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BETALINGSREGULATIV 2013

Vedlegg: Betalingsregulativ 2013.1
Beregning av vangebyrer 2013
Beregping av a"løpsgenyrer 2013

Sammendrag:

Rådmanen har lagt inn en økning på deflatoren i statsbudsjettet på 3,3 %. Hvis det er andre
endringer enn dette, frainkonier d.e under saksopplysninger.

SaksøpplysnInger:

BetaliuK;ssats:cr kultur ØK; idrett

Utleie kommooale bygg og anegg på kultur og idrettsområdet:

Fauskeckoniune har utleie av fø1gende kulturbygg Og idrettsanlegg, utover skolebygg:
Teletunet kultur~ og aktivitetssenter
Fauske kino
GyIastikksaler
Idrettshall
Fotballbaner
Storsal Ungdoniens hus
Fotballbaner og løkker
Ungdomsklubber

Fauske koniune har over en lang tidsperiode hatt retningsgivende prinsipper for utleie av
koniunale bygg. Et av prinsippene har vært at Koniunens frivilige og ikke-koniersielle lag
og foreninger for bar og unge skal ha gratis lokaler i koniunens bygg og anlegg til sine faste
akiviteter/undervisning. Ràdmanneii foreslàr at det inføres betaling for barn og unges bruk av idrett
og kulturbygg i Fauske kommune, gjeldende forn 2014. Sammen med Idrettsràdet og frivilige lag og
foreninger utarbeider ràdmanen et forslag til praktisk gjennomføring som fremlegges til politisk
behandling høsten 2013.



Kommunen har også tilrettelagt for preparering av lysløyper/alpinanlegg som er private, ved at
aktuelle idrettslag får dekt bensinutgifter/strømutgifter. Dette foreslås ikke videreført fra 2013.
Mange av disse bruerstedene/anleggene har spesialavtaler/kontrakter knytet til spesielle
forhold. Rådmanenskal i 2013 rydde opp i disse avtalene og jobbe for terminering av disse
avtalene.

For øvrig videreføres prinsippene om at:
Lag/foreninger/arangører som driver undervisning etter prinsippene i
"Voksenopplæringsloven" skal gis fritak for leie til faste ukentlge aktiviteter. Her
strames dette inn i henhold til forskrift. Kommunen dekker kun utgifter for
kurs/akiviteter som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisnip.gsferier
untatt, og som ikke varer lengre enn til kL. 21:00,jf. forskrift om studieforbund og
nettskoler, av 18.09.2009.
Pedagogisk tilrettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie.

Disse prinsipper foreslås som retnngsgivende for 2013 også.

Tidligere år har det vært spesifkke utieiesatser som er forskjellg fra midtuke,og helg.
Dette er noe som har hengt igjen fra tidligere år, når det var egen vaktmestertjeneste ved de
enkelte bygg. Dette er nå falt vekk. Det foreslås derfor en fast pris, som er et snitt av de ulike
prìser som har vært tidligere, og den generelle økningen er på 3,3 %, Og basert på de
retningsgivende tall fra statsbudsjettet for kostnadsvekst i 2012.
Det foreslås imidlertid en økt pris for foreninger/lag/arangører som kommer utenom Fauske
kommune.

Nye retningsgivende prinsipper tilføres også:
Ved ikke~koniersieiie arangementer i faktureres bruerne for maksimalt 10 timer per
døgn.
Rådmanen gis fullmakt til å vurdere at for særskilte grupper kan satsene for, og
eventuelt frìtak for leie skje.
All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret (også i idrettsdelen av
skolebygg).
Koniersielle titakandre arangementer ~ leiepris etter avtale

Oppsummering av retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg/idrettsanlegg i
Fauske kommune:

. Treningstimer/øvingstimer i koniunale bygg og anegg kan tildeles til lag og foreninger.
Alle bruere må betale leiepris.
Lag/foreninger/arrangører som driver undervisning etter prinsippene i
"V oksenopplærìngsloven". Her strames dette inn i henhold til forskrift. Kommunen
dekker_koo_utgifter_for_kursLakthtiteter_som_ayholdeiLpållYeniager i undervisningsåret,

undetvisningsferier unntatt, og som ikke varer lengre enn ti kL. 21 :00, jf. forskrift om
studieforbund og nettskoler, av 18.09.2009.

. Komiunens egne arrangementer fritas for leie i egne bygg og anlegg

. Pedagogisk tirettelagte publikumstiltak og politiske aktiviteter skal ikke betale leie.

. Ved ikke-kommersielle arrangementer i faktureres bruerne for maksimalt 10 timer per

døgn.

(
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i . Der lagene/foreningene trener/øver med blandede aldersgrupper, dvs både voksne og

barungdom, bestemmes prisen etter gruppas forholdsmessige aldersfordeling.
. Rådmanen gis fullmak til å vurdere at for særskilte grupper kan eventuelt fritak for leie

skje.
. All utleie av gymsaler etter kl 16:00-23:00 skjer via idrettskontoret.
. Kommersielle tiltak/andre arrangementer - leiepris etter avtale

Kontingent kulturskole
Elevkontingenten i KulturskoIen er i 2012 på kr 2390,- pr år. Denne er lik for både voksne og
bar.
På grunn av ulik lengde på de enkelte semester er prisene for de enkelte semester ulik.
Det tilstås moderasjoner på 50% søskenmoderasjon (foresatte må dokumentere at barna er
søsken), og 25% moderasjon på øvrige aktiveter, hvis eleven deltar på flere
kultuskoleaktiviteter.
Ved fravær av lærer utover 2 leksjoner pr semester gis det forholdsmessig reduksjon i
kontingenten.
Kontingenten foreslås økt med 3,25 %.
KulturskoIen selger også tjenester til lag og foreninger, skoler og båiehager. Det er et eget
prisregime på dette salget.

Gebyrreg;ulativ for enhet Plan/utvikling;

For å konie på nivå med nabokoniuner er det foreslått prisøknng utover 3,3 % på flere av
tjenestene som kommunen utfører.

Det er også foreslått innørt gebyrer på tjenester som tidligere ikke har vært gebyrbelagt:

Matrikkelovel1
Forslag:
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

Plan~og bygningsloven
Forslag:
Ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter at tilatelse er gitt kr 2.000.
Delingssøknder etter PBL-l m regulert område/ureguert område 2.000/3.000.

Gebyr for dispensasjoner etterPBL som krever full høringsrude kr 3.000
(byggesaker, plansaker og motorferdsel i utmark).

Feieavgift
Avgiften økes med ca. 6 %. Avgiften har vært den same siden budsjett 2008. Beløpet justeres
nå til nivået Som Salten Bran oppgir.

Vanng;ebyret:



Vanngebyret foreslås økt med 5 %.

0,

Med bakgrnn i at kommunen har investert i nytt vanbehandlingsanlegg i Valnesfjord påvirker
dette kostladsbildet som legges til gru for beregning av vangebyret. I tilegg tar prisøkningen
høyde for lønns- og prisvekst.

Tidligere sats: kr. 2300,-/år Ny sats: kr. 2415,-/år

Avløpsg;ebyret:
Avløpsgebyret foreslås ikke økt.

Dette skyldes forholdsvis lave kostnader til avløpsutbygging de senere år. Det forventes en
økning i årene framover blant anet pga bygging av nyt avløpsrenseanlegg i Østerkløft.

Slanig;ebyret:
Slamgebyret foreslås økt med 25 %.

Øknngen skyldes itigåelse av ny kontrakt (taneavtale) på tøniing av slaitaner som

medførte betydelig høyere priser.

Tidligere sats (tømming hvert år): kr. 1109,./år. Ny sats: kr. 1386,-/år

Hushøldninasaebyrer
Representantskap i Iris har vedtått ingen økning i gebyrene fra 20ì2.

.Rebtlingssatser Mil ø.øg. aktivitet
Økiingav satsene: .
Egenandel fra kr 160 til kr 200 for dagsentertilbud fra 3 g pr mnd
Egenandel fra kr 80 til kr 100 for dagsentertilbud fra 1 -~ g pr ind

Begruelsen for øknillgen er utvide tilbud til frokost servering ( fokus på ernæring til de eldre)

Betalingssatser før kommunale barnehager gjeldende fra 15.08.2013
I forslag ti statsbudsjett for 2013 foreslås det en videreføring av gjeldene betalingssatser i
barnehage med en måksimalpris på kr 2330,. for heltidsplass pr måned, og 25 630,- på årsbasis.
Det betales for 1 L måneder.

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune.



DRIF-I04/12 VEDTAK- 21.11.2012

Rådmanen la inn i betalingsregulativet under husholdningsgebyr ekstratømming og
hyppigere tømming.

Anne Grethe Lund (AP) foreslo:
Prinsippet om ikke-betaling for bar og unges bru av idrett- og kultubygg videreføres.
Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og
idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling.
De retningsgivende prinsippene må sees i samenheng med sak om framtidig
eiendomsforvaltning og sçik om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og
foreninger.

Jørn Stene (FL) foreslo:
1. Dagens avgiftspolitikk videreføres med en økning på 3,3 %.

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

3. Det innføres ikke betaling for bar og unges bruk av idrett og kultubygg i
Fauske kommune fom. 2014.

4. Betalingssatser for kommunale barehager gjeldende fra 15/8-2013.
Endringsforslag til punt 1:
Hel plass (100 %) ...... ......... ........ kr. 1930,-
Halv plass, (50 %) ....................... kr. 965,-

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 2013/2014
Endringsforslag til punkt 1 og 2:
1. Sats 1: Opphold O -15 t/u ................. kr. 500,-
2. Sats 2: Opphold 16 t/u og oppover ....... Kr. 1000,-

Anne Grethe Lund (AP) foreslo følgende endring i betalingsregulativet:
Pkt. 1.7

Treningssal (karate) settes til O.

Pkt. 1.8 Fauskebadet/Sulitje1ma Bad
Halvårskort settes til 2/3 av årskort for voksne og bar.
Studenter settes lik barn.
Barnas svømmeskole settes til O.

AP's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
FL's forslag pkt. 1 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer.
FL' s forslaKP-kt. 2 ble enstemmig vedtatt.
FUs forslag pkt. 3 ble forkastet med 5 mot 4 stemmer.
Betalingsregulativets pkt. 1.1 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativetspkt. 1.2 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL's forslag
pkt. 1.

Betalingsregulativets pkt. 1.3 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL's forslag
pkt. 1.



Betalingsregulativets pkt. lA ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 1.5 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 1.6 ble enstemmig vedtatt.
AP's forslag pkt. 1.7 og FL's forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt mot
betalingsregulativets pkt. 1.7.
Betalingsregulativets pkt. 1.8 med AP's endringsforslag pkt. 1.8 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulatìvets pkt. 1.9 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL's forslag
pkt. 1. .
Betalingsregulativets pkt. 1.10 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer avgitt for FL's forslag

"-

pkt. 1.

Betalingsregulatìvets pkt. 1.1 1 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 2 ble ensteniig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 3 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 4 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 5 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 3 stenier avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betaliiigsregulativets pkt. 7 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 8 ble vedtatt med 6 mot 2 stenier avgitt for FL's forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 9 ble ensteniig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 10 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 11 ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag pkt.
1.

Betalingsregulativets pkt. 12 ble ensteniig vedtatt.
Betalií1gsregulativets pkt. 13 med rå&nanens endring ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregu1ativetspkt. 14 ble enstertig vedtatt.

Betalingsreguativets pkt. 15 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets.pkt. 16 ble enstemmig vedtatt.
Betalingsregulativets pkt. 17 pkt. 1 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL' s
forslag pkt. 4.

Betalingsregulativets pkt. 17 pkt. 2, 3 og 4 ble ensteniig vedtatt;
Betalingsregulativets pkt. 18 pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL' s
forslag pkt. 5.

Betalingsregulativets pkt. 18 pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2013 for Fauske kommune med følgende
endringer:
PrinSippet om ikke~betaling for bar og unges bru av idrett- og kultubygg videreføres.

Rådmanen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kulturbygg og
idrettsanegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling.
De retningsgivende prinsippene må sees i sanenheng med sak om framtidig
eiendomsforvaltnng og sak om prinsipper for tildeling av kommunale tilskudd til lag og
foreninger.
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Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

Squashhall pr. time

135,-

70,-

0,-

139,-

72,-

Treningssal(Karate) 0,-

Pkt L 8 F k b d t S IT L B di

Beskrivelse 2012 Foreslått pris 2013
F L L d taLIs (e)a c

Bilettptis
Voksne

Bar
Studenter

Famile
Honnr

Kulturkortet

85

65

89

67

67

215
77

57

210
75

55

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670

Studenter 12 klipp 670

Honnr 12 klipp 722 722

Grupper over 10 personer
Voksne 70 70

Barn 45 45

Studenter 45

Årskort
Voksne 2600 2600

Bar 1760 1760

Studenter 176Ó

Honnr 2070 2070
Halvåtskort

Voksne 1350 1733
i Bar 90lf 117T

-----
I

I
Studenter 1173

i Honnr 1070 1380

Leie av terapibasseng 600 600

Grskolens bruk i



1--------
!

.1

Fauske 385 400
25 m. basseng pr
klassetime uladevakt 205 205
Terapibassenget pr.
klassetime uladevakt 560 560
Begge bassengene pr.
klassetime uladevakt

Trening voksne (pr time) 0,- 100

Svømmeskole (pr time) 0,- 0-,
(anses som koniersie1t)

Sulit.iclma Bad 2012 2013

Bilettpris
Voksne 48 48

Barn 20 20

Studenter 20
Kulturkortet 20 19

Klippekort
-20 klipp voksne 580 580
-20 klipp bar 225 225

-20 klipp studenter 225
GlUskolens bruk i 104280 104280

Sulitjelma

Årskort voksne 1440 1440

Halvåtskort voksne 765 960

Årskort bar 442 442

Halvåtskort bar 230 295

Årskort studenter 442

Halvåtskort studenter 442

Trening aktivitet voksne 0- 100,

(pr time)

Pkt 13 H h Id . b. us o Dlngsge iyrer

Ekstra Hyppigere
Størrelse Kommunalt Sum inkl tøinmingpr tømming
dunk 2013 tilegg Sum mva tømming
Gnugebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384

80 liter 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384



130 liter 2149 53,00 2202,00 2753,00 148 430

190 liter 2422 53,00 2475,00 3094,00 188 485

240 liter 2651 53,00 2704,00 3380,00 192 530

350 liter 3953 53,00 4006,00 5008,00 292 791

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00 408 1052

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dun eks.mva. og er uendret fra 2012.

FOR-155/12 VEDTAK- 26.11.2012

JorD SteDe (FL) foreslo:
1. Dagens avgiftspolitikk videreføres med en økning på 3,3 %.

,.
I

2. Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet.

3. Det innføres ikke betaling for bar og unges bruk av idrett og kulturbygg i Fauske

koniooe forn. 2014.

4. Betalingssatser for kommunale barehager gjeldende fra 15/8~2013.
Endringsforslag til punkt 1:
Hel plass (100 %) ........... ............ kr. 1930,-
Halv plass (50 %) ....................... kr. 965,-

5. Betalingssatser for SFO skoleåret 201312014
Endringsforslagtil punkt 1 og 2:
1. Sats 1: Opphold O - 15 tlu ................. kr. 500,-
2. Sats 2: Opphold 16 tlu og oppover....,.. Kr. 1000,~

c/_- .~L

Driftsutvalgets innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 stenier avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Koniunestyret vedtar betalingstegulativ 2013 for Fauske koniooe med følgendeendringer: .
Prinsippet om ikke-betaling for bar og unges bruk av idrett- og kulturbygg videreføres.
Rådmannen fremmer egen sak om retningsgivende prinsipper for utleie av kultubygg og
idrettsanlegg, gymsaler og idrettsdeler av skoler til politisk behandling.
De retningsgivende prinsippene må sees i sanenheng med sak om framtidig
eiendomsforvaltnng og sak om. prinsipper for tildeling av koinunale tilskudd ti lag og
foreninger.

Selvkostområdet reguleres i forhold til selvkostprinsippet..



Squashhall pr. time 70,- 72,-

Treningssal(Karate) 0- 0,-,

Pkt L 8 F k b d t S l"t" L B d-
BeskTi\ else 2012 Foreslått pris 2013
Fauskcbaclct

î3Í1ettpris

Voksne 85 89

Bar 65 67

Studenter 67

Famile 210 215
Honnr 75 77

Kulturkortet 55 57

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670
Studenter 12 klipp 670
Honnr 12 klipp 722 722

Grpper over 10 personer
Voksne 70 70

Bar 45 45

Studenter 45

Årskort
Voksne 2600 2600

Bar 1760 1760

Studenter 1760

Honnør 2070 2070

Halvåtskort
Voksne 1350 1733

Bar 900 1173

Studenter 1173

Honnr 1070 1380

Leìe av terapibasseng 600 600

Gruskolens bruk i
Fauske -------------- 385 ---------- 400
25 m. basseng pr
klassetime uladevakt 205 205
Terapibassenget pr.
klassetime uladevakt 560 560
Begge bassengene pr.



klassetime uladevakt

Trening voksne (pr time) 0,- 100

Svømmeskole (pr time) Oj- 0,-

(anses som kommersielt)

Sulitjelma Bad 20 1 2 201 3

Bilettpris
Voksne 48 48

Bar 20 20

Studenter 20
Kulturkortet 20 19

Klippekort

-20 klipp voksne 580 580
,.20 klipp bar 225 225

~20 klipp studenter 225

Gruskolens bru 1 104280 104280

Sulijelma

Årskortvoksne 1440 1440

Halvårskort voksne 765 960

Årskortbarn 442 442

Halvårskort bar 230 295

Årskortstudenter 442

Halvårskort stu.denter 442

Trening aktivitet voksne o~ 100,

(pr time)

Pk 13 Id .t. Husho tlllIgsgebyrer
Ekstra Hyppigere

Størrelse Kommunalt Sum inkl tømming pr tømming
dunk 2013 tilegg Sum mva tømming
Grugebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00 120 384

80 liter 1920 53jOO 1973,00 2466,00 120 384

13UIíter 212f9 --~~ 22Ui;UO 2753,UO 148 430

190 liter 2422 , 53,00 2475,00 3094,00 188 485

240líter 2651 53jOO 2704,00 3380,00 192 530

350 liter 3953 53,00 4006,00 5008,00 292 791

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00 408 1052

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dun eks.mva. og er uendret fra 2012.
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Even Ediassen
rådmann
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1. BETALINGSSATSER KULTUR OG IDRETT

1.1 Utleiesatserfor Fauske kino settes til:

Beskrivelse Pris 2012 lorcslått pris 2013
Leietakere fra koniunen Kr 2055,-pr døgn 2122,-.pr døgn
Leietakere utenom Kr 6035,-pr døgn 6234,- pr døgn
kommunen

1.2 Utleiesatser for Teletunet (leiepriser pr måned)

~
1.3 Utleiesatser fór storsal i Ungdommens hus (leiepriser pr time)

.

1.4 Utleiesatser for Ungdomsklubblokaler (ValnestJordog Fauske)
(leiepris.erpr time)

~.'.'.'.:=.'..'......'.'."'."'..'...".'..."...'...'..~............................Voksne . .. .. 83,- . . 85,- .

1.5 Utleiesatser for gymnastikksaler (leiepriser pr time) 

...........................1..........=............................................................................~
Trening voksne 83,- . 85,-.

1.6 Idrettshall (leiepriser pr time)

Beskri ve i se Pris 201 2 loreslått pris 201 ')
.)

-Trening vOKsne samfÕruKere -Kr 2Ô3- 1Ö'1-,

andre kommuner 1/1

Trening voksne samt brukere 93,- 96,-
andre kommuner 1/3
Trening voksne samt bruere 165,- 177,-
andre kommuner 2/3
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1-

.Videregående skole - 191,- 197,-
undervisning 1/3 - leien
reguleres fra skolestar
. Gruskolene 301.490,- 311.439,-
. Ul eiiier . rIS òa ãsbasisp p

1.7 Vestrnyra barnehage (leiepriser pr time)

Beskrivelse 2012 2013

13aiiettsall pr. time 135,- 139,-

Squashha11 pr. time 70,- 72,-

Treningssal(Karate) 0,- 40,-

1.8 Fauskebadet Oil Sulitjelma bad

8cskrI\ else 2012 Foreslàtt pris 2013
Fauskebadet

Bilettpris
Voksne 85 89

Bar 65 67

Famile 210 215

Honnr 75 77

Kultukortet 55 57
i

Klippekort
Voksne 12 klipp 868 868

Bar 12 klipp 670 670

Honnr 12 klipp 722 722

Grupper over 10 personer
Voksne 70 70

Bar 45 45

Årskort
Voksne 2600 2600

-- --------- -- ----- ____Bar ---- ------ ------ - --- ____t7_6Jt -- - --- -- ---- ----- - ___1760

Honnr 2070 2070

Halvårskort
Voksne 1350 1350

Bar 900 900
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Honir 1070 1070

Leie av terapibasseng 600 600

Grunnskolens bru i Fauske
25 m. basseng pr klassetime 385 400
u/badevakt
Terapibassenget pr. 205 205
klassetime uladevak
Begge bassengene pr. 560 560
klassetime uladevak

Trening voksne (pr time) 0- 100,

Svønieskole (pr time) 0,- 200

(anses som kommersielt)

Sulitjelma Bad 2012 2013
Billettpris

Voksne
Bar

Kulturkortet

48

20
20

48
20
19

Klippekort
-20 klipp voksne
~20 klipp bar

580

225

580
225

Gruskolens bru i
Sulitjelma

104280 104280

Árskort voksne 1440 1440

765 765

442 442

230 230

0,- 100

Halvårskort voksne

Árskort bar

Halvårskort bar

Trening aktivitet voksne (pr
time)
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i

I-~-----

I
i

1.9 Kunstgressbaner Iforballbaner - trening (leiepriser pr time)

l3eskri \' Ise Pris2012 Foreslått pris 2013
Trening voksne 1 ler O 100
Trening kunstgressbaner O 330
voksne

(På halv 
eller mindre bane endres prisene forholdsmessig

1.10 Kunstgressbanerlfotballbaner - pr. kamp

8cskrivclsc 2012 Forcslått pris 201 '"
_l

Seniorkamper kustgress 465,- 550,-

Seniorkamper øvrige baier 0,- 400,-

Ved tureringer og lignende
avtales pris med Parkog
idrettsadministrasjonen

1.11 Kulturskolekontingent settes til:

Beskri\ else Pris 20 I 2 Foreslått ims 20 i
'"
-:

ÖrcUnær .lhi1tlsk:olek:olltingent Kr 1015,- 11 10,-
høst
Ordinærkultuskolekontingent våt Kr 1315,- 1359,~

Salg av tjenester ti Fakisk lønnsutgiftpr time Fakisk lønnsutgìft pr time
skolerIbarehager
Salg av tj enester til organisasJ oner Kr 328,- pr klokketime + 335,- pr klokketime + evt
- voksne evt kveld-/he1ge- kveld~/helge~

lhidstilegg lhidstì1egg
Salg av tjenester til organisasjoner Kr 200,- pr klokketime + 207,~ pr klokketime + evt
- barnunge evt kvelds-/he1ge- kvelds-/helge-

/hytidstilegg lhidstilegg
Læremidler i forbindelse med Materiell-avgift. pr Materiell-avgift pr
kultuskoleundervisning semester kr 78,- for elever semester kr 81,- for elever

på biledkunst på biledkunst

Læremìd1er i forbindelse med Lærebøker/noterholdes Lærebøker/noterholdes
kultuskolleundervisning selv for elever på musìkk selv for elever på musikk

Prisreglement og rutinebeskrivelser for de ulike utleieobjekter og tjenester, skal gå fram av de
enkelte tjenesters serviceerklæringer, og bekjentgjøres.
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2 LEIESATSERFORSKOLEBYGG

1.

2.
3.

Klasserom pr. dag:
Klasserom nattovernatting:
Spesialrom, musikkom, skolekjøkken, filmrom m.m.

