,1%

13/14
,

1123 A;4%, , ,

ra skoleåret 2010/11
l

I i j
i* Endrin I !L'__________~--L~__________d,__~"'_,____l~__,__---_l___,___~._~_,______"'____~,_L_,___~j,

Tabe1l26- Utvikling av spesialundervisning
,

Skoleår Antallelevermed
,

av totalt spesialundervisning Andel

10/11 223 19,0%
, 11/12 234 20,5%

12/13 , , , 210 18,5 %

Lærertettheten totalt for skoleåret 201112012 er beregnet tí på 8.83 elever pr. lærer. For
skoleåret2012/201J erlærertettheten beregnettíl8,7 4. Altså en reduksj on på 0,09 som er en
konsekvens av reduksjoneni hernaningen i 2012, slík detvar forutsatt i budsjett 2012.
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Lærertettheten er en gjennomsnittlíg beregning som ikke tar hensyn tíl fordelingen mellom
ordinær undervisning og spesialundervisning (ressurser som brues tí å oppfylle
enkeltvedtak). For den enkelte lærer ute i skolen víl tettheten oppleves annerledes siden mye
av ressursene er knytet til spesialundervisning.

Læríngsmí1ø
Nasjonale prøver viser at vi har for mange elever på de laveste mestríngsnivåene, og for få på
de høyeste. Denne trenden må snus. Vurderíng for læring er en del av den prosessen, og vH
gjøre elever, lærere og foresatte i bedre stand tí å vite hva som kreves av dem, og hvordan de
skal høyne sin kompetanse på de enkelte områdene. Samtidig skal vi sikre at elevene får det
psykososiale læríngsmHjøet de har krav på for å kunne utvikle seg best mulíg.

Andel av elever Som mottar spesialundervisning er i Fauske nesten 20% (altså hver 5. elev)
Noen mottar få timer, mens det er stadig flere barn som trenger et tHbud som er
gjennomgripende hele dagen. Dette er rettighetselever som utgjør en stadig økende del av den
totale tíldelíngen tíl skole. I Norge lígger snittet på antal elever som mottar en eller anen
form for spesialundervisning på mellom 7% og 11 %. Nordland lígger høest i landet med sine
11%.

Det må utvikles en bedre samordning av tilbud mellom skole og tílgrensede tjenester og
etater, f.eks. PPT, barevern, famílesenter og BUP. Det er i dag mangel på felles tenking om
samlet innsats og delíng av fagsyn og metodikk som i sterkere grad er egnet for å forebygge
og forhindre at problem oppstår, heller enn å reparere problemer som er etablerte. Dette
krever større satsing på felles fagforståelse og definering av området oppvekst som en felles
arena der fag-, organisasjons-, og kulturtvikling blir særlig sentrale viktige innsatsområder.
Dette krever enhetlig styring og ledelse der arbeidsgivers styringsrett kan virke fullt ut. I
denne forbindelse foreslås derfor den interkommunale samarbeidsavtalen vedrørende
pedagogisk- psykologiske tjeneste (PPT) oppsagt, for å innordnes i kommunens øvrige
tjenesteapparat, underlagt enhetsleder skole.

Andre endrínger

På Vestrnyra har Fauske kommune et Newton-rom. Dette ble opprettet som prosjekt med ett
årsverk tiknytet prosjektet, og har således ikke hatt permanent driftsstatus. Erfaringene fra
arbeìdetså langt er utelukkende positive og rådmannen forslår at dette etableres som fast del
av skoleorganisasjonen. Newtonprosjektet foreslås dermed innarbeidet permanent i skolens
ordinære driftsramme, med drift underlagt Vestmyra skole, men med videreføring av
eksisterende sanarbeidspraksis overfor de andre skolene og barehagene. Newton
samarbeider også med nærliggende kommuner og næríngslív, og opprettelsen av nye rom
tíldelesogså i år midler over statsbudsjettet.

For å få ei mere balansert drift av SFO, foreslås det med dette å endre vedtektene slík at SFO
følger skoleåret. Det organiseres en egen sommer SFO. De som ønsker SFO i sommerferien
må søke særskHt om dette.

Fra høsten 2012 utvideS rammetímetal1et på ungdomstrinnet med innøring av valgfag. En

halv time pr. trinn pr. år på ungdomstrinnet, med oppstart i 8. klasse og utvidelse over 3 år. I
tílegg økes ressursen tíl byrdefull undervisning med 0,5 timer pr. elev i skolen. Dette
finansierer innenfor gj eldende ramme.

32



Utfordringer
Dríft av nåværende strutur fram mot bygging av nyt skolesenter på Vestmyrå ogi

Valnesfjord víl medføre flere utfordringer. Den desentraliserte strukturen vi har nå gir få
muligheter til å hente inïdriftsøkonomIskeutfordriiiger; Antall klasseìtrå opprettholdes på
nåværende nivå i flere år fremover, samtidig skal vi drive gode ogforsvarlíge læríngsarenaer

på de skolene som er vedtatt lagt ned, i påvente av nybygg. På driftssiden er det vanskelíg å
kutte mere, samtidig Som skolene hår store etterslep på renoveríng av anlegg, samt innøp av
læremidler og inventar. Arbeidsforholdene for elever og personale er på mange steder
utfordrende. '

Det er ansattprosjektlederfor utbyggingene/oppgraderingene av Vestmyraog Valnesfjord
skole. V edkommende vil få ansvar for å dríve prosessenframmot ferdige bygg i 2017. Dette
vil være en krevende oppgave både tids- og ressursmessig, For skolen er det svært viktig at
denne prosessen ikke forsinkes yterligere;

Ramer
Tíltakene som foreslås for å nåden ramen som er Satt er:

. Endre vedtekter for SFO til å følgeskoleåret(10 mnd.), og ha egen sommerSFOnted
påmelding og egen betaling.

. Kuttetílskudd til svøineskyss forNordlys skole. Dette er ikkeeuplíktig ytelse forkommunen. ' ,

. Endre rettigheter for buss-skyss tíl Valnesfjord skole på gru av omlegging av
riksvei. Sesoiigavhengig rettighet. ' ,

. Byte av antivirusløsning påelevnetttíl gratis-versjon.

TabeIl2T-Budsjett2013-2016for enhet skole (i mil. kr)

Skoler Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 BudsJett 2016 

Sum inntekter
,

-14,51 -14,51~14,51 , -14,51

Surn utgifter 123,97 123,97 123,97
,

123,97

Sum
"

109,47 109,47 109,47 109,47
, , ,

Detaljer om den enkeltes skoles budsjètti 20l3finnes i vedlegg2.

5.5;2 Barnehage
Alle barn under grunnskolealder som fyller ett år før l. september i opptaksåretog som søker
ved hovedopptak, har en lovfestetrett tílbarehageplass.

Barehagens innold styes gjennom rameplanforbamehager. Rameplanen for
barehagens innold og oppgaver er et viktígstyrings'- ogkvalitetsverktøy. Enheten skal
sørgeforafbarunder skoleplíktig alder som har rett til spesialpedagogisk hjelp fårdette." ,
Fraaugust~20120pphørtekontantstøtte for 2 åríngene,detedikevel ikkekommefflere "
søknader om barnehageplass i denne aldersgruppen etter dette. Maksimum foreldrebetalíng på
barehageplass videreføres med 2330 kr pr måned, itilegg tíl statlge føringerpå

søskenmoderasjon. Jf barehageloven, skal søskenmoderasjon betales av detoffentlíge.

,Målsettinger' for, de 'kommunale barnehagene 

l. Brukerundersøkelser skal gj ennomføres i den enkelte barnehage
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2, Videreføringav ICDP som tilbud tíl foreldre og ansatte í alle barnehager.
3. Barnehageneskaljobbe akivt med tidlíginnsats,
4. Det skaljobbesaktivt mednærværsarbeidog enhetens totale sykefraværskal ned mot

7%

Antall,bar og voksentetthet

Utgangspunktet er3 heltdsansatte pr avdeling på henholdsvis 9 barn under 3 årog 18 barn
over 3 år. Dette er i saisvar med vedtektene for de kommunale barehagene i Fauskekommune. ' ' ,
Tabe1l28- Utviklìng antallbarnlkommunale og ikke kommunale barnehager '

2008
,

2009 2010 2011
,

2012, ,

Kommunillebarnehager 259 , 228 214 204 205

Små barn 118 111 116 116 77

Store barn 141 117 98 88 128

Andel småbprn 46% 49%
,

54% 57% 38%

Private barnehager 195 208 237
,

244 227,

Små barn 120 116 141 , 145 , 78

Store barn
,

92 96 99
,

14975

Andel små barn , 62% 56% 59% 59% 34%

Alle barnehager 454 436 451 448 432

Små barn 212 212 212 261 155
Store barn 198 1.98 198 187

,
277,

,

Andel småbarn 47% 49% 47% 58% 36%"

, Andel kommunalebarneh 57% 52% 47% 46% 47%

Andelprivatebarneh 43% 48%
,

53% 54% 53%,

*
Tal/ene 20Q8 ti 2011 er fra årsmelding, mens tal/2012er fra målingpt oktoJ:et '-l'"

'-c

Tabell29~ Utviklìng voksentetthet antall barn i kommunale og ikkekommunale barnehager
, , ,

.2008* 2009* 2010* 2011* 2012**

KOm m li naleparne hage r 5,25 A, 86 5,4 5,45 5,79
Ikke-kom barnehager 6,85 6,46 , 5,87 6ì06 6,02

'! * ViserantaUbamprårsverk ordin~rbameh4ed,!jfr årsmelding~r2008~2011,_.:_~_,__A_:"_~___.i

G.*voksent!'t!~t 2012 er foteiøPige.~~___~i~_~~__~r ,_~_...___L_~__~l_~~_J

Utviklingen viser at andelbar s()mharplass i deikke-komrunale barnehagene har jevnet
seg ut. D~ter ikke nye plasser i ikke~ko1'unalebarehagenê i 2012. Andel småbar er
rímelíg jevnt fordelt meIIomkotrunaleogikke-kommunale barehageL, '
Oversikt over barn bosattiFauskekommune under skolepliktig alder viser at de siste2 årene
'har værtennedgargi -barnetalLNedgang i baretall viser at vi har enoverkapasitetpå
barehageplasser. Overkapasiteten ligger i hovedsak i Sulitjelma på barehagetílbudet for små
barn, noe som gjør at ,Fauske kommune også har kunet tíby barehageplass tíl bar født
etter l.september i opptaksåret. For sentru av Fauske inkludert Kvitblikk har vi dekt behovet
for barehageplass ut fra dagens baretalL.
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Styrket barnehagetílbud
Antall bar med behov for spesialpedagogisk hjelp i barehagen víl variere fra år til år.
Styrket barehagetíbud er budsjettert med utgangspunkt i de vedtak og tiltak som er rudt
bar med rett tíl spesialpedagogisk hjelp i kommunale barehager. Overføring tí ikke-
kommunale barehager lígger på egen budsjettpost i forhold tíl styrket barehagetílbud. Pr
september 2012 er det 23 barn med rett tí spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Fauske, i
tílegg tíl et barn i fosterhjem. Det har vært en markant økning i behovet for
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen fra forrige barnehageår. Ressursene som brukes må sees
i samenheng med behov for tidlíginnsats og forebygging. Tíltakene som er satt i verk har en

i

kostnadsrame på rudt 7 mílioner for å dekke opp denne hjelpen i 2013.

Tilskudd ikke-kommunale barnehager
I følge lov om barnehager § 14 ((Kommunalt tilskudd tíl godkjente ikke-kommunale
barehagen) skal kommunen yte tilskudd tílordinær dríft av alle godkjente, ikke-kommunale
barehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før
barehagesektoren er blitt ramefinansiert.

Det er en direkte samenheng mellom kostnadsnivået i de kommunale barehagene og
tílskudd til ikke-kommunale barehager, slík at kostnads reduksjoner i kommunale
barehager víl gi lavere tílskudd til ikke-kommunale barehager. I "forskrift om líkeverdig
behandlíng av ikke kommunale barehager" står det i tílskudd tíl driftskostnader § 4 og
tilskudd tíl kapitalkostnader § 5, at kommunen skal kungjøre forslag tíl tílskuddssatser i
forbindelse med at årsbudsjettet legges ut tíl alminnelig ettersyn. Beregning av
tílskuddssatser for 2013 legges frem i egen sak, der også lokale retningslínjer for tilskudd tí
ikke-kommunale barnehager blír omhandlet.

Utfordrínger og konsekvenser
Flere av de kommunale barehagebyggene er slítt og har behov for betydelíg oppgraderíng
både innvendig og utvendig. Barehagene er i ulike lokasjoner, der noe er i leide lokaler,
andre i bygg som har behov for både oppussing og renoveríng. I løpet av 2013 forslår
rådmanen at barehage strturen i Fauske korrune gjennomgås og at det legges frem en

sak som vuderer andre alternativer enn dagens løsninger. Gjennomgangen skal fokusere på
kvalítet og økonomi.

Dagens kommunale vedtekter slår fast at minst 2/3 av plassene i barnehagene skal være hele
plasser, og at den resterende tredjedelen kan tíbys i form av halve plasser. Rundskriv F-
04/2011 - Veileder om kravene tíl pedagogisk bemaning i barnehageloven med forskrifter,
klargjør hvordan § 18 i barehageloven med medfølgende forskrifter skal forstås. Rundskrivet
understreker at normen på 18/9 bar pr pedagogisk leder er en absolutt øvre grense, og at et
barn teller som et barn i denne samenheng, selv om baret har halv plass. Konsekvensen
ved å tílby halve plasser víl være at vi bryer pedagognormen hår vi fyller avdelíngene med
18/9 bar daglíg, hvis noen av plassene er delt på flere bar. For å løse dette i fremtíden víl et
alternatív være og ikke tUby halvtf plasser, eventuelt ansette flere pedagoger eller ikke fylle

()ppavdelíng~ne der dettil~ys iialyeplasser. På~akgfUi;vße.ttt'v!lrådian tløp~t av 2013
ta en gjennomgang av dagens vedtekter, slík at disse tílpasses forståelsen av regelverket.

Ramer
Fauske kommune har god barnehagedekning, noe som har ført tí at vi også har kunnet tílby
barnehageplass tí bar født etter 1. september året før, selv om de ikke har en lovfestet rett tíl
plass. Denne mulígheten koster i overkant av 1,1 miIHon årlíg. Rådmanen forslår at en ikke
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automatísk skal tilbyharnehageplass tíl bar født etter L september året før, da dette ikke er
en lovbestemt rettighet. Omfanget av dette er beregnettilennedleggelseaven
småbarnsa.vdelíng (dvs 9 pla.sser). Gjennomføríngen av dette víl det føre tíl en besparelse,
men samtidig også tíl et'noe'dårligeretilbud for småbarsfore1dre.som harbehovfor
barnehageplass. Tíltaket kan gjennomføres fra august2013.

Vedtektene ikommunalebamehagerslårfast en benianningsnorm på 3 ansatte på henholdsvis
9 og i 8 barn pr avdeling. En bemaningsnorm er i dag ikke lovbestemt. Enreduksj on i
bemaningen med 10 % pr avdelíngvíl gi en årlig besparelse på 0,77 míl. kr. Konsekvensvíl
bli et redusert barehagetíbud med lavere voksentetthet; tílsvarende 6,2 bari'lprårsverk
omregnet til store barn. Det vil sansynlígvis medføre flere ddtidsstílinger i barehagen. En
anen konsekvens kan være redusert åpningstid; Ved en reduksjon i bemanningen må
koniiunensvedtekter endres. Rådianeii mener at dette ikke vil føre til dårlígere kvaliet, da
bemaningen frenideles vil være på et akseptabelt nivå saienlígnetmed andre. Tíl
sanimenlígningvar bemanningsnormeniBodø Komnune 6,3, den er nå økttil6,5i 2013.
Tiltaket redusert voksentetthetkan gjennomføres fraaugust2013.

Regjeringenvíl leggefrâm en stortingsmelding omframtidenesbarnehagei20 14,
sansynlig;vis iapdLMelding skalgien tydelig retning forbarnehagepolítikken,både om
kvalítet og innold. I den fòrbindelse har flere offentlige utvalg avgitt sine rapporter, bL.a.

Øie-utvalget(NOU 2012: l) som gjennomgikk barehageloven medforskrifer.Øie-utvalget

konkluderte bL.a. med at det skal være mÍlist en ansatt pr 3 barn under 3 år, dvs. en
bemaningsnorm på 3. KS stiler spørsmålom det lars~g gj øreårealisere føringene som er
lagt av utvalget.

Sulitj eIma barehage har i dag enbenianiiig tilpa.sset en avdeliiigmed 18 plasser, msvårende
3stílinger.Proktober20l2harbarehagen bartílsvareiide 12,5 plasser. Deter mulig å
típasse bemaningen noe i forhold ti antall plasser som er tatt i bru ibamehageii, men det
viUkke haeffektføri 2014.

RedUksjqnitilskuddikke-koniUlale barnehager henger ditektesamen med tíltakene som

forslåes forde'kQmmunalebatrehagene. I)ersonitítakene ,ikke gjenroniføres,vil' heller ,ikke
tilskuddtíl de ikke.:koinunalebarehagene kune reduseres. '

Tabe1l30 ~Tiltak enhet barnehage med effékten i perioden20I30g 2014 (ìmil. kr)
, ,

,

Effekt 2013 Effekt 4014 .
Legge ned en småbarn avde li ng fra 15/8 2013 -0,62 -1,12

,

Red u ks j onbeman n ingSüHtj eima -0,10-

, RerJuksjoh i sti llihgetpå avdelingene -0,29 , ';0,77

Reduksjon i tilskudd ikke-kom r'U halbarhehage r* ..0,40 , ~O,85
,

Sum -:1,31
,

-2,84,

*kol1sekvensav tiltak kommunale barnehager ' l '.____,__--__~L-_'___-'_,___'-J
, , , ','

Tiltakene som foreslåes vil kunehavirkningfra august 2013. Helårseffektenvil kune
oppnås fra 2014.
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Tabe1l31- Budsjett2013-2016 for enhet barnehage (i mil. kr)

, ,

Barnehager
,

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett2015 ' BudsJett 2016 

Sum inntekter -6,99
,

-6,83 -6,83
,

~6,83,

Sum utgifter
,

63,62 61,93 61,93 61,93, ,

Sum 56,63 ' 55,10 55,10 , 55,10
,

*Alle tiltakene erinkludert l rammen.

5.5.3 Barne ogfamileenheten
Bare og famíleenheten er deltínn iansvarsomtådenefamílesenteret og bareverntj enesten.

Målsettinger
'1. F'amílesenterets satsing på foreldrestøte skal videreføres til alle skolene

2. Bamevemet skaljobbesystematískoglangsìktíg for å dreie tílakskostnadene mot
mere tiltaksarbeidihjemmene.

3. Sykefraværet skalikke overstige 7%

Famílesenteret,
Famí1esenteret erett1erfagligtilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide,

bar og ungdom. Målsettingen er at faniíleti skal møte' en helhetlg ogfamìlestøttende
tjeneste i ett og saiehus. Mål forarbeidet ifamìHesentret er åfrenietrivsel og god helse
hos barn, unge og deresfamíle, samt styrke bar og ungesoppvekstsvílkårogtidHg
identifisere
fysiske, psykiske og sosiale utfordril1gerhos bam ogifamílen.I Famílesentret inngår
sVaigerskapsonisorgen,helsestasjonO-5år, åpen barehage, skolehelsetjenesten i glUnn- og
videregående'skole,saint helsestasjon forungdoni. Lokalene .tíåpen ,barnehage benytes,tíl

, mangeuIíkegrppeakivìteter.Helsestasjon forungdofn er godtbesøktog helsesøsteibåde i
videregående skole og 

grskolene har mange lovpålagte 
oppgaver knytettil forebygging

og helsefremmende arbeid. Det er jobbet godtmed foreldrestøte i samarbeid med
barehagene. Satsningen påfôreldrestøte skal videreføres tí alle skolene, og samhandlíngen

med skolene skal være mere målrettet.

Barevernti enesten

Bareverntjenestenharspesielt ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer
og sosiale/emosjonelleprobleinersåtidHgat varige problemer kan ungås, samt åsette inn
tiltak i forhold til dette. Tjenesten skal samarbeide med andre når dette kan bidra tíl å løse
oppgaver sôriidenerpålagt etter lov. Oppgavene varierer fra mottak av meldinger,
undersøkelsesarbeid, råd og veiledIing,.iverksettingogoppfølging av hjeipetìltakihjemmet
ogplasseriiiger utenfor hjeniet.,Tjenesten har i flere år hatt utfordrÍIigerknyttet'tí
frstoversit1e1ser ,ogkötnunenhar flere bar plassert utenfor hjemmetenn sanenHgnbare
kommuter~ Tòtaltsettbruer bameverntjenesten flere'midler'prbameiisammenlígnbare

kommuner.

Bareyemet.fikki 2011 og 201-2 tidelt tre-midlertidige stilinger for å styrke
saksbehandlerkapasiteten. I tílegg ble det opprettet en midlertidig stíling som
hj emmekonsulentfra 2010.. Størsteparen av utgiftene i barevernet går direkte tí tiltakene
somiverksettes. Således er denne tjenesten ulík mange andre~derlønn som regel er det som
utgjør størsteparten av utgiftene. Barevernetharhattstoredriftsutforddnger over år, og det
ansees derfor viktíg å stabílsere organisasjonen slík at en kan jobbesystematísk og langsiktig
forådreietíltakskostnadenemot meretHtaksarbeid i hjemmene,tílfordel forplasserínger
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utenfor. Rådmanenforslår detformed dette atallefiremidlertidige stíiingenevidereføres i 2
år. Målet er at denne stabilíseringenav organisasjonenskal føre til ert reduksjonikostnadene
tílbarnevernet totalt.

Utfördringer
Stílingen som enhetsleder forÐarne -og famí1e enheten er fra høsten 2012 midlertidig satt
vakant Ansvaret for området er lagt tílenhetsleder skole, og rådmannen víl korte tilbake

med en egen sak forhvotdan oppvekstområdet bør organiseres og ledes. Arbeidetmed
utviklíngen aven egen tíltaksseksjön innenforoppvekstområdeti tråd med
folkehelsesatsingen fortsetter. Imitil videre forlenges dagens orgariísering.

Raner
Rådmanen foreslår reduksjon i enheten på to områder. Det ene erpåtíltakutertforhjemmet i
barevernet som en følge aven stabil organisering, og det andre er vakanseenhetsleder inntílvidere. "
Tabell 32 -Budsjett 2013-2016for barne ogfamilieenheten(i mil. ,'kr)

, , , ,

Barne-'ogfarnilie Budsjett2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
, Sum inntekter , -3,62 -3,62 -3,62 , -3,62

Sum utgifter 

,

'30,20 30,1430,14 30,14

Sum
,

26,58 26,52 26152
,

26152.' , , ,
"

, 5.5.4 Kultur
Kulturenhetensoppgaverogutfordringer er å legge tilrette foret akivt kulturHv, og et
klllturilbudpreget avmangfold og kvalitet Legge tírette foret bredt spekter av
kultllirksomhet,sHkatalle får mulighettil å delta og oppleve mangfQldet av kultur-uttrykk.

Enhetens arbeidsoppgaver ér definert i kulturloven § 4,'Opplæringslovens§ 13,6 ogLov om
, folkebibHotek.

Målsettinger
1. Enhetkultur skal leggetílrette for etaktívt kulturliv.
2. Alle tjenestene innen kultu skal i 2013 gjennomføre brukerudersøkelser;
3. Det er ei målsetting at sykefraværetienheten i 2013 er under 5%,

Tílskudd, til'lagogforeninger/nasj onaldagsfeiring/kulturprís/stipend

Etterøkningeni2009 har total størrelse på tilskuddene vært på 1,45 milL. kr. Dette er ikke
lovpålagte oppgavèr og rådmanen foreslår å redusere dette med 0,45 milL kr. I budsjettet
gj enstårda 1,0 mílL.kr .itilskuddtíl lag/foreninger/prosjekter innenfor allmenn kultur og
musikkorganisasjoner.

Fauskebiblíotek ', , ,
Biblíoteketståroverfor utfordringer med komme inn i "Dennyedigítale verden". Brukerne
avbiblíotekeneforventeratener' rteroppdatertpå nyetít1erbådeinnenforbøker, ,mens-også

innenfor nye media; filmoglesebrett, spíll.Uette er også en innallsvinkel som går igjen i
((Bibliöteksrefori 2014)). Totålthar Fauske bibHoteksomhelhethatien stor oppgang i utlån
avmedier.VedatSulíjelma biblíotek korrerinn i den nye skoleniSulítjelma vílogså
forholdene for økt åpningstid være tílstede der. VedValnesfjord biblíotek opplever vi at
bruerne istørre gradhar begynt å brue hovedbiblioteket på Fauske etter at nye Riksvei RO
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kom. I tílegg har Bokbussen et jevnlig tílbud i hele bygda. Rådmannen foreslår derfor å
legge nedfilíalen i ValnesfJ ord.

Fritdsklubber
Frítídsklubbenehar gjennom igangsetting av fellestiltak, og at de har ansvaret for "månedens
aktíviteter" i'folkehelseprosjektetAktivi Fauske, hatten storøkning.,Kveldsmat-tílbudet er
veldig godt mottatt, i tíleggtílflere andrefolkehelsetílak og tiltak med bakgrunn i
kommuneplanens. samfunnsdeL.

På samme måte som at bruerne ved Vab.1esfJordbibliotekendrer sin kunderelasjon mot
Fauske bibliotek, oppleves dette også ved VahiesfjordUnggomsklubb. Flere bruker tjenesten

, ved Ungdommens hus, og f~rrèbenytersegavtìlbiidet1okalt Dette er en naturlig del av at
,ogsåbusstìlbudet mellom Fauske-Valnesfjord påettenniddag-kvelder bedret Rådmanen
foreslår derfor å legge ned Valnesfjord Ungdomsklubb.

Fauske Kulturskole
Regjeringen, signalísereretsterkerekulturskoletílbudigruskoletída, oghar også' signalísert
at dette kommer til å blíet krav. Dette har Fauskekulturskole startet på ved å,gjennomføre
prosjektet ((Døråpnerem)Irìn i SFO-tílbudene i Fauskekoinune. I tíleggsatser Fauske
kulturskolepådealler yngste gjennom allakivitets-tìlbud.

Andre utfordrínger
Idrett er på et statlgnivå en deL av kulturbegrepet Det oppleves tí stadig atpublikui og
bruk:ere ser idrett som kultut.RådmanenJoreslår at idrett skal overføres enhet kultùr. Dette
víl også gi synergier overtidpåäktivtetsretta tílskudd, utvikling av kompetansen på området,
ogeh støtte ,samordning av midler og 'personelL

Rammer
AIletiltak ednkhidertitaien.

Tabell33'~ Budsjett 2(J3.,20I6 ,enhet kultur (i mil. kr)
, , ,

Ku Itu r BLldsj øtt 20:13 BudsJett 2014 Budsjett 2015 Budsjett20iø
Su i kte . -a,53

' '

-3,$3 -3, 53 -3,53m flhte r

Surputgifter
,

l4¡ia
,

14¡JS 14,J8 14, 18, "

Sum 10,65 10,65
,

10, 65 ,10,65, ' ,

, "

Fauske kommune har gratis leie tílbam og ungdom. Denne ordningeiifoteslåsvuderti 2013,
slikatidrettslagogfrivi1lge lag og foreninger også måbetale for leie av kommunale bygE fra
2014. Inføring av leie vil i kUnne effekti visere utleiemarkedet, samt at det er nødvendig å få

inntekterfor åvedlíkeholde og drífte disse anleggene. Rådmanenvíl benytte våren 2013 tíl
vUrdere hvordan hinføríng av leie kan gjennomføres og hvílke konsekvenser dette vil
medføre.IIlføring av leie kan også sees i samenheng medtílskuddsreglementet.

5.5.5 Integrering
Enheten integrering består av Flyktningkontoret og Voksenpedagogisk senter og har følgende
oppgaver: ,

. Bosetting og etablering av flyktninger etteravtale medIMDIogvedtekteri
kommunestyre

. Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger
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. Arbeide for integrering og likestíllng

. Gi hjelp og veíledning tíl den enkelte flyktning slik at hunan raskestblír selvhjulpen
og en aktiv deltaker i samfuet

. THby helårlig introduksjonsprogram tí alle nyankomne flyktninger

. Tílby norsk med samfunnskunskap for minorítetsspråklíge

. Tílby grunnskoleopplæríng for voksne

. Tílby spesialundervisning for utenlandske og norske elever

Målsettinger
1. Raskere inkluderíng av flyktnìnger i norsk arbeidslív
2. Utviklíng av enhetens samarbeid med andre kommunale etater som brukes ofte av

våre bruere
3. Sykefraværet ned tíl 6 %

Tj enesteproduksjon
Totalt antall flyktninger ved årsskiftet 2012/2013 er ca. 125. I tallet inngår bosetting av 18 nye
flyktninger årlíg, samt eventuelt familegjenforente. Elevtallet på Voksenpedagogisk senter
varerer i løpet av skoleåret. Det totale antallet per skoleår lígger i overkant av 50.

Inntektene víl variere i forhold tí antall bosatte og elever ved Voksenpedagogisk senter.
Utgiftene følger stort sett opptrue retningslínjer, særlig gjelder dette utgifter tH etableringer,
normer for økonomisk hjelp (NAV satser), introduksjonslønn m.v.

Det fOrventes en økning av utgifter tH etableringer siden nye mottakene i hovedsak er enslíge
flyktninger som venter på bosettng. For tre~fire år siden ble bosettingskvoten på 18
flyktninger fylt med familíer og det holdt med 5 -6 etableringinger a ca. 55 000 ~ 60 000 kr
per famHíe eller ca. 350 000 kr i etableríngsutgifter på årsbasis. I dag, når vi etablerer stort
sett enslíge, må vi ha opp tíl 14 etablerínger på ca. 45 000 - 50 000 kr per etableríng eller
700 000 kr på årsbasis.

Flyktningemassen er større nå fordì flyktninger velger å blí værende på Fauske etter avsluttet
introduksjonsprogram. Flyttestatistikken siste fem år er som følger:

Tabell 34 - Flyttestatistikken flyktninger

2008 2009 2010 2011 2012

Flytet fra Fauske 21 20 32 1 4

Frem tíl2010 lå antall bosatte flyktninger (under 5 år) jevnt på ca. 80. Nå forventes det at det
kommer opp på ca. 125, dermed víl utgiftene øke. Heretter også behov for styrking av
mílj øtj eneste.

Utfordrínger
Enhetens utfordringer på kort sikt er å få en ny, samlet enhet tí å fugere best mulíg, spesielt
med tane' påå utnytède' samlede resstisène/potertsìalèrte Som 'lìggerder tíl en hedre tjeneste.
Ett år etter opprettelsen aven samlet enhet fungerer ikke integreringsenhet etter intensjonen,
slik at organisasjonsutviklíngen víl fortsette i 2013.

Det er mange som har krav på undervisning, og det er en utfordring å få tíl tílstrekkelig
kapasitet på egnede undervisningslokaler. Videre er overgangen fra introduksjonsprogram tí
arbeidsliv en utfordríng, samt å tílpasse boliger til endret flyktningestrøm. Utfordríngen er
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også å få flyktningene raskere gjennom opplæringsfasen for å få dem fortere inn i arbeidslívet
eller ordinær skolegang.

Rammer
I forbindelse med omorganiseríng blir stílingen tíl programrådgiver flyttet administratívt fra
NAV ti flyktningkontoret. Arbeidstakeren skal fortsatt sitte på NAV men være administratívt
tíknyttet flyktningkontoret. Denne flyttingen har ingen økonomiske konsekvenser for
budsjettet.

Tabell 35 - Budsjett 2013-2016 for enhet Integrering (i mil. kr)

I ntegre ri ngse n het Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Sum inntekter -17,02 -17,02 -17,02 -17,02

Sum utgifter 17,02 17,02 17,02 17,02

Sum 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Helse og omsorg

Rådmannen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske
kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklíngen i kommunen og sørge for at
enhetene holder seg tíl tídelte midler.

. For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene víl rådmannen foreta en
organisatorisk styrking av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder ved at enhetene
Sykehjem, Hjemmetjenester, Míljø/Habílítering, Helse og NAV legges inn under en felles
konstítuert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken
overføres fra enhet Plan og utviklíng tíl Helse og Omsorg. Samtídig beholder vi ordningen og
inndelíngen med enheter, og hvor enhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.

5.6.1 Samhandlingsreformen
Samhandlíngsreformen er organisert under rådmannen. Organisatorisk tíknytning víl bli
vurdert i 2013. Målet med reformen er å gi pasienten rett behandlíng, på rett sted, tíl rett tíd,
tíl riktíg kostnad.

I forbindelse med Samhandlingsreformen er det to store satsningsområder som har
økonomiske konsekvenser:

For utskrivningsklare somatiske pasienter som blir liggende etter at de er erklært
utskrivningsklar, må det betales en døgnsats på 4000 kr.

Område to, som er den økonomisk største delen, er medisinsk medfinansiering som omfatter
medisinsk behandlíng for alle kommunens innbyggere. Kommunen må dekke 20 % av
kostnaden pr behandlíng, begrenset oppad tíl 30.000 kr. Unntatt fra dette er fødsler,
rus/psykiatri, kirurgi og definert kostbar biologisk behandling. Medisinsk medfinansiering
framkommer gjennom behandlíngstypens DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Prognosene for
2012 viser at dette kan være underfinansiert.

For å møte disse nye økonomiske utfordringene ble rammetílskuddet tíl Fauske kommune økt
med 11,8 míll. kr som årlige frie midler i 2012. I en implementeringsperíode på 3 år, víl
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Fauske Kommune i tilegg mottal,6míll. krpr.åris~rskíltkompensasjon. I statsbudsjettet
er dette korrigertJor forventet prís-/oglønnsstigning (deflator).

For åmøte utfordringene rudt utskrivningsklare pasienter, har det blítt gjennomført
rendyrking ved Fauske HelsetunsHkatdet ble frigjort lokalíteter foretableríng av
rehabílteringog kortidsavdeling. Med denne prosessen har antall sengervedFauske
Helsetun økt med 5 plasser. TH dette er antall stìlinger på sykehjemmet økt med 6 årsverk,
tílsvarende 3.míll. kr Gfr.økonomimelding nr 1/2012). Disse tHtakene har vist seg å fungere
slik somforutsatt ved at utgiften til utskrvningsklare pasienter er svært lave.

Tabe1l36- Budsjett/or samhandlingsreformen2013 (i 1000 kr)

~-~----.,._._--_.~ ,

r-~-''
Beregning i 1000 kr ,

Tildelt20ii
,

11900
Scers kiltkqmpens a s jOrì(ti I del es år)

,

i 3 , 1600

Delsum
,

, 13500
Benyttet til stillnger sykehjemmet (Øk.m12012)) , 3000

Delsum , 10500

,Korrigert fordeflator3¡3% 350

$umtil
, --

dekning av direkte utgifter samh.reformen 10850
, ,

, ,

Budsjett Utskrivingsklare (10%)
,

2013 - , 1085~
Budsjett201a - Medfinansiering (90%) , 9765

,

I forhold til budsjett 2013 víl det være en utfordríngå holde seg irtenfortHdelt
budsjettramme, når en ser dette i forhold tíl forventet resultat i 2012. Utfordringen er spesielt
iÌlenfor områdemedfinansierihg, '

Innen utgangen av 2015,skal det i alle landets kommuner Være etablert ØyeblíkkeligHje1p
plasser.' Dette skai enten etableres av den enkelte kommune ellersomsanandlingsprosjekt
med nabokommuner. DisseplasseIle skal følges opp av vakthavende lege som skrivet inn og,
ut pasientene. ,Planlagt liggetid på ØyeblíkkeligHjelp plass er satt til maks 3 døgn. 'Faûske '
Koniuue harstaretprosessenmed heskrivelserog etableríiigspunt foren slik post. Når
øyeblikkelig hjelp plassene erfultufoppe å står,vIl Fauske Konuune årlig motta 2,2 mílL kr
til drift og oppfølging av plassene. Det víl bH søkt om tílskudd for 20 13. VedinnvilgeIse víl
dette utløse 50% av årIigtilskuddsbeløp, 1, L milLkr. Dette er ikke lagtinn i budsjettet, men
víl bli regulert inn når etableríngen er enrealítèt.Fauske Korrune víl søke åse denne
etableringen som del av et mulig interkommunalt samarbeide. Vi har i dag legevaktsamatbeid
med Sørfold Kommune.

Rammer
Budsjettet tílsainandlingsreformeii eri budsjettet2013 mer synliggjort, sHkatdet er løftetut
fra buclsJettet tíenhetrådman. Raien tíl sainhandHngsreformeninkluderer også
driftsbudsj ettet tíl,bruerkontoret, siden ,det er brukerkontoret' som administrerer
samhandHngsreformen.
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Tabell 37 - Budsjett 2013-2016 for samhandlingsreformen og brukerkontoret (i mil. kr)

Samhandling Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Sum inntekter -0,04 -0,04 -0,04 -0,04

Sum utgifter 15,41 15,41 15,41 15,41

Sum 15,37 15,37 15,37 15,37

5.6.2 Brukerkontoret
I forbindelse med Helse og Omsorgsplanen ble det september 2012 etablert et brukerkontor i
Fauske Kommune. Brukerkontoret er organisert under rådmannen. Organisatorisk tíknytning
vil bli vurdert i 2013. Kontoret er kommunens kompetansesenter for lovpålagte oppgaver for
Helse, Pleie & Omsorg. Brukerkontoret er kommunens kontaktpunkt mot Helseforetaket på
utskrivningsklare pasienter og påser at dette skjer i.h.t. avtaleverk. Innomne fakturaer for
medfinansiering på medisinsk behandlíng og utskrivningsklare pasientdøgn, følges opp av
brukerkontoret.

Hovedoppgaven tíl brukerkontoret er å kartlegge, utrede og gjøre vedtak med utgangspunkt i
lovverk innenfor området pleie og omsorg. Herunder tíldelíng av hjemmetjenester og
instítusjonsplasser

I mai 2012 ble bemanningen sikret kompetanse innenfor området míljø/habilítering, samtidig
som det ble overført midler tílsvarende 20% stíling fra enhet Míljølhabilítering. I løpet av
20 L 2 víl det blí utarbeidet kartleggingsverktøy slík at brukerkontoret overtar all tíldelíng
innenfor denne tjenesten 01.01.2013. I en overgangsfase tílføres brukerkontoret ytterligere
50% årsverk fra 01.01.2013 for å håndtere denne saksmengden. Dette blír en omprioritering
av ressurser på kort sikt inntíl utbyggingen av Torggata medfører at en kan frigjøre ressurser
tíl denne funksjonen.

I løpet av 2013 víl planlegging av område Rus/psykiatritjenester starte, med mål om at disse
tjenestene tíldeles fra brukerkontoret fra 01.01. 2014. Dette víl medføre at kontoret må sikres
ny kompetanse og få overført fra utøvende enheter ressurser tílsvarendel-2 årsverk.

5.6.3 Bemanningsplanlegging
Det er behov for bedre kontroll og styring av bemanningen ved hjemmetjenesten og
sykehjemmet. Rådmannen er opptatt av at utgiftene tíl vikarer må komme under kontroll. For
å oppnå dette er det blítt gjennomført et prosjekt i 2012, hvor en har utredet ulíke turnuser og
organisering av bemanningsstyring ved å etablere et bemanningskontor. .

Det skal i 2013 gjennomføres et prøveprosjekt med en ny type turnus med bedre HMS profi
som skal redusere behovet for vikarer og øke trivselen blant både de ansatte og pasientene.
Problemet med helgedekning, som gir mange små deltidsstílinger, er også løst i den nye
turnusen. Turnusen går under betegnelsen Fauskemodellen og skal utprøves på tre avdelínger
i inntíl et år.

Det etableres også et bemanningskontor som skal ta over ansvaret for all planlegging og
styring av bemanning, slík at de ulíke avdelíngssykepleiere kan fokusere på brukerne og
ledelse av avdelíngene. Bemanningskontoret skal innen sommeren 2013 ta over all
ressursplanlegging for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Bemanningskontoret får sin
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organisatoriske tílknytning tíl enhet , sykehj em. Etableringen av ethemaningskontor og
klargjøring av ramebetingelsene og rutinerrnå derfor avklares raskt. Bemaningskontoret
skal bemanes med 2,5 årsverk. Dagens merkantíe ansatte ved den nedlagte Vikarjenesten,
vílinngå som del av ressurser ved det nyetablerte kontoret.

Det søkes om ekstern finansiering i en oppstarsfase. Etter etableringsfasen må
bemaningskontoretfinansieresmed egne midler.

Resultatmål.Pauskemodellen:
. Redusere dagens vikarbehov med minimum 70 %.
. Øke gjennomsnittlig stílingsbrøkmed 30%.

. Sykefraværet ned mot 5 %,

. Øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse (faglpersonal)på avdelingen med50%~

. Forbedret arbeidsmíljø.

. Ressurskontroll

Kontoret:er bestemt etablert som del av Pleie & Omsorg ved årsskìftet20l2~ 2013. Første

oppgave vil være oppfølging av nye forsøksturnusene ved Fauske Helsètun; Moveien og
Pavíljonger.

5.6.4 Sykehjemmet
Sykehjemmet skal ivareta trygghetoglivskvalítet for pasienter 'og ansatte gjennom
kompetanse og omsorg.

Enhetens kj erneoppgaver
. Langtidsplasserisykehjem til somatiske syke eldre ined omfattende fusjonstapog

behoV' for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalífisert personelL.

. Langtidsplasser i sykehjem for personer med deInensmed spesielle behov for

skjerming og kvalifisert personell '
. Kortids-ogRehabilteririgsavdëlingenhar et tidsbegrenset tilbud for pasienter medet

rehabiliteringsbehov eller pasienter som har behov for medisinsk observasjon og
, behandlíng.

EnhetensmåIsettinger
l. Helsefremmende arbeidsmíljø

2. Sykefravær 5 %

3. Budsjettontroll

4. Aktívitet ogmestríng

Pasienter på sykehjerret er i stor grad eldre mennesker, ofte med et saìmensatt
sykdomsbilde.PåKortids-og rehabilieringsavdelìngenerpasientgruppenmer variert i
alderssarrensetning. På sykehJemmet er det primært enerom, men i oktober 2012 ble det
ètablertflere dobbeltrom og andretílpasningerfor åta imot pasienter fra Sagatun,
sykehjemmet ser på dette som en midlertidig løsnillgfrem til det foreligger en løsning med
Sagatun.