154 kr

66 kr
236 kr

3 GEBYRRGULATIV FOR OPPMÅLINGSSAKER M.M MED
HJEMMEL I MATRIKKLLOVEN

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskrftene § 16) fastsettes som
følger:

3.1 Oppretting av inatrikkelenhet

3.1.1 Opprøtting av grunneiendom og festegrunnPtmktfeste med oppmåUng kr. 7.000Punktfeste uten oppmåUng kr 5.000areal fra O - 500 m2 kr. 7.000
areal fra 501 - 1500 m2 kr. 13.150
areal fra 1501 - 2500 m2 kr. 16.090
areal fra 2501 m2 - øknng pr. påbegynt da. kr. 1.210

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

3.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
area1 fra O ~ 500 m2 .
areal frå 501 - 1500 m2
areål fra 1501 - 2500 m2
areal fra 2501 m2 - økning pr. påbegÝut da.

kr 7.000

kr. 13. 150
kr. 16. 090
Kr. 1.210

3.1.3 Oppmåling av llteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra O - 50 m2
areal fra 51 - 250 m2
areal fra251 - 500 m2
areal fra 501 - 1500 m2
areal fra 1501 m2~ øknng pr. påbegynt da.
O

kr. 2.100

kr 3.360

kr 5.808

kr 13.150
kr 1.21

3.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grueiendom.
volum fra O - 2000 m3
volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynte 1000 m3

kr. 12.736
kr. 1.210
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3.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksiterende jordsameie faktueres etter medgått tid - pris pr.time: kr. 822

3.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. Itilegg kommer tileggsgebyr for å
utføre oppmålingsforretningen på kr 2.500.

3.2.1 Avbrudd av oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar
seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller andre gruer ikke kan

fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1. 1 og 1.2.

3.3 GrensejuStering

3.3.1 GrUnneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med
inntil 5 % av eiendommens areaL. (maksimalgrensen er satt til 500 m2).

En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av
eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller

jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.areal fra O - 250 m2 kr 4.203areal fra 251 - 1000 m2 kr 7.260
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.

3.3.2 Anleggseiendom
For anleggs eiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av
anleggseièndoniens volum, men den maksimale grensen settes ti L 000 m3.

Volum fra O ~ 250 m3 kr. 1.593
Volum fra 251 ~ 1000 ro3 kr. 3.185

3.4 Arealoverførina

3.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skaloppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke
arealoverføring til veg- og jernbaneformåL.

--- - ------Areal-f1'a-O---2~O-m~------------- ------------kr--7-.960-- - --------------Areal fra 251- 500 m2 . kr 15.920
Arealoverføring pr. nyt påbegynt 500 m2 medfører en
øknng av gebyret på Kr. 1.210

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr 822 pr time.
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3.4.2 Anleggseiendom
For aneggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en anen,
- ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en
matrikkelenhet dersom vilkårene for samenføying er til stede. Matrikkelenheten skal
utgjøre et samenhengende volum.Volum fra O - 250 m3 kr 3.185Volum fra 251- 500 m3 kr 6.370
Volumoverføring pr. nyt påbegynt 500 m3 medfører en

øknng av gebyret på. kr. 1.210

3.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er

koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
For inntil 2 puner kr. 2.588
For overskytende grensepunkter, pr. punt kr 496

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, kr. 822 pr. time.

3.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 

koordhiatbestemt l eller.klarlegging av rettigheterFor inntil 2 punter kr. 5.316
For overskytende grensepunter, pr. pun kr 2.857

Gebyr for karlegging av rettigheter fakureres etter medgått tid, kr. 822 pr. time.

3.7 Privat grenseavtale 

For inntil 2 puner eller 100 m grenselengde

For hvert nyt pun eller påbegynt 100 m grenselengde

Billgste alternativ for rekvirent velges.

kr. 1.274
kr. 637

Alternativt ka.n gebyr fastsettes etter medgått tid, pris pr. time: kr. 822

3.8 Innløsning av festetomter under gnr.tOi bnr. 637lbnr. 638-
OpplYSningsvesenets fondBehandlingsgebyr kr. 2.548Tinglysing matrikkelbrev kr. 1.858

. 3.9 Matrikkelføringav oppmålinasforretning utført av Statens vegvesen
.L------------for-riks--og~fylkesveger-betales-tølgende-aebyr--pr.-tor-retni-ng ---------

Forretning som omfatter erverv av deler av 1~19 gteiendonier: kr. 2.864

Erverv av deler av 20-49 grunneiendommer: kr. 5. 729
Erverv av deler av 50 grueiendommer eller flere: kr. 8.593
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3.10 Medgått tid
For arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes gebyret på
grunnlag av medgått tid. Timesatsen er kr 822.

3.11 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbar er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt ti grnn,
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller
han/hun som har gitt fullmak, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under same forutsetninger og med bakgrunn i grgitt søknad

fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

3.12 Betalingstidspunkt
Kommunen vedtar at gebyret skal inneves etterskuddsvis.

3.13 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gaig forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av
saken, opprettholdes likevel gebyret.

3.14 Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr. 186
Matrikkelbrev over 10 sider kr 372
Endringer i maksìmalsatsenereguleres av Statens karverk i tak med den
årlige kostnadsutvìklingen.

Det påløper ikke mva.

4 BETALINGSREGULATIV FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM
BYGGETILLATELSE, UTSTIKKNG/
BELIGGENlETSKONTROLL AV BYGNINGER (PLAN- OG
BYGNINGSLOVENS § 33-1.

4.1 For byggesaksbehandling av rene boligbygg (nybygg i maks to etasjer)
betales pr.selvstendig boligenhet kr. 6.855
For hyter (fritidshus) betales kr 3.410
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4.2 For byggesaksbehandling av tilbygg. påbygg, større lagerbygg,
forretnings- og kontorbygg m.v.. betales gebyr etter byggets bruksareal
således:

fra til og med
O m2 50 m2 kr. 1.90050 m2 200 m2 kr. 85 pr. m2200 m2 400 m2 kr. 69 pr. m2400 m2 600 m2 kr. 57 pr. m2Alt over 600 m2 kr. 45 pr. m2

For hver etasje over og under 1. etasje betales 50% av ovennevnte satser.

For ombygging/rusendring betales 50% av ovennevnte satser.

4.3 For garasjer. uthus.naust. kaldlager og lignende betales:

O m2 til og med 70 m2 - kr. 1.900
70 m2 ti og med 100 m2- kr. 2.850over 100 m2 kr. 3.800

4.4 For.saksbehandling for arbeider etter § 20~1 som ikke måles etter
grunnflate. eller gjelder forstøtnhigstnur. innhegning. driftsbygninger i
jordbruket og lignende. 

er gebyret for hvert tilfelle kr. 1.900

4.5 For saksbehandling for arbeider etter § 20..2
er gebyret for hvert tilfelle kr. 1.900

4.6 For saksbehandling av meldinKssak
vedr. piper og ildsteder betales kr. 763
For saksbehandling av rte1dingssak vedr. rivingstilatelse betales kr. 763

4.7 For rene forespørsler betales intet gebyr.

4.8 For påvisning av bygningens plassering 

betales for bygninger med areal inntil 70 m2
inntil 200 m2
inntil 400 m2

kr. 2.458

kr. 4.932
kr. 7.377

13



over 400 m2 kr 12.268

For ny utstikking betales 50% av vanlig gebyr. For utstikking av ekstra kompliserte
bygninger kan kreves gebyr etter medgått tid.

For beliggenhetskontoll gjelder samme satser som for påvisning av bygningens
plassering.

4.9 Hvor byggetillatelse er gitt. men hvor bygningsarbeidene ikke kommer
i gang; innen 3 år.

kal byggherren ettergis 50% av det påløpne gebyr under pkt. 1 -4, og hele gebyret
under pkt. 7.

Dersom byggherren etter 3 år allkevel finner å bygge iht. tidligere gitte tilatelse,
uten endringer av tegninger etc., betaler han kun de resterende 50% under pkt. 1-4,
samt hele gebyret under pkt. 7.

4.10 Søknad om lokal godkjenning av foretak
pr. faglig leder/fusjon: kr. 1.900

Søknad om aIsvarsrelt når~aet fra før er gitt lokal eller sentral godkjennng av foretak:
kr. 509,- 

Personlig godkjennng ansvarsrett selvbygger: kr 763

4.11 Søknad om rammetillatelse:
kr. 763

4.12 Ferdig;attest for tiltak hvor det er gått mer enn 3 år etter tillatelse er
aitt

kr 2.000

1----

4.13 Deling;ssøknader etter POL §20-1 m
Søknad i regulerte område

. --Søknad~i~u1"Rgule1"t()m1"âde

kr 2.000
-- ~ - -kr-3.00D

4.14 Gebyr for dispensasjoner som krever full høringsrunde
kr 3.000
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4.15 Betaling av gebyr
Alle gebyrer skal betales til økonomiavdelingen etter regning sopp gave fra leder
planutvikling.

5 GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE
REGULERINGSPLANERlEBYGGELSESPLANERlNDRINGER.

Følgende regulativ legges til gru for gebyr:

5.1 Gebyr forbehandlin¡ av mindre vesentlige re¡uleringsendringer
kr 5.000

,

5.2 Gebyr for behandlin¡ av dispensasjonssØknader
settes til kr. 3.000

5.3 Gebyr for behandling av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner
settes til:

For enkel plansamensatt plan:
For krevende plan:

kr. 25.000
kr. 40.000

5.4 Behandlingutenom kommunen
Eventuelle kostnader ti behandling i organ utenom koinunen kommer i tilegg.

5.5 Gebyret forfaller til betaling som føl¡er:

Hele gebyret skal være innbetalt før plaiorslaget freines for planutvalget for 1. gangs

behandling.
~

Dersom det oppstår tvil eller uenighet om hvilken planategori det skal kreves gebyr for,
. _ _ _~vgjøresß~tt~_Cly_~~!l~st~l!t~~iig io.r plai~~er._____ .________ _ ________

Dersom sakskomplekset øker vesentlig etter høringsrude kan det faste utvalg for plaisaker
fastsette høere planategori.

Omfatter et privat planforslag områder/saksfelt av stor offentlig interesse å få regulert, kan det
faste utvalg for plansaker redusere gebyret med inntil 50%.
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Dersom en plaisak trekkes etter at den har vært til offentlig ettersyn og før saksbehandlingen
har staret, beregnes halvt gebyr.

6 GEBYR FOR BEHANDLING A V KONSESJONSSAKER OG
DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN

6.1 For behandling av søknader om delingssamtykke etter jordloven
betales det et gebyr på kr 2000,-.

. 6.2 For behandling av søknader om konsesjon
betales det et gebyr på:
a. kr 2500,-, saker medlav ressursbru (kan V$re nausttomter, tilleggsareal etc).
b. kr 5000,-, saker med høy ressursbruk (landbruseiendommer etc).

7 GEBYR FOR UTARBEIDING AV PLAN FOR SKOGSVEIER

For utarbeiding av plan for skogsveier betales det et gebyr på kr 8.250

8 GEBYR FOR BEHANDLING SØKNADER OM MOTORFERDSEL I
UTMARK

Gebyr for dispensasjon som krever full høringsrunde kr 3.000

9 PRISER TORGLEIE FAUSKE SENTRUM

9.1 Priser toraleie
Torgleie ~ sesong kr. 4.000
. SQniersesong l. mai - 30. september
. Vintersesong 1. oktober - 30. april

16



Torgsalg - dagleie kr. 500

9.2 Priser strøm
Sesong kr. 1.000
Dagleie kr. 500

10 BETALINGSSATSER - MAT LEVERT FRA FAUSKE
STORKJØKKN

10.1 Middag til paviljongene
Middag, normal porsjon, mldessert kr. 71.00 mlmva
Middag, stor porsjon, mldessert kr. 75.00 mlmva

10.2 Middag tilkjørt hjemmeboende
Middag mldessert kr. 71.00 mlmva
Middag uldessert til kr. 63.00 mlmva

11 FEIEAVGIFT

Feieavgiften for 2013 fastsettes til kr. 318,- (ekskl. mva) pr. pipeløp.

12 VANN-, A VLØP~ OG SLAMGEBYRER

12.1 Tilknytningsavgift (forskrift pkt. 7)

Vann Kloakk Sum in/moms
BolIehus (leieareal)
Minsteavgift opp til 100m¿ 4.052,00

--
3.421,00

-
9.341,00

Pr. mloverskNende 100 40,52 34,21 93,41

. Forretninesbvl!e (bruttoareal)
Minsteavgift opp til 100 ml 4.052,00 3.421,00 9.341,00
Pr. ml overskyende 100 40,52 34,21 93,41

17



utover 100 m
40,52 34,21 93,41

12.2 Årsavgifter (forskriftens pkt. 8)

Vann Kloakk Sum m/mva
Boliger opp ti 100 m2
Minsteavgift pr. år (2m3 pr. mZ) 2.415,00 1.543,00 4.948,00
Pris pr. mL over 100 mL 24,15 15,43 49,48

Forretningsbygg opp ti 100 mL

Minsteavgift pr. år (1,33 m3pr. mZ) 1.605,00 1.026,00 3.289,00
Pris pr. mL over 100 mL 16,05 10,26 32,89

Vannmåler
Pris pr. mj (minsteavgift = 200 mj lår) 12,08 7,70 24,73

Slainavgift Mlig, tømming hvert år 1.86,00 1.733,00

Slama"gift MUa, tømqiinl! 2. hvert år
Årsavgif pr. tank (iIîevespå~. halvår) 693,00 866,00

Slamavgift bvtter, tømmes 4. hvert år 

Årsavgift . 346,50 433,00

Ársleie for vannmåler forskriftens Pkt. 11.2
3/4 "kr. 127,00 159,00
1" kr. 175,00 219,00
1 Y2 kr. 333,00 416,00
2" kr. 609,00 761,00
Stenging/plom bering, åpnhig av bovedkran; kr. 322,00 pr. freine 403,00

13 HUSHOLDNINGSGEBYRR

Kommunalt Sum inkl
Størrelse dunk 2013 tilegg Sum mva
Grugebyr 1920 53,00 1973,00 2466,00

80 liter 1920 53,00 1973,00 2466,00

130 liter 2149 53,00 2202,00 2753,00

190 liter 2422 53,00 2475,00 3094,00

240 liter 2651 53,00 2704,00 3380,00

350 liter 3953 __J3,(l0 4006,00 5008,00- . ~ - ----~

500 liter 5258 53,00 5311,00 6639,00

Kommunalt miljøgebyr blir kr. 53,00 pr.dun eks.mva. og er uendret fra 2012.

18



r--- -----~-------

14 DIVERSE BETALINGSSATSER I PLEIE OG OMSORG

14.1 Paviljongene

Dagens sats i kr ./mnd Økes til kr./mnd
Husleie 3959,- (3039,-) a)1510,- 4090,- (3140,-) a) 1560,-

b)3016,- b)3115,-

(tall í parentes gjelder ektepar)

Der to beboere (ikke ektepar) deler leilghet vil husleie være:
a) Enkelt rom: kr. 1560,-
b)Stortrom: kr.3115,-

Det forutsettes at den enkelte beboer betaler medisinske forbrusvarer og legetjenester,
samt ordinær betaling for hjemmehjelpstjenester.

14.2 Trygghetsalarm

Leie inkL. utrykning økes fra kr .176, - pr/mnd til kr. 1 82, - pr/mnd. for bruere over 2 G
For bruere under 2 G kr.170,- pr.mnd. ink1.hjemmtjenester. Se rudskrv 1-6/2006

Ved tap av trygghetsalar eller alarapp må dette erstattes av bruer;

14.3 Hjemmetjenester

Grbeløpet pr. 01.05.2013 kr. 82 122

Utgiftstaket, månedsabonnement og timesats endres i takt med de maksimalsatser som
de sentrale retningslinj er fastsetter.

Nettoinntekt Utgiftstak/år Månedssats abonnenient Timesats
pr/mnd.

Inntil 2 G 2040,- l) 170,- (niax.pris

uavhengig av antall
tinier pr. mnd) 

2-4G 11808,- 984,- 2) 123,-
Over 4 G 18912,- 1576,~ 2) 197,-

----- ------
Maksimalsats i samsvar med det til enhver tid gjeldene statTIgÎasfsaffbetalingsfiik
3,3 % økning av satsene 2013
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14.4 Langtidsopphold

Som hovedregel skal ikke betaling overstige det som det koster å drive en
institusjonsplass, dvs.kurdøgnpris. Dersom en beboers inntekter medfører at
egenbetalingen blir høyere enn kurdøgnprisen, så er kurdøgnprisen det maksimale
vedkommende skal betale. Kurdøgnprisen beregnes på følgende måned: Netto
driftsutgifter for inst. (beboernes vederlagsbetaling holdes utenfor) delt på totalt antall
institusjonsdøgn for institusjonen.

14.5 Korttidsopphold

I Døgnsats: kr.133,- Dagopphold: kr.68,-

Døgnsatsen endres i tak med den maksimalsats som de sentrale retningslinjer fastsetter.

14.6 Avlastning

Opphold i institusjon for personer som på grunn av sykdom eller fusjonshemming har
privat hjelp i hjemmet. Formålet med ordningen er at pårørende og andre som har særlig
tyngende omsorgsarbeid for pleietrengende personer skal ha mulighet til å få avlastning
fra omsorgsarbeidet. Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastning.

14.7.Miljø/aktivitetstjenesten

Egenandel kr 200 for dagsenter tilbud fra 3 g pr mnd
Egenandel til kr 100 for dagsentertilbud fra 1 - 2 g pr mnd

Dette skal dekke trivselstiltak som servering av kaffe, kaker og lignende, samt tilbud til
frokostservering.

Det forutsettes at den enkelte bruer betaler for evt. kjøp av middag.

14.8 Fotpleie

Fotpleie: Ordinær timesats Kr. 405,-
--Fotpleie: - _. _.- _. .- Ulikespesialtakster-. - - ...

justeres
med + 3,3 % .
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!

.1 15 EGENBETALINGSATSER ENHET HELSE

IServicemedarbeider: I Installasjon trygghetsalar I Kr. 
279,-

16 HUSLEIE - KOMMUNALE GJENNOMGANGSBOLIGER

Kommunestyret vedtar en husleieøkning på 3,3 % for Fauske kommunes
gjennomgangsboliger, gjeldende fra 01.01.2013.

17 BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER GJELDENDE
FRA 15/82013

Følgende betalingssatser gjelder for perioden 15.08.2013-14.08.2014:
1. Hel plass (100 %) ..................... ............. ........ kr. 2330,-

Halv plass (50 %) ...... ............... ............... ...... kr. 1165,-

2. Det gis søskenmoderasjon for bar nr. 2 med 30 %
Fra bar nr. 3 og flere ytes 50 % reduksjon

3. Den eiielte barehages Samarbeidsutvalg fastsetter kostpenger ut fra selvkost.

4. Ordnìngen med enkelttimer /dager videreføres etter følgende satser:
Sats pr time Inrtil6 timer pr dag: 40,~ pr time

Sats pr. dag: kr. 200,~
Matpenger pr. dag: kr. 20,-

18 BETALINGSSATSER FOR SFO SKOLEÅRET 2013/2014

For skoleåret 2013/2014 økes satsene med 3,3 %.

1. Sats 1: opphold O - 15 t/u kr. 816,-
. . 2~Safs 2: oppnoia-ni-fluogoppovefla.-T42ó;.. . ... _......

3. Matpenger på sats 1 og 2 utgjør kr. 103,- og kr. 124,- og kommer i tilegg til sats for
opphold.

4. Der leksehjelpen er lagt inn i SFO tiden reduseres sats 1 og 2 med kr. 106,- pr. mnd.
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NORM FOR SOSIALHJELP 2013

Vedlegg: Ingen

Sammendrag:

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2008 ble det forutsatt at normen for økonomisk sosialhjelp
årlig legges fram som egen sak i forbindelse med neste års budsjettarbeid.

Sosial og helsedeparementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av
stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen trådde i kraft 1. januar 2010. Regelen om økonomisk stønad til livsopphold
er videreført med same innold som i sosialtjenesteloven. Nyt rudskriv av 22.06.12 er
utarbeidet og gjeldende (H35/2012). Fylkesmanen gjennomfører opplæring i nyttudskriv for
ansatte i NAV fram mot årsskiftet.

De veiledende retningslinjene er prisjustert i tråd med konsumprisindeksen for perioden 2002 til
2Ò 1 1, med untak av 2007 og 2009 hvor satsene ble hevet med 5 % utover prisstigning.

De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plìkt til å utøve skjønn ved vudering
av søknader om økonomisk hjelp. Videre står den enkelte kommune i utgangspuntet fritt til å
fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer
søkeren et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens §
18. NAV har både rett og plìkt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og
ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunt for det

skjønn som skal utøves.

Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier følgende:

o Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulìghet til å leve og bo selvstendig, og
fremme overgaig til arbeid, sosial inkludering og akiv deltakelse i samfuet.



o Loven skal bidra til at utsatte bar og unge og deres familier får et helhetlg og samordnet
tj enestetilbud.

o Loven skal bidratillikeverd og likestiling og forebygge sosiale problemer.

De veiledende statlige normene er supplert med mer detaljerte retningslinjer slik at kommunen
får en hensiktsmessig strutu på de lokale normene. Det har viset seg hensiktsmessig å operere

med kortidsnormnødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom, samvær med
bar og lommepenger ved opphold i institusjon. Retningslinjene er i de senere år regulert opp
med samme prosentsats som for de veiledende normene fra staten.

NAV Fauske har et systematisk fokus på bars situasjon ved karlegging og vudering av
økonomisk stønad til søkere med økonomiansvar for barn. Det tas spesielt hensyn til om det er
bar i husstanden ved vurdering av søknad til strøm- og husleierestanser. NAV Fauske utmàler
en uke ekstra livsopphold/stønad i henhold til normene nedenfor, til voksne i forbindelse med
julefeiring. For hvert bar i familien utmåles to uker ekstra utbetaling til jul etter nivå på
langtidsnorm for barn.

Fauske kommunes veiledende retningslinjer/norm for økonomisk hjelp til livsopphold, etter lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra 01.01.12

r
,

Langtidsnorm
Enslige 5.373,-
Ektepar/samboere 8.924,-

Person i bofellesskap/ samboer en pers 4.462,-
Barn O - 5 år 2.049,-

Barn 6 - 10 år 2.724,~

Bar 11 - 17 år 3.415,-

Korttid.shjelp/nød.hjelp
Enslig 2.790,-

Par 5.580,~

Barn O 5år
.

1.546,--
Barn 6 - 10 år 1.936,-

Bar 11 - 17 år 2.347,-

Hjèmmeboendelhybelboende ungdom 18
o 4.170,-over ar

Ved samværmed barn benyttes langtidsnorm pr. dag
- _JL-j åc( kr.Ji~,:"_pr,~øgn)_ - - - -- ---- --_._--- --- _2.019,:- -- - -- -

6 - 10 år (
" 91,- " "

) 2,724,-

1 1 17 år (
" 113,- " "

) 3.415,--

Lommepenger ved opphold. i institusjon 2.142,-

(kort opphold kr. 73,- pr. dag, kr 510,- pr uke)



I
i

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og
drikke, klær og sko, husholdningsarikler og hygiene med mer. Medier og kommunikasjon,
fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til bar og reiseutgifter (bru av offentlig kommunikasjon i
forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. rundskriv H-35/2012 punkt 4.18.2.28 -49.

Boutgifter, strøm og oppvaring, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i
kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrulaget for de veiledende
retningslinjene. Dette er forhold som vuderes særskilt.

Utgifter som i rudskriv H~35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i
utregningsgrulaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og
merkedager, fritidsutsty, spedbarutstyr, barnepass, skolestar, videregående utdanning, utgifter

ved samvær med barn, lege, psykolog, legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler,
flyteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold, og ellers særlige behov. Dette er utgifter som
avhengig av den konkete situasjon kan være en del av livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i
gruaget for utmåling av stønad. -

Saks behandlers vurdel"ng:

Det er saksbehandlers vurdering at de statlge normene med de lokale tileggsnormene daner en
hensiktsmessig økonomisk raie rudt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkete
og individuelle vuderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV -kontoret har
både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vuderinger skal
det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor
raien av gjeldende lov- og forskriftsbestenielser, og så langt som mulig foretas i samarbeid

med tj enestemottakeren.

Forholdet til andre statlige ytelser er også av betydning for vudering av størrelsen på
sosialhjelpsnormen, da det bør være et hensiktsmessig forhold, slik at individets basisbehov
ivaretas, samtidig som ytelsen motiverer til arbeid og aktivitet.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlge
normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

DRIF-I03/12 VEDTAK- 21.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommooestyre benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % øknng reguleres i
tråd med de statlige normene når disse er klar med virknng fra O 1. O 1.2013.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot :1 stemmer avgitt for FL' s forslag.



INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

FOR-154/12 VEDTAK- 26.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % økning reguleres i
tråd med de statlige normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske kommunestyre benyter de statlge veiledenc1e retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens nonner reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Even Ediassen
rådman
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BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan 2014~2016

Sainmendrag:

Se vedlegg.

INNSTILLING:

l. Strategisk innretning
a. Fauske koniuie har store utfordringer med å holdekorttroll på driftsutgiftene.

Dette blir et prioritert område fremover. Santidig skal Fauskekoniurte tilby
godt nok tjenestetí1bud tí1 befolkningen.

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

c. Samandlingsreformen ví1 kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oSs på oppgavene innen rus/psykiatri, sanit
øyeblikkelig hjelp.

d. Fortsatt implementering av Helse~ og omsorgsplanen. Fokus i 2013 ví1 være

morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien.
e. Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013 for å sikre

Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg til tUdelte midler. Videre støte utviklingen
innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor
gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernivået mellom

rådrnann og eriefsleder orgariseres i tre fagoriaoer ved at.erietene;
i. 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 Integrering legges inn under

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.
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11. VV A og Bygg/eiendom samt Planutvikling legges inn under en felles
kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunalteknske tj enester .

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

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjenning, detaljplaner mv.

l. Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.

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

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
1. Rådmanen ønsker å stare et arbeide med samlokalisert branordning og VV A,

samt utrede flyting av enhet VVA og Salten-Bran ut av sentr.

2. Økonomiplan 2014~2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retnngsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og investeringsramer som er nedfelt i forslag til
økonoiniplan for Fauske koniun~.

b. Fauske koniune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke
forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kune møe de økonomiske
utfordringene koniunen står overfor. Koniunestyret ber seg forelagt
utrednnger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kUne redusere drften
med 16,1 milL. 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 bamehagestrur
i Fauske kommune.

d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av
interkoniooalt samarbeid, heruder med fokus på brannberedskap og behovet

for koordinering melloin koniunene.
e. Koniun~styret ber radmanei: fortsette arbeidet med utredning av drift,

organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.
f. Koniunestyret bet også rådmanen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser

ii. Utleie av kommooale bygg til idrettslag, frivilige lag og foreninger
m. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvige kommuner i indre

Salten, altemativt skal driften gjennomgås og vuderes.

3. Budsjett 2013.

a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.
b. Budsjettramer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle

. enheter og må ikke _Qy:erskrides_utenatdel skjeret.ersamtykkefra bevilgende
myndighet etter fullmaker gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjett-
saker.

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

d. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas
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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. .

i. Eiendomsskatten skal utskrives etterfølgende satser, jf. § 11 første
ledd:

1. boliger 7 %0

2. verker og bruk: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. 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.

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.

i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger; .. ...
ii. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; .....

. g. For 2013 legges det opp til en samlet låneranie på inntil 45,446 mil. kroner.

Låneopptaket er fordelt slik:



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
.

Ve nte kostna de r s kol estru ktu r 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotba II ha IL 1880

Aksjon skolevei 200

Boliger Ta reveien 2000

To rgga ta 16 26000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000

Oppgradering maskinpark 2000

S(Jlitjelma Barnehage 500

Skilting 150

K(Jnstgress Finneid 900

Heis på sYkehjemmet 1200

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1000

Fi na niseri ngs behov (ex. Va nn/AviØp) 72 058

Mva kompensasjOn -14412

Br(Jk av i nvesteringsfond -15000

I nveste ri ngsti Is kw:ld husbanken -7200

Nye lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

Avløp 3000

NyeYAR lån -10000

T9t"lt nve 1M 2Qt3 -45446

Lånene gis løpetid i samsvar med koniunelovens bestenielser i § 50. I budsjett
og økonomiplan ~r avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

FOR-157/12 VEDTAK- 26.11.2012

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

l. Økonomí
Fauske koniune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta
går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet ti
nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og
å 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
vikarbruken utover budsjettet.

Det er fortsatt nødvendig med nedbemaning i kommunen. Rådmanens forslag legger til

grnn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer yterligere inn på bemanningen. Dette
øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milioner 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
vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra.

a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette
byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 milioner. Deretter fulfinansieres
skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmannen må ha full
fokus på å ferdigstile planeggingen i 2013. Skolen.skal ferdigstiles senest tìl
skolestar 2016.

b. Sttømsnes skole og flerbrushall planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske kommune har full barnehagedeknng. Vi har også stor fokus på tidlìg innsats. De
private og koniooale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortrinn sanenlignet med våre nabokoniuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tìldele barehageplass til bar født etter 01.09. strykes.

a. Kuttene til bamehagesektoren tilbakeføres.

b. Fauske.koniuiie skal ha full barnehagedekniiig som et klart mål

4. Helse og omsorg
a. DeIleusbQliger i Ei~veien

12013 prosjekteres demensboliger i Eiçiveien. Dette blir en storstilt satsing på eii
bedre omsorgfor den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette
prosjektet vil sette koniunen i front når det gjelder tilbud til denne
pasientgrUppen.

b. Omsol'gsbQliger

Det jobbes iiå med omsorgsbolìger i sentrm og på Strømsnes. Dette er prosjekter
som vìl kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske
helsetoo. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det
vises til bevilgning i budsjettet for 2012.

ç.. Sagatun~ .. .. ..~._.... ...
Det pågår nå undersøkelser og utredninger av gruforhold og tistand til huset.
Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal
videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tilbake. Da vil vi konie tilbake med finansiering av dette i
budsjettreguleringer.



NAV/praksisplasser
Rådmannen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale
virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltaelse raskt kan settes som
vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år).

5. Kultur
Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kultuarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært
opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode ramevilkår og
forutsigbarhet.

Fauske kommune er blitt 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 tilegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagani Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. 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
Åtsklassemønstring i SVøtning og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vil det konie enda flere betydelige arangementer i koniunen.
Det settes derfor aV kr. 350.000 til slike arangementelsom drftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturtilak reverseres.

b. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest ijunmøtet i kommunestyret hvor vi ta stillng

til 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
milioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gj ennOm det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten.

c. Sak Qm Kulturmidler

Det vil i januar konie en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og
foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av
midlene mot bar og unge. Tilskuddet til Boltanlia vil bli vurdert i denne
behandlingen.

d. Bibliotek i Valnesfjord

Biblioteket videreføres og drftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til
helsesenteret i Valnesfjord - 10.000 kroner.

e. Ungdomsklubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

f. Samfunnshuset ì Sulitjelma

Prosjektet med oppgradering av samfunnshuset skal dekke utgifter for inntil
150.000. D~tte dekkes av næringsfgudet.

6. Idrett
Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil
fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 milioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfalIsfondet. Bevilgning fotballhall- 5 milloner kroner.
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7. Infrastruktur
12012 bevilget posisjonen kr. 10 milionèr til diverse infrastruturtiltak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gjenstå utbedringer av siste tiltak j Sulitjelma som er et
spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette
gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbaken, toalettforhold ved Skihyta og
veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andeL.

Vi søker å løse saken om vare i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av
ferdigstilelse legges frem som egen sak innen 01.04.

a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milioner kroner
b. Øvrige veiprosjekter - 2.6 milioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentru.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
a. Ftièsfeltet utvikles i 2013 og kostiiaderbevilges av tomtefondetjfr.

budsjettvedtak 2012.
b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles i 2013. Dette er

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak.

9. Tilgjengelighet for alle
a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøekomme kravet til universell

utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning.
b. Isfrie fortauer vil bedre ftemkonieligheten i sentr betydelig for alle.
c. Utskifting av lyspunene ved veien, til LED lys øker sikt og dermed

fremkonielighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
utover rådmanens forSlag med kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter
for støte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova.

d. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr
4,1 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner kroner til fullfinansiering
av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskrdelsene til Erikstad gravlUId.

e. For å sikre best mulig 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 til behandling i god tid før sommeren.

10. Salg av bolig- og næringsarealer
a. I)etbygsjettereSlle4.salg ay bQ1ig~ 9gll~ringsllre_alerpa 10mUli0l1erlqQiier, 6

milioner av disse finansierer punt 7 - infrastruktur. Øvrige midler settes av til
fremtidige skoleinvesteringer .

b. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positvt. Vi
må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brues til nyetableringer.



11. Mineralstrategi
Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gaig med utvinning av våre
mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges
frem raskt for Stortinget og Fauske kommooe vil følge opp denne meldihgen når den
foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne
viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for
næringen til Fauske.

12. Talldel

Tiltak Økt Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt utgift

Barnebage 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslynge bibliotek 10

"

Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
ull2doiisklubb 179
H01tAnlia 40
FatiSkebadet 243 25
BrannstAsjoIken 600
Nealiemanning 1850
Bespatelse in,nkjfJp 1000
Reyetset1 kultUtkutt 450
Föritannskapets 627 r

di!iPosis.iöIk
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tilak 2013 2014 2015 2016
Veiprös.iekter Sulit.ielma 3400
øvriiie Vei investeringer 2600
Servicebygg ErikstAd 2000
Vestmyra skOlesenter 10000 165000 165000
VAlnesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall

"-AllaktivItetshus -" 2200 I"

Fotballhall 50001

Oppgradering til LED 5002 500 500 500
lys "

1 _ Bevilges over hjemfallsfondet



2 _ Bevilges utover rådmanens forslag

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

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
l. Strategisk innretning

a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene.
Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby
godt nok tjenestetilbud til befolkningen.

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

c. Samhandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt
øyeblikkelig hjelp.

d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være

morgendagens hjenietjeneste og demensboliger i Eiaveien,
e. Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organisatoriSke grep i 2013 for å sikre

Fauske koniune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen
og Sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler, Videre støtte utviklingen.
innenfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor
gjeldende driftsrammer. Den administrative organisering av ledernvået mellom
rådman og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene;

L Sykehjem, Hjenietjenester, Miljølhabiltering, Helse og NAV legges inn

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

IL Barehager, Skoler, Bare/famile, Kultu og Integrering legges inn under
en felles köniunalsj ef, Dette område benevnes heretter som Oppvekst.

111. VV Aog Bygg/eiendom samtPlanutvikling legges inn under en felles
koniooalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og

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

næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal,
byggegodkjenning, detaljplaner mv.

L Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur.

J, Det ansettes egen kommunikasjonsgiver som kan belastes næringsfondet
k Den interkommunale PPT -ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med

etablering av ny skolestruktur. Oppsigelsen gjøres betinget.
L. Rådmanen ønsker å stare et arbeide med samlokalisert branordning og VV A,

samt utrede flyting av enhet VV A og Salten.. Brann ut av sentru.

4. Økonomiplan 2014-2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts~ og investeringsramer som er nedfelt i forslag til
økonomiplan for Fauske kommune,
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b. Fauske kommune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke
forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kunne møte de økonomiske
utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt
utredninger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kune reduSere driften
med 16,1 mil. 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 barnehagestruktur
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 rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, ink kostnadsanalyser

ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivilige lag og foreninger
iii. Storkjøkken drft. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vucleres.

5. Budsjett 2013.

h. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tilak slik de foreligger.
1. 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 delegering av myndighet i budsjett-
saker.

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

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

eiendonier i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til koniooene §3,
første ledd, bokstave.

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § L L første
i

ledd:
1. boliger 7 %0

2. verker og bruk: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. 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 til prqfører pg Varaorclfører.
i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger; .. ...

iL Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger; .....
n. For 2013 legges det opp til en samlet lånerame på inntil 45,446 milL. kroner.

Låneopptaket er fordelt slik:



Ordinëlr investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1000

IT utstyr 2000

Vestmyra skole -

Va i nesfjord s kole/flerbruksha iI 1000

Ventekostnader skolestruktur 2000

Sulitjelma skole 27728

Fotballhall 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

Kunstgrass Finneid 900

I-ais påsykehja rnmet 1200

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1000

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

Mva kompensasjon -14412

arukëlv investeringsfond -15000

L nveste ri ngstils kudd husbanken -7200
.

NYe lån eks VA -35446

VA 2013 

Vann 7000

A"I(Ip 3 000

NYe VAR lån -lQ 000

Totalt r!yl;lan i013 -4544tì

LåIene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlg satt til 30 år.

Endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag:

1. Økonomi
Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drfta
går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til
nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og
å redusere kostnader.

Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruet 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 nedbemaning i kommunen. Rådmannens forslag legger til
gru en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer ytterligere inn på bemaningen. Dette

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

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

c. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette
byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 milioner. Deretter fullfinansieres
skolen med bevilgninger i 2014 og 2015. Dette betyr at Rådmanen må ha full
fokus på å ferdigstile planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstiles senest til
skolestart 2016.

d. Strømsnes skole og flerbrushall planegges i 2014.

3. Barnebager
Fauske koniune har full båtehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De
private og koniunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortrinn samenlignet med våre nabokommuner. Bemaningen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til bar født etter 01.09. strykes.

c. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføreS.

d. Fauske kommune skal ha full båtehagedekning som et klar mål

4. Ilelse og oinsorg
d. Deinensbøliger i EìRveìen

I 2013 prosJekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstil satsing på .en
bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette
prosjektet vil sette koniunen i front når det gjelder tilbud til denne
pasientgruppen.

e. Onisorg$boliger

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter
Som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske
helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det
vises til bevilgning i budsjettet for 2012.

f. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av gruforhold og tilstand ti huset.
Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår poliikk er at institusjonen skal
videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal
beb()erie flytesJilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i
budsj ettreguleringer .

NAV/praksisplasser
Rådmanen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale
virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som
vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen 18-24 år).



5. Kultur
Fauske kommune er en kultûrkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kultuarangementer i vår langstrake kommune. Vi er svært
opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode rammevilkår og
forutsigbarhet.

Fauske kommune er blitt 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 tilegg har vi blant annet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi
å støtte opp om og videreutvikle.

g. Store arrangementer

Det skal også i 2013 arrangeres store arangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemønstring i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vil det konie enda flere betydelige arrangementer i koniunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 til slike arangementer som driftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturiltak reverseres.

h. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stiling
til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådmanen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2
milioner kroner til 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 tilskuddene til lag og
foreniiiger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av
midlene mot bar og tige. TilSklddettil Holtanlia vil bli vudert i denne
behandlingen.

j. llibilotek i V4ÎJiesfjord

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

k. UngdOJn$klubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

l. Samfunnshuset i Sulitjelma

Prosjektet med oppgradering av samfushuset skal dekke utgifter for inntil
150.000. Dette dekkes av næringsfondet.

6. Idrett
Fal.~ke. el" en folkellelsekoffmJmeQggette arbei4et f()rtsetter. SJllslnKPåidrett vil
fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 millioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall - 5 milioner kroner.

7. Infrastruktur



I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infrastruturtiltak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et
spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette
gjelder parkeringsplassen i Dajå og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihytta og
veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler
bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andeL.

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

a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milioner kroner
b. Øvrige veiprosjekter - 2.6 milioner kroner.
c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum.

8. Boligpolitikk og utvikling av tomter
c. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr.

budsjettedtak 2012.

d. Den sosiale boligpyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstilles i 2013. Dette er
en betydelig satsing på boligsosiale tiltak.

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

utforming. Dette er en ganel sak som nå må finne sin løsning.
g. Isfrie fortauer vil bedre fremkonieligheten i sentr betydelig for alle.
h. Utskifting av lyspunene ved veien til LED lys øker sikt og dermed

fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
utover rådmanens forslag Uled kr. 500.000,-. Det avklares om det er muligheter
for støte til dette prosjektet, for eksempelgjennoin Enqva.

1. Tidligere bevilgning til Erikstad gravhind qg serviøebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et Servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr
4,1 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2iri1ioner krönertil fullfinansiering

av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund.
J. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen

komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske koniune. Denne
saken legges frem til behandling i god tid før sommeren.

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

milioner av disse finansierer pun 7 - infrastruur. øvrige midler settes av til
fremtidige skoleinvesteringer.

d. Det erst()fetterspørseletter meringsareaJerpå. Fauske. pene er nieget positivt. Vi
må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brues til nyetableringer.

li. Mineralstrategi

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



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

12. Talldel

Tiltak Økt Økt
utgift/redusert inntekt/redusert
inntekt ute:ift

Barneh3e:e 1300
Tilskudd 3rrangementer

350
Teleslyn~e bibliotek 10
Universell utforming 200
F.3uskeb3d,et
Bibliotek 76

un,'Ulomskhlbb 179
.HOlt3iiUà 40
F3Uskøhãdet 243 25
Brannstascionen 600
N edbemannbig 1850
BøspareIse innkiøp 1000
Reversert ktdturkutt 450
Formannskapets 627
disposis.i on
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmãniiøn

Tilak 2013 2014 2015 2016
Veiprøslekter$ullti elm3 3400
Øvri~e vei investeringer 2600
SetyiçebyggEri~t3d, 2000
VestmYnt skolesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall
Albtktivitêtshus 2200
FotbaìIhaU 50001

Oppgr~dei'ng til LED 5002 500 500 500
..... I.

lyS

1 -' Bevî1ges overhjemfallsfondet
2 ~ Bevilges utover rådmanens forslag
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1.0 Innledning

1.1 Nøkkeltall og forutsetninger

Veksten i kommunesektorens frie inntekter for 2013 tilsvarer 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 milL. kr i reduserte inntekter for Fauske
kommune. Reduksjon i inntektene gir store utfordringer i budsjettarbeidet.

Budsjett 2013 og økonomiplanperioden 2014-2016 har en ambisiøs investeringsplan med bL.a
oppføring av 2 nye skoler. Omfanget av investeringene vil legge ytterligere press på den
økonomiske driftssituasjonen gjennom økte kapitalkostnader frem mot 2017. Dette er
beregnet til 14,55 mil. kr i 2016 og til ytterligere 20,1 mil. kr i 2017. Rentenivået er lavt og
for 2013 forventes en rente på 3,1 % for lånemassen ti Fauske kommune. Renten forventes å
stige svakt i økonomiplanperioden. Avdragene øker med økt låneopptak. Alle nye lån tas opp
med 30 års løpetid.

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

Rådmanen foreslår flere tiltak for å redusere driftsnivået med totalt netto 10,9 mil. kr i
budsjettet 2013 Dette er ikke tilstrekkelig og budsjettet 2013 legges frem med et 2,9 mil. kr
effektiviseringsbehov. Dette må håndteres ved ulike budsjettreduksjoner på enhetene i løpet
budsj ettåret 2013.

Økningen av kapitalkostnadene fremover vil kreve driftstilpasninger. I 2016 har
effektiviseringsbehovet kommet opp i minst 16,1 milL. kr. som ikke er fordelt enhetene. I
2017 er dette økt til 21,7 mil. kr. I disse tallene er ikke kravet til avsetning tatt med.

Dette innebærer at en i kommende økonomiplan periode må utrede og gjennomføre flere
varige driftstilpasningstiltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå, kravet til
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 realistisk, gjennomførbart
og styrbart.

Videre satsning på Folkehelse
Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på bar og unge.
Budsjettområdet foreslås å disponere 1 mil. kr til ulike 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 stiger. For
Fauske Kommune vil dette påvirkes med en forventet økning for antall personer over 90 år for
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perioden 2009-2014 med 30% med en stabil utvikling i kommende år. Fòr samme periode
forventes det 23% økning for gruppen 70 til 74 år. Det vil igjen si at denne perioden vil gi en
økning både for de eldste eldre og de yngste eldre. Utviklingen vil holde seg i årene framover
med en eskalerende utvikling for aldersgrppen 80 - 84 for perioden 2019 - 2024 med rundt
27%. Disse utfordringene samen med utviklingen innenfor forløpsgruppen demente, som
dessverre viser seg å rame stadig flere yngre innbyggere, videreføres og det fokuseres på
områder som bla; boliger og dag/avlastningstilbud for demente samt styrket hjemmetjeneste.

Samhandlingsreformen
Samandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene rus/psykiatri samt øyeblikkelig hjelp i
2016. I dette perspektivet må vi som kommune invitere til 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 vil være morgendagens
Hjemmetjeneste og. Demens Boliger i Eiaveien.

Interkommunalt saiarbeid

Det omfatter bL.a. øyeblikkelig hjelp, legevakttjenesten, jordmortjenesten. Her er det også et
behov for å koordinere innsatsen mellom kommunene slik at begrensede ressurser settes inn i
et felles løft.

Orgalisatorisk styrking av helse og omsorg
For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen foreta en
organisatorisk styrking av ledernvået mellom rådmann og enhetsleder ved at enhetene
Sykehjem, Hjemmetjenester, MiljøIHabiltering, Helse og NAV legges inn under en felles
konstituert kommunalsjef. De.tte området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken
overføres fra enhet Plan og utvikling til Helse og Omsorg og det søkes samarbeìdmed øvrige
koniuner (i indre Salten). Et viktig element her er ernæringsperspektivet. Dersom det ikke er
mulig å få til et samarbeide med øvrige koniuner arbeides det videre med å vurdere hvordan
driften skal være.

Bemannngsprosìektet
Dette prosjektet vil fortsette med same fokus som i 2012. Rådmanen 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, heruder turusløsning.

Et sterkere fokus på eiendomsforvaltning
Fauske kommune arbeider videre med den helhetlge vurderingen av den kommunale
eiendomsmassen i kommunen. Målet med arbeidet er å få på plass en mer optimalisert drift av
kommunens eiendomsportefølje. Flere eksempler gjennom 2012 medSagatun, svømmehallen
og Vestmyra skole viser til fune at;vi som kommune mâ ta et grleggende ((Oppgjøf)) med
det manglende vedlikehold over år. Til siste møte før sommeren fremlegger rådmanen et
saksfremlegg til kommunestyret med et forslag om nødvendige endringer i organisering~ drift,
finansiering mv.
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Oppvekst bar og unge

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

For å understøte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmanen at enhetene bare og
famile, 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 tilbakefører dette til den kommunale strktur frem mot
etableringen aven felles se,ntrusskole i 2017.

Næringsutvikling
Fauske kommunes utøvende ledd i næringsarbeidet er Fauna KF. I tilegg vil enkeltfunksjoner
ligge i den øvrige administrasjon, og da spesielt hos PLU. Eksempler på dette er næringsareal,
kjøp av tomter, mv. Rådmannenforeslår at følgende områder gis en spesiell oppfølgning;

· Mineralutvinning Sulijelma

. Olje og gass (utvikling av næring knytet til disse områdene)

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

. E-6/RV-80 utenom sentr. Formanskapet har bedt om en utredning knyttet til
konsekvenser for omlegging av vei utenom sentru. En evt slik omlegging har stor
betydning ikke bare for Fauske, men også for Bodø mht transport/kommunikasjon.

Styrking av enhet Plan og utvikling (PLU) -
PLU må på en effektiv måte settes i stand til å håndtere næringslivets behov for utvikling av
næringsarealer, kjøp av areal, bygge godkjennng, detaljplaner mv.

For å understøte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmanen at enhetene VVA og
Bygg og Eiendom samt Plan og Utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Området
benevnes heretter Plan og koniooalteknske tjenester.

. PLU tiføres en stiling som planlegger. Denne bemanes gjennom interne

omrokkeringer. Dette vil rådmanen komme tilbake til ifm økonomimelding i 2013.
. PLU tilføres en stiling som prosjektmedarbeider for å kvalitetssikre matrikkelen.

Finansieres gjennom bruk av næringsfondet. Vedkommende ivaretar også innføring av
et nyt digitalt system beskrevet i neste pun (pkt d).

. PLU gis i oppdrag å anskaffe og innføre et system som tilrettelegger for sambruk av
informasjon og binder samen fagsystemene på PLU med sentrale kommunale
systemer som saksbehandling, økonomi og servicetorg løsninger. Dette systemet skal
utnyte data fra Matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de koniunale
registre. Dette arbeidet vil resultere i bedre data knytet til bygg og eiendom i
koniunen. Datasystemet skal kunne understøte; matrikkelsynonisering,
fakturering av komiooale gebyr, løsninger for V AR-området, bran og feiing og
eiendomsskatt.