Som pasient på sykehjemmetfår manet tilbud om nødvendig legehjelp, gratis
tanbehandling, tilbud om fysio- og ergoterapi etter en faglig vurderíngog tílhudom ,
aktiviteter og deltakelse på sosiale arangementer. Videre får pasienter daglíg sykepleiefaglíg
oppfølging som bidrar tílat gruleggende behov for pleie og behandling blir dekket.
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Tabell 38 -, Brukere sykehjemmet pr oktober2012

StciIuspasientkategorierpr oktòber2012 2012

Somatis kla ngticls plass 43

Skjermet for dement langtidsplass , 26

Kortids-og reha bi literingkorttids plass , 12

Korttidsopphol d dement
,

1,

-- --
Sum , 82

TabeUen'over viser fordelingen av bruere etteratavdelíngene er blítt rendyrket og brukere
'fra Sagatun .er overført. Dètblirderforet brudd i forholdtíl20iL

Tabell 39 ~ Pleiefaktor på sykehjemmetsavdelingerprokfober2012
,

Avdeling
,

Antall pasienter Arltall Ârsverk Pleiefaktor*
Soniatisk

,

43 39,78 0,93

Skjermet
,

27 24,.37 0,90
KQrttid/rehab 12 ,16,85 , lAD
Totalt 82 81 0,99. J ' '1* Antp/l ârsverkpr pasient .~-'-~ ~-...._~~ -------~--~~~

Pleiefaktor er en måleenhet forforholdetmellomregistrerte årsverk tíl.pleie, ng pasientene på
institusjon. Det finnes ikke standardforpleiefaktor i sykehjem, verken i lov eller forskrift.
Pleiefakor er bare et parameter som kanindikere en samenheng mellom pasientantall og
kvalíet, og må brues som sådan. På landsbasis er det stor spredning men vanlíg å drifte
sykehjem med en pleiefaktotpåO,7 ~0,9,dette basert på erfaringer RO sitter inne med.

Samandlingsreformen, med større fokus på utskrivningsklare pasienter ogmedisinsk,
behandling i hjemkommunen, medfører endret fokus på kompetanse ogbehandlingstílbudet
,ved,il1stítusjoner. Utviklingen er enniarkantvekst av yngre ,pasienter, med sammensatte
diagnosersom demens, psykiatri,rus,soma,tiskogfusJonshemninger. En demogr,afisk

endring gir også utfordringer utfra behov og ønsker hos den enkelte pasiel1t Legeårsverkog
fysioterapeut, årsverk i forhold til antall institusj onsplasser" er lavere enn 

gjennomsnitt for
Nordland og landet forøvrig.

Sykehjemmet har etablert kortidsplasser foråmøtesaiandlingsreformen, dette har medført
at flere av innbyggerne i Fauske kommune får behandling på Fauskei stedet for på sykehus
iioeenheten ersværtfomøyd med. Oette er i tråd med planen ((aktive helse- og
omsorgstjenester iFauske fram mot 2020)~,der sykehjenuet skalutvikle seg ¡retning av
behandling, I'ehabíltering, líndrende behandlíngogil1termediære tjel1ester.Pasientene
komn~r tidlig~re tilbe.ke til kOitUIleIl~ tidlígere ibehancilil1gsløpet, noe somerIIer
ressUlskrevendeog det'er,et økendebehov'for kompetanseutvikling på 'flere ,områder.

Utfordringer
Tidligere år har vikarbruen vært meget høy for Enheten og da spesielt ved feríeavvikling.
For 2012 ble dette endret for Pleie & Omsorg med å utvide antall feriepuljer. Dette har giften
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posítv effekt for sommeren2012. Denne tilpasrtingen,samen medbemannngsprosjektet,
forventes ågi en yterHg reduksjon ihehovet for vikarinnleie.

Høy sykefravær 'er en stor utfordring ,for enheten, ,fraværet bidrar tílen'ekstra
bemaningsutfordring på toppen av dekkng av ledige vaker i turus. Enheten har i løpet av,
2012 økt nærværsarbeidetmotden enkelte ansatt og vi følger opp arbeidsgivers forpliktelser i
lA-avtalen, samtidig opplever en ikkenevieverdig nedgang i sykefraværet. Enhëtenharpå
bakgrunn av dette staret etprosjekti 2012 som skal hahovedfokuspåvisjoner, målsettinger
og verdier for sykehjemmet. Ønsket erå utvikle ettrygtoggodtarbeidsmiljø som er '
helsefremmende"nied ettydelíg mål om å redusere sykefraværet med 5,% irten'utgangenav
2013. Prosjekterer ,i hafrt samarbeid med NAV ,arbeidsHvssenteret som' bidrar, med
prosjektmidler og prosessdriver.

Rådmanen foreslår at en i 2013 re~dyrker instítusjonsdriften, i daglígger Moveienog
Sagatun inn under enhethjerretJeneste.Det er å ansesoin klokt forfag, økonomi og dríft at
institusjonene legges inn under enhet Fauske sykehjem. Videre víl det være klokt ålegge
Kortids- og rehabilteríngsavdelingen underhj erretjenesten med bakgru i at tjenesten
líggeriiærrere hjemietj enestenog at, samandHrtgen mellom disse er sentral for å møte
samhandHngsteformen.

Kompetanse 'og kompetanseheving,ji;mførKompetanseplan 2012 ~2020og
Saiandlingsreformen,vilblí meget viktigefokusoinåder fortje:nesten i kommende år~

Fokus vil y$re på egnea.satte slik at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende'
for den enkelte, sHk at de blírsatt i stand til å ivareta de arbeidsoppgaver som vil kreves av
enheten i hverdagen. ' ,
Rammer
Alle titakene erinkludertiraren. Tílakenemå sees isåmmenheng med hjemnetjenesten

og overføring avpasiertterfta. Sagatll.For sykehj einet innebærer det en kostnadsøknng,
men sett i sammetiengtned' hjetretj ertesten,medfører overføring av pasienter'fra Sagatu
enkostnadsreduksj on i 2013. '

Det foreslåes videre å redusere antalllærlíngervedsykehjemmet Det har ikke vært mulig å få
noklærlinger ti disse plassene, slik at detblientípasniiigav driften. FaUske kommune er
ogsåover:normen forartall lærHnger. Inrtekterer ogsåtilpasset regnskapet.

Tabell 40 -Budsjett 2013-2016 forSykehjemmet(imil. kr)
,

Sykehjem , l3udsjett2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Su tn i h ntekter
,

~14,63 -13,96 ~13,96" ~13,96

Sum utgifter 73,90
,

70,87 70,87
,

70;87, ,

S,um , 59,27 56,91 56,91 56,91
,

5;6.5 Hjemmetjenesten
Enhetens oppgaver

. Hjerresykepleie tíl brukere med omfattende behov for hjelp for medisinsk tilsyn og

pleie og tílhørende kvalifsert personell.

. Praktisk bistand til brukere med behov 'for hj elpog tírettelegging for å kune bo
lengst mulíg i egenbolíg;

46



. Langtídsplasser i bolíger med heldøgnsomsorg til brukere med omfattende behov for

hjelp for medisinsk tílsyn og pleie og tílhørende kvalífisert personelL.

. Langtidsplasser i bolíg med heldøgnsomsorg for demente med spesielle behov for

skjerming og kvalífisert personelL.
. Omsorgsbolíger tílrettelagte bolíger for de som ikke lenger kan bo i egen bolíg
. Míljø og aktívitet har tílbud tíl hjeineboende, hjemmeboende demente, avlastning

tílbud tíl pårørende, slagramede, samt turer, fester og tílstelninger. Tílbudet består av
sosialsamenkomst, trím og andre forebyggende aktiviteter.

. Støtekontakt og avlastningstílbud støte tíl personer som trenger hjelp til å

opprettholde eget fusjonsnivå og avlastning tíl pårørende.
. Kreftsykepleie gir bistand tíl bruere som er alvorlig syk og døende med

kreftdiagnose. Veílednng av personale ved alle enhetene.

Enhetens målsettinger
1. Helsefremmende arbeidsmíljø

2. Budsjettkontroll

3. Sykefravær 7 %

Tjenestetilbud
Hjemmetjenesten yter i dag tjenester tí totalt 515 brukere/pasienter, av disse er det 19 som
bor i institusjon! bolíg med heldøgns omsorg. Fordelt med 9 i bolíg og 10 i institusjon.
.Beboere som bor i bolíg har foreskrevet behov for heldøgns pleie og omsorg. Tabellen
nedenfor viser oversikt over tíldelte timer. En må ha fokus på tíldelte timer for å kune sette
inn riktig med ressurser. Brukerkontoret behandler saker fortløpende iht søknader og behov.

Tjenesten påvirkes også av utskrivningsklare pasienter som skrives ut tíl eget hjem og ikke for
kortidsplass ved institusjon. Utviklíngen for samenlígnbare tjenesteområder fra 2011 tíl
2012 viser en øknng på i overkant av 30%. Personlíg bistand i hjemmet viser en økning på
omtrent same nivå.

Tabell 41 - Oversikt innvilget timer pr oktober 2012 innenfor områder

Tildelte timer 2012
B¡:d/dusj 271,Oa
Multidose 161
Dagligvare 8,5
Hjemmsykepleie 1098,33
Middag 89
Personlig bistand 1732,17
Pre;ktisk bistand 39,83
Renhold 489,09
Spesialsykepleie 66

Sum 3955

Samhandlíngsreformen stíler krav tí enheten på flere områder og víl utfordre oss på
kompetanse innenfor flere spesialístområder. Dette omfattes av den medisinske behandlíngen
som blír foretatt i hjemmet, noe som tidligere ble utført ved Nordlandssykehuset. Samtidig er
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denne utviklíngenmedpåå styrke fagetogfagutviklíngeninnad i hjemmesykepleien og
, kommunen. Dette er i samsvar med intensjonene med Samandlíngsreformen.
Fodøpsområdene som detvíl stíleskompetansekravfor er diabetes, psykiatri, rus, demens,
kreft og kols.

, Tidlígereår har vikarbruken vært meget høy fôr Enheten og da spesielt ved.ferieavviklíng.
For 2012 ble dette endret for Pleie & Omsorg med flere fetiepulj er. Dette har gittenposítv
effekt for sommeren 2012.

Míljøogaktivitetyter dagtílbud tíl hjemmeboende, hjemmeboende demente, slagrammede,
'samt turer og andre sosiale tílstelninger.Utviklíngenviser behov for å utvide ett slíkttUbud.

Dette spesielt innenfordemerlsog avlasting til pårørende for å forebygge institusjonsplass.
Forskning viser at ved åtíby slíke tjenester, kan behov for institusjonsplasserutsettesmed
inntí, 3 år.

Utvikling og konsekvenser
Enheten ser detsom en stor mulighet åta deU detpågaende bemaningsprosjektet Dette vil
v~remed å sikre riktig fokus i alle ledd. Ressursstyríng, ferieavVikling, sykefraværQg
planlegging som optimalísererdriften, blir håndtert på et og samme .stedhver gang. Enheten
og den enkelteavdelíng kan dasette fokuspåfag, økonomi og óppfølgingav(ienenkelte '
ansatte, samt bruere og rutiner.

Kompetanse ogkompetanseheving, jfr. Kompetanseplan2012~2020 og
samandlíngsreförien, vil blí meget viktige fokusområder for tj enesten i kommende, år.
'Fokus vil være på egne ansatte,slík at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende
fordén enkelte. De vil da blibedreistandtil å ivareta de arbeidsoppgaver som víl kreves.

Den faglíge dreiningensorn kommersorn følge av samandlíngsreformen er med på å gjøre
tjenesten både spennende og utfordrende fra et faglíg synspunt.Dette kan niedføreen
dreining av, fagkompetansen og søkergnippertil stilinger iHjeinetj enesten.

Hverdagshabmtering vB også være et nytog framtídsrettet fokusoriådefor hjemmetjenesten
i2013~ Dette viIigjenføre tí nye behov for faglig kompetanse og det skal være et tHbud om
rehabBitering istedet' for langtidspleie. '

Ramer
Alle tiltakeT inkludert irarren. Nedgang2013 vs. 2014skyldesendrìngervedSagatun for
2013. Pasienter er flytettilSykehjemmethvorkostnader vil avspeíles i budsjett. Inntekter er
også tílpasset regnskapet.

Tabe1142~ Budsjett 2013-2016 for enhet hjernrnetjelJestén (i milL. kr)

Hjemmetjenesten Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Suminnte.kìer , ~9,10 -:11,01 -11,01 " -11,01" - " , I, " '" , , "

Sumutgifter 58,16 63,55 63,55 63,55

Sum
,

49,06 ' 52,54 52,54 52,54' , ' , ,
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5.6.6 Helse
EIletens oppgaver er å gi et godthelsetíbud tH'kommunens'innbyggere,basert på både gode, '
kutative tjenester og med folkehelseperspektivet med forebyggende helsearbeid og'

rehabíltering i fokus.

,Målsettinger
i. Fortsatt stabile legetjenester og utviklíng av legetjenesterihht.SamandUngsreformen
2. Stabil drift av Frisklívssentralen .
'3. Stabil drift av rus/psykiatrítjenestenetteravsluttetopptrappingsplanrus

Legeordnngenllegedekning
Fauske eri ferd med å fåstabíl dekning av fastleger ogbudsjettet for 2013 er basert på at dette
fortsetter. Legetjenesten kan under slíkeforholdgenerere gode inntekter. Utfordringer for
2013 vil være offentlige legeoppgaver, herunder tilsynforplanlagtpreobs. plass I tílegg

kommer også utvikling av legevakt og forberedelse på innføring av nye nødnummer.

Listelengde på fastlegelístene er redusert ihht. en økningavfastlegenes oppgaver,ogFauske
koirune .har nå en utfordring medfå ledige pasientplasser.

Rus/psykiatri ,
Rus/psykiatrí har justert sin ressurs ihht. at opptrappingsplan for rus var overi 2012.

, Utfordring for2Q13 vil vçere å fãtil øktsamhandlingn16110m deuHke tjenestene. Tjenesten
har statietopp oppfølging aV beboere i Blåskj el1veien uten økning iressurser . Dette tilbudet
må etterhvert evalueres.

, Ergo/fysio/Frísklívssentral:
Frisklívssentraler etter stopp påS måneder i 2012, igang med ,l årsverk,. dette er ikke nok for
åfådet opp i forhold tidlígeredrift.Ergotetapimed Hjelpemiddelsentraler blitt en mer robust
virksomhet' og drífter brå,. Det har vært11ye endringerki)'ettíldriftstilskudd fysioterapi,

dette ser ut ti å være stabílsertfor 2013.

i

I
"

Konsekvenser budsjettforslag 2013:
. Fortsettlav deknng av fysioterapi-tjenester
. Ny stilingSQ11 kommunal fysioterapeut i driftfrades,2012,' ,. . - - - .
. Redusert 0,5 årsverk på psykiatrisk dagsenter franiárs 2013
. Få listeplasser ledige påfastlegelíste

Ramer
Raien inneholder forslag tí tílak som innebærer en reduksjon på 0,5 årsverk på
dagsenteret og økte inntekter på legetj enester .

Tabe1l43-- Budsjett 2011 ~2015 for enhet helse (i mil. kr)
,

Helse Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 

Sum inntekter
,

-8,15 ~8,15 -8, l!) -8,15

Sumutgiftel" , 42,22 42,22 42,22 42,22

Sum , , ' 34,06 ,'34,06 34,06 34,06
,
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5.6.7 Miljø og habiltering

Enhetens hovedoppgave erå gihelhetlg bistandog omsorg til mennesker med medfødt eller
tidlíg ervervet nedsatt kognitiv fusjonsevne. Vi skal bidra tíl at de kan utvikle og utnyte
egne ressurser,ogfåmuligheter tíånå størst mulíg grad av selvstendighet og Hvskvalítetpå
egne premisser.

Målsettinger
L Sikre forsvarlig individuell oppfølging av mennesker med pSykisk fusjonshemming,
2. Kompetanseheving, spesielt innenforautis11€ og atferdsproblematikk
3. 'Gj ennomføre intern struturendríngför å kunne utnyte resSursene på eniner
hensiktsmessig måte. ' '

4. Sykefraværet skal være i tråd med kommunens målsetting på7% eller lavere

Bruere.ogbehandlingstilbud
Bruergruppen består av personer med medfødtnedsatt kognitivtusjonsevne av ulik grad.

Enkelte har i tílegg atferdsproblematikk og/eller psykiatriske diagnoser, Eiieten gir også
avlastning forbam,der familen har et særligtYiigende omsorgsarbeid,.dètte,gjelderogså bam
med ADHD. Brukergruppen består av forholdsvis unge mennesker. 58persotlet har pr; tiden
vedtakfra mìljø og.habiliteríngstjenesten.24 personer har vedtak om støtekontakt og 9.barn
har vedtak omavlastniIlg. En person har et omfattende tj enestetilbudi en anen kOmmune.

Utfordringer og konsekvenser
Enheten har i dag heldøgns drift på 5 ulike avdelinger.F erdigstílelse av Torggata 16 vilgi
leíliglieter til 7 av våre brukere som nå bor i midlertidige leíHgheter eller hos foresatte. En
boenletvilvære avlastnil1gsholigmed tre soverom. Samlokaliseringen vH,gi en innsparing.

Enheten gir bistandtíl8-1 O ungdommer mellom 18 og 22 åt som skaletableresegiegen

bolíg i nær fremtid; Flereav dem har behov for bolig inedheldøgnsomsorg, slíkat
kommunen allerede nå bør planlegge nye leílgheter i etbofellesskap. '

Arbeid til alle er et overordnet mål for regjeringen. Dette gjelder også mennesker med nedsatt
fusJonsevne. Flerëav våre brukere fallet utenfor NAV -systemet i, forhold til arbeid.
Eiíeten kjøper plasser for tte ressurskrevende brukere på SlSOVekst,samttopå Vev-al-
plast. En ønsker å etablereetarbeidsrettettilbud for personer utenfor ördinærtarbeídsmarked
i Fauske kommune~ I samarbeid med NAV "Hen arbeide fram etforslagtil hvòrdandettekan
gjøres.

Rame
Det er i tíldelt rame tatt hensyn tilbehovetfor øktaktivítet. Det omfatter: ,

. Avlastnihgfor etbamutvides tíl anenhver uke med 2:1 bemaning. Dette medfører
en øking på 1,4 årsverk.

. Etbar har behov for BPA (bruerstyr personlig assistènt) fra skolestart tilsvarende
35% stilIng.

. En ungdom med et bistandsbehov skrives utfra institusjon ogtHbakeføres til
kommunen, det er behov for en 50 % stíling for å møte dette behovet.
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Tabell44 - Budsjett 2013-2016 for enhet miljø og habiltering (i mil. kr)

, ,

Mi Ijø-og habi Iiteri ng Budsjett 2013 Budsjètt2014 Budsjett 2015 ßudsjett2Q16
Sum inntekter

" ,

,;7,84 -7,83 -7,82 , -7,82

Sum utgifter 28,85 28,88 28,82 , 28,82

Sum 21,01 21,05 21,00
,

, , 21,00

5.6.8 Faiiske Storkjøkken
Fauske storkjøkken er ikke en egen enhet, men er nå organisert under enhet Plan og utviklíng.
Oppgavenetílstorkjøkkenet omfatter produksjon av mat og utkjøring avmattíl institusjoner
ogeldrehjerreboende i Fauske kommune. Produksjonen foregår på dagtid 5 dagerj ukaog
ikke i helgene.

Målsettinger
'1. Lage smakii ogernæríngsmessig ríktíg samensatt mat, tílpasset målgruppen

2., Optimalísete produksj onen
3. Reduseresykefraværet til 7% i løpet av 2013

Produksjon
Det er i dag registret ca. 127 petsoner ved sykehjemlpavíljonger, samt4Jhjemmeboende,dvs.
25% a.vbrukerne, som får levert mat fra storkjøkkenet

T forhold til dimensjonering av kjøkkeneter'matproduksjonenlav,det produseres nå ca 62,ÜOO
middagsporsjoner pr åt. Kjøkkenet er dimensjonert tílpioduksjon av 100,000 porsjoner pr år.

Det er gjort forsøkpå å rekrttere nye kunder utenat qet harførtfram~ L tílegg vuderes det at
husleien for hø iforhold tìlproduksjonen, det er 

tidligere gjort forsøk på reforhand1íng uten'
at det har ly, kkes. Leieavtalen er uoppsigelig og gjelder i 20 år fra.Ol.OL2005. Kjøkk, enet har

nå vært i full drif i 7 år og en begyner å Se behov for fornyingavkjøkkenutstYret Utgifene
til fôrnying og vedlikehold viLøkeitiden fremover~

, Utfordringer
, Rådmannen foreslår å utrede alle forhold rudt storkjøkkenet for å redusere netto utgift for

Fa.nske kommune. 'Hoveddelen av produksjonen går ti kommunens egne instítusj oner.

Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til ortâdeHelse og omsorg ogdet søkes
samarbeid med øvrigekonuuner(iindreSalten). Etviktigelementher er
emæril1gsperspektivet. Dersom detíkkeer muHgå få tíletsamarbeide med øvrigekomnuner
arbeides det videre med åvurdere hvordan dríften skal være. Rådmanen tar sikte på å legge
frem en sak om storkjøkkenet Ínnensommeren.

Ramer
Budsjettet for 201 3er envidereføríng av driftsnivået i 2012. Dette iIiebærer for 2013 en, ' ,
netto utgift for Fauske kommune på 2,9míll. kr.o - - .
Tabell 45 ~Budsjett 2013-2016forenhet Fauske storkjøkken (i mil kr)

KjØkkendrift
' ,

Budsjett 2013 Budsjett2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016--
Sum inntekter ~7,05 -7,05 ..7,05 -7,05

Sum utgifter 9,81 ' ' 9,81 9,81 9,81

Sum 2,75 2,75 2,75 2,75
,
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5.6.9 NAV
NAVs hovedoppgaver kan sammenfattes i følgende momenter:

. Bedre levekårene for vanskelígstílte, bidra tíl sosial og økonomisk trygghet, herunder
at den enkelte får mulíghet tíl å leve og bo selvstendig, og fremme overgang tíl arbeid,
sosial inkluderíng og aktív deltakelse i samfunnet.

. Introduksjonsprogrammet for nye flyktninger.

. Midlertidig botíbud tíl de som ikke klarer det selv.

Målsettinger
1. Arbeidssøkere skal avklares raskere og ved tilbys arbeidsrettet aktívitet.
2. 75 % av alle sosialhjelpssaker skal behandles i løpet av 14. dager.
3. Enhetens sykefravær skal ikke overstíge 6,7 %.

Tj enesteproduksj on
Enheten jobber med en målsetning om at flest mulíg mottakere av sosialhjelp skal få en varig
tílknytning tí arbeidslívet.

Figur 7 - Utvikling sosialhjelpsmottagere Fauske kommune

Utvikling sosialhjelpsmottagere Fauske kommune
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Kostra-tall for Fauske kommune viser at antallet mottakere av sosialhjelp er redusert fra 2003
- 2007. Etter 2008 er antallet mottakere ca. 300 personer pr år. Dette tallet representerer
personer som har mottatt suppleríng og lívsopphold. For 2012 viser foreløpige tall pr 15.
oktober at 229 personer har mottatt sosialhjelp. Det forventes i underkant av 300 mottakere av
sosialhjelp i 2012.

Enheten har de to siste årene redusert saksbehandlíngstíden. Enheten har kontínuer1ig fokus
på å redusere saksbehandlíngstíd for sosialytelser tí et minimum. Krisesaker behandles
særskilt og blir príoritert.

Enheten har fra høsten 2012 et mål om tídlígere avklaríng av personer som står registret som
arbeidssøkere. Målet er å bistå personer mer effektívt mot en arbeidsrettet aktivitet, samtídig
som man også sikrer bruker andre ytelser enn sosialhjelp.

Utfordringer og konsekvenser
Enhetens budsjett består i hovedsak av virkemidler og i mindre grad av lønn. Bidrag tíl
budsjettprosessen er derfor vurdert ut fra en målsettíng om en bedre og mer effektív
virkemiddelbruk og dríft.
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Enheten har behov for raskt å iverksette arbeidsrettede titak for brukere som mottar
sosialhjelp. Spesielt gjelder dette ungdomsgruppen. Enheten foreslår derfor i budsjett for 2013
etablering av 5 kommunale praksisplasser som raskt kan tas i bruk, bla. som aktívitetskrav for
sosialhjelp, men også for statlíge ytelser. Kommunen mottar et driftstilskudd pr person fra
NAV. Enhetens målsetting er å begrense forbruket av sosialhjelp.

En liten del av brukergruppen som enheten bistår er svært ressurskrevende. Enheten har hatt
utfordringer med ressursbruk knyttet tí denne brukergruppen. Gjennom omdisponering av
midler avsatt tíl kvalífiseringsprogrammet ønsker enheten og se om resultatene kan forbedres.

Rammer
Dlíke driftstiltak er inkludert i rammen. Tiltakene medfører ingen konsekvenser for årsverk
ved enheten

Tabell 46 -Budsjett 2011-2015for enhet NAV (i mil. kr)

NAV Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Sum inntekter -0,74 -0,74 -0,74 -0,74

Sum utgifter 17,37 17,32 17,32 17,32

Sum 16,63 16,58 16,58 16,58

5.7 Plan og kommunalteknisk tjenester

Rådmannen víl midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske
kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklíngen i kommunen og sørge for at
enhetene holder seg tíl tídelte midler.

For å understøtte utviklíngen innenfor disse fagområdene víl rådmanen at enhetene VVA og
Bygg og Eiendom, samt Plan og Utviklíng legges inn under en felles kommunalsjef. Området
benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester. Kommunalsjefen gis overordnet
personal- og resultatansvar for det enkelte område. Samtídig beholder vi ordningen og
inndelíngen med enheter, hvor enhets leder er resultatansvarlig i sin enhet.

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

Målsettinger
l. Utføre tílagte arbeidsoppgaver på best mulíg og effektív måte, tíl beste for

kommunens innbyggere
2. Behandle saker innenfor de tídsfrister som loven tílsier.
3. Sykefraværet skal ikke overstíge 7 %

Tj enesteproduksj on
Det er stort tílfang av saker tí behandlíng ved enheten. Enheten har mange kunder av ulíke
kategorier. Fellestrekk er at kundene har forventninger tíl rask og kvalítatívt god

53



saksbehandling. De fleste sakskategorier har fríster for saksbehandling i hht. krav i
forvaltningsloven, plan- og bygningsloven eller matrikkelloven.

Enhetenerinre i et generasjonsskifte, vi har nye saksbehandlere på plass innen
byggesaksbehandlíng, opprtålíng og trafikksikkerhets saker. Innføring og opplæring ,av de nye
saksbehandlerne har preget enhetenj 2012. Utfordríngennå erå rekrttere flere

saksbehandlere innensakso1lådet karplan.

Utfordringer, og konsekvenser
Enheten har stor utfordringi atdet er store mangler og feíl i matrikkelen. Detvil kreve flere
årsverk åoppdatere denne. Dette kanbestløsesgìennomenprosjektstílingj 2 .. 3 år.
Videre, er det stort etterslep når det gjelder behandlíiigav reguleríngsplaner. Her må
saksbehandlerkapasiteten økes. '

Ved enheten har vi hatt en grundiggjennomgangavgebyrregulativet. Kommunen utfører
flere tjenester gratis der andrekonuuner tar betalt.Vi har også funnet ut at kommunenjevnt
overharlavere gebyr,er enn v,årenabokonuuner. Konklusjonen er at det er et
inntektspotensiale i å innføre nye gebyrer og øke eksisterende gebyrer utover 110rmal

prisstigning.

Plan og utvikling (PLU) må settes i stand tíl å håndtere på en effektiv måte næringsHvets
behov for utviklíngavnæringsarealer, kjøp av areal; byggegodkjenning, detaljplaner mv. '

. PLUtilføres en stíling som planlegger. Denne bemanes gjennom interne

o1lokkerínger. Dette vil rådmanen komme tilbake tíl i en økonomimeldingi2013.
. PLUtilføres enstil1ng somprosjektmedarbeiderfor â rette opp opplysningeri

matrikkelen. Finansieres gjennoinbru av n~ringsfohdet. Vedkorrende ivaretar
også innføring ave! nyt digitalt system beskrevet i, neste punk

. PLUgisi oppdrag å anskaffe og innføre et systemsoni tilrettelegger for sarnbrtav
iriormasjon og binder sammèn fagsysternene på PLUmed sentrale kommunale
systemer sornsaksbehandHng, økonomi og servicetorgiøsninger~ "

. PLUgis i oppgaveåiIlplèmentere Byggsøk (Programet gir prívateog
næringsdrivende niUHghet for ålevere elektroniskesøknadet) ,

Rarrer'
'1 rammen erdetinkludertforslag til nye gebyrer og øknng av gebyrerutôvernormal
prisstigning. Enheten utførertjenester som ikke ergebyrlagt~ Det foreslås nye gebyrer innen,

oppmålíng,byggesaksbehandHIig ogmototferdsel i utmark. På flere områder har kommunen
betydeHglaveregebyrerennsanenlígnbarekotnuner. Det foreslås økning i gebyrer
utover normalpdsstigningfor planlegging av skogsveier,samtbehandHng av
reguleririgsplaner, byggesaker og ved oppmålíng. Viset tilegen sak om gebyrer.

Tabell 47 ,-Budsjett 2013-2016 for enhet plan og utvikling(imil. kr)

Plan utvkling BudsjetU012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2Ò15 Budsjett 2016
Sum inntekter -12,20 , -12,57 -12,57 -12,57 -12,57
Sum utgifter 16,69 16,96 16,96 16,96 16,96

Sum 4,49 4;39 4;39 , 4,39 4,39
, , ,
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5.7.2 VVA
Vann og avløp administreres Samen med veii enhet VV A.

Enhetens oppgaver innen vei:
. Enhetenhar vedlíkeholdsansvaretfor ca. 140 km vei, samt alle parkeringsplasser

(ca. 50000 m2)som ertílkhytet kommunale bygg og utfartsområder. ltileggdrífter

enheten ca; 2050 gatelyspunter.
. Enheteriforestår vedlikehold/opprusting av kommunaleveier/parkeríngsplasseri

henhold tHvedtatte budsj ett, og skal sørge for at veiene er av en slìk beskaffenhet der
alle kan ferdes trygt.

. Drift av Finneid kai

Målsettinger
1. Sørge for at veiene et aven tifredsstilende standard.

2. Systematísk arbeid med HMS.
3. Enhetens målsetting er åvidereføre det lavefravætet på under 2%inii i 2013

Tjenesteproduksj on
De siste års vçerinster viser en klar økntigavbehovetfor vintervedlikehold. De senere års
budsj etter er ikke endret vesentlig. Krevende vintrer medfører redusert sommervedlikehold. I
forbindelse med atniangegrusveier er. opprustet, erfares det at det kreves større mengder med
klorkalsium (dempe støv). Foráivaréta disse investerínget er det viktig a.tveibud$Jettet

styrkesslík at tílstrekkelíg mengde klorkalsium anskaffes. Alderen tH veihøveloghjullaster er
L Lår. Pga.. den relativt høye alderen på dette utstyret medfører det et gradvísøkendevedlikeholdsbehov. ' ,
ViiitervedlíkeholdiSulítjelma og Valnesfjord (eksklusiv strøil1gValnesfjord) utføres'
gjennomavtåler' med private 'entreprenører~, ' ,
Enheten har ansvaret for driftogvedlíkeholdavtotalt ca. 2050 gatelys rundt omi kommunen.
Av disse er ca. II OOavtremaster. Disseerltílc1els dârlíg forfatning; Stålmastene er av rímelig

god standard unntatt j Sulítjelma derniange av gatelysene er angrepetav rust etter
gruvevirksorreteri.Målsettingen på lengre sikter årehabmtere alle lyspunter tH LED - lys.
Dette vil på sikt reduséreenergikostriadene.

Rater
Siden van og avløp er selvkostområdefreinommer dette ikke i tabellen nedenfor. Ta.bellen
nedenfor omfatter kun kommunens ramer for vei og gatelys.

'Tabell 48 ,-Budsjett 2013-2016forvei og gatelys, eks selvkost (imil. kr)
,

,
, Vei og gatelys Budsjett2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

,
Sum inntekter -2,20 ~i,20 ' ' -2;20 -2,20

sum utgifter 10,14 10,14 10;14 10,14

SUm , " , 7,94 7,94 7,94 7,94
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5.7.3 Eiendomsforvaltning (Bygg eiendom og idrett)
Enheten forbygg, eiendom, idrett skal forvalte, drifte og vedlíkeholde kommunale anlegg
,imien bygg, park-og idrettsanegg sUkat de fugerer optimaltfor våre bruere og oppfyller
gjeldende krav og regelverk.

, Målsettinger
1. ' Verdibevàrende vedlíkehold av våre bygg og anlegg
2. Redusere energiforbruet, renholdskostnader og andre driftskostnader som følge avvedlíkeholdstíltak '
3. Redusere sykefrav~ret og oppnå kommunens mål på mindre en 7 %

Tienesteproduksjon
Fauske kommuneharj dag ca. 50000 m2 fomiålsbygg; 6000 m2bolíger og4000 leide
lokaler. Vedlikeholdet av vålebygg har en for lav innsats sHk at våre bygg reduseres j kvalitet
og verdi. Renholdetpåkornunalebyggeroinfattende. Høyerenholdkostnaderer en
indikasjon på manglende eller lie vedlikehold. Noen av grnnen tíl dette er slítte overflater,
gulv, tak, vinduer, dører og vegger, som gjør renholdet tidkrevende ogHteeffektivt.

Vi har et godt servicenivå på deler av idrettsanleggene. Prinsippet innen idrett er at
komnuneridriÍfer anleggene og Iagene/foreningene skåperakivíteten. Måleterat hver av de

store idrett.ene skal ha et hovedanlegg. Lag og foreninger har gratis bruk av kommunale
anlegg til trening for barnungeunder t8år.

Energiforbruet er for høyt og viser et snitt på221 Kwhlm2 og det bør væte ned mot200
Kwhlm20g1avere. Fauske kon;une bruer ca ,UmiU.kr j energikostnader avhengig av
kald/mild vinter og energipriser. Genereltpå byggene bør det investeresidriftskoiitrollanlegg
(SD- anlegg) og energiovervåkingssysteiner.J tíleggmå feilutbedrespåhyggene,
etterisolering og oppgraderíng av vinduer og dører(tetting av bygg og lavere u.verdi). Dette
krever et betydelíg øk:orrortiskløft;Innsparíngspotensialetfor energiforbruk er betydelíg.

, Utfordringer
, Fauske kommune arbeideryiâere med den helhetlige vurderingen avdenkommllnale
'eiendomsmassen i koliuhen. Måletmed arbeideteråJåpåplassen meroptiniaHsert drift av

eiel1dotnsporteføljen. Flere' eksempler gjennom 20 12med Sagatun, svørrehallenog
Vestmyra skolevisertíl fulle atvi som kommune må ta et grumileggende ((Oppgjøf)) med det
manglende vedlíkeholdet over år. Før sommeren fremlegger rådmanen en sak tí
kommune st yret med et forslag om nødvendige endringer i organisering, dríftogfinansiering.

Ramer
Gjennomgangen av eiendomsforvaltningen vis,er atfdvu. utgiftene til Fauske kommune ikke
er høyereennlandsnorien for fdvu.

Følgende. konsekvensvuderinger ergj ort for økonomiske dríftstílpasninger:

. Sulítj eIma bad líggerispesialromsfløya tíl SuHtj eIma skole, i denne fløya skal, det
gjøres tiltak i forbindelSe medhygging av ny skole i Sulíjelma. Konsekvensen av
dette er at badet må stenges midlertidig i skoleåret 2013/2014.

. Midlertidig stenging aV Sagatutíl videre fremdrift blir avklar. I
økonomiplanperioden er det forutsatt at Sagetun er ute av drifti2013.
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. Fjerning av tílskudd Holtanlia alpinanlegg. Anlegget er tíldelt spílemidler som er

forskuttert gjennom fond. En eventuell stans i dríften kan medføre at spílemidler ikke
blir utbetalt og fondet kan miste disse pengene.

. Som en prøveordning foreslåes det en nedbemanning Fauskebadet på 88% stíling. Det

er ledighet i stílingen. Hvis det blír mange badende så må dette dekkes opp av
tíkallngsvakt, derfor er ekstrahjelpsposten noe styrket.

Tabell 49 - Budsjett 2013-2016for enhet bygg, eiendom og idrett (i mil. kr)

Bygg-eiendom-Idrett Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Sum inntekter -7,43 -7,52 -7,55 -7,55,
Sum utgifter 47,05 47,58 47,81 47,81

Sum 39,62 40,06 40,26 40,26

6.0 Investeringer

6.1 Ordinære investeringer

Investeringsplanen 2013-2016 bygger i stor utstrekning på gjeldende investeríngsplan vedtatt,
i økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen er korrigert for vedtaket i skolestruktursaken
i forhold tíl vedtatt total kostnadsramme, men fordeling er basert på en antatt fordeling utfra at
ny Vestrnyra skole skal være i drift fra 20 17. Dette kan blí endret når det foreligger nærmere
konkete utbyggingsplaner. Det samme gjelder for fordeling Valnesfjord skole.

Sulitjelma skole, Vestrnyra skole og Valnesfjord skole er de store prosjektene og utgjør over
90 % av investeringene i perioden (utenom VA).

For å redusere driftsbelastningen av økte kapitalkostnader er det lagt opp tí delfinansieríng av
investeringer med bruk av ubundne investeringsfondsmidler på 30 míl. kr. Dette er en
videreføring av økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen víl få konsekvenser for
kapitalkostnadene i driftsbudsjettet i økonomiplanperíoden. Det er også lagt inn forventninger
tíl investeringstískudd fra husbanken i forbindelse med bygging av Torggata 16.

Det er pr tíden svært lave renter, noe som er gunstíg for belastning på driftsbudsjettet.
Forutsetter en nedbetalíngstid på 30 år for nye lån. En forutsetter også at låneopptak
gjennomføres på slutten året så lenge líkviditeten tílater det.

Figuren 8 viser at gjennomføringen av investeringsplanen slík det forelígger víl mot slutten av
økonomiplanperioden víl øke til 14,18 míll. kr i 2016 og yterligere tíl 19,5 míl. kr i 20 L 7.
Dette er i forhold tí 20 L 2. Konsekvensen er at driftsnivået på de ulíke enhetene må
effektiviseres/reduseres for å kunne håndterer økte kapitalkostnader.
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Tabell 50 - Ordinære investeringer i perioden 2012-2015 (i 1000 kr)

Tidligere I FinansieringsbehovOmråde bevilget I 2013, 2014 2015
Sk'?J.i:!!.aterie"ll. __.._ 2000 i _ 19..O_f __ _~_ 1-- _ _ - -.L"
IT utstyr - -. 2966 i 2000 800 700 i
Vestmyra skole 35000 - - 100000
Valnesfjord skole/flerbrukshall 1000 1000 25000 34000
Vente kostnader skolestruktur - 2000 2000 200
~u!!.jeJ~~.?~ole - 54000 ì 27728 ! _! .. '_ í
Fotballhall '- Sl 400"1 1880-' ,. -'+ .. - -
Ak~jon sk()levei 400 200 200 200r-- -~r~ kstad ki ~kegård_ ,_O' "'" 11 Q90 : - l: --1 - - t - _.
Servi£ebygg ~rikstad kirkegård _ __ 2100! - -, -, -
~91_!g~~Ta_rev~~en_830 20001 - _,O' _.- l. ~.
!o~g~~.~!.6_,__ _._ __'__ __ .__ _..2,..Q~~ __._~00.9~ -- -.--.; - -- ~--i--.--- .__~_

Qee~~adi:~i.~E.~~_ti:!y~___. . '-2~ 002'-000- ;. - -- _~OO t--- . _ 500 _.._ ._~Q l....__.SQO
!iIE~!.~I~gg~ng~~mb.. ~i:formen .. _ _ _ +._ ___O' _ _ _.~ __ ___~ l. _O',=aste.~il,__ _,. __ . 23001 -, '" - 1....- -o" :. -I __o. -_..
Qei:~~-geri~ge_k~i~ti:i:~_~c!e e~e:_~()!!_" _~_0.9Q.~ __o ?-gòo l.., ._? oO_Q.i_...__ .~Qoo..~__ .. ?..Q

qpi:gra~,e:.ring ma~kinpa~k . 2000. 2000 i _ 2000 2000! 2000Infrastruktur 20 aOO - -I -! - ì
Sul~tj~_C~a B_a~~~h.~~- --~ ~:- ~- -. ___-- -6oa_~- -. 5.90~l~- -. -- - -1='. ._----.:--1 -- -O' = ..dSkilting_.___.._ __ - i 150; 150 150 100- .. _-..' .. .-,. '" .._.. +.- -, - +, - -. ..,' ._. ~- .- ,_._- _.Kunstgress Finneid - 900 ' -' -' -_o' -.--..----..--_,_____ _.,____ ._., __" _o' ,1,- - --+-- -- .- -..J. -. -- -- -1-. - -- -__ .He~s"p~ ~ykehjemmet. _ - 12001 - - i -- r ì 1
~fr~f~~~t~m!()k~!~e:ing.r~.:tL. --- - .-~ --- l~..t- - ..-_ ---~--- --: -+ -- :-

Sum eks VAR 155790! 72 0581 32650 i 141550 I 245500
r,~~~~~:~~~~~isTo~~::~ _u~=~--~: - F~- ~~ :r-:-~~:F -::28~31~t-~~4~-l~
In,,e.st!:ringsti!sk~.dg husbanke:n ., -~ 20Qj I __ _ LAnnen finansiering i:::
Nye lån eks VAR I 35446 i 11120; 113240:

2016

700

240000

200

196400

Figur 8 - Utvikling endring i kapitalkostnader ordinære investeringer fra 2013

Endring i utvikling årlig netto driftsbelastning av sum renter og avdrag iforhold til 2012
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I tílegg tíl de prosjekter som inngår i økonomiplanen, er det uttrykt polítiske ønsker om en
rekke prosjekter. Dette gjelder bL.a.:

Barehager (Sulítjelma og Erikstad)
Bolíger vanskeligstílte
Kulturhus

Sagatun er midlertidig stengt og det pågår undersøkelser som víl avklare behov for
rehabílteríng. Rådmanen forutsetter å komme tílbake tí dette i egen sak.

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

Bolígprosjektet i Torggt 16 realíseresnå. Kostnadsramen for prosjektet er 31 míll. kr. Her er
det i 2011 avsatt 5 míll. kr som foreløpig kommunal egenkapitaL. Restfinansiering er ført opp i
2013. Det er søkt om investeríngstískudd fra husbanken. Det vesentlígste av kapitalutgiftene
víl dekkes inn gjennom husleie. Prosjektet vil også ha en posítv effekt på ordinære
dríftsutgifter.

Nærmere om pròsjektene i økonomiplanen:

Skolemateriell
TidHgere vedtak i økonomiplan følges opp og dette prosjektet avsluttes i 2013. Benytes i
hovedsak tíl gjennomføríng av det "digitale klasserom".

IT utstyr

Det er utarbeidet en detaljert plan som innbefatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare
og nettverkskomponenter .

I bevílgningen for 2013 inngår også anskaffelse av et nyt system som tílrettelegger for
sambruk av informasjon og binder samen fagsystemene på enhet planutviklíng med andre
sentrale kommunale systemer som saksbehandHng, økonomi og servicetorg. Dette systemet
skal utnyte data fra matrikkelen tíl å vedlíkeholde basisinformasjon i de kommunale registre.
Dette víl gi bedre data knyttet tí bygg og eiendommer i kommunen. Det víl også understøte
matrikkel synkonisering, faktureríng av kommunale avgifter og gebyrer, løsninger for VAR-
området, bran, feüng og eiendomsskatt.

Skoleprosìekter (Vestmyra og Valnesfjord)
Kommunestyret har vedtatt ny skolestruktur som bL.a. innebærer bygging av ny 1-10 skole på
Vestmyra og rehabilítering, alternativt ny skole i Valnesfjord

Investeríngsbehovet i forbindelse med ny skolestruktur er anslått tíl:
Vestmyra ca 375 mílL kr (2012-priser). Ny sentrumsskole er forutsatt ferdig senest tíl
skolestart høsten 2017. 35 míll. kr er allerede opp lånt iht tidlígere vedtak.
Valnesfjord ca 60 míl. kr (2012-priser). I gjeldende økonomiplan er prosjekt
Valnesfjord skole knytet sammen med flerbrukshall og oppstar er forutsatt i 2013
med ferdigstílelse i 2015.
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Det forventes at det innenfor de samlede tílgjengelíge/frigjorte arealer også skal være
mulígheter for å skaffe permanente nye lokaler for Eríkstad barehage.