. PLU gis i oppgave å implemenfefeByggsak (etpfogram som gir private og

næringsdrivende mulighet for å levere elektroniske søknader)

Midlertidig administrativ organisering i 2013
Rådmanen vil gjennomføre følgende midlertidige organisatoriske grep i 2013. Disse grepene
skal sikre Fauske komiune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler.
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I 2013 etableres det en prosjektorganisering innenfor de enkelte områdene for å få på plass en
ny permanent organisasjonsstrutur på ledelsesnivå. Samtidig beholder vi ordningen og
inndelingen med enheter. Gjennom dette arbeidet skal antallet lederstilinger totalt reduseres.
Kommunalsjefen gis overordnet personal-og resultatansvar for det enkelte område. Videre
samles enhetene Sykehjem, Hjemmetjenester, Helse, Miljølhabilitering, og NAV til en enhet
under en felles kommunalsjef. Enhetene Barn og famile, Barehager og Skoler samt enhetene
Kultur og Integrering samles under en felles kommunalsjef. Enhetene VVA, Bygg og
Eiendom samt Plan og utvikling samles under en felles kommunalsjef. Avdeling for idrett
flytes fra enhet Bygg/eiendom til enhet Kultur.

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

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

. Understøte ordfører og rådman i utøvelse av kommunens mediestrategi og

internkommunikasjon

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

. Utvikle bruen av sosiale rnedier for å koniunisere med befolkningen, (nåværende

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

. Understøte rekrttering gjennom bru av sosiale medier

Den interkommunale PPT ~ordningen sies opp og tilbakeføres i tak med etablering av ny
skolestruur. Oppsigelsen gjøres betinget av Fauske køniunes anodnng til styret om
endringer i arbeidet rned spesialundervisning i barnehager og skoler. Dersom styret i PPT
innen 31 mars ikke har koinet med et forslag til titaksplan for å løse de utfordringer som
Fauske kommune mener skoler og barehager står overfor mht spesialundervisning,
iverksettes oppsigelsen og Fauske kommune trer ut av den interkommunale PPT-ordningen på
det tidspunt som passer i forhold til arbeidet rned ny skolestruur.

Andre tiltak
. Oppreisningsordningen; Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mil kr i 2013 til å dekke

evt økonomiske krav ifm ((Den kommunale oppreisningsordnngen for tidligere
barevernsbarn og spesialskoleelever)). Erfaringer fra andre kommuner i Norge som
hargjennornført en slik ordning tisier et gjennomsnittlig beløp pr sak på kr 500000.
Finansieres gjennom bruk av fond.

. Utleie av kommunale bygg; Fauske kommune har gratis leie til barn og ungdom.
Denne ordningen foreslås vudert i 2013, slik at idrettslag og frivilige lag og
foreningerogsåmåbetale for leie av kommunale bygg fra 2014. Motivasjonen for å
vudere dette er todelt; det dreier seg både om å få inn de inntekter som.er nødvendig
for å vedlikeholde og drifte disse anleggene, samt at rådmanen er overbevist om at en
støtte grad av systematikk vil effektivisere utleiemarkedet.

. Kvalitetssikrng av eiendomsskatt vektlegges; Det etableres et eget

Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskattelovgivningen. Det etableres en rolle som
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eiehdomsskattesjef soin innehas av regnskåpssjefen. Deteralleredei 2012 etablert en
ordning hvor regnskapssjefen møter i Eiendomsskattenemuda. .

. Salten Brann og VV Afôreslâssamlokalisert; Rådmarmen ønsker åstareetarbeide

med å flytte enhet VV A og Salten Bran ut av sentrum. I dag ser vi at sentruniutvider
seg, og har behov for mere areaL. Deter ingen faglige grunner til at enhet VVA og
Salten Bran skal være lokalisert i sentru. Itilegg har enhet VVA behov for å samle
sin virksomhet på ett sted. Rådmanenelogså av den oppfatning aten nybranstasjon
også evt kangLplass tilambulansetjenestenpå Fauske.. I tilegg kan det være akuelt å .
søke samarbeide med nabokommuner for å senke kostnadene på drift av
brantjenesten,evtandretjenester som det kan samarbeides om. Utstyr for
branstasjoneni Sulitjelma sairlökaliseres på ett sted.

. Kompetanseplan; vi sarler og sentraliserer deler av midlene til kompetanseutvikling.
Ved gjennomgang av dette området i 2012 finner viatvi har avsatt omlag 4 milL. kr
til kompetanseutviklingspredt gj ennom hele organisasjonen. Vi reduserer med 0,5
milL. kr basert.på erfaringstall fra Inneværende år.

1.3 Tiltak2013

I budsjettetfor 2013 foreslår rådnanért ulike tiltak tilsvarende netto reduksjon på 10,9 mil.
kr. Dette omfatter en reduksJon på 9, låisverk - j fr tabell 1 , Tabell 2 og vedlegg 1. viser lille
tiltakene foreslått i budsjettet20130g økonomiplanperioden20 14-20 16. .

TabellI -- OVersikt sum tilták pr enhet 12013 for å justetenedkostnadene (ikt)

Tiltak2013 Antall årsverk Merknader

.._~..,.__~_.____-- _n~

-523120
-704 720

-140000
-iOn 217

~309900
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Tabell 2 - Oversikt alle tiltak 2013 for åjustere ned kostnadene (i kr)

Rådmannens stab

Reduksjon 1,3 årsverk -523120 Reduksjon av ikke besatte stillinger på serv.knt og pers avd
lØkning 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 Reduserer vedlikeholdet til en gang pr år
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.
Eiendomsforvaltn ing (Bygg-eiendom-Idrett)
Midlertidig stenging av Sulitjelma bad -196883 Som en følge av skoleutbygging Sulitjelma 

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. Ikke pliktig ytelse.
Virusprogram elevnett -3000 Går overtil et annet virusprogram
Skoleskyss - periodisk -20000 Endret skoleskyss som en følge bedre vei i Valnesfjord
Barnehager

Legge ned en småbarnsavdeling fra 15/82013
Halvårseffekt. Håndhever at en ikke har krav på barneh-plass for barn

-620561
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 pasienterfra Sagatun i 2013

Hjemmetjenesten

Midlertidig overflytting kostnader fra sagatun -1413141 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 pasienterfra Sagatun i 2013

Refusjon multidoser -7500 Tilpasset regnskap 2012

Økte inntekter -186650 Tilpasset regnskap 2012

Helse

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

Økt inntjening legetjeneser -354950 Ti I passet regnskap 2012

Miljø- og habiliteringstjenesten
BPA 115806 Et barn har behov for SPA 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 for forsikring

Reduksjon forsikring alle enheter -9OOO 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 -10 935 912
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Utgangspunktet for rådmanens arbeid med budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016 har
hlantannetvært følgende:

. Økonomiplanen for 2012-2015 ..

. Kommunestyrets budsjettvedtak 2012, med endringer/nye vedtak gjortiJøpetav 2012.

. . Kommuneøkonomiproposisjonen

. . Budsjettkonferanse oktober 2012

. Forslag til statsbudsjett for 2013

. 13udsjettprosessen 2013 i enhetene

Kommuneplan -langsiktig del 

Fauske koniuneharvedtattnykommuneplan, strategisk del for 20 12-2025. I planen
fremkommer følgendevisjouog'strategiske utfordringer som kommunen kontìnuerlìg skal ha
oppmerksomheten tettet mot.. .

. . .
Fâllske- foikehelsekoininuneD deralletrives

Overordnet mål - Fauske 2025
Fram mot år 2025 ska1vÎsammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til
samfu der det er: .

. godfolkehelse

. veksti nætìngslivet

. vekst ì folketall

i. gode tj euestef

.. Strategi 1 : F01kehelse
Sttategì2:Steds.:ogiiæringsutvìklìng -,dette sentraene

. Strategi 3: FI'vi1lig sektor.

. Strategì 4:0ppvekst,bo-ognærmiljø

. .Stri:tegi5: Den regìoriale dimensjonen

. . Strategi 6 : Miljø/energi, herunder nasjonalparker

. Fauske koniuneinã styre mot. en robust økonomi ved å.fastsetteen målsetting fOr
fremtidig ønsket kortigertresultatgrad. Målsettingensettestill% 12013. Denne økes
gradvis, og ateninneii 2020 oppnår en korrigert resultatgradpå3%.

. L økonomiplanen.2013-2016må enheteiie planleggegjenioinførbare tiltak for å
tilpasse seg kommunens forventede inntektsrammer.
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For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Spørsmålet er ikke hva
det koster - spørsmålet er hva har kommunen råd tiL. Inntektene til kommunen består primært
av rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og fordelingsmodeller.
Av andre betydelige inntektskilder, har kommunen inntekter fra kraft og eiendomsskatt.
Gjennomførte analyser av fremtidige inntekter i perspektivmeldingen 2013-2025 viser at
Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å opprettholde dagens
driftsnivå. Regnskapsresultat de senere år viser også at driften er for høy. Driftsnivå må
reduseres gjennom varige tiltak i enhetene for å tilpasses fremtidige inntekter og
investeringsnivå.

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 200 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 (statistisk sentral byrå). Utviklingen i
befolkningssammensetningen i perioden 2004-2012, viser en nedgang i gruppen 0-16 år med
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til sammen 256 personer. Samtidig viser gruppen 67 år og eldre en vekst på til 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 viktig bakgrunnsinformasjon i forhold til å foreta rette
prioriteringer i kommuneøkonomien. Isolert sett vil en økning i den eldre del av befolkningen
på bekostning av den yngre føre til en dreining i utgiftsbehov, slik at en større andel bør gå til
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 1 109 L 051 1054 1078 1086 1060
16-66 år 6261 6179 6076 5881 5746 5623 5508
67-79 år 1010 1 192 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 til ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands
flytting og netto innvandring. Prognose tallene som er vanlige å benyte er det såkalte
hovedalternativet - også kalt "Middels-modellen". Denne er også benyttet i økonomiplanen
2012-2015 og perspektivmeldingen 2013-2025. Det forventes at utviklingen i
alderssammensetning vil fortsette, men at det totale innbyggertallet er relativt 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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Oppsunertviserprognosen en forsterkning av den utviklingen vi har sett de siste årene med
en betydelig endring ialderssiimmensetningen i Fauske kommune i forhold ti tîdligere.
Denne.utviklingen vil fåkonsekvenser.fortjenestetilbudet, ved at tjenestetilbud ti
aldersgruppenO~ 16 årbøl reduseres, mens tjenestetilbudet til aldersgruppen over 67 år må
styrkes/stabilseres. Detataldersgruppen 16,.66 årviser en synkende tendens vil påvirke
skatteinntektene i negativ retning, noesoir også kan påvirke omfanget av tjenestetilbudet.

3;3 Nasjonaløkonomiske utsikter

Statistisk Sentralbyrås økonomiske analyserfor kommende økonomiplanperiodepeker mot
følgende hovedtendenser (Kilde SSB Økonomiske analyser 

4/2012):
. Langvarig moderat konjunkturoppgang
. Meget svake intemasjonalekonjuntUler ,
. HøY reallønisvékst og lavinfasj on

. HøY inntektsvekst i husholdningene bidrar til økt forbru

. Fortsatt høy boligprisvekst

. Kraftige konjurturimpulser fra petroleumsvirksomheten

. ModerIlt ekspansiv finanspolitikk

. Vekst i sysselsettingen og lav ledighet

. Lav norsk fente

Mer om forVentet. renteutvikling 
.

Utviklingen i rentenivå har stor betydning for nasjonaløkonomien. lhovedsak er det to
analyser/prognoser sOffer viktige iforhold til framtidig rentenivå i Norge. Dette er:. .

1. Norges bans forventinger omstyringsrenten;Norges Bank avholdt forrigerentemøte
den 20.juni2012. I konkhisjonen fra møtet ble styringsrentenholdtuendretpå 1,5 %.

Detble samtidig anslått at styringsrenten holdes på dagens iiivå frem mot årsskiftet,
mens det deretter anslås en gradvis økning mot eimer normalt nivå. Dét ble også
påpektstorusikkerhet omking utviklingen i Europa og at effekten av dette kan bidra

tí å holde Norges Bans styringsrente i ro.
2. Markedets egenforventningtil utviklingen; Markedets.egenoppfatning av utviklingen

kanJeses avpåde såkalte FRA~kontraktene som noteres daglig i markedet, og som
konket sier noe omhvaNIBOR forventes å ligge på fremover i tid. Disse vil alltid
reagere raskt på hendélseri markédet og kan derved svinge mye overtid. De viselnå
sori. ifjor en lavere .renteutvikling enn Norges Bank leggertil.gru,. og snittverdiene

for 2013 viser i øyeblikket ca. 1,96 % og for 2014 nærmere 2,20 %.

Det har vistsegat dénforventéde økningen i rentenivået har blittforskjøvetstadig lengre
frani i tid ögatkriseneiEUfortsatt skaper stor usikkerhet. )jet erderformye usikkerhet rudt
tidspunt fornår denne renteøkningen vil slå inn.

Tabell 6 ~ Forventet renteutviklingínnenfor 20% sannsynlighet i 2013 og 2014

Norges Bank . Markededsprising
anslag3mnd. NIBOR* anslag 3 mnd, NIBOR*

2013 . 2í63 % . 2,16%

2014 3,18%
~

2,40%
*Flytende rente mkl. margm-tillegg på 0,2
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3.4StatsbudsjettetZ013 .

Hovedpunkter
. Vekst i samledeinniekter 6,8 mrd. kr

. Vekst i frie inntekter 4,2 mrd. kr

. Skatteanslageteroppjustert med 2,6 mrd. kr i statsbudsjettet (engangsinntekt)

. KonuerÌ tileggtil varig oppjustering av skatteanslagetmed 2,3mrd.kriRNB2012

Den nominelle veksten i kommunesektorens frie.irntekteranslås til 4,1% i 2013, regnet
fra anslag på regnskap for 2012. Med anslått prisvekst i koinuuesektoren i2013 på
3,3% tilsvarer det en realvekstpå 0,8% Dette utgjør omlag 2,3 mrd. kr. Bet er da
tatt hensyn til at skatteinntektene for 20 12 er oppjustert niedvel 2,6 mrd. kr.

Anslaget på samlet pris- og løtisvekst(deflator)istatsbudsjettet for20l3 er3,3%.
I dette anslaget liggérdetinne en anslåttlønnsvekstpå4p:rosent. KommUIesektoren er
kompensert for anslått pds- og lønnsvekst innenfonle foreslåtte inntektsrainér for

2013.

L tilegg tiL det som defrieititéktene legger til rette for av vekst itj enestene, erdeUagtiri
midler til særskilte satsingedtienfor kOlIuneopplegget:

iielse.og omsorgstjenesten:

Tilskuddtil koinunene for etablering av dagtilbud til mennesker med demens
Regìeringenoppretteti2012et øremerket stimuleringstilskudd til kommunene for etablering
av dagtilbud til mennesker med demens. Målet er å innlemme tilskuddet i inntekts systemet og
å innføre en lovfestet plikt forkommllnene til å tilbydagaktivitetstilbudtilpersoner med
demens når tilbudet er bygget videre ut. Det foreslås åøketilskuddet medlOOmil1.kri2013.
Nødvendig opptrapping av årsverk knytettildagaktivitetsplassene er dekket innenfor veksten
ifrieiritelcer. .. ,. .
Investéringstilskuddtil konuÙnenetil heldøgns omsorgsplasser. .. . . .

. Regjeringen vil giinvesteringstilskuddti1byggingog fomyingav12 OOOheldøgns
oinsorgsplasserinnenutgangenav 2015, Og vil utvide ramene ytterligere dersom
søknadsinngangen frakommunene tilsier det. For ålegge til rette for fortsatt sterk
korrtmal satsing, foreslås 87 ,5 Ilil1.1d til 1750 heldøgns p1assedl0 13; Det foreslås
også å øke grensene for maksimal anleggskostnad for beregning av tilskudd fra 2,29 milL.
kr til 2,8 mil. kr. De maksirraletilskuddssatsehe heves dermed for omsorgsboliger
til kr 840000 og for sykehjemsplassertil krI 120000.

Endring. i. finansiering."". Innleiningavtilskuddtilkommunalt rusarbeidirametilskuddet
Regìeringen foreslår å innlemme333mill.ktoner av dagens tilskudd til kOinuna1t rusarbeid
i ranetî1skuddettilkommunerte fra 2013.

Samtidig ønsker regì eringen åstyrke kompetansen og utvikle gode samhandlingsiiodeller
gìennom å omdisponere og videreføre 

100 mil. kroner av dagens tilskudd til kommunalt
rusarbeidtilfølgende formål: økt rekrttering av psykologer i kommunene. (20 milL. kroner),
videreføring og styrking av dagens stirnuleringstilskuddtiletter- og videreutdaning (25 mil.
kroner.)
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Samhandlingsreformen
12012 ble det lagt inn veIS mrd. kr til kommunal medfinansiering og 560 mil. kr til
utskrivningsklare pasienter. Disse midlene ligger innenfor rametiskuddet til kommunene
og er prisjustert i 2013. Den særskilte kompensasjonen på 305 milL. kr til kommuner som
"tapte" på reformen, er prisjustert i 2013. Fordelingen mellom kommunene er den samme som
i 2012. Det er varslet at kompensasjonen skal ligge fast i tre år.

Det øremerkede tilskuddet til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp-tilbud som kom i 2012
trappes videre opp. Budsjettet i 2012 er 131 mil. kr, økes til 270 mil. kr i 2013.
Finansieringen av tilbudet skjer ved halvparen fra det øremerkede tilskuddet, den aidre
halvparen er midler fra regionalt helseforetak etter en samarbeidsavtale mellom kommune og
helseforetaket. Etter hvert som øyeblikkelig hjelp~tilbudet trappes opp, innebærer det en
avlastning av kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. For at kommunene
ikke skal dobbeltfinansieres, trekkes det i 2013 ut 83 milL. kr av rametilskuddet.

Ressurskrevende tjenester
Kompensasjonsgraden videreføres på 80%. Innslagspunktet prisjusteres til 975 000 kr.

Barnevern:
Styrki1igav kompetanse, stilinger ni.

Regjeringen foreslår å styrke det koniUnale barnevernet med yterligere 205 milL. kr i
2013. Kommunene skal kune søke om midler til stilinger, kompetansetiltak og etablering av
interkommunale samarbeid. Fylkesmansembetene behandler søknadene fra kommunene.

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

Tilskudd til økt lærertetthet i ungdomsskolen - fireårig forsøk
Regjeringen foreslår â bevilge 157 milL. kr i 2013 tì1 etablering aven fireårig
tilskuddsordnihg som et forsøk med styrket lærertetthet i UIgdomsskolen fra skoleåret
2013-2014. Kommuner som har ungdomsskoler med både gruskolepoeng UIder

. gjennomsnittet og gruppestørrelse over 20 elever per lærer, tilbys å være n:ed i prosjektet.

Innføring av kulturskoletilbud i skole/SFO
Regjeringen foreslår at det innføres én uketime frivilig og gratis kulturskoletilbud i skole
eller SFO-tiden på baretrinnet (1.-4. trinn) fra høsten 2013. Kommunenes merutgifter for
høsten 2013 er beregnet til om lag 72 milL. kr. Dette kompenseres ved.en økning i
rametilskuddet.

Rentekompensasjon for skole~ og svømmeanlegg
For 2013 foreslår regjeringen en investeringsramme på 1 mrd. kroner
med en budsjetteffekt på 20 mil. kr. Ordningen forvaltes av Husbanen.

Barnehager:
Maksimal foreldrebetaling i barnehage
Videreføre maksimalgrensen for foreldrebetaling på same nominelle nivå som i 2012.
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Det foreslãs å øke rammètilskuddetmed om lag 273 mil. kr i 2013 knytet til detteformålet. . .
Opptrapping av minimumstilskuddet ti1ikke~komiunale barehager
Det er foreslått å bevilge 58 milL. kr over rammetilskuddet til formålet i 2013
(halvårsvirkning). Minimumstilskuddblir da fra august 94% avkoÎIunalt nivå. .

Detvil fortsatt være høy pensjonspremie. Underliggende årsakertildet er :

. Lave renter ~ :redusert garantert avkastning .

. . Lav avkastning- reduserte overskudd i 2011

. Høy datolønnsveksti 2012

. Tilpasning til nyesoliditetskrav (Solvens Il)

I budsjettforslageternormalpremien for pensjonsutgiftene, basert på akua.rberegningerav
KLPogStatenspensjonskasse lagt til gru.

For private pensjonskasser som KLP, fastsetter koniUIa1-, og regiònaldeparementet
forutsetningene for beregning av størrelsen på den pensjonspremien som kOliunenskal
betale inn. I tilegg må selskapene selv leggeinrforutsetIiinger om administrasjonskostnader,
lønnsvekst og avkastningen på forvaltedepensjonsmidler.

For Statens Pensjonskasse gjelder egne regler. Den innbetaltepetisjonspremien skal dekke
løpendepensjonsutbetalinger,rnen. kanskje viktigst skal den også bygge opp enprerniereserve
som. er tilstrekkelig til å dekke alle fraitidige pensjonsutbetalin~et.

KLPs prognose for20 IJtì1sier en reduksjon avpensjoiispremien (inkl.arbeidstakersandel
2%) fra53,niil1. kr. i2012ti149,5mi1L kr. 12013. Bakgnuen for dette er en lavere
forventet lønnsvekst sanuenlignet med 2012. .

Premieavvik og 
amortisering 

Premieavvik. er. definert. som differansen mel1om.innbetaltpensjonspremie. til
pensjonSkasseneugenberegnet pensjonskostnadfastsa.tt ut fra kriterier fastsatt aV KöIIunal
og regional-deparementet. Hvis betaltpensj onspreriie overstiger pensjonskostIiaden rar vi et
positvtprenüeavvik, soniinntektsføresi sin helhet det året det oppstår. Dette akumulerte
premieavviketskalinüdlertidkostnaclsføresmed like deler over 15 år. (Over io år for
premieavviksom oppstår fra og med 2011.) For 2012 ble resultatetefpositvt rietto . .
premieavvik på14,4 mULkr. Prognosenfor201J tilsier yttedigete 6,5mil1.ipositivtavvik.