Rehabíltertny skole i Valnesfjord víl også utløse avvikling av skolelbarehage i Kosmo.

Gjennomføringen av alle elementene i vedtaket om ny skolestruktur blír krevende og
omfattende. Rådmanen har derfor engasjert egen prosjektleder som tíltrer 1.1.2014.

Rådmannen ser utfordrínger kapasitetsmessig og økonomisk å drive fram to så omfattende
skoleprosjekter samtidig og víl komme tílbake med egen sak omking fremdríft av disse
prosjektene. Rådmanen víl imidlertid allerede nå signalísere at ny sentrumsskole på
Vestmyra bør ha 1. príorítet.

Ventekostnader skolestruktur
Skolebyggene på Vestrnyra og i Valnesfjord er i dårlíg forfatning. Realíseríng av nye
lokaliteter víl uansett ta tid og vi må forvente å møte behov for ekstraordinære tílta i denne
períoden.

Sulitjelma skole
Prosjektet er igangsatt og restfinansiering i hht godkjent kostnadsrame er tatt med i budsjett
2013. Rådmanen har varslet om kostnadsoverskridelser og at det er nødvendig å vurdere
tíltak som kan gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsramen.
Rådmanen víl legge fram egen sak om dette og hvor også nye lokalíteter tí barnehagen i
Sulitjelma víl blí belyst.

Fotballhall
Prosjektet er todelt:

Opparbeidelse av tomt skulle gjennomføres i kommunal regi (2012)
Kommunalt tískudd til Fauske Sprínt til bygging av selve hallen (2013)

Begge bevílgningene inngår i gjeldende økonomiplan som investerínger. Tílskottet er ikke å
betrakte som en investeríng og må derfor overføres driftsbudsjettet i 2013. I tílegg ble
investeríngenav fotballhall i 2012 budsjettert netto uten mva. Konsekvensen av dette er
korrigert i 2013, da all budsjetteríng påinvesterínger skal utføres brutto (inkl mva).

Med bakgru i de gruundersøkelsene som ble gjennomført i det akelle området i
Farikdalen víl opparbeidelsen av tomta blí vesent1g dyrere enn forutsatt. Fauske Sprínt
vuderer derfor alternativ tomt.

Erikstad kirkegård/servicebygg
Arbeidet med utvidelsen av kirkegården er nå på det nærmeste gjennomført i regi av Kirkelíg
Fellesråd. Forberedende grnnarbeider for servicebygget líkeså~ Det er imidlertid avdekket
betydelige utfordringer med grunnforholdene i området. Bygging av servicebygget er derfor
foreløpig stít i bero.

Rådmanen er også gjort kjent med mulíg overskridelse på kostnadsramen for
kirkegårdsutvidelsen.

Rådmanen víl komme tílbake tíl dette i egen sak, men legger tí gru at samlet
kostnadsramme for disse prosjektene ikke skal overskrides.
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BoligerTareveien
Prosjektet forutsettes realísertsom etsamarbeidsprosjektmed Fauske VGS og Husbanen.
Det er avsatt 2 míll. kri20Bsom kommunens egenandeL Rådmanen avventer ellers at
endelíg samarbeidsavtale kan behandles.

Oppgradering gatelys ,

Rådmanenfølger opp oppgraderíngsprogramet for gatelys. Dette forventes å ha en positív
effekt på energikostnadene. Tílakèt er også i tråd medvedtatt míljøplan.

Oppgraderìng eksisterende bygningsmasse, ,
Også dette er en oppfølging av det oppgraderingsprograretsom ble etablert i gjeldende

'økonomiplan. ,

Samlokalisering tekniske tjenester, branmi
Viser tilrådmanens innledende merknader. På denne bakgll foreslår rådmanen at det
avsettes inntil L míl.kr ilOl 3 for å gjeniomføre en forstudieiforhold til raier og omfang
for et slikt. prosJekt '
'Oppgradering maskinpark.
Dette i hhtvedtatt økonomiplan. I 2012 ble ny lastebil anskaffet.

Innenfor kostnadsraren for2013 har enhetene príorítert slík:
2 stk strøskuffer
Steainjele
Kantklipper tHhjullaster
Gressklípper
Arbeidsbíl
DivtílheIlgereSkilting ,

I forbindelse med prosjekt nye veinavumå det setteS opp endel nye navneskilt på veier.
Likesåerdetbehov for å ha. en egenbevílgiing knyttettíløpendeskìltíng/fYsiske
trafikksikkerhetstiltak.

Kunstgress Finneid, "
Oppfølging av bevílgning i2012 som bidrotíl etablering av kunstgress på banen i
Valnesfjord, ProsjektetvH forutsette aktiv deltagelse/bidrag fra Finneid idrettslag

, Heispâsykehjemmet
Begge heisene i de, gaile fløyene på helsetunet ermodne for utskifting.

6.2 Investeringer i VA-området

I hht godkjente hovedplaner for van og avløp er det avsatt tí samenlOmHl.krårlíg.Dette
medgår i hovedsak til nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett.

Det er også foreslått avsatt midler til nyt renseanlegg for0sterkløft avløpsanlegg slík at det
fullføres i 2013.
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Rådmannen víl ellers rette oppmerksomheten mot avløpssituasjonen i Sulítjelma. Store deler
av avløpet i Sulítjelma renner urenset ut i Langvannet. I den forbindelse er det utarbeidet et
skisseprosjekt (2010) som viser et investeríngsbehov til ca. kr. 55 - 60 míl. Arbeidet med å
renovere avløpsnettet i Sulítjelma ble startet i Bursi i 2009. Dette delprosjektet ble ferdigstílt i
201 L. Årlige låneopptak antas å kunne dekke anlegning av nye avløpsledninger på land.
Bygging av nytt fullrenseanlegg, samt sjøledninger må finansieres særskílt. Rådmannen
avventer videre utvikling/framdrift i løsning av den totale forurensningssituasjonen i
Sulitjelma.

Investeringsprogrammet slík det er framlagt víl ikke i vesentlíg grad påvirke nivået på
kommunale avgifter tíl vannavløp.

Tabe1l51-Investeringer VA-området iperioden 2013-2016 (i 1000 kr)

,-- - - - __~ _._.._w_. --,-_._---_.~-- - ..

! Investeringer i perioden (i 1000 kr)

20131 20141 20151 2016

Vann 7000! 70001 7000! 7000-_. -~,-- -, ,-- ..... _0_" ___"__ - .__._..--, _..

---- -300Õ-r--'----30OÕt-- --3-000 f - - --3-000~'yl~p_,_ ..- _._,---_._-- _0___-
- _.. ~-- ..------ -------,-..- 't----..--'- --- ------,-- -Fullrenseanlegg Østerkløft 50001 - - ¡ -

Sum 15000 1 10000 r 10000 I 10000

7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning

7.1 Likviditet

At líkviditeten er tílstrekkelíg god er avgjørende for at kommunen skal kunne betale sine
løpende forplíktelser. I og med at kommunene ikke fører sine regnskap etter kontantprinsippet

(ut og inn av bank) víl det rent teknisk alltíd være poster i balanseregnskapet som ikke er
tílgjengelig som betalingsmidler, men likevel på en relatívt enkelt måte kan gjøres om tí
betalíngsmidler. Eksempler på dette er:

. Kortsiktige fordringer; dvs. krav på innbetalínger fra kunder som har fått levert en

tjeneste som enda ikke er forfalt tí betalíng
. Kortsiktíge finansielle plasseringer; Fauske kommune har plassert líkvider i aktiv

forvaltning, disse kan ved salg omgjøres tí betalíngsmidler.

Samtídig er deler av bankinnskuddene øremerket tí spesielle formål som gjør at de ikke bør
regnes med som líkvider som víl være tílgjenge1ig for ordinær drift. Typiske eksempler på
dette er:

. Lånemidler tíl investeringer;_Når kommunen skal gjennomføre større investeringer, tas
det opp lån for å finansiere investeringene. Låneopptaket inngår i kommunens
disponible bankinnskudd, men víl raskt brukes opp etter hvert som investeringene
gjennomføres

. Bunde fondsmidler;_Kommunen mottar årlig midler fra staten tíl spesielle prosjekter.
Innbetalingen blír i første omgang en del av kommunens bankbeholdning. Ved årets
slutt settes i regnskapet av tíl et bundet fond den delen av mottatt beløp som ikke er
benyttet.
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Tíl sist er det en delpostersomteknsksettinngåri omløpsmidler/kortsiktig gje1dmen som
ikke innebærer noen pengemessigverdi, dvs. de lar seg ikke omgjøres tíl kontanter; Eksempel
på dette er: "

. Premieavvik; Premieavvik er som kjent en regnskapsteknisk verdi som består av
avviket mellom det du faktisk har betaltinntílpensjonsleverandøren og en beregnet
((lormalpremie)). Denne differansen inneb¡:rerhverken innbetalinger eller
utbetalínger.lmotsetnirrg til de andre postene kan beløpet ikkegjøresoin tíl
betalingsmidler og omløpsmidlene må derfor korrigeres for denne posten.

.. Móttatt oppgjør men ikke inntektsført salg avkvotekraft; 12008 solgte Fauske
'komrunekvotekraft foren 10-årsperíodetíl SKS.Ol'pgjør på ca. 60 milL. kr. ble
mottatt i salgsåret men i tråd med anbefaling fra Fylkesmanen blir belØpèt
inntektsførtrned1l10 pr år iperioden 201 0-2020.

I tabellen nedenfor servi hvordanutviklíngen i den reelle arbeidskapitalen har v¡:rt ved hvert
årsskifte iperíoden 2007-20n. Detteerèt stílbíldepr. 31.12 og er interessant når en ser
utviklíngen over flere år.

Tabell52~ Utvikling korrigert arbeidskapital 2005-2011 (UOOOkr)
,

, , 2 00 200 2 0Q 2Q1Q 20U
l(asse¡baokii1rískudd , 70Ssa 56656 , 9á2~9 11,6$01 ~~14
Kortsiktb:te fordringer. aksjer mm 152 529 172 762 18i 496 208292 2(f879
KOrtsiktiúieíd , 1~9S55 153,5Ø6 ia(¡!i36 145660 i2$ 636
Ärlje icl$kaØ itat ,

, ~ 527 75912 143 799 178933 112557

KOtrekslci mottatt Ijetaliiill ikke inntektsført saliikvotekraf 60$00 6öaOO
,

54270 ,.4ß24ø,

KOrreksjol'pr~"'iëa,w.ikPél'sjon
, ,'.

,
14887 22 9ö 23886 28654 29011,

KotreksløJÌubrokte lâoemidler ~2831 22242 :iQ63a
,

44181, 46 atî
KOrreksjoni)widne fond

' ,
61926 5236.2 si 516 67421 62:i~

Reell arbeidskapital
,

-~117 38708 ii2064
"

92 347 8.2 694,
, , ,

I den reellearbeidskapitaleh som fremkommer ovenfor inngår en kortsiktigaksjepostiSKS
på76 mí1.'kr. Dennekanselvsagtgjøreslikvid ved nedsalg i SKS, men før dette skjer betyr
dette altså at størsteparten av arbeidskapitalen er bundet opp i áksjer.
Enanen og enklere tílna;riing til kóIIunenslíkviditet er å se på bevegelsene på '
kommUnens hovedföliokonto i løpet av201 2. Dette er kontoen som benytes tíldaglígeinn og
utbetalínger ogSQm også er knytet tíl kassakeditt; Mens tabellen ovenfor viser hva
komiunen har teoretisk har tílgjèhgelíg og kan frigjøre av betalingsmidler på litt lengre sikt,
viserdeiie figuendet som fra dag tíl dag er tilgjengelig tí løpendedtíft.Det sornèr den
faktiske situasjonen er at kommuneniperioder ikke har tílstrekkeligiI1estående til ådekke

løpende forpliktelser uten bru av kassakeditt. På det meste er dettrukket over40 mHL kr,
slik at i2012 ble den såkalte limítenpåkassakedittenderfor økt fra 40 til 60 milL kr.

Konkusjonener atFauskekonuunes likviditet i form av arbeidskapital er tilfredsstílende,
men at størstedelen er mindre tilgjengelíg fordi de består av kortsiktige aksjer somma selges
for å få frigjort betalingsmidler. På kort sikter det i store deler av året fortsatt tílstrekkelige
med midler til å dekke løpende utbetalínger,det er likevel viktig å være klar over at enda i
betydelig grader avhengig avå(dåne)) av ubrukte lånemidler og beløp knyttet tíl bundne
fondsmidler. I korte períoderer saldonegatív og det måtrekkes påkassakredittforå kune
foretabetalínger på,forfal1.
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Figur 9 - Likviditetsutvikling 2012

Utvikling likviditet jan-okt 2012
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7.2 Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond

Disposisjonsfond er frie reserver som kan benyttes både tí drifts og investeringsformåL.
Ubundne investeringsfond er frie reserver som kun kan benyttes tíl investeringsformåL.

Tabell 53 - Fondsoversikt ved siste årsskife (regnskapstall i 1000 kr)

2009 2010 2011

DISPOSISJONSFOND 4743 8054 5054
EKSTRABEVI LLI NG STATSBUDSJ 2010 2050 -

REGULERINGSFOND PREMIEAWIK 4538 4538
REGULERI NGSFOND KONSESJONSKRAFT 2700 2700

Sum Disposisjonsfond 4743 17342 12292

UBUNDET I NVESTERI NGSFOND 49542 53512 51689
TOMTEFOND 1508 3466 3466
SPI LLEMI DDELFOND 3000 280 280

Sum Ubundne i nvesteri ngsfond 54050 57258 55435

I budsjettet for 2013 er det foreslått avsatt 3 míl. kr. tíl dekning av mulíge søksmål i
forbindelse med oppreisningsordning for barnevernsbarn og spesialskoleelever tílhørende
Fauske kommune. I tråd med forslag fra Fylkesmannen og KS som kommunene har godkjent,
er det i august 2012 etablert et sekretaríat og et oppreisningsutvalg som skal behandle
søknadene om oppreisning. Sekretaríatet er i full dríft fra L. september 2012. Rådmanen
foreslår at eventuelle utgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.

7.3 Finansforvaltning

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktív forvaltning. Verdiendríng på
den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet
dríftsfond under egenkapitalen. Driften av Fauske kommune er dermed ikke eksponert mot
rísiko ved verdiendringer.
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8.0 Andre områder

8.1 FAUNAKF
Siden Fauna KF ble etablert i 2005 har foretaket vært bemannet med en fast 100 % stíling.
Intensjonen har vært at man gradvis skal bemanne Fauna slík at det er mulíg å utvikle
eksisterende og opprette nye varíge arbeidsplasser i kommunen. Dette arbeidet vil både være
kort og langsiktig der økonomisk forutsigbarhet er en viktig suksessfaktor.

12012 har Fauske markert seg nasjonalt og internasjonalt som en stor arrangørby. NM på ski
og VM i dans ble en suksess som vi bare kunne drømme om. Dette gav oss en enestående
mulíghet tí å markedsføre byen og området. Fauna var i så måte en sentral aktør i arbeidet
fram mot arrangementene med blant annet å skape forståelse for vertskapsrollen vi har, samt å
koordinere dette arbeidet. Fra Fauna sin side er det viktíg at vi ikke stopper opp selv om disse
arrangementene er over, men at vi tar en aktív rolle for å se på ennå flere mulígheter for å
sette Fauske på kartet nasjonalt og internasjonalt. Vi har muligheten tíl å skape flere synergier
etter 2012 som kan medføre flere arbeidsplasser og økt tílflytting.

Som en del av denne målsettingen har Fauna i løpet av 2012 tatt på seg å lede prosjektene:
Vertskapsprosjektet, Sjunkatten folkehøgskole og Bolyst prosjektet som skal gå over 3 år.
Alle disse 3 prosjektene er prosjekter som vi har store forventninger tíl og som vi bruker
betydelíg menneskelíg og økonomiske ressurser på. Det er ansatt prosjektleder i
vertskapsprosjektet og forprosjekt tíl Sjunkatten folkehøgskole. Vi jobber nå med å samkjøre
prosjektleder for folkehøgskole og Bolyst. Disse prosjektene er/víl blí finansiert gjennom
eksterne tílskuddsordninger og kommunalt egenandel som allerede er vedtatt i
formannskapet/kommunestyret.

For 2012 fikk Fauna et kommunalt tílskudd på kr. 2,3 míll. kr. Tar vi med en lønnsvekst på
4% ber vi om at tilskuddet blír økt tíl kr. 2,4 míll. kr for 2013 Utover dette er budsjettramma
på samme nivå som 2012 (se vedlagt budsjettforslag - vedlegg 9).

8.2 Næringsfondet
Tabellen nedenfor viser beregnede ut og innbetalínger i 2012 samt rådmannens forslag tíl
budsjett for 2013. Oversikten viser at fondet er beregnet å ha en saldo på 3,0 míll. kr ved
utgangen av 2013.

Tabell 54 - Beregnet inngående beholdning samt beregnede utbetalinger fra Næringsfond
Beholdning 31.12.2011 8166
Beregnet beholdning 31.12.2012 4989

Bruk og ti Iga ng 2013 (budsj ett)

Konsesjonsavgifter 2013 4620
Beregnede renter 200
Tilskudd Fauske Næringsforum -300
Dekning utgifter Strategisk Landbruksplan -92
Del egerte saker -300
Tilskudd Fauna -2400
Tilskudd tiltak Fauna -400
Fauske Parkering -1000
Vedtak i F-skapet 2012 * Leirduebane Buvika -250
Dekning planarbeid og oppdatering matrikkel -2020
Beregnet beholdning 31.12.2013 3047
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VEDLEGG

Vedlegg 1 - Tiltaksoversikt

2013 2014 2015 2016
Rådmannens stab -278120 -278120 -278120 -278120
Reduksjon 1,3 årsverk (personal og serv.kntl -523120 -523120 -523120 -523120
Økning med O 5 årsverk på brukerkontoret 245000 24500 245000 24500
Kultur -704720 -704720 -704720 -704720
Legge ned Valnesfiord bibliotek -75982 -75982 -75982 -75982
Legge ned Valnesfjord ungdomsklubb -178738 -178738 -178738 -178738
Redusere kulturtilskudd -45000 -45000 -45000 -45000
Vei Og gatelvs -14000 -14000 -14000 -140000
Økte inntekter egne anlegg vei -50000 -50000 -5000 -5000
Redusert vedlikehold gatelys -9000 -9000 -90000 -9000
Plan/utvikling -309900 -309900 -309900 -309900
Nve/økte gebvrer -154950 -154950 -154950 -154950
Økte gebvrer utoverforventet prisstigning -154950 -154950 -154950 -154950
Bygg-eiendom-Idrett -1012217 -479453 -282570 -282570
Midlertidig stenging av 5ulitielma bad -196883 -196883 - -

Midlertidig stenging av 5agatun -532764 - - -

Driftstilpasning Fauske badet -242570 -242570 -242570 -242570
Tilskudd holtanlia -40000 -4000 -4000 -4000
5koler -380000 -38000 -38000 -380000
Egen feriedrift av SFO. -10000 -10000 -10000 -10000
Svømmekiøring Nordlvs -5000 -5000 -5000 -5000
Virusprogram elevnett -3000 -30000 -30000 -3000
Skoleskyss - periodisk -20000 -20000 -200 00 -20000
Barnehager -1312135 -2840714 -2840714 -2840714
Legge ned en småbarn avdeling fra 15/82013 -620561 -1122117 -1122117 -1122117
Reduksion bemanning Sulitjelma - -98008 -98008 -98008
Reduksion i stillinger på avdelingene -291574 -770589 -770589 -770589
Reduksion i tilskudd ikke-kommunal barnehager -400000 -85000 -85000 -85000
Svkehiem 407981 -1956727 -1956727 -1956727
Økte inntekter -330560 -330560 -330560 -330560
Færre lærlinger -980326 -980326 -980326 -980326
Midlertidig overføring av pasienterfra Sagatun 1874667 - -

Vaskeritieneste - -490041 -490041 -490041
Vakt/alarmtienester -155800 -155800 -155800 -155800
Hjemmetjenesten -3606100 -105850 -105850 -105850
Midlertidig overflytting kostnader fra sagatun -1413141
Midletidig flvtting av 5agatun -6376840
Overflvtting årsverk til hUi fra Sagatun 4289731
Refusjon multi doser -75000 -75000 -7500 -75000
Vakt/alarmtienester 155800 155800 155800 155800
Økte inntekter -186650 -186650 -186650 -186650
Helse -575470 -575470 -575470 -575470
Reduksion stilling dagsenter -220520 -220520 -220520 -220520
Økt inntjening legetieneser -203300 -203300 -203300 -203 300

Økte inntekter legetjenester -151650 -151650 -151650 -151650
MiliØ- Og habiliteringstienesten 1696223 1696223 1696223 1696223
BPA 115806 115806 115806 115806
Tiltak for ny bruker 303150 303150 "303150 303150
Utvidelse av avlastningstilbud 1277 267 1277 267 1277 267 1277 267

NAV -23000 -23000 -23000 -23000
Reduksion sosiale lån -5000 -5000 -5000 -5000
Besparelse drift -30000 -30000 -3000 -3000
Etablering av faste kommunale tiltaksplasser + jobbklubb. -15000 -150000 -15000 -15000
Barne- Og familieenheten -1591454 -1652710 -1652710 -1652710
Reduksion barnevernstiltak utenfor hiemmet -983764 -1045020 -1045020 -1045020
Vakanse enhetsleder -607690 -607690 -607690 -607690
Generelle tiltak -290000 -2900 00 -290000 -29000
Reduksjon varekjøp alle enheter -20000 -20000 -20000 -20000
Reduksjon forsikring alle enheter -90000 -90000 -90000 -9000
Reduksjon opplæringmidler alle enheter -10000 -10000 -10000 -10000
Etablere kompetansemidler sentralt 50000 50000 50000 50000
Reserverte bevilgninger 50000 50000 50000 500000
Totalt -10935912 -10857441 -10 660 558 -10 660 558
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Vedlegg 2 - Budsjettoversikt skoler og barnehager