Rådmannen har i.ttådmed tidligere års.l'raksis ikke tatt dette .beløpetinni. budsj ettet. . Målet er
atkuniUIens dtift ikke pyhtes~rrêd denhe Inntekten, men afdet i~teaet ÎoreÚl,sen
budsjettregulering på slutten av året der hele beløpet settes av til regileririgsfondpremieavvik,
noe som krever at driften går iminimumbalanse. Dette har ikke skjeddpåtlere år, slik aten
har opparbeidet seg etakkumulertprel1ieavvik på 43,8 mil. kr i 2012. Dette må betales
tilbake, såkalt amortisering., .
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Dersom en fortsetter å pynte på regnskapet med positive premieavvik vil en inn få år få et
negativ netto avvik, dvs at en får en kostnad istedenfor en inntekt slik 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)

Akkumulert premieavvik utvikling mil. kr
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Det opparbeidede premieavviket er i realiteten det samme som et lån til drift. Som tabellen
ovenfor viser vil amortiseringen (((tilbakebetalingem)) i årene som kommer beløpe seg til ca.
4,8 milL. kr. pr år. Ved fortsatt bruk av positivt premieavvik vil kravet til tilbakebetaling øke.
Innen få år vil tilbakebetalingen kunne overstige effekten av positive premieavvik, slik at en
får en kostnad istedenfor en inntekt i regnskapet. Når dette inntreffer vil det ikke lenger være
mulig 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 fe llesutgifer (i mil. kr)

Budsjett 20121 Budsjett 20131 Budsjett 20141 Budsjett 20151 Budsjett 2016
1,2' 10,3' 10,3 10,3 10,3
~~~ ~4i _ ~4r _~~, _ ~4
-o l' -O l -O 1 -O 1 -0,1- ___o ____ __ J -1- J r - _I...r- -- ---,~,.-

Overtid_ ________ _ ____ ____ 0,5_ 0,5 Q,5 Q¿ 0,5Annen lønn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0- ------ --- -- ------ - -- - ---- - - - - -- - ---j- --- - - - __o, -- - --r- -- --- -T -Sosiale utgifter 2,4' 2,3j 2,3 2,3 2,3
------------.--.-----~------------ ----- - ----i --- -- - -- ------r ----- -------- -:-------- ---t----Kjøp som inngår i kommunal tjprod 8,3: 11,81 11,3 11,3 11,3
Kj~I?So;-i:statt_~á~~~~~iCt¡p.i~d_--_____ _~~~¡---~--:~-9!~~- _ __9~3! __ __ ~3:_ _ _ ~,?

Qverf~l!:gi:r________ ______________ ______..1,.i+________16,~i- ____ _16,~t___ __-!?,~+__.- __ .i~,~Finansutg 75,51 77,31 78,4, 80,3: 90,5
SUM UTGIFTER 118,9í 129,0: 129,4: 131,3: 141,5
Brukerbetalinger -21,0' -21,4: -211 -21,1' -21,1---------- ----- ------- -- ----- .-- -------- ________.L_ ----- ------1 -- - ----'=+ -----~- - ----

Overføringsinntekter -18,0! -23,3: -23,3 -23,3' -23,3
---------------- --- ------- ---- - - ------~- ----------r---- _52.~6i - -- t- - -----
Tilsk~dd fr~_stat,~~.!!!~~~,_priv~!r:____ ____ -~g_~_l _ _ ..52l,6~ ___ ____, .. ::~~~§l. _ _ -52).,§Finansinnt -48,7; -50,0; -49,5: -49,S! -49,5
SUM INNTEKTER -604,9i -616,4¡ -615,6i -615,6: -615,6
NETTO TIL DRIFTSENHETER -486,0: -487,31 -486,2: -484,31 -474,1
Justering felleinnt. ført på driftsenheter 26,21 5,91 5,91 5,81 5,8
Totalt til fordeling (jfr lA og lB) -459,81 -481,5! -480,3' -478,51 -468,3

Beskrivelse (mill kr)
Fast lønn
Vikarlønn-- -" -- -
~~i~s j on~.r syke pe ng~ r!~_~_~e! sp

Tabell 9 - Disponible fellesinntekter og fellesutgifer fordelt på fellesområder (i mil. kr)

Enhet (mill kr) Budsjett 2012 I Budsjett 2013 I Budsjett 2014 I Budsjett 2015 I Budsjett 2016
5elvkostområder 00' _____ _0,.11. 01' 0,11 _g,l------- - _..--~. -- ._- _____1_+-

õ~t-
--- ---I - -

PPT 0,0 0,0 0,0 0,0--- -,--- - _.- -- -- -- --- ._-- -- - --- -t - - ,

Tilskudc: ogkontingenter 14,1 14,4 14,4 14,4 14,~

~ond~forva.!ni.ng -27,2'
¡

- - -19,3 -19,3 -19,3 -19,3
---~. ~- ,-

In_'2ti:kter skatt/ramme
--- -4i8,4 -461,1 -460,0 -458,0 -447,9

l
Felles -24,5, -21,4 -21,4 -21,4 -21,4

NETTO TIL DRIFTSENHETER -486,0 -487,3 -486,2 -484,31 -474,1

Justering felleinnt. ført på driftsenheter 26,2 5,9 5,91 5,8' 5,8

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

Utgiftsområdene på fellesområder er ikke direkte knyttet til 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 tjenestetilbudet i Fauske kommune.
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4.2 Fellesinntekter

4.2.1 Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetilskudd er de klart største inntektene i kommunenes budsjetter og utviklingen
på disse er helt avgjørende for tjenestetilbudet. Tabellen nedenfor viser hovedelementene i
rammetilskuddet og utviklingen fra 2012 til 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 5640
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 rammetilskudd skal dekke økte demografi og pensjonskostnader, samt en beregnet
realvekst på ca. 1,8 %. Rammetilskuddet for 2013 er en videreføring av nivået for 2012.

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

Tabell 11 - Oversikt ulike kraftinntekter (i 1000 kr)

r-----.- ---.----- ------------------ Budsjett Regnskap*
~ --_._------_.- --- ___.._____ø
i 2012 2013 Kr % 2012

Kvote kraft 4320 4320 - 0% 4320
Konsesjonskraft 22086 15000 -7086 -32% 22000

Utbytte SKS og Fauske Lysverk 14700 1300 -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 til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS produksjon for en
tiårsperiode. Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 milL. kr. Denne
inntekten ble ved avtalens inngåelse i samråd med Fylkesmannen i Nordland kun ført i
balansen, og skal deretter inntektsføres med 1110 i perioden 2010-2020.

Konsesjonskraft
Korrigert for distribusjonskostnader er det budsjettert med en netto inntekt på 15 mil kr i
2013. Det er ikke inngått avtale om salg av kraft i 2013, men utviklingen i kraftmarkedet
innebærer at en ikke vil kunne oppnå tilsvarende priser som for 2012. En må kunne forvente
opptil 30 % reduksjon i konsesjonskraft-inntekter i forhold til 2012.
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Figur 5 - Forventet utvikling kraftpriser i økonomiplanperioden

Forventet prisutvikling kraftmarkedet
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Utbytte
Fauske kommune har de siste årene mottatt utbytte fra Salten Kraftsamband og Fauske
Lysverk på mellom 8,5 milL. kr. til 15 mil. kr. Det er en klar sammenheng mellom prisene på
kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at lave kraftpriser vil føre til lavere
utbytte for Fauske kommune. Sett i forhold til utbetalt utbytte i 2012, er det knyttet usikkerhet
i forhold til endelig utbytte i 2013.

Eiendomsskatt på kraftanlegg

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 25,7 mil. kr. i budsjett
2013. Dette er en økning fra tidligere som skyldes endringer i det såkalte makstaket.

4.2.3 Øvrig eiendomsskatt

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

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

Omtaksering av eiendommer skal normalt foretas hvert 10. år. Siste omtaksering ble foretatt i
2003. Planlagt omtaksering i 2012 ble utsatt i påvente av endringer i eiendomsskatteloven.
Det planlegges derfor ny omtaksering i 2013, med virkning fra 2014.

Nye retningslinjer for eiendomsskatt i Fauske kommune vil bli 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)

¡----- ----------- ----.------ Budsjett Regnskap
~

- ~., - -- ~..._-~- --
i 2012 2013 Kr % 2012

IØvrig eiendomsskatt* 4600 4600 - 0% 4454

!~ Av deye !!ypø:._~en~_o_n:~s.~c:tt på bOI~fÆ~r c~:_ ~alvpa~t~n _ _ I
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4.2.4 Andre inntekter

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

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

Momskompensasjon fra investeringer utgjør i budsjettet 14,4 milL. kr. Disse er i sin helhet
budsjettert overført til investeringsbudsjettet som finansiering av investeringer. Dette er også i
tråd med Fauske kommunes tidligere års praksis samt tilpasning til regelendring fra 2010.

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 til drift. Dette vil bli
en utfordring for Fauske kommune, da en i de siste år også har vært tvunget til å benytte
momskompensasjon fra investeringer til å salderedriftsregnskapet.

Rentekompensasjon for investeringer
Det er budsjettert med til sammen 3,9 milL. kr for 2013, hhv 0,9 milL. kr for
skole/svømmebasseng og 2,9 mil. kr for omsorgsboliger. Dette er betydelig lavere enn
tidligere 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 til dagens nivå på 3-måneders NIBOR +
margin, som ligger på 2,29 %. Andelen lån på fast rente vil pr. 31.12.2012 utgjøre i underkant
av 50 %. Beregnet snittrente totalt er da beregnet til 3,1 % for 2013.

Tabell 14 - Oversikt gjeld pr 31.12.2012 (i mil. kr)
Restgjeld Rente pr. Rentevi kl å r Innfridd år: Andel

31.12.2012 sept. 2012

KOMMUNALBANKEN 172,9 2,29 % Regu i eres mot NI BO R hvert kva rta I 2031 37,68 %

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

KOMMUNALBANKEN 67,9 3,83 % Fastrente 5 å r fra j ul 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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~,- -------,-- -----,---~__,'.___~_---~----~~--:----------~-----~---::--~-_.

Tahell15 -Oversikt renter og avdrag 2013 * (i mil. kr)

Anslag rente Beregnet rentE Beregnet avdrag

2013 2013 2013

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

KOMMUNALBANKEN 3,61% 3,3 5,3
.. KOMMUNALBANKEN 3,83% 2,5 2;4

KU' IKommunekreditt . 3,39 % 2,1 2,1

Nvttlån Desember 2012 2,60% 1,5 2,0

Tota It (Vektet snittrente) 3,10% 14,0 21,2

*Det erforutsatt at nye lân tas opp i desember 2013, slik at renter og avdrag ikke. vilpàvirke drtfenfør i 2014

4.4 Intetkòniniunaltsaniarbeid

Som tabellen nedenfor viser er det for første gang på mange åringen økning itilskuddtil
interkommunalt samarbeidi2013. Budsjettert tiskuddtilinterkommunaltsarrarbeid er

budsJettertpåflereahsvarsoinåder på både fellesomtâderogdriftsoiuåder.

Tabell 16 - Tilskudd interkommunalt samarbeid ti 1000 kr)
.

Budsjett Endri ng Regnskap
.. .

2012 2011.2012. 2013 2011

Nordl andsOluseet 603,0 592,0 . 11,0 549;0

Salten Regionråd Sekretariat 399,3 37',7 26,6 366,4

Felles An sva r
.

111,6 . 109,0 2,6 106,5

Kiìrrteresenter Salten 97,0 94,5
.

2,5. . . 94,0
,

Så'lten Friiliftsråd
-:-99,8 . . 96,6 3,2 93,5

Sekreta ri at kontroll utv. . 189,2 189,0 . 0,2 182,0

Sa Iten Kommunerêvi sj on . 1 387,7 i 334,0 53,7 1283,0

Helse" og ml IJøtilsyn 

.
400,Q 400,0 400,0. . . -

RKKliidre Salten
. .

705,0 705,0. . - . 710,0

PPT i ndreså.len
.

3 110,0 3110,0 2800,0. . ~ . .

Intérkomm.Arklv i Nordland 

.

. 124,0 12Q,O 4,0 110,0

Salten interk. Regns k.kontr.
. .

533,0 533,0 .- 527,0

Utma rks komm. Sa mOlens L 37;
.

37,5. 37,5 . . -

S¡i Itenl UA(a kuttforurensn) . . 35,0 35,0 - 35,0. . .
3740,0

-c
Fell es legevakt Faùske-Sørf . 3 940,0 ~200,0 3477,5
SaltehBránn

. .

8 351;3375,2 8 23,9 8 092,0

S¡¡mordnétinnkjØpl Salten . 300,0 . 300,0 - 184,0

Salten ku Itu rsama r bei d
. . .

95,5 95,5 - 57,9

Sa irls k LiakRl.ss .. 15,0. 15,0 - JS,o
Sc~neinstruktØren Indre sälteri . 22,5 22,5 - 22,5

Kri sesenteret i Bodø , 5013,0 508,0 - 508,0

Overgrepsmotta kBodø .
.

260,0
.

260,0260,0 -

L~geva ktsentraí

.

AMK 500,0 500,0 - 444,0

SlJm . 21 648,3 21 720,6 -72,4 . 20 354,9
. -c
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Når det gjelder tilskudd til Salten Brann vil det i nærmeste framtid 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, vil dette føre til en
reduksjon i tilskudd til Salten Brann. Det er ikke tatt hensyn til dette i rådmannens
budsj ettforslag.

4.5 Selvkost

Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i
betaling 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 til 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 bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstilende drift
og vedlikehold av kirker og kirkegårder og for utgiftsdekningen i kirkelige stilinger med
tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål vil imidlertid være gjenstand for
ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabellen nedenfor viser
utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd 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 viktig å være oppmerksom på at i tilegg til årlig driftstilskudd dekker kommunen
renter og avdrag på investeringer vedrørende kirker og kirkegårder.

I budsjettskriv fra Fauske kirkelige fellesråd datert 01.10.2012, er det lagt inn en økning på
kommunalt driftstilskudd fra 6,7 mil. kr. til 8,4 mil kr, noe som tilsvarer en økning på 1,7
mil kr eller 25 % fra året før. I rådmannens forslag er det lagt opp til en overføling på til
sammen 6,979 milL. kr. Det gir en økning på 3,3 % , noe som tilsvarer beregnet lønns og
prisvekst i statsbudsjettet (kommunal deflator). Rådmannen er av den oppfatning at det
budsjetterte tilskuddet til fellesrådet må kunne sies å være tilstrekkelig 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 2012\ Budsjett 20131 Budsjett 20141 Budsjett 20151 Budsjett 2016

Fastlønn _ 287,0 _3~,6:_ _ 302!(... ~~4 292/5, Î lVikarlønn 18,6 18/5 18/8 18/8 18/8
---..--.' ...- -.- .-- --- - -. .- ----- -- -. .---. .. --- t- - -- ..- - j- - --.-...- ._.- --t .... .. -- -- -- .--.
R_efusj()ner sykePE!_nger/fødselsp_ _ -1.?/6 -13/~+_ .. -13/~~ -l~/.~~ _ ::l3/9Overtid 1/8 1/6 1,8 1,8 1,8
~nne_ri ~ri_n_____.. ___ l4,Z -..-~/~i __ ~~¿'~_ _____~~å~___ ___24,4

~5)_~iale ~~gifter __o 66/3~.9/~j. ____~.9!.~l__ __ 68/9-l_._§!!.2
KjØp som inngår i kom~unal tjprod 97/8, 9_1/~t _. __.:.?~ _ _ 92/1:_ 92,1

Kj!!P.30m~~stattE!~k~m_mu.r~ltjprod _____ §4/7J. _ __~~/gt!_ _._ _5.?/6~_.. _ ___..~?/6¡_._ _ _._.. X!!.?
Q.~.n'...r~l!ge_r _ ____.__ ,_._ .. ._. .._ __3_7.../7.., ._. 469 47 O 47 ~ 47 O
Finansutg---- ---- - -- - - 0/2;- "'--'-O~I -----~t----.--.c;9i--... ---- M
SUM UTGIFTER 586/0" 600/9i" 600,51 598/6~ 588,4
~~~kr~~~i~~~: ~~:~ k~~ --.---- .-.-.- ------~:6:~- ____c_~jg~----_- ~:~:~f-.---- ~:~:i~--- ~:~: j

.--.-.- -.. -. -.- .- __o --..-...- .-.- - . ... ....-.-.-.----.:1 ----...~-.-.t_ --- -- --.---L .~._-----

Tilskudd fra stat, kommuner, private -7/21 -21/1' -21/1, -21/11 -21/1
i=in~;-;i~~t ----- -~ -.--- --------3:1' ---. --::~----" ~-~2,r'- --~2~- --'-~5

SUM INNTEKTER -100,oi -113/5! -114/31 -114/3: -114/3
NETIO TIL DRIFTSENHETER 486,01 487/31 486/21 484/31 474/1Endring ! 1/31 -l/l! -1/91 -10/2

Tabell 19 - Oversikt budsjett alle resultatenheter fordelt på enheter (i mil kr)

Enhet (mill kr)

Politisk virksomhet- --------
Rådmannens stab

Budsjett 2012 ¡Budsjett 2013 ¡Budsjett 2014 ¡Budsjett 2015 ¡Budsjett 2016

9/01 8/6' 8,61 8/6! 8,6
-- f ..-f ------ t - ... --.. 1- ---26/71 28/2 28/11 28/1¡ 28,1
__o -- i --- o.. .- --- t --- -- _~__.t- '-- -- - ----..--.- \ - "-- --

ll/~f- __ ... lQ~?f -- - _.~O!?¡__._ - __J:Q,l.___ _.lQ,!_8/61 ?,9 7/9, 7!.'JtJ!.~
40,Oj. 3~/6 __o 4Q/_~t. _ _ 4Q~? _ _____ 1q~?
4/5 4,4 4,4, 4,4 4,4
_ 2/9 ~_ 2/.8 __ 2ß,_ _ 2/8_ 2/~
103/3 109/5 109,51 109/5 109/5-i- ._.- -I- -- .---+- -1" ....... -----
55/01 56/6 55/1 55/1, 55/1

_ _-~_~~L~=~:k~ -~~~:F:~ ~~~~f_- :3~i I ' i32/3' 34/1, 34/11 34/1 34/1.-- __o 1 -.'- . '---,- - _." -. .-----~ '-'- - - --.__..---t--- - .- -'- _.
13/21 15/41 15,4 15,41 15,4- - __o ¡-. - .--- "1 ---- --T -- -----------~-.---- - -. _.

.. __~~~.--.- __... 21/Qt__ _._______~/~-- _ .._.'?~/Q~ _. __.___ ,,l,Q

--- - _ :l!,L_ __ - 1~/~¡_ __ __ ---1:§/§r - -- --J:/§t-- _ _ !~/.6

__ _~.!41 -- ?6!.61_____ . -?§!.~.f--- _ ___?6/~+----- _ ._36!~

------ -- .- 1~:6ï----.----~i~r------1~r..--------~%t-------.~~:i

486/61 487,31 486,21 484/31 474/1

Kultur -
'!e.! og gatelys

J:ygg-ei.~.idom-Idrett _

Plan utvikling

Kjøk~endrift
Skoler -

~ar.r.e~~ge! _.____
Sykehjem ..

Hjemmetjenesten...- '-'-" .----,-_.-- -"- .--------
Helse - ---
S_a_mhandli.i~

~ilJ~- ?g ~ab.!it.!ring_
NAV

Barne- og familie
._--. ...- -_~ _. . - -

!.!~g~~r_i ~g~~ n h_e.!__________

Ikke fordelt eff.behov

NElO TIL DRIFTSENHETER
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Alle tiltakene er inkludert i budsjettene til enhetene - se vedlegg l. Den største utfordringen i
budsjettet er å holde bruken av lønn under kontroll. Flere enheter har tiltak som innebærer
varige stilingskutt. Reduksjonen er ikke tilstrekkelig, slik at 2013 må benyttes til å utrede og
gjennomføre ytterligere effektivisering eller reduksjon av tjenesteproduksjonen.

I budsjettet ligger også generelle nedskjæringer på varekjøp med 5% som vil berøre alle
enhetene. Bakgrunnen for dette tiltaket må sees i sammenheng med innjøpssamarbeidet i
Salten og at denne reduksjonen er en effekt av dette. Videre er budsjettet til forsikringer
redusert i tråd med regnskapstall de siste årene. Alle enhetene har også fått redusert opplæring
og andre reiseutgifter i tilknytning til dette på til sammen 1 mil. kr. 0,5 milL. kr av dette er
omprioritert til 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 statlige overføringene er
lagt direkte på enheten og ikke på et fellesområde. Som tidligere forutsettes det at
integreringsenheten er selvfinansierende og at et eventuelt merforbruunderforbruk
motregnes det såkalte flyktningefondet.

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

Utgifter og inntekter vedr samhandlingsreformen er løftet ut fra rådmannens budsjett for å
tydeliggjøre området.

Rådmannen foreslår i budsjettet 2013 tiltak på netto -10,9 milL. kr for å redusere driftsnivået-
se vedlegg 1. Dette er ikke tilstrekkelig og budsjettet legges frem med et 2,9 mil. kr
effektiviseringsbehov som ikke er fordelt enhetene. Dette må håndteres ved ulike
budsjettreduksjoner på enhetene i løpet budsjettåret 2013. I budsjettet for 2013 og
økonomiplanperioden 2014-2016 har rådmannen ikke funnet plass til avsetninger for å styrke
egenkapitalen til 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 tilpasningstiltak for å kunne imøtekomme forventet inntektsnivå,
kravet til avsetninger og planlagt investeringsnivå.

Budsjettet for 2013 styrer mot 0% avsetninger. Sett i forhold til tidligere års resultat vil dette
stile krav til god økonomistyring i 2013.

5.2 Ressursbruk

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

Budsjetterte årsverk 2010 2011 2012 2013

Fast sti Il inge r 676,52 675,45 672,29 659,02

Eksternt finansiert og midl.tidige stillinger 15 18,47 20,76 18,52

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

Endring 2,4 -0,87 -15,51

Lønn utgjør over 80% av kommunens netto budsjett. Dersom Fauske kommune skal kunne
tilpasse tjenestetilbudet til tilgjengelige inntekter, må dette innebære en ytterligere reduksjon i
antall stilinger. En reduksjon innen 2016 på 16,1 mil. kr tilsvarer en reduksjon på ca 30
årsverk innen 2016 utover den reduksjonen som er budsjettert i 2013.

5.2.2 Sykefravær
Pr. juni 2012 er sykefraværet høyere enn på samme tidspunkt i 2011.
Korttidsfraværet er lavt mens langtidsfraværet er det som preger statistikken.
Fauske kommune er IA-bedrift og har klare planer i hht IA-målene. AMU har besluttet at
rådmannen skal jobbe videre med nærvær kontra sykefravær. Dette vil bli prioritert i 2013.

Figur 6 - Utvikling sykefravær 2011 og 2012

Utvikling sykefraværet totalt alle enheter
14%

12%

10%

1: 8%
Cl

~ 6%D.

4%

2%

0%
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 mil. kr. Dette skal dekke
sykefravær, ferieavvikling (spesielt innen pleie og omsorg), samt annet fravær. Variabel lønn
omfatter også innjøp av vikartjenester fra eksterne vikarbyråer.

Egenandelen viser hvor stor andel av vikarutgiftene som er egenfinansiert, dvs de reelle
vikarutgiftene til 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 negativ 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
Var lønn * ~efusjoner*1 Netto 2013 I 2012 Endring

PoJ.~~.~~ir~~mhet.____ .._____~___l----.--~. _ .__...._____Q!O %~ _ ____()~q~ __ 0,0 %

Rådmannens stab *** 222 -115 I 107 48,3 % 47,5 % 0,8 %
Kultur 197 -55 142 72,1% 70,8 % 1,3 %
~ei og.g~tiiys ___o 5.?.1_1 -... -.lss.: 426 73,_~%_: 72,5% 0,8%
~ygg~~n_~_l?m~~~re_tt. _ _.__l.?j~i ... =9~f.__ 600 _~S,8%i_ 35,9% 2,9%

~~~~tvik!l.ng .. _ _ 69 _ - -1 69. lO(,~O %: 1()0,0 % 0,0 %
~jøk_kendri!t 241 -BO, 111 46,0%; 45,5% 0,5%
~kC?~i:. _.... .. .._ _._ 4304 L ._ -? ~5? 1. _ 647 15ß ~ _ 22,4 % -7,3 %
~arn~.~ag~r .. __ -__-_i.?~.~l _ -.1)27 j __ 547 _. _ 33,l% i 24,3 % S,8 %
?yk~hj~.rn __ _ .._ _ 5~0~+ -3_590r.. 1919 34ß%¡ 44ß% -10,0%
!:j~rime!jen~.~E:.....___.._ __.__ i~io l__ ._~?_28~1_ ___l_§~~ __ _.. ~1!.5_9§L ._. _ _?Q,) ~ _ -8,6%
ri~~_.-_._..._-_..--.----....?r----._-=~Q.L.._..--._~~ ....__ .:!.§.~~ ___._~,~~ __ ..._),7 ro

S~!!.t~na.Ii:g______..___. _._ .__ .~~.l--.-- .... =-._--1. _ -__s_~. _.- l09,O.~J().Q,() 9§_ ._ °ß~

~~~!- E~~~i:~~stj: =-__ ~i~=-::~i~ 1 ~1 ~--~:~l ~~::~ _: - ~:~~

Barne- og familieenheten 143 I -282, -140 -97,9 %1 -97,9 % __.Q.0_~------.--._.......----- ..----.---i-.----.-.-.---.¡--.--.--.- -----....--+----.- ._..... -
Integreringsenhet 1371 -70 i 67 48,8%1 48,1 % 0,7%
Totalt 210291 -134471 7582 36,1%: 42,3% -6,3%
* konto 1020-1040, 1272 (kjøp eksterne vikartjenester) I I i !

~~'ut~~"£~~~~\:~I~n::J~~~-J-:~=--:r:- - f~::_-, - ..,

Tallene for sykehjemmet og hjemmetjenesten er for 2013 korrigert for pilotprosjekter for nye
turnuser, noe som innebærer en reduksjon i vikarutgifter for å finansiere en høyere andel fast
lønn. Det vil også i 2013 være knyttet utfordringer til å styre utgiftene til vikarbruk, slik at
dette ikke overskrider budsjett. Alle enheter må ha fokus på dette området, da dette vil være
helt avgjørende for å hindre budsjettoverskridelser i 2013.

5.2.4 Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling skal bygge på de roller, oppgaver, verdier og kvaliteter en finner i det
kommunale arbeidet knyttet til forvaltning, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling. Fauske
Kommunestyre vedtok 4. oktober Kompetanseplan for 2012-2020 som veiledende og
retningsgivende for kommunes kompetanseutvikling.