Budsjett detaljer 2013 alle skoler og fellesområde for enhet skole (í míl kr):

i Budsjett 2013i
___o, - ,- -

! Utgifter Inntekter Netto
Finneid Skole 11/89 -1/32 10/57

Hauan skole 11/33 -0/98 10/35

Erikstad Skole 11/67 -0/84 10/84

Sulitjelma Skole 9A4 -0/69 8J5
Vestmyra Skole 48/66 -7/96 40/70
Valnesfjord Skole 19/54 -lA6 18/07

Felles 11A4 -1/25 10/19

Sum 123/97 -14/51 109A7

Budsjett detaljer 2013 alle barnehager og fellesområde for enhet barnehage (i míl kr):

-

I ._--- -'- .. .0_0 ~. .H._. ___
Budsjett 2013

Utgifter Inntekter Netto
Hauan Barnehage 3/98 -0/81 3117

Sulitjelma Barnehage 0100 0100 0100

Valnesfjord Barnehage 1/90 -0/23 1/66

Vestmyra Barnehage 12/77 -3/39 9138

Erikstad Barnehage 5/06 -0/86 4120

Felles 39/92 -1/70 38/22

Sum 63/62 -6/99 56/63
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Vedlegg 3- Hövedoversikt drift
,

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
,

Bru ke rbetali nge r -23 793769 -24356869 , ~24 356869 "24 356 869

Andre salgs- og leieinntekter -44454726 -44062 471 -44062471 -44062471
Overiøringer med kravtilmotytE -73 080555 -73686 647 e73 700817 -73 705416
Rammetilskudd ~255293 000 -255 293000 "255293000 -255293 000
Andre statlige overføringer

,
-18 102000 -18 102 000

,
"18102000 .18 102000

Andre overføringer "35 680071 "35 680071 , ~35 680071 -35 680 071

Skatt på inntektog formue
,

-203 787000 e203 787000 .203 787000 -203 787000
Eiendomsskatt -29900000 -29 900000 , "29 900000 -29900000
Andre direkte og indirekte skatt O O O O

SUM ORIFTSINNTEKTER(B) -684091 121 -684868058 .684882228 -684886827
Lønnsutgifter 361 199843 360801 274 359 145 399 350687699
sosiale utgifter

,,'
71666221 71 576922 ii236125 69495 426

KjØpav varer og tjeoester som i~ 97727560 98 101 605 98 158280 98).76679

Kjøp¡ivvarer og tjen.estersom e 67663003 66911388 66911 388 66911388
QYerføri nge r 63748950 63 853042 63867212

,
63 871811

.Askrivninger , 22 003000 22003000 22003000 22 003000
Fordelteutgifter , ~35s85Oo -3 638500 -3 638500 "3638500

SVII ORIF,SUIG!FTi:R (C) 6804,20071 679608731 677682904 667 507503
6RU"'O DRIFTSRESULTAT (O;: B- -367104 -5 259327 a199324 -17379324
Renteinntekter, uti:ytteogeieru "16 725000 -16725000 -16725 000 -16725000
Gevinst på fi nansielle' instrunien -4000000 .4000000 -4000000 "4000000
Mot,tatte ,¡ivq rag på utlån , "112000 -112000 .112000 -112000
SU 1~ EKSTERNE FINANSINNTEKT -20837000 -20837 000 .20 837000 -20837000
Renteutgifter, proyisjonerogan 15 575000 15967003 16 646000

,
20209000

Tap päfinansie Ileihstru rrenler O O O O

Avqrag pa lån 21 300000 22028000 23 289000 29 906.000

Utlån
,

170000 170000 i7000o 170000, ,

SijM EKSTERNEFINANSUTGIFTEI 37045000 38 165003 40 105000 50285000
RESULTATEl(STERNE FINAN!lIERI , 16208000 17328003 19268000 , 294MOoo

Motpost~YSkrivninger "22003000 "22003000
,

-22 003000 .22003 000

tIETrØØRfFTSRESVLTAT (I) -946604 , -9 934324 -9 934324 -9934324
Bru k avti.dl ige re års regnskaps m O O

,
O O' ,

Brukav.cjisposi sj(jnSfiriq -3000000 -3000000 -3000000 -3 000000
Bruk av bundne fond "6 699943 , -6231663 -6 231663 , "6231 EiG3

EkLlk,av li kvinitesrese rve
,

O O O O' ,

SUM BRLJKAVAVSETNINGER(J) "9699943 "9 231 663 -9 231 663 -9231663
Overført tilin"esteringsregnskaI 14400000 , 14400000 14400000 14400000
pekningavtidligere årsmerforb O O

,

O O,

Avsetninger til,disPosisjOhsfbhd O , O O O

, Avsetningertil bundne fond 4765987
,

4765987 4 765987 4765987
Avsetninger ti 1,1 i kviditetsreservE O O O O

,
SLJIVAVSETNltIGEIHK) . 19165987 19 165987 19 165987 19165987
REG NSkApSM ESSIG MER-MiIlD

,
O O

, ,
O O

, ,
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Vedlegg 4 -Budsjettkjema tA (Drifsbudsjettet totalt)

Budsj~tt20U eudsjett2012 Regnskap2pl1
,

, , '

Ska.tt påinntekt ogfOrtiue -203787000 -186348000 ~183503297
Ordinærtrammeti ¡skudd -255293000 -246326000 -227887850
Skattpå eiendom -29900000 -27000000 -25 628576
Andredire kteeller indirekte skatter 

,

O O
,

Andre generelle statstilskudd
,

-18102000 -179170QO ~21686447
Sum frie disponible, inntekter 

,

-50708200 -477 591000 -458706170
Renteinntekter()g utbytte ~16n5000

,

-22457000 -19521 635
, ,

-4000000Gevinst på finanSielle instrumenter O ,

Renteutgifter provisjoner og andrefinansutgifter 15575 000 16250000 i3 342516
Tap påfinatlsie11e instrumenter

' '

O O 3099634.. .. ..

Avdrag på 

' , ,
18996785lån 21300000 19400000

Néttofi nànsi n ntekte r/"utgifter 1615000 1319300 15917300
Dekningavtidl års regnskm merforbruk , O O ,

Til bundne avsetninger " 4765 987 4000000 4435423,

Tilubundne avsetninger , O O

Bruk avtidlårsregnskm mindreforbruk O O
,

,
,

Brukavubundne avsetninger -3 000000 O -5050000
Bruk av bundne avsetninger , -6 699943 -7874217 ~9667013
Nett()~ysetni nge r , , -4933956 ~3874217 ~10281590
Ove r:fØ rt ti I i nve ste rings b uds jettet 14400000 8500000 3273076
Tilford,eHng drift , ~481465956 -459772000 -449197383

,
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Vedlegg 5-Budsjettkjema lB (Budsjettskjema lAfordeltpr enhet)

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2013 2014 2015 2016

Politiskvirksomhet ,

Sum inntekter -130890 ' -130890 -130890 ~130890
utgifter

, ,

Sum 8 715 663 8 715 663 8 715 663 8715 663

Sum 8 584773 8 584 773 8 584773 8 584773
Rådmannensstah

~ûm inntekter -11 450 665 c11450665 -11450 665 -11450 665
, , ,

39560380Sum utgifter c 39 634104 39 560 380 39 560 380
Sum 28183439 28 109 715 , 28109 715 28 109715
Kultur ,

Sum inntekter 248
,

-3 525248 -3 525 -3 525248 -3 525 248
utgifter

,

599Sum 14175599 14 175 14175599 14175 599

Sum , 10 650 351 10650351 10 650 351 10 650 351

Vei og gatelys 

:
, ,

,

-2201339Sum inntekter -2201339 -2 201 339 .2201339
,

10136696SUlJutgifter 10136696 10 136 696 10136 696
,

935 357 935 357Sum JO 7 7 935357 7 7935357
. , ,

Bygg-eiendom-Idrett , ,

Surninritekter .7431 888 ~7518886 -7 545 049 ..7545049

utgifter 47 47583697 47806
,

Sum 050 413 665 47806 665
Sum , 39618525 40 064811 40261616 40 261 616

Plaoytviklií'S
.'

, ,

Sum inntekter
, , . ,

-12570-12570 245 -12570245 ~12 570 245 245

Sum utgifter
,

958264 16958 264 16 16 958264, 16 958264
Sum

,

4388 019
,

43880194 388019 4388 019

KjØkkeridrift , , ,

SUm inhtekter , ~7 053536 -7 053 536 -7 053536 ~7 053 536

Sumutgifter
,

805736 9805'736, 9805736 9 , 9805736
, ,

200Sum 2 752 2752200 2 752 200 2752 200

Skoler , , '

Suminntektet .14509797 -14 509 797 ~14509797 .14509797
S\lmutgifter , , 123974 846 123974846 123 974 846 123974846
Sum , 109 465 049 109465049 109465 049 109 465 049

Barnehager
, ,

,
,

-6989 -6829Sumirmtekter 519 ~6829519 .6 829 519 519

Sum utgifter
,

63623 255 61933 951, , 61 933951 61933 951

Sum 56 633736 55 104 432 55104432 55104432
Sykehjem

,

,
,

inntekter
.'

964065Sum -14 625 865 -13 -13964 065 -13 964 065
Sum utgifter 73895604 70872 253 70872253 70 872 253

, ,
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Sum 59269739 56908188 56908188 56908188
Hjemmetjenesten

Sum inntekter -9095227 -11006191 -11 006191 -11 006191

Sum utgifter 58159661 63548413 63548414 63548414
Sum 49064434 52542222 52542223 52542223
Helse

Suminnte kter -8153890 -8153890 -8153890 -8153890
Sum utgifter 42215932 42215932 42215932 42215932
Sum 34062042 34062042 34062042 34062042
Samhandling

Sum inntekter -41079 -41079 -41079 -41079
Sum utgifter 15410520 15410520 15410 520 15410520
Sum 15369441 15369441 15369441 15369441
Miljø- og habiliteringstjenesten

Sum inntekter -7835747 -7833497 -7822122 -7822122
Sum utgifter 28850234 28880908 28824033 28824033
Sum 21014487 21047411 21001911 21001911
NAV

Sum inntekter ~741 085 -741085 -741085 -741085
Sum utgifter 17367610 17 317610 17317610 17317610
Sum 16626525 16576525 16576525 16576525
Barne- og familieenheten

Sum inntekter -3616119 -3616119 -3616119 -3616119
Sum utgifter 30196995 30135557 30135557 30135557
Sum 26580876 26519438 26519438 26519438
Integreringsenhet

Sum inntekter -17024397 -17024397 -17024397 -17024397
Sum utgifter 17024112 17024112 17024112 17024112
Sum -285 -285 -285 -285

Omstillingsbehov enheter 

Sum inntekter -2900000 -3900000 -5900000 -16100000
Sum utgifter O O O

Sum -2900000 -3900000 -5900000 -16100000
Fellesområder PPT, Fondsforvaltning, div
tilskudd

Sum inntekter -81906644 -81906644 -81906644 -81906644
Sum utgifter 76073892 76073 892 76073892 76073892
Sum -5832752 -5832752 -5832752 -5832752
Totalt '" , "

Sum hintéktér -211 803180 -213977 092 -215991880 -226191880
SlIni utgifter 693269136 694324029 694490123 694490123
Sum 481465956 48034.6937 478498243 468298243
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Vedlegg 6- Budsjettkjema 2A

-I

,

Budsjett 2013 Budsjett2012 Regnskap2011, ,

Investeringer i anleggsmidler 82058 55850 73128

utlån og forskutteringer - - 12486

Avdrag på lån
,

2299, , ,
- -

Avsetninger
,

2520, - - ,

Aretsfinaosierings be hov
,

82058 5585,0 90433,

"
, ,

Finatisiertslik: ,

E3rukav lånemidler ,
c45446 -43680 , -72113

Inntekter fra salg av anleggsmidler -1000 -4825

TilskLldd til investeringer , .7200 - -3455

Mottatte avdrag pålånogrefLlsjoner - - -6067

Andre inntekter
, ,

,

Sum ekstern finansiering
,

.52646 .44680 "86460
,

,

Qverførtfa driftsbudsjettet
,

.14412 ~1117o -3273,

Bruk av avsetninger
,

, -15000 . -700
, , .

-55850 -90433Sumfinatis ie ring , , , .82058
. ,

,

Udekketiudisponert
,

, , , - , , -
, ,
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Vedlegg 7 -Budsjettkjema 28 (Investeringsbudsjettet for pr invèstering)

Fi narisi eringsbe hov investeringer ( 1000 kr) I I
,

Bevilget tidligere Årsbudsjett Økonomiplan' , ,

Område , 2QB 2014 2015 2016

Skolemateriell 2000 1000
' ,

c.. -

IT utstyr
,

2960 2000 800 700
,

700,

Vestniyra skole 35ÒOO - - 100000 24000
Vall1esfjörd sköiè/fletbrl,kshall 1000 , 1000 25000 34000 -

Ventekostnàder skölestruktur - 2000 2000 2000 , -

Sl,litjelma skole , 54000 27728 - - -

Fotballhall 9400 1880 - - .. -

Aksjon skolevei, , 400 200 200 200 200

Ed kstad kirkegård 11000
' ' - - -- ,

Se rvke i:ygg Erikst¡id kirkegård 2100 - - - -

BoligerTareveien 830 2000
,

, , - - -

Torgg¡ita16 5000 26000 - - -

Oppgradering gatelys , 1000 500 500 500 500

Tilrettelegging sarrh.Reformen 2200 - - -

Lastebil
,

2300, - - -

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 4000 2000 2000 200 2000
Oppgradering maskinpark

"
2000 2000 2000 2000 2000

, Infrastrl,ktl,r 20000 - - -

Sulitjelma Barnehage 600 500 - - -

Skilting , , - 150 150 150 100

Kunstgress Finneid - 900 - - ..

Heispåsykehjemmet - 1200 , - - -

Utredning samlokalisering tekn.tj. " 1000 ,

Infrastruktur - , - , - ' ,-

SUMeksVA , 155790 72058 32650 ' 141550 245500
Finierig , , '

Mva kompensasjon -14412 .6530 -28310
,

-49100
Bruk aviniiesteringsfond

, ,
-15000 -15()O

,
,

IrWesterlngstiiskuddhiJsbarken, , , -7200 ,

Annen fin¡¡nsieril1g
, " , ,

, ' ,

Nye lijneksVA 35446 11 120 113240 1964UO

Sum 1IierI
,

-1 165 -io 410 84 930 147300-

j
, ; l ! i

!;

~ " ' ", ----'--".;-..~--,-,--,--':'--,-....~+----,--~--,~-,,-----fc..----,-'..~~+~--,-~-----+-~---~;~-..--~..~,--,-..-,-'-,I¡InvesteringerVA" ,i" ¡"i, i li
------------.----,--.- ,------,-....---..---.----..--..~--~-,--,~....-i-~--.,---.,-c---r..-..---~~-~-----,..------'

1
.-..-

I
,

!
, , ¡ ,

,
2013 2014 2015

,

2016, ,
,

Vann
' '

7000 7000 7000 7000
Avløp , , 3000 3000 3000 3000
Avløp - fullrenseanleggØsterkløft

,

5000
,

SumVA investeringer 15000 10000 10000 10000
Nye VA lån , , , -15000 -10000 -10000 -10000
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Vedlegg 8-Hovedoversikt investeringer

,

Lrhjenávn Budsjett 2013 ' Budsjett 2012 Regnskap 2011
,

, , , ,

Salg drìftsmidler og fast eiendom
, ,

, 1000000 4824864av ,

André salgsinntekter
,

O\liarføririger med krav ti motytelse , , , 93100
Statlige overføringar

" , ,

720000 3455000"

Andre overføringer ,

Ré ntei nritekte ri utbytte og é ia ruttak
,

,

SUM INNTEKTER(L) , ' 720000 100000 9210864
Lønnsutgifter

,

2 904618
Sosiale utgifter

,

.6482,

KjØPavvarerogtjsominngår i kommuhal tj.prod 8205800 5585000 61667 277

KjØpav varer og tj same rstatte r kommunaltj;prod
Overføringer , 8590017
Renteutg, provisjoner og andre fihansutg
Fordelte utgifter

,

-4000
SUM UTGIFTER fM) , , 8205800 5585000 73 128394

Avd ragsutgifte r , 2 299223
Utlån

,

11177598, , , ,

KjØpav aksjer og andeler,
,

1 307964,

Dekning tidligere års udekket
,

, ,

Avsetning til ubu nd ne i nvesteri ngsfond , , " 2 520303

A \lsetn i ngertilbu nd nefond , ,
,

SUMFINANSIERI NGSTRANSAKSJON ER (N)
, ,

17305088,
, - -

FINANSIERINGSBEHOV(O =M+N-L) , , 7485800 ,5485000 81 222 619

Brukav lån
" , ,

45'446000 4368000 72 113473. , ,, , , , ,

5136069Mottatte avdrag påUtlån ' .

Salg av aksje r, oga ridele r
,

, ,

Bruk av tidligere årsoverskudd .

Ove rføri hge r f rad riftsregnska pet
' ,

1441200 1117000 3273076, ,

Bruk av disposisjonsfond , , ' ,

Bruk av ubundne investeringsfond' 150000 , 70000
Bruk av bundne fond ,

SUMFI NANSIERI NG (R) , 7485800 5485000 , 81222619
UDEKKET!UDISPON ERT (S=OcR)

,
, - , , - -

,
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Vedlegg 9-BudsjettFaunaKF

I
Budsjett FAUNA

, Budsjett Budsjett Budsjett
, ,

2011 2012 2013, ,

Art (2): 10

1010 Fast fønn , 825 000 1 100 000 1200 000

1032
,

515000 600 000 11QO 000E:ngasjementstillinger

1050 Honorar
,

,
,

1080 Godtgjørelse styre/bedro forS(lmling 125 000
,

125000 125 000

1090 *Pensjoner

1092 ' Gruppelivsforsikring oppg.pl
,

6000 50000 100 000,

1096 PensJonspremieKLP 160 000 170 000 220000

t099 Arbeidsgiveravgift , 7QOOO 120000 170 000

Sum art(~): 10 1701 000 2 165000 2915000

" ,

Art (2);11 . ,

1100 Kontormaterieii
,

, 5500 7000 10000, ,
1101 Aviserog tidsskrifter 4500 5000 15000

1115 Matvarer ,

'Beverfningog representasjon
' '

1116 15000 20000 20000

1122 Velferdstiltak óg gi:veransi:tte 4000 5000 ' 5000

1128 Opphòrdsutglfter- ikke Oppg.pl. 2000 3000 , 3000

1129 Annetforbrì.ksrnaterièU/rãvi:rer. 21200 25000 25000

1130
. , '

18000 25000 30000Telefonutgifler , ' , ,

1131 Portoogfri:Kt
,

4000 60003000

1132 ' DataKommuniKasjon , 5000 10000 , 10000

1133 Bankgebyr 500 2QOO 2000

1140 AnnonSe, reklåme, informasjon
,

10000090000 10.0000

1141 Informasjonsmateriell
, .

,5000 10000 ,19000,

1143 Representasjon, blomster mm
,

5000 5000 5000

1150 Møter, opplæring, Kurs,stipend 25 000 30000 30000,

1160 Kost, opphOld, reiseutgifter pl
,

10000 is 000 20000

1161 Kilometergodtgjørelse 12000 20000 25000

1163 Frf telefon p!. , , 5000 15000 25000

1170 Transporuparkering 5000 5000 , 5000

1171 Bilètter (ikkeoppgavepl reiseutgifter) 25000 25000 50000

1180 Strøm 17000 20000 20000

1186 Forsikring av bygning, anlegg og utstyr , ' 3 100 3000 4000

1190 Husleie, leie av lokaler 135000 160000 190000

1195 AIgjfter, gebyrer, Iisenserm.v. 15000 20000 20000

Sum art (2): 11
,

430800 534000 639 000,

,
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Art (2): 12

1200 Inventar og utstyr 20000 30000 30000

1201 Kjøp av EDB inkl programvare 10000 25000 25000

1220 Leie av driftsmidler

1230 Vedlikehold og byggljenester 10000 10000 10000

1240 Serviceavtaler 6000 6000 11000

1260 Renhold 22000 30000 30000

1270 Konsulenttjenester 100000 100000 100000

1272 Regnskapshonorar 50000 60000 70000

1273 Revisjonshonorar 25000 30000 30000

1274 Sekretærtenester 10000 10000 io 000

Sum art (2): 12 253000 301000 316000

Art (2): 14

1429 Mva.kompensasjon drift 200000 200000 O

1450 Overføring til kommuner eller kommunale enheter

1470 Overføringer ti andre

Sum art (2): 14 200000 200000 O

Art (2): 15

1506 Gebyrer og morarenter

1530 Dekning av tidligere års merforbruk

1540 Avsetning er ti 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 2584800 3200000 3870000

Art (2): 16

1620 Husleie - inntekt. avgiftsfri

1621 Renhold - inntèkt - 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 270000
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1730 Refusjoner fra fylkeskommuner

1731 PROSJEKTMIDLER FRA FYLKESKOMMUNER 100000 100000 500000

1750 Refusjoner fra kommuner

1771 PROSJEKTMIDLER FRA ANDRE 300000 200000 300000

1780 Refusjon fra egen kommune

1781 PROSJEKTMIDLER FRA EGEN KOMMUNE 200000 400000 400000

Sum art (2): 17 800000 900000 1470000

Art (2): 18

1880 Overføring fra egen kOmrnune 1600000 2300000 2400000

Sum art (2): 18 1600000 2300000 2400000

Art (2): 19

1900 Renteinntekter

1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk

1940 Disposisjonsfondet 200000

1990 Motpost avskrivninger

Surn art (2): 19 200000 O O

Sum inntekter 2600000 3200000 3870000

TOTAL T 15200 O O
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31/32009

o UTDANNINGS
FORBUNDET
Fauske

Budsjettkommentar fra Utdanningsforbundet Fauske
Det sies fra administrasjonens side at skolekostnadene i Fauske er altfor høye. Vi vet at de ulíke
skolene i Fauske driftes med ulíke kostnader for samme tíbud. Det er ikke gjort grep i forhold tíl å
sjekke ut hva vi kan gjøre med gjeldende skolestruktur, for å få et mer ensartet kostnadsbílde, slík at
vi kan si hva det koster å drive skole i Fauske. Det skal være mulíg å kartlegge dette og på den
måten kunne si noe om hvordan skolen skal drives. Hva skalITkostnaden, elevkostnaden og
lærertettheten være i Fauske kommune? Før vi gjør noe med dette, er det ikke mulíg å si noe om vi
har for høy eller for lav kostnad med dagens skolestruktur i Fauske. Det er så langt ikke fremlagt
dokumentasjon som gir et bílde av driftssituasjonen i Fauske og sier noe om hva som er mulíg å
justere. Man har således heller ikke gjort grep for å optímalísere den strukturen vi har og vet ikke

hvordan vi kan drifte dagens struktur på en kostnadseffektiv måte. Vi får ikke maksimalísert
kvalitetsutnyttelsen fra den innsatsen som gjøres i dag.

Skoleinvesteringene i Fauske kommune er aven slík art at det kan medføre merkostnader på titalls
mílioner i en 30-årsperiode. Hvordan skal dette gjøre at skolekostnadene går ned? Det er ikke noe
annet å gjøre sies det. Vi ser det på en annen måte. Det er bare å starte med byggingen av Vestmyra
ungdomsskole og sette resten på vent. Vi er nå i ferd med å fullføre Sulítjelma skole og den må
forventes ferdigstílt innen rimelíg tíd, vanlíg byggetíd er ca. 1,5 år, slik at her må vel ventes
overlevering i løpet av neste skoleår. De øvrige grep som er meget omstridt, bør avventes tí vi vet
noe kvalífisert om kostnader eller kvalitet. Dette er ikke et argument for eller mot storskole, men før
bestemmende ansvarspersoner kan si noe om investeringskostnadene og kvalítetsforbedringer víl
det være direkte uforsvarlíg og bare begi seg i kast med investeringene uten og vite hva
konsekvensene blir. Fauske kommune víl havne i et økonomisk uføre som kan få drastíske
konsekvenser, vi må kutte i tjenestene på en dramatísk måte. Dersom noe slíkt skjedde innenfor
prívat sektor, víle noen blítt stílt tíl ansvar for slíke handlínger på en helt annen måte en det vi
risikerer innenfor det offentlige. Det eneste som Utdanningsforbundet víl si med sikkerhet er at
ungdomsskolen må bygges nå, her er det presserende behov og det må starte umiddelbart. Det har
ingen som helst innvirkning på senere grep i forhold tí stor eller middelsstor skole, siden de ulíke
avdelingene i en stor skole må bygges separat uansett. Dersom en velger å bruke en eventuell
utsettelse av storskolen også tíl en utsettelse av ungdomsskolen, viser det bare uvílje og bruker da
maktmidlet ((å skylde på andre)), en meget ufin hersketeknikk, tíl å utsette bygging. Nå er det på tíde
å vise ansvar å iverksettingsevne, vi har behov for en handlingskraftg administrasjon og polítkere
som ikke utsetter, men legger makt bak de vedtak som gjøres og kreve å etterspørre at deres polítíkk
blír effektuert.

PPT utfører en tjeneste som kommunene er pålagt å ha. Dette er en høykompetansetjeneste og for å
gjøre disse tjenestene effektíve, samarbeider vi med nabokommunene. Dette gjør at vi bærer frukter
av å være vertskommune for et relatívt stort PP-kontor, med meget høyt kvalífisert personelL. Vi har
et oppadgående kontor med relativt mange stílinger. Når vi nå foreslår å gå bort fra dette, uten å si
noe om hvílken tjeneste vi skal ha videre i framtíden, er det noe Utdanningsforbundet Fauske ikke
kan være med på. Fjerning av det lovbestemte sakkyndighetsvurderingsnivået (PPT) uten å etablere
noe i stedet, er Utdanningsforbundet sterkt uenig i. Det å etablere et par stílinger i Fauske som ev.
skulle utføre denne tjenesten for skolene og barnehagen, víl blí en drastísk kvalitetssenking av den

Adresse
Helsetunet

8200 Fauske

E-post/Internett Telefon
utdanningsforbundet.fauske(ffauske, +4775600654
kommune,no

Telefaks
+4775600650

Mobil Org.nr
99 16 16 14 993881244
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sakkyndige instans for skole og barnehage. PPT utfører en ekstremt god tjeneste i Fauske. De gjør
tíl punkt og prikke hva vi som oppdragsgiver ber dem om å gjøre. Når vi i etterkant kommer og
klager på leveransen, bør vi heller gå i oss selv å se på bestílingen. Det er nemlig vi som ber dem
gjøre det vi kritiserer dem for. Dersom vi ikke tar ansvar for våre egne handlínger, er det heller noen
i ledelsessjiktet som bør se på hva vi holder på med. Det går ikke an å komme med en bestíling, for
så i neste omgang klage på at vi får det vi har bestílt.

Side 2

'?

Det hadde vært interessant å se lítt på hvordan rådmannen disponerer sine midler i forhold tí sin
stab. Rådmannens stab har økt betydelíg siste år og det har i tílegg påløpt - advokatkostnader -
konsulentkostnader. Hvordan har denne utviklíngen vært siste år? Vi víl ha dette lagt fram tydelíg
slík at vi kan gjøre vurderinger på om dette er riktíg vei.

Det har blítt tísatt en del personer i høyere stílinger i kommunen, med et lønnsnivå som er
betydelíg høyere enn det som har vært vanlíg i Fauske kommune - etter vår kjennskap er det heller
ikke vanlíg i andre kommuner. Er dette en utviklíng som er ønsket? Det vises som en helt klar
strategi at lønnsnivået på toppledernivået i Fauske øker, samtidig som det snakkes om moderasjon
på det laveste nivå.

Utdanningsforbundet Fauske er helt klart med på å få kontroll med og bukt med et eventuelt
økonomisk merforbruk i Fauske, men det er noe som må ses på i alle nivå. Samtídig må vi gå
tístrekkelíg analytisk tíl verks i forhold tí å få et korrekt bílde på drift ut, fra evner og behov. Vi
skal ikke bruke mer penger enn det vi har men samtídig skal vi brue de pengene vi har. Vi skal
ikke (deve over evne)) men heller ikke ((spare oss tíl fant)). Det er ikke uten grunn at dette er kjente
ordtak.

Med vennlíg hilsen

Øystein Gangstøe
Lokallagsleder Utdanningsforbundet Fauske



II FACiFORBUNDET
Avd. 158
8201 Fauske 15.02.2012

Rådmann
Her

BUDSJETTKOMMENTARER

Det er vanskelíg å komme med gode og konstruktive tílbakemeldinger på budsjettet tíl Fauske
kommune på få dager og da spesielt når en ikke har et detaljert budsjett å forholde seg tí, med
både utgifter og inntekter for 2013 - basert ut fra den enkelte enhet. Fagforbundet mener det
er beklagelíg at de tílitsvalgte ikke har fått vært mer delaktíg i prosessen med å lage et godt
budsjett for Fauske kommune. De kommentarer vi nå kommer med - gjør vi ut fra det som
fremkommer ut av de dokument vi har fått fra Rådmann og vi må derfor ta forbehold om at de
er fullstendige og vi har forstått dem ríktíg.

Fauske kommune, på lík línje med alle kommuner skal jobbe ut fra samhandlíngsreformens
klare intensjoner; (( Fremme helse ogforebygge sykdom. Gi helhetlige og sammenhengende
tjenester, nær der folk bor - i kommunene)) Kommunene har plíkt tí å forebygge sykdom og
tenke helse på tvers av sektorer. Det er et kommunalt ansvar for folkehelsearbeid og
miljørettet helsevern - dette er skjerpet i hht ny lov. Det er helse i alt som gjøres: Kommunen
skal bruke alle sine virkemidler og sektorer tíl å fremme folkehelse som: Eier av virksomheter
og eiendommer - som arbeidsgiver og myndighet. Planmyndighet og regulering av arealer
mv. Vi skal være en lokal utviklíngsaktør (kultur, næring mv) Samt en tjenesteyter i forhold
til helse, skole og tekniske etater. Det er ikke slík at samhandlíngsreformen bare omfatter
helsesektoren - faktísk er de andre sektorene også omfattet av denne nye reformen. Dr. Peter
Hjort var en norsk nestor innenfor folkehelse. Han sa at bare L O % av det som bidrar tíl økt

helse er det helsesektoren som står for, de resterende 90 % handler om andre tíng:
oppvekstmíljø, skole, kosthold, aktiviteter og sosiale arrangementer, strødde gangveier og
gode opplevelser er blant de andre tingene.

Hvis man tar samhandlíngsreformen og folkehelsebrílene på når man ser på Rådmanns
budsjettforslag - blír en noe forbaust over de valg som her skal tas.

~ Vi ser at Rådmann setter aven mílion tíl Folkehelsearbeid uten at dette er
konketisert mer enn at vi fortsatt skal ha fokus på dette og satse på barn og unge. Vi
er allerede en folkehelsekommue - der alle trives - og da må vi ha mål og planer som
er godt foranket tvers av sektorene. Folkehelse er som før skrevet altomfattende. Det

vi legger ned i folkehelsearbeid i dag - víl vi om 20 tíl 30 år høste goder av.

Fagforbundet oppfordrer derfor både Rådmann og polítíkere, sett ut fra
samhandlíngsreformens intensjon å videreføre tílbudet om gratís leie av lokaler til
barn og ungdom. Er det noe som fremmer Fauske positivt i media - er det alle de
flotte idrettsprestasjonene våre barn og unge får tíl. Vi er verdensmestere i dans, er
god på ski og andre grener. Dette skaper stolthet og samhørighet blant innbyggerne
og det igjen er faktísk folkehelse! Mye av de prestasjoner som er oppnådd er takket
være engasjerte foreldre og gunstige treningsforhold. Det å gå bort fra ett tíbud som



har gitt så gode resultater blír for oss utenkelíg. I tílegg mener vi at det er god
folkehelse å la barn og unge ha sin lokale ungdomsklubb i nærheten - slík som i
Valnesfjord. Det bør være slík at det ikke bare er bar av resurssterke foreldre som i
fremtíden kan besøke ungdomsklubben ~ men også barn av alle foreldre skal ha den
muHgheten.En ungdomsklubb kan drive med god og forebyggende folkehelse som
igjen gir mange fordeler for barn og unge videre i lívet.

i tílegg tíl at Fauske kommune stadig får flere eldre, ser vi at Rådmann oppfatter at
det er en trend at vi stadig får flere og yngre demente. - Hvorfor er det slík, må vi
spørre oss. Hva kan vi, som kommune, gjøre for å snu denne trenden? Vi ser at
Rådmann foreslår bolíger og dag/avlastningstíbud og styrket hjemmetjeneste. Det er
veldig bra. Men hvordan mener Rådman at vi skal få dette tíl når hjemmetjenesten
skal kutte med ca. 3.8 mm?
Fauske kommune må tenke andre tanker enn hva som gjøres i dag. Vi må få de
ansatte med på lag og se på hvordan skal vi jobbe i fremtiden. Tidlíg intervensjon må
være målet. Det betyr at en på et så tidlíg tidspunk som mulíg identifiserer og starter
håndteringen av et mulíg helseproblem, slík at problemet forsvinner eller blír
minimalísert med en svært líten innsats. Vi vet at i dag koster en sykehjemsplass om
lag 1.2 mm pr. plass pr. år. Hjemmetjenester koster mye mindre. Med å utsette en
innleggelse aven person i ett år - har Fauske kommune ((tjen!)) om lag en mílion pr.
bruer. Fagforbundet ønsker at vår kommune snur pengestrømmen slík at vi går fra å
dríve behandlíng av et helseproblem tí å forebygge at de oppstår. I en slík
omleggingsfase víl det nødvendigvis koste noen kroner mer, før en ser resultatet og
kan redusere kostnadene. Erfarnger gjort i Saltdal kommune f.eks. viser at en tímes
trim i uken for de eldre som fortsatt er hjemmeboende gir en kostnadsbesparelse på
50 000,- i halvåret - med at de eldre får bedre fysisk og psykisk helse - som igjen gir
mindre behov for helsetjenester. I en anen kommune lengre sør i landet, ga de alle
eldre en bøte med sand på vinteren, slík at de kune strø sin egen veg og dermed
forhindret fall og lårhalsbrudd. Dette førte til besparelser for kommunen - da ett
lårhalsbrudd koster om lag 800 000,-. Det er disse eksemplene og gode tiltakene vi
må se på og samen gå inn for skal være gjeldene for oss. Vi må tenke langsiktig og
være tro mot målet. Selvfølgelíg víl det på et eller annet tídspunt komme dit hen at
sykehjemsplass blír det ríktige alternativet for enkeltindividet, og da skal kommunen
gi vedkommende dette tílbud. Men vi må lage den tjenestetrappen som Helse og
Omsorgsplanen vår omtaler. Fagforbundet mener at mye handler om
holdningsskapende arbeid og det koster ikke penger. Vi må stare omleggingen av
Helse og Omsorg og da må Fauske kommune ta i bru hele organsasjonen, hver
enkelt ansatt og deres kompetanse i å utvikle tjenestene tíl det beste for innbyggerne.
Dette er det våre medlerner er gode på, bare de får mulíghetene tíl det. Med å brue
rett kompetanse tíl rett tíd víl samandlíng på tvers av sektorene gi store
innsparingsmulígheter.

~ Selv om det ikke finnes, noen studier som tílsier at storskole er å foretrekke fremfor
små enheter rent kvalítetsmessig og ikke minst mer helsefremmende for bara - i
tílegg tíl at en ikke vílkomme ut bedre økonomisk - velger en å gå for en løsning
som få av våre innbyggere ser på som posítvt. Selv Rådman mener at dette víl føre
tíl yterligere press på den økonomiske dríftsituasjon for fremtíden - da vi må ta opp
ytterligere lån for å finansiere ett stort nybygg. Fagforbundet mener derfor at dette er
feíl bru av felleskapets midler og mener at Fauske kommune med fordel kan drífte



de skolene vi har i dag - da dette ikke kan dokumenteres koster mer enn en storskole
víl gjøre. Med bedre samhandlíng på tvers av etatene kan en styrke de skolene vi har,
satse på bara med å gi de trygge og gode læringsmíljøer, der den enkelte blír sett og
hørt ut fra sitt ståsted. Vi er vertskommune for det interkommunale PPT - tjenesten,
som gir oss en kvalífisert og kunskapsrík arbeidsstokk. Med og fortsatt la denne
tjenesten bestå og utvikle den videre - kan PPT være den kunnskapsarenaen som
støter og hjelper skolene j hverdagen. Det og gå ut av den interkommunale tjenesten
- uten at det forelígger noe konkete taner om hvordan vi i fremtiden skal drífte
denne tjenesten - kan ikke Fagforbundet gi sin støte tíl dette.

~ Fagforbundet ser ut fra de oversendte dokumenter at det kan se ut som at Rådmanen
foreslår å øke antall stílinger i administrasjonen, heruder:

o To kommunalsjefer, kommunikasjonsrådgiver, nok en prosjektstíling og en
planlegger - samtidig som vi skal trekke ned utgiftene tí dríft generelt - kan
ikke Fagforbundet se at dette er den beste bru av fellesskapets penger.

o Fagforbundet er av den oppfatning at Fauske kommune nå må revurdere og
evaluere de strukturene vi har i dag. Hvordan har det fugert frem til riå og
hva skal tí for å få tjenestene så optímale som mulig? Det er sjelden slík at
flere ledernivå gjør tjenestene mer effektiv og kostnadsbesparende. Det er
hvordan vi utformer tjenesten og hvílkegrep vi gjør som får tjenestetílbudet tí
å blí optimalísert. Fagforbundet vet av erfadnger gjort av andre kommuner -
så er det når organisasjonen går samen og når involveríngen av alle ansatte
skjer - at vi når lengst. Riktig bruk av den kompetansen vi besitter er i seg selv
kostnadsreduserende. Fauske kommune må gjerne satse på god
kommunikasjon både i sosiale medier og i lokalavisene for å sikre god
samandlíng med innbyggerne - men ,i stedet for å øke bemaningen

ytterligere, med en kommunkasjonsrådgiver, så kan man se innenfor egne
rekker for å løse dette. Fagforbundet mener at Rådman og Ordfører
behersker mediene fint selv. En kommune med ((bare)) 10000 innbyggere må
tenke kreativt for å finne gode løsninger innenfor egen organisasjon. Med
dette forstår sikkert Rådman og politikerne i Fauske at Fagforbundet ikke
ønsker å øke administrasjonen yterHgere - men heller se på mulighetene tíl å
løse dette med de resurser vi allerede har. Samandlíng, felles mål og gode
tjenester får en kun når alle trekker i same retnirig - det være seg polítikk,
administrasjon og ansatte. Å skape gode og effektive tjenester skjer ikke med
å øke stílingene på øverste nivå. Det skjer med at det er god samandlíng i
hele organisasjonen.

Slík Fagforbundet ser det foreslår Rådman de største innsparinger/reduksjoner skal
skje innenfor områdene:

. Kultur med ca. kr 0,7 míl

. Bygg eiendom idrett med ca. kr lmíl

. Skoler med ca. kr O, 4 míl

. Barehager med ca. kr. 1,3 míl

. Hjemmetjenesten med ca. kr. 3,8 míl

. Barevernstíltak med ca. kr. lmíl

o Dette er kjerneområder for de viktigste tjenestene som en kommune skal gi

sine innbyggere. Vi må som før skrevet tenke nyt. En videre nedbygging på
disse områder vílresultere i et dårHgere tíbud tíl både bar og ungdom og
eldreomsorgen.
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Med å beholde og ikke øke bemanningen i administrasjonen og gjøre tíltak
slík Fagforbundet skisserer - kan vi drifte slík vi gjør i dag, da vi ((sparer))
utgifter vi víle ha fått med de nyopprettede stílingene.

~ Interkommunalt Samarbeid.

o Fagforbundet støtter Rådman i å øke interkommunalt samarbeid med tane

på legevakttjenester, jordmortjenester mm.

~ Bemanngsprosjektet innenfor Pleie og Omsorg
o Fagforbundet er positiv tíl det prosjekt som nå pågår innenfor pleie og omsorg

~ og víl følge nøye med hvordan dette oppfattes ute hos medlemmene.

~ Tíl slutt stíler Fagforbundet seg spørrende tíl hvorfor Sagatu skal være stengt i

2013. Sett ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig at beboerne i Sulítjelma får ha
sine tjenester i sitt nærmíljø.

Fagforbundet håper at med de innspíl vi er kommet med at både Rådman og polítikere ser at
det er mange veier som fører frem tí same måL. Det er viktig at alle ser at det lígger store
muligheter allerede hos oss i dag og at det er viktíg og skape engasjement og forståelse i alle
ledd i kommunen. Det er viktig og ríktig og se på samandlíngsreformen som den reform som
kan hjelpe tilmed samandlíng på tvers av sektorene. Folkehelse og ríktig fokus blír viktig
for å kue imøtekomme alle de kraven kommune skal take i fremtíden.

Med vennlíg hílsen

Linda Salernonsen

HTV Fagforbundet
Merethe Kristoffersen
HTV Fagforbundet
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~ FAUSKE KOMMUNE
Vestmyra barnehage

Mottakere:
Formannskap
Kommunestyre
Rådmann

Saksbehandler Sissel Alver - Telefon: 75 60 41 51 - Telefaks:

I

i

Deres ref.: Vår ref.: 12/10286/ALV Dato: 22.11 2012

SYNSPUNKTER PÅ RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 2013

Samarbeidsutvalget ved Vestrnyra barnehage har i møte 21.11.2012 fått seg forelagt den delen
av rådmannens budsjettforslag for 2013 som angår barnehagene i Fauske kommune.

Samarbeidsutvalgets medlemmer ser med stor bekymring på en del av de tiltak som er '
foreslått, og mener at disse forslagene høyst sannsynlig vil føre tíl at punktene 2-4 under
målsetting for de kommunale barehagene ike vil kunne infris. Barehagenes mulighet til

insats inenfor kommunens ulike satsningsområdet som £eks barn av foresatte med

psykiske problemer og rus (modellkommuneprosjektet), tidlig insats og ICDP vil også bli
sterkt forrget.

Samarbeidsutvalgets synspunkter på de ulike forslagene víl bli nærmere begrunnet i punkene
under.

Forslag om reduksjon i grunnbemanning:
Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg vil på det på det sterkeste fraråde å vedta rådmanens
forslag om å kutte grnnbemanningen i de kommunale barnehagene med 10 % stilling pr.
avdeling. Et slikt kutt i bemanningen vil etter samarbeidsutvalgets mening føre til svært
redusert kvalitet på det barnehagetilbudet som gis kommunens småbarnsforeldre~

Bemanningskuttet vil gi følgende konsekvenser:
. Vestrnyra barnehages åpningstid på 9,75 timer pr. dag vil måtte reduseres dersom man

skal klare å opprettholde dagens voksentetthet og sikerhet. En reduksjon i

åpningstiden vil føre til dårlígere brukervennlighet, og mange familier vil kunne få
store problemer med å få hverdagen til å fungere. I verste fall vil dette kunne føre tí at
familiene må se etter anet barnehagetilbud eller anen type barnepass.