Planen blir et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier for å gi langsiktig
forutsigbarhet. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene
kommunen må gripe fatt i. Den enkelte enhet vil i samarbeid med rådmann utarbeide årlig
aktivitetsoversikt over nødvendige kompetansetiltak. I budsjett 2013 er 0,5 milL. kr omfordelt
fra enhetene for å sikre at kompetanseplanen gjennomføres etter intensjonen. Det er
ytterligere budsjettert kompetansehevingsmidler på enhetene til 

lokale tiltak, selv om dette er
blitt redusert i budsjett 2013.

5.2.5 Rekruttering
I 2050 vil Norge ha 1,4 milioner innbyggere over 67 år, omtrent en dobling fra i dag.
Forskernes framskriving viser at vi allerede i 2020 kan komme til å mangle opp mot 30.000
arbeidstakere bare for å kunne klare de pleie-/omsorgsoppgaver kommunene har ansvar for.
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I Fauske kommune er gjennomsnittsalderen blant ansatte relativ høy, noe som kan medføre til
utfordringer knyttet til rekruttering. Dersom en opprettholder et likt antall stilinger som i dag
på de ulike 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

L----- -.----------.-.-
i
i.

~-
1
L

* i Behovsonalyse pr august 2012. Antall personer mellom 63-67 år. Turnover ikke inkludert 1
_. --_~_.¡-_._--- ---"-"'---'---"._'. - -_._--'-"_.- --- ._-- *-- -.._--,----' .__._.~~ -'-T -- ....--.--1

** I Undervisningsstillnger med krav til undervisningskompetanse I I I.. _._.-..- ------..-------_..t.--...-..-_... -..--_.. _. -- _.. --- -.. .. ----.. -- - -. - -1-' - -- -- ..¡-.. - - __o,
___ _ _. ___ ..__:*~£Ø.~sk~e!æ. '!.. r s~~i.n. ge~ meij!5rci~ til ~nn~ U!:!C!ri.!_(,!g.f!n. ~ '11".-"" __~"__ __ _ I..... ___ __ **** irikl ai¡.:e!irig~.!eder~ 1_ __ .._..'

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

5.3 Politisk virksomhet

Budsjettet til politisk virksomhet videreføres fra nivået i 2012 korrigert for forventet
endringer i godtgjøre1sesreglementet Of økonomimelding nr 1/2012).

Rammer

Tabell 23 - Budsjett 2013-2016 for Politisk 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, omstilingsleder, komme1ege, økonomi, skatt,
SIRK (Salten interkommunale regnskapskontroll), personal, IT, innjøp, servicekontor (inkL.
boligkontor), samt ny prosjektleder eiendomsforvaltning. I ansvars strukturen ligger også
samhandlingsreformen og brukerkontoret, men den er omtalt i egne punkt under pleie og
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omsorg. I budsjettet til rådmanen ligger også satsing på folkehelse, samt
kompetanseutvikling (heruder tilskudd RK) og seniormidler.

Lederutvikling for Fauske Kommune
Rådmannens ledergruppe gjennomfører nå et ledertreningsprogram i perioden 201 L til 2013.
Programmetsk:al vare over noe tid for å sikre varig endring av atferd. Antall samlinger
fordeler seg jevnt over disse to årene. Enke målinger, oppfølging, treningsoppgaver og
tilrettelegging av disse mellom samlingene skal være en sentral del av programmet.

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

Folkehelse
Overordnet målsetting for Fauske kommune er gode oppvekst og levekår gjennom alle livets
faser for alle som bor i koniunen. Koniunen skal frenie innbyggernes helse, tl'vsel,
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra ti å forebygge psykisk og somatisk sykdom,
skade eller lidelse.

I det politisk vedtatte dokumentet om Folkehelsearbeid i Fauske kommune 2010 - 2014, Fra
Programnotat til Handling skal hovedfokuset være å legge til rette for gode oppvekstsvilkår
for alle bar og unge. Bar og ungdom som vokser opp i dag står i fare for å utvikle alvorlige
fysiske, psykiske og sosiale "helseproblem", og et fellestrekk ved helseproblemene er at de
oppstår som følge av påvirkning fra oppvekstmiljøet.

I det politisk vedtatte dokumentet "Pilotkommunen - den helsefremmende kommunen i
samarbeid med Nordland JjJlkeskommune" inneb$rer utarbeidelse av et forprosjekt i
saiarbeid mellom koinunen, fylket og departementet. En videreføring av forprosjektet vil
bety at koniunen forplikter seg til å gå inn i arbeidet med sterk involvering av både politisk,
a,dministrativ og faglig ledelse og videre med bred deltakelse/involvering av instanSer i og
utenfor koinunen.

I koniende økonomiplanperiode legges det opp til at det benytes 1 mil. kr pr år til
gjennomføring av tiltaksområdene innenfor folkehelse. Dette er allerede en betydelig innsats
på dette område, slik at den vedtatte opptrappingsplanen i økonomiplan 2012-2015 fors1åes
utsatt i forhold til framdrift på allerede igangsatt aktivitet.

Eiendomsskattekontor
Det etableres et eget Eiendomsskattekontor, jfr Eiendomsskattelovgivningen, under
økonomiavdelingen. Det etableres en rolle som eiendomsskattesjef som innehas av
regnskapssjefen. Det er allerede i 2012 etablert en ordnng hvor regnskapssjefen møer i
Eiendomsskattenemnda; Utviklingen av lovgivningen innenfor eiendomsskatteområdet er
såpasskomplekst-at-detkrevedangt større innsats og-ressurser enn tidligere.-Dersom-det
gjøres feil på dette området kan en kommune risikere å miste utskrvnngen av eiendomsskatt
i vedkoinende år, med de konsekvenser det medfører. Eiendomsskattekontoret foreslås

tilført midler slik at eiendomsskattenemnda kan opparbeide seg større kompetanse på dette
området. Denne styrking må sees samen med innføring av et eget datasystem, jfr styrking av
Plan og utvikling
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Økonomisk styring
Etter rådmanens vurdering er det behov for å videreutvikle kommunens rapporterings og

økonomistyringssysteni. De senere års plandokumenter, budsjettdokument, økonomiplaner,
årsmeldinger ogregnskapsmeldinger har etter rådmanens mening ikke hatt tilstrekkelig
samenheng med fastsetting avmåltilrapportering av måloppnåelse. Det vil blirettet
spesieltfokus på økonomistyring i lederutviklingen i 2013.

Perspektivmelding. . .
Rådmapen øn.sker å videreutvikle perspektivmelding for å sette fokus på de langsiktige
økonomiske og organisatoriske utfordril1geneì Fauskékommuneiet lengre perspektiv enn
bare4 år. Perspektivplanen tar utgangspunti økonomisk handlefrihet og sk~ügi
rammebetingelsene til. kommende. periodes økonomiplanprosess. . I tì1egg til
befolknngsanalyser og inntektsanalyser, er en naturlig videreutvikling av perspektivmelding
å gjennomføre grundigere kostnadsanalyser og KOSTRA-analyser. . .

Ramer
lranen til rådmanen irigår ikke budsjettet ti samandling og brukerkontoret.
Rådmannens stahforeslårå reduseremedJ,3 årsverk,hhvl.årsverkpåsetvicekontoret. og 0,3
på personaL. Begge frigjøres med naturlig avgang. Rådmanens stabinkluderer fra 201 2 også
ny prosjektledereiendomsforva1tning. Denne stilingen er finansiertvhaenledig stiling på
skatt, en ledighalvstillng på eiendom, sait ekstendinansiering fra hllsbanken på kr 0,3 milkr, .
Ramen inneholder ogsåtilskuddtiLRK sùmer flytet fra enhet skole og barnehage. Videre
har .en omfordelt 0,5mUL. kr fra enhetene inn i enfelles kompetansepott. For å håndtere

. uforutsette driftsendringer i 2013 er ramen til rådniaJen ogsåstyrketrted 0,5 mill. kr .

Tåbe1l24 -Bûdsjètt2013-2016for Rådmannens stab (ìmil. kr), eks scimhandlìngsreformen
. . . .

Rådrna ruie115 stab Budsjett 2013 Budsjëtt2014 Budsjëtt 2015 13üdsjétt2016

i I1l'tektér HAS
.

Su 11 . - -l;LAS - i:AS -l1AS
Sú mL/tgifter ~9,63 . 39,S6 39¡$6 . 39,56

Sum
.

28, 28, 11 28,11. 18 . . 28¡ 11
. --

5.5 Oppvekst.. .
Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organsatoriske grep i 20 13. Dette skal sikre Fauske
kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingenÌ kommunen ogsørge for at
enheteneh()lder seg tiltilde1te midler.

For åunderstøte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmanen at enhetene bare og
famile, barehager, skoler, kultur og integrering legges inn UIder enfelleskommUIalsj ef.
Detteområdee benevnes heretter Qppvekst. Kommunalsjefen gis overordnet personal-og
resu1tatansvarfor detenke1teområde. Samtidig beholder vi ordningen og ioodelingenmed
enheter , hvor enhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.
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5.5.1 Skole
Skolen har som primæroppgave åinnfri de kravogforventninger som ligger i opplærings"'
loven, samt følge de konsekvenser tilgrensende lovverk initierer forskolens elev- og
samfusoppdrag.

Målsettingen er åsikregod oghøynok individuell kompetanse forhverogenelev uffrade

fOrutsetninger og muligheter som hvert enkeltindivid anses å kunne klare. Det sentrale for alle
er inlemmelse i enhetsskolenderkompetanseoverbyggingen styres av kompetansemålene
som kom i 2006gj ennom Kunnskapsløftet, SÖln overordnetstyringsdokunentfor

grunnskoleopplæringen i Norge.

Målsettinger for FauskeskoIen
1. Innføring av ICDP (Interntional ChildDevelopment Program)i2013.
2. Skolere alle lærere og assistenteriVtL (Vurderingforlæring)
3. Redusere sykefraværet ned til et gjennomsnitt på7 % i skQlen.
4. Redusere aitå11 elever som har behov forspesialundervisningnedmotgjennomsnitt

for Nordland(ll %).

Elevtallsutvikling og lærertetthet

De demografisketàll og prognoser som er tilgjengelig, viser oppsumert følgende:
. Elevtallet i Fauskeskolen har overtid gått ned, på same tid har ressurstilgangen også

falt noe. .
. Ved slutten av forrige skoleår var elevtallet1l43 elever. lårer tallet for oktober 1137.

. Defvar antatt iforrigebudsJettbehaidling at elevtallet skulle ned mot 1125,så

nedgangenhar vært noe mindre enn forventet. .
. Elevnedgangenfra sko1eårèt2010/11 tìl skoleåret 2013/14 forventes å bli .;4,4%
. Det er .til. enhver tid en viss. mobilitet .i befolkningen,. slik at tallene endres gjennom

budsj ettaret.

Tabell 25 - Elevtallutvikling skoler iFauske kommune2010!2011 - 2013/2014 .

Skoleår Kosrno Valnesfjord Finneid Eñkstad Hauan. Vestmyra Sulitjeima Totalt Endring"

10/11 15 198 165 149 . 94 486 68 1175

11/12 17 185 161 151 87
.

478 64 1143 -2,7%. ..

12/13 16 187 161 . 141 88 480 65 1138 -3,1%
13/14

.

1123 ~4,4%
i ¡

L_,-.._~J.EndJ!!glra .~oleliret ~gl OL1.l__~_~._L___..____J...._,__~____L_~,__-,.~L.____.,___lc-~.--.L-c__~_~J.

Tabell26- Utvikling av spesialundervisning
. .

Skoleår
.

Àndel avtotaltAntall elever med spesialundervisning
lO/U' . 223 19;0%

11712 234 20,5%

12/13 . 210 18,5%

Lærêrtettheten totalt for skoleåret 2011 /20 12 er beregnet til på 8.83 e1everpr. lærer.F or
skoleåret2012/2013 er1ærertettheten beregnet til 8,7 4. Altså en reduksj onpåO,09 soin er en
konsekvens av ìeduksjonenI bemaningen i2012, slik detvat forutsattibudsjett2012.
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Lærertettheten er en gjennomsnittlig beregning som ikke tar hensyn til fordelingen mellom
ordinær undervisning og spesialundervisning (ressurser som brukes til å oppfylle
enkeltvedtak). For den enkelte lærer ute i skolen vil tettheten oppleves anerledes siden mye
av ressursene er knytet til spesialundervisning.

Læringsmilj ø
Nasjonale prøver viser at vi har for mange elever på de laveste mestringsnivåene, og for få på
de høeste. Denne trenden må snus. Vurdering for læring er en del av den prosessen, og vil
gjøre elever, lærere og foresatte i bedre stand til å vite hva som kreves av dem, og hvordan de
skal høe sin kompetanse på de enkelte områdene. Samtidig skal vi sikre at elevene får det
psykososiale læringsmiljøet de har krav på for å kune utvikle seg best mulig.

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 tilbud som er
gjennomgripende hele dagen. Dette er rettighetselever som utgjør en stadig økende del av den
totale tildelingen til skole. I Norge ligger snittet på antall elever som mottar en eller annen
form for spesialundervisning på mellom 7% og 11%. Nordland ligger høyest i landet med sine
11%.

Det må utvikles en bedre samordningav tilbud mellom skole og tilgrensede tjenester og
etater, f.eks. PPT, barevern, familesenter og BUP. Det er i dag mangel på felles tenking om
samlet innsats og deling 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 fult ut. I
denne forbindelse foreslås derfor den interkommunale samarbeidsavtalen vedrørende
pedagogisk- psykologiske tjeneste (PPT) oppsagt, for å innordnes i kommunens øvige
tjenesteapparat, underlagt enhetsleder skole.

Andre endringer
På Vestmyra har Fauske kommune et Newton-rom. Dette ble opprettet som prosjekt med ett
årsverk tilknytet prosjektet, og har således ikke hatt permanent driftsstatus. Erfaringene fra
arbeidet så langt er utelukende positive og rådmanen forslår at dette etableres som fast del
av skoleorganisasjonen. Newtonprosjektet foreslås dermed innarbeidet permanent i skolens
ordinære driftsrame, med drift underlagt Vestinyra skole, men med videreføring av
eksisterende samarbeidspraksis overfor de andre skolene og barehagene. Newton
samarbeider også med nærliggende kommuner og næringsliv, og opprettelsen av nye rom
tildeles også i årmidler over statsbudsjettet.

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

Fra høsten 2012 utvides rammetimetallet på ungdomstrinnet med innøring av valgfag. En
halv time pr. trinn pr. år på ungdomstrinnet, med oppstar i 8. klasse og utvidelse over 3 år. I
tilegg økes ressursen til byrdefull undervisning med 0,5 timer pr. elev i skolen. Dette
finaisierer innenfor gjeldende ranie.
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I Utfordringer
Drift av nåværeiidestrutur fram mot bygging av nytSkolesenterpåVestmyra ogi
Valnesfjord vil medføre flere utfordringer. Den desentraliserte strukturen vi har någirfå
i1Íuligheterti åhente inn driftsøkonomiske utfordringer; Antall klasser må opprettholdeS på
.nåværende nivåi.flere år fremover,.samtidig skal.vi.drive.godeogforsvarlige læringsarenaer
på de skolene som er vedtatt lagt ned, i påvente av nybygg. På driftssiden er det vanskelig å
kutte inere,samtidig sOIlskolenehar store etterslep på renovering av anlegg, samt innjøp av
læremidler og inventar. Arbeidsforholdene for elever og personale er på mange steder
utfordrende.

Det er ansatt prosj ektleder for utbyggingene/oppgraderingene av Vestmyraqg Valnesfjord
skole. Vedkommende vil få ansvar for å drive prosesSenfraiiimotferdige bygg i 201 7. Dette
vil være en krevende oppgave både tids- og ressursmessig. For skolen er det svært viktig at
denne prosessen ikke forsinkes yterligere;

Ramer
Tiltakene som foreslås for å nå den rammen som er satt er:

. Endre vedtekter for SFOtil å følgeskoleåret(10 mnd.), oghaegeI1 sommerSFOmed
påieldingog egen betaling.

. Kutte tilskudd til svøtneskyss forNordlys skole. Dette er ikke en pliktig ytelse for
kommunen.

. Endre rettigheter for buss-skyss til Valnesfjordskole på grnn av omlegging av
riksvei. Sesongavhengig rettighet.

. Byte avantivirusløsning pâelevnetttil gratis-versjon.

Tabell 27- Budsjett2013-2016 for enhet skole (i mil. kr.)
. .

Skoler . Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 BudsJett 2016 
.

Sum inntekter . -14,51 -14,S1 ~14,51 . -14,51

Sum utgifter 123197 12$,Q7 . 12$,5)7 123,97

SUm
.

109,47 109,47 109,47 109,47. .
. .

.

Detaljer om den enkeltes skoles budsjett i 2013 finnes i vedlegg2.

S.S~2 Bårnehage .
AUe bar under grunnskolealder Som fyller ett år før l. september i opptaksåretog som søker
ved hovedopptak, har en lovfestetrett til barehageplass;

Barehagensinnoldstyres gjennom rateplanforbarehager. Rameplanen for

barehagens i:nöld og oppgaver er et viktig styrings" ogkvalitetsverktøy, Enheten skal
sørge for at barn under skolepliktig alder Som har rett til spesialpedagogisk hj elp får dette,

Fra august 2012 opphørte kontantstøte for 2 åringene,. det er likevel ikke kommet flere
søknader om barnehageplass i denne aldersgruppen etter dette. Maksimum foreldrebetaling på
barnehageplass videreføres med 2330 kr pr måned, itilegg til statlige føringerpå
søskenioderasjon. Jf barehageloven, skål søskenmoderasj on betales av det offentlige.

. Målsettinger for de kommunale barehagene
1. Brukerundersøkelserskal gjennomføres idenenkelte barnehage
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2. Videreføring av ICDPSomtilbud til foreldre og aiisatte i allebarehager.
3. Barehagene skaljobbe aktivt med tidlig innsats.
4. Det skaljobbesaktivt mednærværsarbeidog; enhetens totale sykefravær skal ned mot

7%

Antallbarn og voksentetthet
Utgaigspuntet er3 heltidsansatte pr avdeling på henholdsvis 9 bar under 3 år og 18 bar
over 3 år. Dette er i samsvar med vedtektene for de kommunale barehagene i Fauske
kommune.

Tabell28- Utviklingantallbarnikommunale og ikke kommunale barnehager
" "

-c
20122008 2009 2010 2Ù11

KQrnmu 11C1lebClrne hage r 259 228 214 204 205

Små barn
"

118 116
-:

111 " 116 " 77
Store barn

"

141 117 98 " 88 128

Andel småpam
"

46% 49%
"

54% 57 % 38%" .
.. ." .

195 2MPrivatebarnehag~ r . 208 237 227

Små barn
. .

120
"

116 141 145. . .. 78

Store barn 75 . 92 96 99 149

Andel små barn 62% % .59% 59%
"

34%" 56

Alle
.. .

454barnehager . 436 451 448 432

Små barn . 212 212 212 261 155
Store barn . . 198 .19$ . 198 187 277
Andel småbarn 47 %

" 49% 47 %
-: 58% 3G %"

. Ande rkom rn lJ nëllebarne h . 57% 52% . 47% . 46% 47%
Andelpr'ivåtebarneh

. .

43 % 48 % . 53 % 54 % 53 %

rollene 2Ô08ti12011
. ...

i
* erfra årsmelding, mens tall 201.2etfra måling)),. oktober .'--

Tabell29~ Utvikling voksentetthet antallbarni kommunale tJg ikke. lØm11unale barnehager
" . " .

. .

2008* 2009* 2010* 2011* 20:12* *
.

1(0 m muiiale parnehage r 5,25 A, 86 5,4 SAS " 5,79
. i kke~ kom ba rnehage r . 6,85 6,46 . 5,87 6,06 6,02

.

1_* ViserantaHbamprârsverk ordinærbamehagf!ßrifDfrlrs"!e!hgf!r2.008~2011 "c~-h-~~j

G*vokse!!~ttl!t 2012"~ f~rel"!Pige"~__"J~_~_.~_~J~"____I~~___L__-,..

UtviklingenviseratandeLbar somharplass i de ikke-koU1unale barehagene har jevnet
seg ut. D,eter ikke nye plasserì ikke-kommunale barehagene i 2012. Andel småbar er
rimeligj evnt fordelt mellom .kOrrmunaleog"ikke-kommunale barnehager.

Oversiktoverbar bosatt i Fauske kommune under skolepliktig alder viser at de siste 2 årene
har vært en nedgangibaretalLNeùgang ibametall viser-at vi har en Qverkapasitetpå
barehageplasser. Overkapasiteten ligger i hovedsak i Sulitjelma på barehagetilbudet for små
bar, noe som gjør at FauskekotnUIeogså har kunnet tilby barnehageplass til bar født
etter 1.september i opptaksåreL For sentruavFauske inkludert Kvitblikk har vi dekt behovet
for barnehageplass utfra dagensnarnetalL
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Styrket barnehagetilbud
Antall barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i barehagen vil variere fra år til år.
Styrket barnehagetibud er budsjettert med utgangspunt i de vedtak og tiltak som er rundt
bar med rett til spesialpedagogisk hjelp i kommunale barehager. Overføring til ikke-
kommunale barehager ligger på egen budsjettpost i forhold til styrket bariehagetilbud. Pr
september 2012 er det 23 bari med rett til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene i Fauske, i
tilegg til et bar i fosterhjem. Det har vært en markant økning i behovet for
spesialpedagogisk hjelp i bariehagen fra forrige barehageår. Ressursene som brukes må sees
i sammenheng med behov for tidlig innsats og forebygging. Tilakene som er satt i verk har en

i

kostnadsrame på rundt 7 milioner for å dekke opp denne hjelpen i 2013.

Tilskudd ikke~kommunale barehager
I følge lov om barnehager § 14 ((Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale
barnehagen) skal kommunen yte tilskudd til. ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale
barehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjennng før
barehagesektoren er blitt ramefinansiert.

Det er en direkte saienheng mellom kostnadsnivået i de kommunale barehagene og
tilskudd til ikke-kommunale barehager, slik at kostnads reduksjoner i kommunale
barehager vil gi lavere tilskudd til ikke-koniunale barehager. i "forskrift om likeverdig
béhandling av ikke kommunale barnehager" står det i tilskudd til driftskostnader § 4 og
tilskudd til kapitalkostnader § 5, at kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i
forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. Beregning av
tilskuddssatser for 2013 legges frem i egen sak, der også lokale retningslinjer for tilskudd til
ikke-kommUIale barehager blir omhandlet.

Utfordringer og konsekvenser
Flere av de kommUIale barehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering
både innvendig og utvendig. Barehagene er i ulike lokasjoner, der noe er i leide lôkaler,
andre i bygg SOm har behov for både oppussing og renovering. I løpet av 20 i 3 forslår
rådmanen at barehage struturen i Fauske kommune gjennomgåS og at det legges frem en
sak som vurderer andre alternativer enn dagens løsninger. Gjennomgangen skal fokusere på
kvalitet og økonomi.

Dagens koniunale vedtekter slår fast at minst 2/3 av plassene i barnehagene skal være hele
plasser, og at den resterende tredjedelen kan tilbys i fonn av halve plasser. Rundskriv F-
04/2011 - Veileder om kravene til pedagogisk bemaning i barehageloven med forskrifter,
klargjør hvordan § i 8 i barehageloven med medfølgende forskrifter skal forstås. RUIdskrivet
understreker at normen på i 8/9 bar pr pedagogisk leder er en absolutt øvre grense, og at et
bar teller som et bar i denne sammenheng, selv om barnet har halv plass. Konsekvensen
ved å tìby halve plasser vil være at vi bryer pedagognotmen hår vi fyller avdelingene med
18/9 bar daglig, hvis noen av plassene er delt på flere bar. For å løse dette i fremtiden vil et
alternativ være og ikke tilby halve plasser, eventuelt ansette flere pedagoger eller ikke fylle
opp avdelingene der dettqbys halve plasser. På bakgrunn av dette vil rådmann i løpet av 2013
ta en gjennomgang av dagens vedtekter, slik at disse tilpasses forståelsen av regelverket.

Raier
Fauske koniune har god barehagedekning, noe som har ført til at vi også har kunet tilby
barehageplass til barfødt etter l. september året før, selv om de ikke har en lovfestet rett til
plass. Denne muligheten koster i overkant av 1,1 milion årlig. Rådmanen forslår at en ikke
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automatisk skal tilby barnehageplass til barn født etter L september året før,. da dette ikke er
en lovbesteintrettighet. Omfanget av dette er beregnettilennedleggelseaven
småbarsavdeling (dvs 9 plasser). Gjeiioinføringen av dette vil det føre til en besparelse,
men samtidig også til et.noe.dârligeretilbud for småbarsforeldre .som har behov for
barnehageplass. Tiltaket kan gjennomføres fra august20n.

Vedtektene ikoniunale barehager slår fast en beinaiingsnonn på 3 ansatte på henholdsvis.
9 og18 barn pr avdeling. En bemanningsnorm er i dagikke lovbestemt. En reduksjon i
beinanningen med 10 % pr avdeling vil gi en årlig besparelsepa 0,77 milL. kr. Konsekvens vil
bli et redusert barnehagetilbud medlaverevoksentetthet, tilsvarende 6;2 barn pr årsverk
omregnet til store barn. Det vil sanisyn1igvis iiedføreflere deltidsstilinger i barehagen. En
anen konsekvens kan væreredusertåpnìiigstid. Vedenfeduksjon.ì bemaningen må
kommunens vedtekter etidres.Rådranen iiener at dette ikke vil føre til dårligere kvalitet, da
bemanngen fremdeles vil være på et akseptabeltnivâ saienlignetmed andre. Til
samenligning var bemaiingsnormeniBodø KOinune 6,3, den er nå økttil6,5i 2013.
Tiltaket redusert voksentetthetkan gi ennomføres fra august 2013.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding omframtidenesbarnehage i 2014,
sannsynligvis i apriL Melding skatgien tydelig retning for barehagepolitikken, både om .
kvalitet og innold. I denforbindelsehartlere offentlige utvalgavgitt sine rapporter, bL.a.

Øie-iitvalget(NOU2012: 1) som gjeiiomgikk barehageloven inedforsktifter. Øie-utvalget
konkluderte bLa. med at det skal være minsten ansatt pr3 bar under 3 år, dvs. en
bema:ingsnorm på 3. KS stiler spørsinâloin det lar seg gjøreårealisere føringene soiner~ø~~ .. .
Sulìtjelina barehage har i dag en bemanng tilpasset en avdeling med 18 plasser, tilSvarende
3 stilinger. Pr oktober 2012 har barehagen barn tilsvarende 12,5 plasser. Deter mulig å
tìlpassebeinaningennoe i forhold til antállplasser som er tatt i bru ibarehagen,inen det
viUkkehaeffektføri2014.

Reduksjqniti1skuddikke~konuunale bamehagerhenger direkte saien med tiltakene som
forslåes for de kommunale barnehagene. Dersointiltakene ikke gjeiioinføres,vil hellerikke
tìlskuddtil de ikke..komnunalebarehagene kunne reduseres.. . .'
Tabe1l3()~Tìltak enhétbarnehagemed effekten iperiodenZ013og 2014 (i1i1Iìlkr)

.

. Effekt 2013

';0,62

Effekt 2014

... -:1,12

-0,10

"0,77
-:0,85

~2,84

Legge ned ensmåbarr avdeling fra 15l8 2013

ReduksjonbemanningSüJitjelma .. .
Reduksjon i sti lIi nger på avdelingene
~eduksjoni tilskudd i kke-ko.mmunalbarnehage r*Sum .... . . .
*ko/'sekvens av ti/tå/( kommuna/ebarnehager

~O,29

. -0,40

-1,31

.L-_____j
Tiltakene som foreslåes vil kune ha virkning fra august 2013. Helårseffektenvil kUIe
oppnås fra 2014. .
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Tabell31- Budsjett2013-2016for enhet barnehage(i mil. kr ) .

.

Barnehager Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Bu dsJett 2016 

Sum inntekter
.

-6,99 -6,83
.

-6,83
.

~6j83

Sum utgifter . . 63,62 61,93 61,93 . 61,93

Sum 56,63 55,10 55,10 . 55,10
*Alletiltakene ennkludert l rammen.

5.5.3 Barne ogfaniilieenheten
Bare og familieenheten erdelt inn iansvarsområdenefamilesenteretog barevemtjenesten.

Målsettinger
1. Familesenterets satsing på foreldrestøte skal videreføres til alle skolene
2. Barnevernet skaljobbe.systeniatisk.oglangsiktigfor.å dreie tilakskostnadene mot .

mere tiltaksarbeid i hjemmene. .
3. . Sykefraværet skalikke overstige 7%

Faiilesenteret
. 

Faiì1esenteret er etflerfa.glig tillrudsomskali varetapsykiskog fysisk helse hos gravide,
bar Qg ungdom. Målsettingen er at faiilenskal møte en helhetlig ogfaiilestøtteiide
tjenestëiettog same hus. Mål forarbeidet ifaiilesentret er å fremme trivsel ogg;odhelse
hos bar, unge og deres famile, samt styrke barn og ungesoppvekstsvilkåtQgtidlig
identifisere
fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos bar og i familien. I Familesentret inngår
sVatgerska.psomsorgen,nelsestasjonO-5. år, åpen barnehage, skolehelsetjenesten: i gru~ og
videregående skole, samt helsestasj on for UIgdom. . Lokalene .til.åpen.harehage beriytes til
mangeuHkegtuppeaktivheter . Helsestasjon fot ungdom er godt besøkt og helsesøster både i
videregående skole og gruskolene har mange lovpålagteoppgaverknytettilforebygging

,og helsefremmende a.rbeid. Det erj obbet godtmed foreldrèstøte i samarbeid med
b'årehçigene. Satsningenpåforeldrestøtteskalvidërëførés til alle skolene, og siia.Ildlingen

med skolene skal v~re meremålretteL .
BareVerttjenesten . . .
.ßarneverttjenestenhar spesielt anSvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferdsproblemer
og sosiale/emosjonellepröblemerså tidlig at varige problemer kai unngås, samt å sette inn
tìtak iforhold til dette. Tjenesten skalsaiarbeide med andre nårdette kanhidra tU å løse
oppgaver somdeIi er pålagt etter lov. Oppgavene varieterfra mottakav meldinger,
uIîdersøkelsesarbeid, råd og veiledning, iverksetting og oppfølging av hjelpetìltakihjemnet

ogplasseringer utenfot hjernet. Tjenesten har i flere år hatt utfordriu.gerknyttetti
fristoversitte1set,og koitmunen harfletebam plassertutenfor hjèmieteniisainenlignbare
komiuier. Totalt sett. bruer bareverntj enesten flere. midler .pr.barenn.samenlignbarekorilier. .
Barevertetfikki2011.og 2012 tidelttre midlertidige . stillnger for å.. styrke .
saksbehåndlerkapasiteten. I tilegg ble det opprettet en :midlertidig stiling som
hj etnekonsulentfra 2010 .Størsiepartenav utgifene i barevernet går dìrekte til tiltakene
som iverkSettes. Således er denne tjenesten ulik mange andre, derlønn som regel er det som
utgjør størsteparten av utgiftene. Barevernet har hatt. store. driftsutforddnger over år, og det
ansees derfor viktig å stabilisere orgaiisasjonen slik at en kan jobbesysteniatisk og langsiktig
for å dreie tiltakskostnadeneniot mere tiltaksarbeid i hJeniene,til fordel for plasseringer
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I utenfor. Rådmanen forslår derfor med dette at alle fire midlertidige stilingene videreføres i 2
år. Målet er at denne stabilseringen av organisaSjonenskal føre til en reduksjonikostnadene. - -.
til barnevernet totalt.

Utfordringer
Stillngen som enhetslederforBare -og fami1ie enheten er fra høsten2012 midlertidig satt
vakant.Ansvaret for området erlagt tilenhetsleder skole, ogrådmaien vil komme tilbake
med en egen sak for hvordan oppvekstområdet bør organiseres og ledes. Arbeidetmed
utviklingen aven egen tiltaksseksjón innenfor oppvekstområdet i tråd med
folkehelsesatsingenfortsetter. Inntil videre forlenges dagens organisering.

Rarher
Rådinanenforeslårreduksjon i enheten på to områder. Det ene erpåtiltakutenforhjemmet i
barevernet soinen følge aven stabil organisering, og det aiidreer vakarseenhetsleder inntil
videre.

Tabell 32 -,Budsjett 2013~2016forbarne ogfamilieenheten(i mil. kr)

Barne-og farni I i e BudsJett 2013 Budsj ett 2014 Budsjett 2015 Budsjêtt2016
, , ,

-362Su m i nritekter -3,G2 ~3,62 , ~3, 62

Su rnutgifter , 30,20 30, 14 30,14 30,14

Sum 26, 58 , 26,52 26,52 26, 52
"

, 5.5.4 Kultur
Kulturenhetensoppgaverogutfordringer er å legge tilrette foret aktivt kulturliv~ og et
kultuilbud preget av mangfold og ,kvalitet. Legge til ,rette for'etbredt spekter av
kultuitksoinet,slikatalle får mulighettil å delta og oppleve mangfQldet av kultur-uttrykk.

Enletens atbeìdsóppgaver ,er definert ì kultuloven§ 4,'Opplæringslovens§ 13,6 ogLov om
folkebibliotek

Målsettinger
i. B.netkultur skal legge tilrette for et akivt kulturliv.
2. Alle tjenestene innenkulturskal i 2013 gjennomføre brukerudersøkelser;
3. Det er eìmålsettingat sykefraværet i enheten i 2013 er under 5%,

Ti1skudd,tillagogforeninger/nasjonaldagsfeiring/kulturriS/stipend '
Etter Øknngen i 2009 har total størrelse på tilskuddene vært på 1,45 mil. kr . Dette erikke
lovpålagteoppgavêr og rådmanen foreslår å redusere dette med 0,45 11ilL kr. I budsjettet

gj enstårda 1,0 milL kr . i tilskudd , til lag/foreninger/prosj ekter innenforallinenn kultur og
tnusikkorgâUisasjoner.

Fauske bibliotek
Biblioteket står overfor utfordringer med kommeinn j '~Dennyedigitale verden". Bruerne
av bibliotekeneförventer at en ermer oppdatert 'på nye tìt1er både innenforbøker,mensogså
innenfornyemedia;filmoglesebrett, spilL Dette er ogsåeninna1lsvinkel soingår igjen i
((Biblioteksrefort 2014)). Totålthar Fauske bibliotek som helhet hatt en stor oppgang iut1ån
avinedier. Ved atSu1itje1ina bibliotek kOrhednn i den nye skoleniSulitjelma vil også
forholdene forøktapningstidværetilstededer. VedValnes:ford bibliotek opplever viat

,bruerne i større grad har begynt å bruke hovedbibl1oteket på Fauske etter at'nye'Riksvei'SO
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kom. I tilegg har Bokbussen et jevnlig tilbud i hele bygda. Rådmanen foreslår derfor å
legge ned fiialen i V alnesfj ord. .

Fritidsklubber
Fritidsklubbene har gjennom igangsetting av fellestiltak, og at de har ansvaret for "månedens
. aktiviteter" i folkehelseprosj ektetAktivi Fauske, hattenstorøknìng. K veldsmaMilbudeter
veldig godt moftatt,.itileggtilflere andrefolkehelsetilak og tiltak med bakgru i

kommuneplaiens: samfunnsdeL.

På saremåtesom atbrukerieved Valnesfjordbib1ìotekendrer sinkunderelasjon mot
. Fauske bibliotek, oppleves dette ogsåvedValnesfjordUngdomsk1ubb. Flere bruker tjenesten
. ved U11gdomienshus, og færre benyter seg av tilbudet Jokalt. Dette èren natulig del av at
ogsåbusstilbudet mellornFauske-Valnesfjord på ettermiddag-kveld er bedret. Rådmannen
foreslår derfor å legge nedValnesfjord Ungdomsklubb.

Fauske Kulturskole
Regjeringen signaliserer etsterketekulturskoletilbudigrunnskoletida, og har ogsåsìgna.lisert .
at dette kommer til å bli et krav. Dette har Fauske kulturskole staret på ved .å,gjenhomføre

wosjektet ((Døråpnerell) . 
inn i SFO-tilbudene i. Fauskekomiune. I tilegg. s.atser Fauske

kultuskolepådealler yngste gjennom allaktivitets-tílbud.

Andre utfordringer
Idrett et på et statlig nivå en delav kulturbegrepet Det oppleves tì1 stadig atpublikui og
bruere ser idrett Som kultur. Rådmanen foreSlår at ídrettskaloverføres enhet kultur. Dette
vil også gi synergíer overtidpåaktivtetsretta tilskudd, utvíklingav kompetansen på området,

. og en større samordning av mídlerog personelL.

Ranet
. Allettltak eril1ludert i raniên.

Tabell33 -- Budsjett2013.;2016enhetkultur(i mill. kr)
. . .. . .

Ku Itu r . ßl.dsjett 2013 Budsjett 2014 ~udsjett 2015 Budsjett 2016

Sum inntakter
. .

-3,53 -3,053
.

-3, 53 ~353: ,'-~
Sum utgift~r .. 14,1a 14,18 14,la 14, 18

Sum . 10,65 10, 65 10, 65 10,65
..

FauskekoIIunehargratis leie tilbar og ungdom. Denne ordningen foreslås vurdert i20 13,

slikatidretts1agog frivillige lag ogforeninger også mâbetale for leie av koniunale bygg fra
2014. Innføririgav leie vili kunne effektivisere utleiemarkedet, samt at det er nødvendig å få
inntekter for åvedlikêholde og drifte disse anleggene. Rådmanen vil benytte våren 2013 til
vUrdere hvordan innføring av leie kan gjennomføres og hvilke konsekvenser dette vil
medføre. Innføring av leie kari også sees i sårenhengmedtilskuddsreglementèt.

5.5;,5 Integreriiig
Enheten integrering består av Flyktningkontoretog Voksenpedagogisk senteroghar følgende
oppgaver:

. Bosetting og etableringavfiyktiiinger etter avtale medlMDIogvedtekteri. - - . .
kommunestyre

. Koordinere koinunensarbeid med bosetting av flyktninger
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. Arbeide for integrering og likestiling

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

og en akiv deltaker i samfunnet
. Tilby helårlig introduksjonsprogram til alle nyanomne flyktninger

. Tilby norsk med samfunnskuskap for minoritetsspråklige

. Tilby grskoleopplæring for voksne

. Tilby spesialundervisning for utenlandske og norske elever

Målsettinger
1. Raskere inkludering av flyktninger i norsk arbeidsliv
2. Utvikling av enhetens samarbeid med andre kommunale etater som brukes ofte av

våre bruere
3. Sykefraværet ned til 6 %

Tjenesteproduksj on
Totalt antall flyktninger ved årsskiftet 2012/2013 er ca. 125. I tallet inngår bosetting av 18 nye
flyktninger årlig, samt eventueltfamiliegìenforente. Elevtallet på Voksenpedagogisk senter
varierer i løpet av skoleåret. Det totale antallet per skoleår ligger i overkant av 50.

Inntektene vil variere i forhold ti antall bosatte og elever ved Voksenpedagogisk senter.
Utgiftene følger stort sett opptrue retningslinjer, særlig gìelder dette utgifter til etableringer,
normer for økonomisk hjelp (NAV satser), introduksjonslønn m.v.

Det forventes en økning av utgifter til etableringer siden nye mottakene i hovedsak er enslige
flyktninger som venter på bosetting. For tre-fire år siden ble bosettingskvoten på 18
flyktninger fylt med familer og det holdt med 5 -6 etableringinger a ca. 55 000 - 60000 kr
per famile eller ca. 350 000 kr i etableringsutgifter på årsbasis. I dag, når vi etablerer stort
sett enslige, må vi ha opp til 14 etableringer på ca. 45 000 - 50 000 kr per etablering eller
700000 kr på årsbasis.

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

Tabell 34 - Flyttestatistikkenflyktninger

2008 2009 2010 2011 2012

Flyttet fra Fauske 21 20 32 1 4

Frem til 2010 lå antall bosatte flyktninger (under 5 år) jevnt på ca. 80. Nå forventes det at det
kommer opp på ca. 125, dermed vil utgiftene øke. Heretter også behov for styrking avmiljøtjeneste. .
Utfordringer
Enhetens utfordringer på kort sikt er å få en ny, samlet enhet til å fugere best mulig, spesielt
med tane på å utnyte de samlederessursèire1potensìalene som ligger der til en bedre tjeneste.
Ett år etter opprettelsen aven samlet enhet fungerer ikke integreringsenhet etter intensjonen,
slik at organisasjonsutviklingen vil fortsette i 2013.

Det er mange som har krav på undervisning, og det er en utfordring å få til tilstrekkelig
kapasitet på egnede undervisningslokaler. Videre er overgangen fra introduksjonsprogram til
arbeidsliv en utfordring, samt å tilpasse boliger til endret flyktningestrøm. Utfordringen er
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også å få flyktningene raskere gjennom opplæringsfasen for å få dem fortere inn i arbeidslivet
eller ordinær skolegang.

Rammer
I forbindelse med omorganisering blir stilingen til programrådgiver flyttet administrativt fra
NAV til flyktningkontoret. Arbeidstakeren skal fortsatt sitte på NAV men være administrativt
tilknyttet flyktningkontoret. Denne flyttingen har ingen økonomiske konsekvenser for
budsjettet.

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

Integreringsenhet 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 utviklingen i kommunen og sørge for at
enhetene holder seg til tildelte midler.

. For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen foreta en
organisatorisk styrking av ledernivået mellom rådmann og enhets leder ved at enhetene
Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljø/Habilitering, Helse og NAV legges inn under en felles
konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Helse og Omsorg. Storkjøkken
overføres fra enhet Plan og utvikling til Helse og Omsorg. Samtidig beholder vi ordningen og
inndelingen med enheter, og hvor enhetsleder er resultatansvarlig sin enhet.

5.6.1 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er organisert under rådmannen. Organisatorisk tilknytning vil bli
vurdert i 2013. Målet med reformen er å gi pasienten rett behandling, på rett sted, til rett tid,
til riktig kostnad.

I forbindelse med Samhandlingsreformen er det to store satsningsområder som 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 behandling for alle kommunens innbyggere. Kommunen må dekke 20 % av
kostnaden pr behandling, begrenset oppad til 30.000 kr. Unntatt fra dette er fødsler,
rus/psykiatri, kirurgi og definert kostbar biologisk behandling. Medisinsk medfinansiering
framkommer gjennom behandlingstypens DRG (Diagnose Relaterte Grupper). Prognosene for
2012 viser at dette kan være underfinansiert.

For å møte disse nye økonomiske utfordringene ble rammetilskuddet til Fauske kommune økt
med 11,8 mil. kr som årlige frie midler i 2012. I en implementeringsperiode på 3 år, vil
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Fauske Kommune itilegg motta 1,6 milL. kr pr . år Isærskilt kompensaSj on. I statsbudsj ettet
er dettekorrigertfor forventet pris-log lønnsstigning (deflator).

For åmøte utfordringene rudtutskrivningsklarepasienter, har det blitt gjennomført
rendyrking ved Fauske Helsetunslikat det ble. frigjort lokaliteter for etablering av
rehabilitering og kortidsavdeling. Med denne prosessen har antall senger ved Fauske
Helsetun økt med 5 plasser. Til dette er antall stilinger på sykehjemmet økt med 6 årsverk,
tilsvarende 3. milL. kr Gfr.økonominielding nr l/2012).Disse tiltakeneharvistsegåfungere
sliksó1I forutsatt ved at utgiften til utskrivningsklare pasienter er svært lave.

Tabe1l36~ Budsjettfor samhandlingsreformen 2013 (i JOOO kr)
.

".0_.

r~~--
Beregning i 1000 kr 

I
.

Tildelt2012
.

11900.

S¡;rs ki It kompensasjon (tildeles i 3 år) 1600

Delsum . . 13500
Benyttettil sti II i qgers ykehjemmet (Økrn 1 2012n . 3000

Delsi.m
.

.
. . . 10500

,Korrigert fordefl ator3 ,3% . 350

Sum til dekningavnirekte utgifter sanih.reformen 10850
'.

L
.

Budsjett 2013 - Utskrivingsklare (10%) 1085

Budsjett2013- Medfinansiering (90%) , . 9765

I forhold til budsjett 2013 vil det være en utfordringà holde seg innenfortildelt
budsjettrame, når en serdetie i forhold til forventet resultat i 2012~ Utfordringen erspesie1t
innenfor område medfinansiering. ... .
Innen utgangen av 2015,skaldetiallelandetskoinuner være etablert0yeblikkeligHjelp

plasser. Dette skaleuten etableres av deii enkelte kommune el1ersoinsaniandlingsprosjekt
med nabokoniunet. Disse.plàssene skal følges opp av vakhavende legesQm skriver inn og
ut pasientene. . Planlagtliggetid på Øyeblikkelig Hjelp plass . er satt til maks 3. døgn. Fauske
Korrune har. staret prosessen med beskrivelserogetableringspunkt foren slik po st. Når
øyeblikkelig hjelp plassene .er fult ut oppe à står,vìl Ftiuske Kommune årlig motta 2,2 milL kr
til drift og oppfølging av plassene. Det vil bli søkt om tilskudd for20t3. Vedinnvilge1se vil
dette utløse 50% av årligtílskuddsbeiøp, 1,1 mil. kr. Détteer ikke lagt inn i budsjettet, men
vil bli regulert inn når etableringen er enrealitet.FauskeKommune vil søke åse denne '
etabIetingen sOIldel av et mulig interkommunalt samarbeide. Vi har i dag legevaksamarbeid
med Sørfold Kommune.. .. . .
Ramer
Budsjettet tilsamhandlingsreformen eri budsjettet 2013 mer synliggjort, slik atdeter løftetut
fra budsjettet til. enhet. rådman. Raren til samhandlingsreformen. inkluderer også
driftsbudsjettet tilbruerkontoret, siden det erbrukerkontoret. som administrerer
samhandlingsreformen;
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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 tilknytning
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 behandling og utskrivningsklare pasientdøgn, følges opp av
brukerkontoret.

Hovedoppgaven til brukerkontoret er å kartlegge, utrede og gjøre vedtak med utgangspunkt i
lovverk innenfor området pleie og omsorg. Herunder tildeling av hjemmetjenester og
institusj onsplasser

I mai 2012 ble bemanningen sikret kompetanse innenfor området miljølhabilitering, samtidig
som det ble overført midler tilsvarende 20% stiling fra enhet Miljø/habilitering. I løpet av
2012 vil det bli utarbeidet kartleggingsverktøy slik at brukerkontoret overtar all tildeling
innenfor denne tj enesten 01. 01. 2013. I en overgangsfase tilføres brukerkontoret ytterligere
50% årsverk fra 01.01.2013 for å håndtere denne saksmengden. Dette blir en omprioritering
av ressurser på kort sikt inntil utbyggingen av Torggata medfører at en kan frigjøre ressurser
til denne funksjonen.

I løpet av 2013 vil planlegging av område Rus/psykiatritjenester starte, med mål om at disse
tj enestene tildeles fra brukerkontoret fra 01 . 01. 2014. Dette vil medføre at kontoret må sikres
ny kompetanse og få overført fra utøvende enheter ressurser tilsvarendel-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 til vikarer må komme under kontrolL. For
å oppnå dette er det blitt gjennomført et prosjekt i 2012, hvor en har utredet ulike turnuser og
organisering av bemannings st yring 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 deltidsstilinger, er også løst i den nye
turnusen. Turnusen går under betegnelsen Fauskemodellen og skal utprøves på tre avdelinger
i inntil et år.

Det etableres også et bemanningskontor som skal ta over ansvaret for all planlegging og
styring av bemanning, slik at de ulike avdelingssykepleiere kan fokusere på brukerne og
ledelse av avdelingene. Bemanningskontoret skal innen sommeren 2013 ta over all
ressursplanlegging for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Bemanningskontoret får sin
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organisatoriske tilknytning til enhet.sykehjem; Etableringen av etbemaningskontor og
klargjøringavraiebetingelsene og rutiner må derfor avklares nisktBemanngskontoret
skal bemannes med 2,5 årsverk. Dagens merkantile ansatte veddennedlagteVikarjenesten,
vilinngå somdèl av ressurser ved det nyetablerte kontoret. . .
. Det søkes om ekstern finansiering i. en oppstarsfase. Etter etableringsfasen må
bemaningskontoretfinansieresmedegne midler.