. Kvalitet og inold i barnehagen víl blí betraktelig dårligere enn med dagens

bemanning på grnn av redusert voksentetthet.
. Barnas sikerhet vil bli dårligere ivaretatt på gr av redusert voksentetthet. F.eks víl

færre voksne til stede i utelek føre tíl midre oversikt over bara som fordeler seg på
et stort og lite oversiktlig uteområde.

Postadresse: Tiureien4 8207 FAUSKE
Besøksadresse: Tiurveien 2 og 4
E-post: postnottk(ifuuske.kommune.no

Telefon Faks Bangiro: 45550700348/89510700415
75600400 75 60 04 01

Org. nr: 972418021



. Små og sårbare barn vil få en hverdag som er preget av travelhet og stort tempo. Barn
trenger voksne som har tid til dem akkurat når behovet oppstår. En barnehagedag er
svært lite forutsigbar, tidspunktene for hvert enkelt barns spesielle behov kan ikke
planlegges på forhånd!

. Det vil bli mindre tid og mulighet til den viktige kommunikasjonen mellom barnehage
og foresatte.

. Økt belastning på barnehagens ansatte vil kunne føre til et høyere sykefravær, som

igjen fører til økt vikarbruk og mindre stabilitet for barna.

Forslag om nedleggelse av én småbarnsavdeling:
Det foreslås å tilby barnehageplass kun til de barna som har rett til plass etter barnehageloven,
og på denne måten frigjøre plasser slík at én småbarnsavde1ing i kommunen kan legges ned.
Nedleggelsen vil gi følgende konsekvens:

. Det totale tilbudet til kommunens småbarnsforeldre vil blí dårligere fordi kommunen
pr. i dag har så god kapasitet at også en del barn som ikke har en lovfestet rett til
barnehageplass har fått tildelt plass.

. Det vil kunne bli overtallighet blant ansatte, noe som i verste fall kan føre tí

oppsigelser.

De øvrige innsparingsforslagene innenfor barnehageområdet angår kun Sulitjelma barnehage
og de ikke-kommunale barnehagene, og samarbeidsutvalgets medlemmer ved Vestrnyra
barnehage føler seg ike kompetent til å uttale seg om disse konkete forslagene.

På vegne av samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage

IO-~L~cl
Tonje l,undli
Leder

Ç,r:~7¿l cAS~~~er
Sekretær
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REFERAT FRA SU

22.11.12

Sak L. Konstituering av SU:
Leder: Astrid Strand: øvrige medlemmer er Rita Andersen og Åke Holmstrøm som
representerer foreldregruppa.

Barehagens representanter: Olaug Adolfsen, Solveig Ødegard og vara Sissel Skogstad.
Hílde K. Moen representerer kommunen og er sekretær.

Polítísk valgt: Erlíng Palmar

Sak 2. Regnskap og Budsjett:

Det ble gitt en oríenteríng om regnskapstallene for 2012 og reduksjon i dríftsbudsjettet på 5 %
+ inflasjon på ca. 3 %. Dette víl føre tí dårligere kvalítet på tílbudet som vi kan gi barna og
mindre mulighet for fornyelse og oppgradering av utstyr.

Sak 3. Orientering og kommlmtarer på Rådmannens innstiling på reduksjon i
barnehagetilbudet for 2013.

KUTT 10 %
Sanarbeidsutvalget i Hauan barehage ønsker at Fauske kommune skal va:re en attaktiv
kommune med gode kvaHtative tílbud for bar i barehage og skole.

Både foreldre og ansatte er bekymet for hva Rådmamens forslag tH innsparinger på
barehagetilbudet vil bety for små bar i barehagealder. Barnehager kan være arkitektoniske
perler, servere spennende mat fra hele verden og ha fantastisk uteareal. Men i bunn og gr
er det en ting som er viktig for barehagetíbudet. Nok ansatte på jobb. Straks det er få folk på
jobb, reduseres barehagetilbudet ti oppbevaring.
Kutt med 10 % i bemaning i Fauske kommunes barehage víl måtte føre til redusert tilbud
og redusert åpningstid. Mange foreldre víl ikke kunne benyte seg av barehagetilbudet. Dette
víl også gå ut over sikkerheten.
Mindre kvalitet-mindre attrakivt arbeidsplass. Mer arbeidspress på den enkelte ansatt som
igjen kan føre tí høyere sykefravær. Deltidsstí1inger inn i barehagen. I budsjettforslaget står
det noe om målsettingene for de kommunale barnehagene. BL.a. videreføring av ICDP,jobbe
akivt med tídlíg innsats, akiv med na:rværsarbeid for å få ned sykefraværet tíl 7 %. Hvordan
skal vi nå dette med mindre bemanng og med kutt i dríftskostnadene medj.fr. 5 % + 3-4 %
infasjon tH alle enheter.
For Hauan barehage víl Rådmanens forslag føre tí at vi må øke bemannng for å få
godkjent barehageloven og vedtektene for barnehagene i kommunen.



Slik vil det se ut for Hauan barnehage:

30 plasser - 5 ansatte i 100 % stíling fordelt på avdelíng Ole Bru og Tussi.

Redusert bemaning/assistent med 10 % på hver avdelíng.

T.V. 07.30-14.15
T.V. 07.30-14-15

M.V. 08.00-14.45 (ass redusert 10 %)

S.V.08.30-16.00
S.S.V. 09.30-16.15 (ass redusert 10 %)

Mellom 14.15 og 14.45 blír vi kun 3 ansatte på jobb. Da er det oftest ikke hentet bar (30
bar : 3 voksne == 10 barn pr. voksen.)

Mellom 14.45-16.00 blir vi kun 2 voksne påjobb. Da er vi oftest minimum (20 barn: 2
voksne == 10 bar pr. voksen).

Vedtektene tH kommunen sier 6 bar pr. voksen. Rådmanens forslag sier 6,2 bar pr.
voksen.
For, vår barehage blír det 10 bar pr. voksen i store deler av dagen. Da er dette et ikke lovlig
títak. Jeg viser tíl Barehageloven med forskrifter.

NEDLEGGELSE AV SMÅBARNSAVDEING

Viktig med et brukervennig barehagetílbud i kommunen som symbolíserer kvalítet og
service. Målsetningen i kommunen mot 2025-vekst i folketall, vekst i meringsliv, god
folkehelse og gode tjenester.
Det er det ikke sansvar med når bar født etter 1. september kan blí nødt tH å vente tíl de er 2
år før de får en barehageplass. Satsing på tidlig innsats - de som ikke får plass må benytte
ukvalifisert dagmamaer.

Som sagt er både ansatte og foreldre bekymret for hvordan fremtiden víl bli for bara våre.
Bara er små nå, men de er framtiden. De kan ikke selv si noe om dette derfor må vi gjøre det.
Vi tør ikke spíle rulett på et opplagt spørsmål om bemaning for disse bara.

- Fauske, 22.11.12

Astríd Strand HHde Kristensen Moen

Leder i Fauske sekretær/styrer
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Budsjettkommentar fra Utdanningsforbundet Fauske - kuttene i barnehagen.

Her skal nå kuttes med en halvårseffekt på 291 574. Vi skal ikke påstå at det ikke er penger, men
rådmannens to prosjekter om boligmassehåndtering og skolebygging er mellom 1,5 og 2 milioner.
I forbindelse med budsjett 2013 vil Utdanningsforbundet Fauske komme med en kommentar knytet til
barnehage. Barnehagen i Fauske er kommet meget uheldig ut i rådmannens forslag. Det legges opp til et kutt
i grunnbemanning fra 6 til 6,2 barn per voksen. En dramatisk endring i grunnbemanningen. Det er ikke i
samsvar med de signalene som er i ny barnehagelov, det er 6 barn per voksen. Det pedagogiske tilbudet som
da gis vil svekkes merkbart. En vil utvide perioden da enkeltpersoner er alene på jobb og barnehagen vil i
større grad bli en oppbevaringsinstitusjon. Omsorgsdelen av læreryrket vil fà mye vanskeligere kår og
tilbudet som gis vil svekkes betydelig. Barnehagelærerem vil ikke kunne oppfylle yrket sitt på en kvalitativ
god måte. Omsorgsdelen av yrket vil bli skadelidende og de etiske forpliktelsene vi har i forhold til yrket vårt
vil vi ikke makte å ivareta på en tilfredsstilende måte. Samfunnsoppdraget vårt vil bli betydelig begrenset av
de nye rammene, som rådmannen legger. Vi har også denne gangen klart å finne fram eksempler som har det
verre. Vi har helt sikkert en vei å gå før vi er helt på bunn i Norge i forhold til voksentetthet, så vi kan heller
ikke nå si at vi har det verst. I en slik setting er det alltid mulig å finne noen i Norge som har det verre.
Kommuner i tettere befolkede deler av landet vil alltid kunne få en bedre ressursutnytelse, enn vi i en
kommune med noe under 10000 innbyggere.

Vi kan ikke sitte og se på at barn og unge skal bli salderingspost i rådmannens budsjett. Kvalitet i
barnehagen og tidlig innsats, som skulle styrke vår samlede utdanning, blir festtaler og valgflesk når vi
kommer til realitetsbehandlingen, da de aktuelle budsjettene skal vedtas. Tilbudet til barn og kulturtilbudet er
de to viktigste enkeltfaktorene for etableringsfamiler når de skal vurdere bosetting. Derfor kan en med
sikkerhet si at for og rekruttere nye innbyggere, er tiltaket meget dårlig. Slike drastiske kutt i voksentettheten
er rett og slett skammelig og er noe Utdanningsforbundet Fauske tar sterk avstand fra. Vi ønsker å framstå
som en folkehelsekommune og har som motto at alle skal trives her. Vi trives ikke med barnehager som i
større grad oppbevarer barn, Fauskebarnehagen skal være mer enn som så - vi mener den skal være noe
spesielt. Det er det første pedagogiske tilbudet barn skal få. Det er snakk om små barn, barn fra 1 - 5 år, de
har spesielle behov, alle som en av dem. Voksentetthet er den desidert viktigste faktoren i så tidlig alder. Vi
snakker her om omsorg og oppdragelse i starten av livet. Det går ikke an å kutte på denne måten og bare
snakke om det som tall og statistikk. Det skal være et pedagogisk tilbud og et omsorgstilbud med et faglig
kvalitativt innhold som vi skal kunne være stolt av.

Vi i Fauske har vært en foregangskommune i førskolesammenheng og har hatt førskolelærere, som har vært i
spissen for utviklingen av førskolepedagogikk og systemer og kvalitet i forhold til det pedagogiske tilbudet
som gis før skolestart. Her har vi nå en lang vei å gå før vi eventuelt på nyt kan slå oss på brystet og si at vi
gir våre barn noe vi kan være stolt av. Hvorfor kan vi ikke heller rette fokus på utvikling av barnehagene og
pedagogiske utviklingsprosjekter? Vi ønsker å være fremst i utviklingen av det pedagogiske tilbudet som gis
før grunnskolen. Vi ønsker å være på topp, ikke på bunn.

Styret, Utdanningsforbundet Fauske

Adresse
Helsetunet

8200 Fauske

E-post/Internett Telefon
utdanningsforbundet.fauske(ffauske, +4775600654
kommune,no

Telefaks
+4775600650

Mobil Org.nr
99 16 16 14 993881244



ri FACiFORBUNDET
Postboks 26
8201 Fauske 23.11.12

Polítíkerne i Fauske kommune

Budsjettkommentar fra Fagforbundet Fauske - kutt i barnehagene

Fagforbundet Fauske kom den 15.02.2012 med budsjettkommentarer ut fra begrensede
opplysninger fra Rådmann, som kunne skyldes at de faktiske tall ikke var klargjort. Nå, når vi
har fått Årsbudsjett 2013, leser vi om de kutt Rådmann ønsker å gjennomføre i de kommunale
barnehagene. Dette må Fagforbundet komme med en kommentar på.

Fagforbundet Fauske viser tíl vår hoved kommentar, der vi tar opp samhandlíngsreformen og
folkehelse som et gjennomgående tema. Vi har der vist tíl at det er særs viktig med tidlíg
innsats i alle grupper i samfunnet. Barnehagene er således kanskje den aller viktígste arenaen.
Det er i barnehagene læring og utviklíng skjer. Skal de ansatte kune gi barna den trygge
hverdagen de trenger - må en ha tid tí barna. Tid tíl å se det enkelte barn og forelder. Tid tíl å

yte kvalítet i form av språktrening, atferdsproblemer osv.

Det er viktig at foreldrene føler seg trygg på at deres barn har det godt når de forlater barnet i
barnehagen. Vi har en barnehagelov som i formålet sier:

Barnehagen skal i samarbeid ogforståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, ogfremme læring og utdanning som grunnlagfor allsidig utvikling.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon,
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nesteJqærlighet, tilgivelse,
likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er
forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og
utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle
grunnleggende kunnskaper ogferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og
forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tilit og respekt, og anerkjenne
barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et
utfordrende og trygt stedfor fellesskap og vennskap. Barnehagen skalfremme demokrati og
likestillng og motarbeide alle former for diskriminering.

Dette er intensjonen og formålet med barnehageloven - og da må vi legge tíl rette for at de
ansatte skal få gjort jobben sin.

Vi i Fagforbundet ser det som høyst nødvendig å opprettholde dagens nivå av voksentetthet.
Det er faktisk slík at vi går med minimumsbemanning i dag - å kutte mer víl ikke tjene oss
som kommune. Vi må satse på barna og fremtiden!

Fagforbundet Fauske v/ Linda Salernonsen
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JournalpostID: 12/10251 Dato: 22.11.2012

UTTALELSER FRA SU ANGÅENDE BUDSJETT 2013

Budsjett 2013

Samarbeidsutvalget i Eríkstad barehage hadde møte 21. november 2012 og gikk gjennom
Rådmanens forslag tíl budsjett for 2013.

Vedtak fra SU sak 25112:
SU tar Rådmanens forslag tíl budsjett for 2013 tíl orienteríng. SU er bekymret for
konsekvensene av forslaget tí å legge ned en småbarsavdeling, og forslag tí
reduksjon i stílinger på avdelínger av følgende grunner:

. Nedleggelse aven småbarnsavdelíng víl gi uheldige konsekvenser for
eventuelle ny tílflytere tí Fauske, og víl gjøre det vanskelig for arbeidstakere
som har bar født etter 1. september å komme tilbake tiljobb etter endt
svangerskapspermisj on.

. Reduksjon i stílUnger på avdeUnger víl gi mindre voksentetthet, og dermed

mindre tid tíl hvert enkelt bar.
. Reduksjon i stílinger kan resultere i et uforsvarUg antall ansatte påjobb i

forhold tíl antall bar i barehagen på begynnelsen og slutten av dagen. Dette
kan igjen resultere i redusert åpnÍIigstíd for å ivareta baras sikkerhet.

. Reduksjon i stillnger kan resultere i mindre tid tíl oppfølging avenkeltbar
som har behov for ekstra hjelp og støte (Tidlig Innsats).

. Reduksjon i stílinger víl medføre større belastning på personalet. Dette kan gi
økt sykefravær, som igjen víl gi større behov for vikarer. Vikarer er ofte nye og
fremmede for barna.

Fauske den 22. november 2012

Elísabeth Fremstad Hardy
Leder Samarbeidsutvalget

Karen Ro
Sekretær
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J.nr. Ark. Dato: 21.11.12

KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2013 fra SU ved Valnesfjord barnehage

SU vil først vise til (Nisjon Fauske mot år 2025)) , folkehelsekommunen der alle trives.

(Budsjettetforslag 2013 side 10)

Overordna mål der er ((Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord
og Sulitjelma til samfunn der det er: God folkehelse, vekst i næringsliv, vekst i folketall, gode
tjenester.

I tillegg vil SU vise til ((Målsetting for de kommunale barnehagene)) der følgende
målsettinger skisseres:
a) Videreføring av ieD P

b) Det skal jobbes aktivt med tidlig innsats
c) Det skal jobbes aktivt med nærværsarbeid
d) Sykefraværet skal ned mot 7 %.

Valnesfjord barnehage er en barnehage i ei pendlerbygd, der svært mange av barna er til
stede i hele barnehagens åpningstid, fra 7.00 til 16.30. Ved så lang åpningstid vil det på hver
avdeling være bare en eller to voksne på jobb store deler av dagen. Kun i ca 4 av dagens 9.5
timer er det tre voksne samtidig på jobb pr avdeling. I disse timene skal det awikles møter,
pauser og evt. kursing.

Dersom 10 % bemanningsreduksjon skal gjennomføres vil det i stor grad forringe kvaliteten
på det tilbudet barnehagen kan gi. Det vil bli større press på hver enkelt ansatt, perioden der
ansatte er alene på jobb vii bli utvidet og barnehagen vil i større grad bli en
oppbevaringsinstitusjon og ikke et pedagogisk tilbud. Enhver reduksjon i voksente.tthet vil gi
negativ effekt på sikkerheten til barna.

Ved lavere voksentetthet vii det også bli vanskeligere å gjennomføre målsettingene om
videreføring av ICDP, Tidlig innsats, og aktivt nærværsarbeid.
SU vii uttale at en direkte konsekvens av rådmannens budsjettforslag vii være å redusere
åpningstiden ved Valnesfjord barnehage, noe som vil gjøre situasjonen umulig for pendlere.
Ut fra dette vil SU ved Valnesfjord barnehage på det sterkeste oppfordre kommunestyret til
å opprettholde tjenestetilbudet og bemanningsnormen på dagens nivå. Sett i forhold til
vedtatt handlingsplan for tidlig innsats burde heller bemanningsnormen økes.

SU har i tilegg brukertilpasning som et overordna måL. Budsjettets målsetning om vekst i
næringsliv"vekst i folketall vii ha større sjanse til å lykkes dersom bL.a barnehageplass er
tilgjengelig. Mangel på dette kan stå i veien for tilflytting. Dersom et barn er fØdt
2.september kan det risikere å måtte vente et helt år påbarnehage.plass dersom den
foreslåtte ordning innføres. Med bakgrunn i dette vil SU opprettholde ordningen med
fortløpende tildeling av barnehageplass, selv om barnet er født etter 1. september.

Leder SU Valnesfjord Barnehage
Jan Aríld Bergh

Sekretær
Laíla Olsen Finvik

Telefon: 75604190 (barnehage) 75604272 (Kosmo)
75604191 (kontor)
E-post: valnesfjord. barnehage(gfauske. kommune. no
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ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016

Sammendrag:

Vedlagt lígger rådmanens forslag tíl årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2014- 2016.

Forslaget fremlegges i Parssammensatt utvalg til oríenteríng.

INNSTILLING:

Parssammensatt utvalg tar saken til oríenteríngen

J

PART-01S/12 VEDTAK- 26.11.2012

Øystein Gangstø (ttdanningsforbundet) og Linda Salenionsen (Fagforbundet)

foreslo:
Parsamensatt tar Rådmannens budsjett tíl orienteríng med følgende anodning til
Kommunestyret:

. Voksentettheten i de kommunale barehagene forblír på dagens nivå

. Det bør settes ned en arbeidsgruppe sammensatt av administrasjon og tilltsvalgte

som har tíl hensikt og jobbe med ((lærværsarbeid)) - målet er å få ned
sykefraværstallene i Fauske kommune (jfr. IA~avtaien)

. PPT bør driftes slík den gjøres i dag. Det er en fordel for brukerne og samarbeide
interkommunale om spesialtjenester, da det sikres god kvalitet, høyt
kunskapsnivå og reduserte kostnader.

. Pleie og omsorgssektoren må få mer fokus på Folkehelse og tidlig intervensjon.
Samarbeid mellom ledelse og tílitsvalgt vil gjøre at man kan stare dette arbeidet
umiddelbar.

. En bør opprettholde kulturílbudet i Valnesfjord. Å legge ned ungdomsklubb og

biblíotek er ikke tjenlíg i en bygd som er i stor fremvekst.
. Kostnadene ved en storskole viser seg å blí aven slík karakter - at dette víl gå ut

over driften tíl Fauske kommune i fremtiden. Partsamensatt ber kommunestyret



få fullstendig oversikt over kostnadene forbundet med nybygg sett opp mot en
optímalísert dríft av dagens struktur - slík at man er sikret en korrekt dríft av

FauskeskoIene i fremtiden.

Innstílingen ble enstemmig vedtatt.
Utdanningsforbundet og Fagforbundets forslag vedlegges saken.

VEDTAK:
Parssamensatt utvalg tar saken tíl orienteringen.

Følgende følger saken:
. Voksentettheten i de kommunale barehagene forblír på dagens nivå

. Det bør settes ned en arbeidsgruppe sammensatt av administrasjon og tílitsvalgte
som har tíl hensikt og jobbe med ((lærværsarbeid)) - målet er å få ned
sykefraværstallene i Fauske kommune Gfr. lA-avtalen)

. PPT bør dríftes slík den gjøres i dag. Det er en fordel for brukerne og samarbeide
interkommunale om spesialtjenester, da det sikres god kvaHtet, høyt
kunskapsnivå og reduserte kostnader.

. Pleie og omsorgssektoren må få mer fokus på Folkehelse og tidlíg intervensjon.

Samarbeid mellom ledelse og tílitsvalgt víl gjøre at man kan starte dette arbeidet
umiddelbart.

. En bør opprettholde kulturtílbudet i Valnesfjord. Å legge ned ungdomsklubb og
bibliotek er ikke tjenlig i en bygd som er i stor fremvekst.

. Kostnadene ved en storskole viser seg å bH aven slík karakter - at dette vil gå ut
over drften tíl Fauske kommune i fremtiden. Partsamensatt ber kommunestyret
få fullstendig oversikt over kostnadene forbundet med nybygg sett opp mot en
optimalísert drft av dagens struktur - slík at man er sikret en korrekt dríft av
FauskeskoIene i fremtiden.