Resultatmål.Pauskemodellen:
. Redusere dagens vikarbehov med minimum 70 %.
. Øke gjennomsnittlig stilingsbrøk med 30%.
. Sykefraværet ned mot 5 %.

. Øke avdelingssykepleiernes tilstedeværelse (fag/personal)på avdelingen med50%~
· Forbedret arbeidsmiljø.

. Ressurskontroll

Kontoret:er bestemt etablert som del avPleie& Omsotgvedårsskìftet2012~ 2013. Første
oppgavy vil væreoppfølging av nye forsøkstuusene ved Fauske Helsetun; Moveien og
Paviljonger. ... .

5.6.4 Sykehjemmet .
Sykehj eniet skal ivareta trygghetQglivskvalitet for pasientetQg ansatte gjennom
kompetaise og omsorg. .

Enhetens kjerneoppgaver
. Langtidsplasser i sykehj em til somatiske syke eldre ni.ed omfattende funksjonstapog .

behov fot" medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personell.
. Laigtidsplasser i sykehj em for personer med demensrred spesielle behov for

skjerming og kvalifisert personell .
. Kortids-ogRehabilteringsavdelingenhar. ettidsbegrenset tilbud for pasienter med et

rehabilteringsbehov eller pasienter som har behov for medisinsk observasjon og
behandling.

Enhetens målsettinger

1. Helsefremmende arbeidsmiljø

2. Sykefravær 5%
3. Budsjettontroll

4. Aktivitet og mestring.. .
Pasienter på sykehjemmet er i stor grad eldre mennesker, ofte med et saimensatt
sykdomsbilde. PåKortids-og rehabilteringsavdelìngen er pasientgrppen mer variert i
alderssanuensetning. På sykehjemmet er det primært enerom, men i oktober 2012 ble det
etablert flere dobbeltrom og andre tilpasninger for åta imot pasienter fra SagatUI,
sykehjemmet ser på. dette somenniidlertidig løsniugfrem til det foreligger en løsning med
Sagatun.. . - - _.
Som pasient påsykehjemmetÏar manet tilbud om nødvendiglegehjelp, gratis
tambehandling, tì1bud om fysio- og ergoterapi etter en faglig vurdering Og tilbud om
aktiviteter og deltakelse på sosialearangèmenter.Videre fårpasiènter daglig sykepleiefaglig.
oppfølging som bidrar til at gtuleggende behov forpleie og behandling blir dekket.
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Tabell 38 -- Brukere sykehjemmet pr oktober2012
.

Status pasientkategorier pr oktober 2012 2012

Somatis kl a ngti ds pl as s 43
Skjermet for dement langtidsplass 

.

26.

Korttids-og reha bi literingkorttids plass

.

12

Korttidsopphold dement.
. .

1

Sum 82

Tabellen 'over viser fordelingen av bruere etterat avdelingene er blitt rendyrket og brukere
fra Sagatuner overført~.Detblirderforet brudd i forholdtil2011.

Tqbell3 9 ~ Pleiefaktor på sykehjemmetsavdelingerproktober 2012
.

Avdeling Antall
..

Al'tall.Ärsverk Pleiefaktor*pasienter
Somatisk . 43 39,78 0,93

Skjermet ..
.

27 24,37 0,90.

Korttid/rehab
.

12 . 16í85 1,40" ."... . .. .

Totalt 82 . .81 0,99

~f111 àrsverk pr pasient '--~~,-~,~-~
Pleiefakor er en måleenhet fQr forholdet mellom registrerte årsverk til. pleie, og pasientene på
institusjon. Det finnes ikke standardforpleiefaktori sykehj em, verken i lov eller forskrift.
P1eìefaktorer bare et parameter som kan indikere en satnenheng mellompasìenüintall og.
kvaliet, og må brues som sådan.. På landsbasis er dét stor spredtrngmen vanlig ådrìfte
sykehjemnied en pleiefaktotpåO,7 ~0,9,dettebasertpåetfaringer RO sitter inne med.

SamhandliIlgsreformen,nied.større fokus på. utskrivIlingsldare pasienterQgmedìsìnsk
bebandlingi hj eir0inniunen, medfører. endret fokus på kompetanse og behandlingstilbudet

vedinstitusj oner. Utvikliiigeiierenniarkant vekst av yngre pasienternied sammensatte
diagnosersom demenS, psykiatri,rus, somatìskogtusjonsheniinger. En demQgrafisk
en.dtinggirogsåutfordtingel:utfrahehoy ogønsket.hos.deÍlenkeltePJlsient Legeåtsverkog
fysìoterapeut,årsverk i forhold til antallinstitusjonsplasser,er lavere enn gjennomsnitt for

. Nordland og landet forøvrig.

Sykehjemmet hat etablert kortidsplasser for å møte samandlingsrefornen, dette har medført
. at flere av innbyggerne i Fauske koniuie får behandling pa Fauskej stedet fotpâ sykehus
noe ënhetenersværtfornøyd med. Dette er ì tråd med planen ((akivehelse~ og
omsorgstjenester i Fauske franniot 2020)), der sykehjen1et skal utvikle seg i retning av
behandling, rehabiltering, . lindrende behandling og iiitermediære tjenester. Pasientene
koi:er tidllgeretilbake til k0IIlleri, tidligere. ibehai4lingsløpet, noe som er mer

ressurskrevende og detetet økende behov for kompetanseutvikling påflereol1iråder.

Utfordringer
Tidligere år har vikarbrukenvært megethøy for Enhetenog daspesielt ved. ferieavvikling.
For 2012 ble dette endret for Pleíe & Omsorg med å utvide antall feriepuljer. Dette har gitt en
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positiv effekt for sOmm"eren 2012. Dennetí1pasningen,sammen med hemanningsprosj ektet,
forventes ågi en yterlig reduksjon i behovet for vikarinnleie.

Høyt sykefravær er enstorUtfordringfor enheten, fraværet bidrar tileoekstra

heIraningsutfordring på toppen av dekkng av ledige vakter i turnus. Enheten har i løpet av
2012 økt nærværsarbeidetmotden enkelte ansatt og vi følger opp arbeidsgivers forpliktelser i
IA~avtalen,samtidig opplever en ikke nevneverdig nedgang i sykefraværet. Enheten har på
bakgru av dette staret etprosjekti 2012 .som skal hahovedfokuspåvisjoner, målsettinger
og verdier for sykehjemmet. Ønsketeråutvikle ettrygtog gûdtarbeidsmì1jø som er

helsefremmende,ined et tydelig mål om å redusere sykefraværetnied 5 % innenutgangeo av
2013. Prosj ekteter i nært sauarbeidmed NAV. arbeidslivssenteretsom bidrar med
prosjektmidler og prosessdriver.

Rådmanen foreslår at en i 2013 rendyrker institusjonsdriften, i dag ligger Moveieoog
Sagatun ini under enhethjen:etjeneste.Det er å anse som klokt for fag, økonomi og drift at
institusj onene legges inn under enhet Fauske sykehjem. Videre vil det være klokt å legge
Kortids- og rehabilteringsavdelingen underhj enietjenesteii niedbakgru i at tjenesten
liggern~riete hjei:etj enesteoog at _ såtandlingeo mellom. disse er sentral for å-møte

scunhandlingsreformen.

Kompetanse og kOinpetanseheving, jamførKompetanseplan 2012 -2020 og
Saiandlingsrefotren, v'ilbli meget viktige fokusområder fortjenesten i kommende åL
Fokus vil være på egneânsatte slik at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende
for den enkelte, slik at de blir satt i stand til å ivareta de arbeidsoppgaver som vil kreves av
enheteni. hverdagen.

Raier
Alle titakene erinkluderti raien. Tí1takene må sees i sàienheng med hjemmetjenesten
og overføring av pasienter fra Sagatun.For - sykehjemmet innebærer det enkostnadsøkning,
IIensett i samenheng med hjemmetjenesten, medfører overføring av pasienter fra Sagatun
en kostnadsreduksjon i 2013. . . . . .
Det foreslåes _ videre å redUsere antallJærlinger .vedsykehjeniet.. Det hat ikke vært mulig_å. få

nòklær!ingèr ti disseplassene, $likat detbliretitilpasiiingav driften. Fauskekoinune er
også over norien for antall lærlinger. ltufekterer ogsåtitpasset regnskapet.

Tabell 40 -Budsjett 20J3-2016forSykehjemmet(imìl. kr)

Sykehjem
.

Budsjett2013 Budsjett 2014
-

Budsjett 2015 Budsjett 2016

SUfni nntekter
.

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

Su II utgifter 73,90 . 70,87 . 70,87 70,87

Spil 59,27 56,91 56,91 - 56,91

5.6.5.-Hjemnietjenesten
Enhetens oppgaver .

. HJenues)'kepleie til bruere med omfattende behov for hjelp for medisinsk tilsyn og
pleie og tilhørende kva1ìfisert personell.

. Praktisk bistand til bruere médbehovforhjelpog tirettelegging for å kune bo
lengst mulig i egen bolig.
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. Langtidsplasser i boliger med heldøgnsomsorg til bruere med omfattende behov for

hjelp for medisinsk tilsyn og pleie og tilhørende kvalifisert personelL.

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

skjermìng og kvalifisert personell.
. Omsorgsboliger tilrettelagte boliger for de som ikke lenger kan bo i egen bolig
. Mi\jø og akivitet har tilbud til hjemmeboende, hjemmeboende demente, avlastning

tilbud til pårørende, slagramede, samt turer, fester og tilstelninger. Tilbudet består av
sosial sammenkomst, trÌm og andte forebyggende aktiviteter.

. Støtekontakt og avlastningstilbud støte til personer som trenger hjelp til å
opprettholde eget funksjonsnivå og avlastning til pårørende.

. Kreftsykepleie gir bistand til bruere som er alvorlig syk og døende med

kreftdiagnose. Veiledning av personale ved alle enhetene.

Enhetens målsettinget
1. Helsefremmende arbeidsmiljø

2. Budsjettkontroll

3. Sykefravær 7 %

Tjenestetilbud
Hjenietjenesten yter i dag tjenester til totalt 515 bruere/pasienter, av disse er det 19 som
borìinstitusjon/ bolig med heldøgns omsorg. Fordelt med 9 i bolig og 10 ì institusjon.
Beboere som bor i bolig har foreskrevet behov for heldøgns pleie og omsorg. Tabellen
nedenfor vìser oversikt over tildelte timer. En må ha fokus på tildelte timer for å kunne sette
inn riktig med ressurser. Bruerkontoret behandler saker fortløpende iht søknader og behov.

Tjenesten påvirkes også av utskrivningsklare pasienter som skrìves ut til eget hjem og ikke for
kortidsplass ved institusjon. Utviklingen for samenlignbare tjenesteområder fra 201 1 dl
2012 viser en øknng på i oVerkant av 30%. Personlig bistand i hjemmet viser en økning på
omtrent same nìvå.

Tabell 41 ~ Oversikt innvilget timer pr oktober 2012 innenfor områder

Tildelte timer 2012
BadlçtuSj i71,Oa
Mûltidose 161

Ôàgligvate 8,5
Hjemnisykepleie 1098,33
Middag 89
Personlig bistand 1732,17
Praktisk bistand 39,83
Renhold 489,09
Spesialsykepleie 66

SUm 3955

Samhandlingsreformen stiler krav til enheten på flere områder og vil utfordre oss på
kompetanse innenfor flere spesìalistområder. Dette omfattes av den medisinske behandlingen
som blir foretatt i hjemmet, noe som tidligere ble utført ved Notdlandssykehuset. Samtidig er
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denne utviklingen med påå styrke fagetogfagutviklingeninnad i hjemmesykepleien og
. konuunen. Dette er i samsvar med intensjonene med Samandlingsteformen.
Forløpsområdenesom det vil stilleskompetansektavfor er diabetes, psykiatri, rus, demens,
kreft og kols

. Tidligere år har vikarbiuen vært meget høy for Enheten og da spesielt ved ferieavvikling.
For 2012 ble dette endret for Pleie &. Omsorg medflerè feriepulj er. Dette har gitt en positiv
effekt for sommeren 2012.

Miljø og aktivitet yter dagtilbud til hjerneboende, hjemmeboende demente, slagramede,
samt turer og andre sosiale tilstelninger. Utviklingen viser behov for å utvide ett. slikttilbud.
Dette spesielt innenfor demens og avlasting til pårørende for å forebygge institusjonsplass.
Fotskningviser at ved å tilby slike tjenester, kan behov for institusjonsplasser utsettes med
inntil Jår. .
Utvikling og konsekvenser
Enheten .ser det.som en stor mulighet å ta del.i det pågående hemanningsprosj ektet Dette vil
væte med å sikre riktig fokus i alle ledd. Ressursstyring, ferieavvikling, sykefra.vær og
plaiilegging som optiinalisererdriften, blir hândtert på et ogsaniestedhvet" gaig.Enheten
og den enkelte avdeling kai dasette fokus på fag, økonomi og oppfølging av den enkelte
ansatte, samt brukere ogtutiner. .

Kompetaise og kompetanseheving,j fr . K0Ilpetanseplai2012~2020 og
samandlingsreformen, vil bli meget viktige. fokusområder for tj enesten i kommendeâr.
. Fokus vil være på egne ansatte, slik at hverdagen og kompetanseheving oppleves utviklende
for. den enkelte. De vil. da bli hedre i stand til å ivrtetåde arbeidsoppgiÌver som vil kreveS.

Den faglige dreiningen .SOII koniersom. følge av samandlingsreformen er med pâ å gj øre
tjenesten både spennen(ie og utfordrende. fra et faglig. syt1spuJ..Dette kan niedføreen
dreiiiingav fagkompetansen og søkergrppertil stillinger i Hje1'etjenesten.

Hvenlagshabilteringvilogså være et nytt og framtidsrettet fokusområde for Ajemmetjenesten
i 2013; pette vil igjen føre til nye beh.ov for faglig kompetanse og det skal være ettilbudom
rehabilteting istedet for langtidspleie. .. .

Ramer
Alle tiltakerinkludertiramen. Nedgang 2013 vs. 2014skyldesendrlngervedSagatun for

2013. Pasienter er flytettilSykehjemmethvorkostnader vil avspeiles i budsjett. Inntekter erogså tilpasset regnskapet. .
Tabell,42~ Budsjett 2013 ~2016 for enhet hjemmetjenesten (i mil. kr)

.

Hjemmetjenesten Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Suminntekter ... ,.Q,lO ~H,Ol . -11,01 .. ... . ~l1,O1

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 .
Enhetens oppgaver er å gi et godt helsetilbud til kommunens innbyggere basert på både gode
kurativetjeiiester og med folkehelseperspektivet medforebyggendehelsearbeid og
rehabiltering i fokus. .

Målsettinger
l. Fortsatt stabile legetjenester og utvikling av legetjenesterihht.Samandlingsreformen
2. Stabil drift åv Frisklivssentralen .
.3. Stabil drift av rus/psykiatritjenesten etter avsluttet opptrappìngsplanrus

Legeordningen/legedekning. _. ,
Fauske er iferd med å fåstabil dekning aV fastlegerogbudsjettet for 2013 erbasert på at dette
fortsetter. Legetjenesteii kaii under slikeforholdgenerere gode inntekter. Utfordringer for
2013 vil være offentlige legeoppgaver,herunder tilsyn for planlagt preobs. plass I tillegg
kommer også utvikling av legevakt og forberedelse på innføring av nye nødnuner.

Listeleugde på fastlegelìstene erredusert ihht. en økningavfastlegenes oppgaver,ogFauske
koniunehar nå en utfordring inedfå ledige pasientplasseL

Rus/psykiatfi
Ruslpsykiatrihar justert sin ressUrs i hht. at opptrappingsplan for rus var overi 2012.
Utfordring. for2Ql 3 vil være å få til økt samandHng mellom de uHke tj enestene. Tj enesten
har staret opp oppfølging av beboere i Blåskj ellveien uten økning iressurser . Dette tilbudet
må etter hvert evalueres.

Ergo/fysio/Frisklivssentral:
. Frisklivssentnileretter stopppåSriåneder i2012, i gang med.l årsverk, detteerikke nok for
å få det opp i forhold tidligere drift. Ergoterapi med Hjelpemiddelsentral er blitt en lUertobust
virkS0niet.ogdrifter bra. Dét harværtn:ye eiidringerknytettildriftstilskudd fysioterapi,
dette ser ut til å være stabilsert for 2013.

Konsekvenserbudsj ettforslag 2013:
.. Fortsettlav deknng av fysioterapi~tjenester
. Ny stiling som kommunal fysioterapeut i driftfta des. 2012
. Redusert 0,5årsverk på psykiatrisk dagsenter fra marS 2013
. Få listeplasser ledige på fastlegeHste

Ramer
Rammen inneholder forslag til tilak som .innebærer en reduksjon på 0,5 årsverk på
dagsenteret og økte inntekter på legetj enester.

Tabell 43 ~ Budsjett 2011-2015 for enhet helse ti mil.. kr)
.

Helse
.

Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Sum inntekter

..

-8,15
.

~8ì15 -8,15 -8,15.

Sum utgifter 42,22 42,22 42,22
.

42ì22

Sum 34,06
.

34,06 34,06 .34,06
.
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. 5.6.7 Miljø og habiltering

Enhetens hovedoppgave er å gi helhetlig bistand og omsorg til mennesker med medfødt eller
tidlig ervervet nedsatt kognitiv fusjonsevne. Vi skal bidra til atde kan utvikle og utnyte
egne ressurser, og få muligheter tilånå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet på
egne premisser.

Målsettinger .. .. . .......
L Sikre forsvarlig individuell oppfølging av mennesker med psykisk fusjonshemming,
2. Kompetanseheving, spesielt innenførautisme og atferdsproblematikk .
3.. Gjwnomføre intem struturendring .for å kunne utnyte ressursenepåen mer

hensiktsmessig måte.
4. Sykefraværet skal være i tråd med kommunens målsetting på 7% eller lavere

Brukere og behandlingstilbud .

Bruergruppen består av personer med medfødtnedsatt kognitivfunksjonsevne av ulik grad.

Enkelte hai i tilegg atferdsproblematikk og/eller psykiatriske diagnoser. Eiieten gir også
avlastning for barn, der. familen.har.et. særlig tyngende omsorgsarbeid,. dette gi elder også barn
med AURD. Brikergrppenbestårav førholdsvis unge mennesker. 58 personer har pr. tiden
vedtak fra iniljø og.habilteringsfjenesten..24 persønerhar vedtak om støttekontakt og 9.bam
har.vedtak om avlastning.. En person har et omfattende tjenestetilbud i .en.anen koniune.

Utfordringer og konsekvenser
Enheteuhari dag heldøgns drift på 5 ulíke avdelinger. Ferdigstilelse av Torggata 16 vil gi
leilgheter til 7 av våre brukere som nå bor i midlertidige leiligheter eller hos foresatte. En
boenhet vil VcEre avlastningsbolig med tre soverom. Samlokaliseringen vil. gi en innsparing.

Enheten gir bistand til 8-1 O ungdoiner mellom 18 og 22 år som skal etablere seg i egen
bolig i nær fremtid; Flere av dem har behov for bolig med heldøgnsomsorg, slik at
kOniunen allerede nå bør planlegge nye leilgheter ì ethofellesskap.

Arheid til alle er et. overordnet målfor regìeringen. Dette gjelder øgså mennesker med nedsatt
. funksjonsevne. Flere av våre bruere faller utenfor NAV -systemet i forhold til arbeid.
Enheten kjøper p1asset for tre ressurskrevende brukere på SISOVekst,samttopå Vev-al.
plast.EIl ønsker å etablere et arbeidsrettet tilbud for personerutenfor ötdinærtarbeidsmarked
i Fauske kommune. I samarbeid med NAV "ilen arbeide fram et forslag til hvòrdan dette kan
gjøres.

Rame
Det er i tidelt ranie tatt hensyn til behovet for økt aktivitet. Det omfatter:

. Avlastningfor etbarutvides ti anen hver uke med2:1bemaning. Dette medfører
en øking på 1,4 årsverk.

. Etbar,hl1rbehov forBPA (bruerstyrt personlig assistent) fra skolestart tilsvarende
35% stilHng.

.En ungdom med et bistandsbehov skrives utfra institusjon ogtilbakeføres til
komnunen, det er behov for en50 % stilling for å møte dette behovet.
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Tabe1l44- Budsjett 2013-2016 for inhet miljø og habiltering (i mil. kr)

. .

Mi Ij ø-oghabi I ite ri ng Budsjett 2013 . Budsjett2014 Budsjett 2015
. .

Budsjett 2016
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 Fauske StQrkjøkken
Fauske storkjøkken er ikke en egen enhet, men er nå organisert under enhet Plan og utvikling.
Oppgavene til storkjøkkenet omfatter produksjon av mat og utkjøring av mat til institusjoner
og eldrehjenieboende i Fauske kommune. Produksjonen foregår på dagtid5 dager i uka og
ikke i helgene.

Målsettinger
L Lage smakll og ernæringsmessig riktig samensatt mat, tilpasset målgruppen
2. Optimalisere produksjonen .' . .

3. Redusere sykefraværet til 7% i løpet av 2013

. Produksjon
Det er idag registret ca.12? personervedsykehjemlpaviljonger, sait43hjenieboende,dvs.
25 % av brukerne, somfår levert mat fra storkjøkkenet.

i forhold til dimensjonering av kjøkkenetermatproduksjonenlav,det produseresnåca62~000
middagsporsjoner pr år. Kjøkkenet er dimensjonerttilprodnksjon av 100.000 porsjoner pr år.
Det er gjort forsøk, på å rekrttere.uyekunder utenat det har.førtfram.'i tilegg vuderes det at
husleien for høy i forhold til produksjonen, det er tidligere gjort forsøkpå reforhandling uten
at det har lykkes. Leieavtalen eruoppsigeligog gjelder i 20 år fra 01.01.2005. Kjøkkenet har
nå vært i full drift i 7 år og en begynner åse behovfor fornying avkjøkkenutstyret. Utgiftene
til fornying og vedlikehold viløkeitiden fremover. '.

Utfordringer
Rådnanen fOreslår å utrede ålle førhold rundt stotkjøkkenetfor å redusere netto utgift for
. FatLske kÖ11une.Hoveddelen av produksjonen går til kommunens egne institusjoner.

Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til OIiådeHelse og omsorg og det søkes
samarbeid med øvrige konuuner (iincle Salten), Et viktig element her er
ernæringsperspektivet. Dersom det ikke er mulig å få tiletsamarbeide medøvrigekoniuner
arbeides det videre med åvurderehvordandtifen skal være. Rådmanen tar sikte på å legge
frem en sak om storkjøkkenet innen sommeren.

Ramer'
Budsjettet for 2013 er en videreføring av driftsnivået i 2012. Dette innebærer for 2013 en
netto utgift forFauske koniunepå 2,9 mil. kr.

Tabell 45 -Budsjett 2013-2016forenhet Fauske storkjøkken (i mil kr)

Kjøkkendrift Budsjett 2013 Budsjett2oi4 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Sum inntekter ~7;05 -7,05 ':705 . ~7,05.,
Sum utgifter . '. 9;81 9,81 9i81 9,81

Sum
.

2,75 2,75 2,75 2,75.

.
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5.6.9 NAV
NA Vs hovedoppgaver kan sammenfattes i følgende momenter:

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

. Introduksjonsprogrammet for nye flyktninger.

. Midlertidig botilbud til de som ikke klarer det selv.

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

Tj enesteproduksj on
Enheten jobber med en målsetning om at flest mulig mottakere av sosialhjelp skal få en varig
tilknytning til arbeidslivet.

Figur 7 - 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 supplering og livsopphold. 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 saksbehandlingstiden. Enheten har kontinuerlig fokus
på å redusere saksbehandlingstid for sosialytelser til et minimum. Krisesaker behandles
særskilt og blir prioritert.

Enheten har fra høsten 2012 et mål om tidligere avklaring av personer som står registret som
arbeidssøkere. Målet er å bistå personer mer effektivt mot en arbeidsrettet aktivitet, samtidig
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 til
budsjettprosessen er derfor vurdert ut fra en målsetting om en bedre og mer effektiv
virkemiddelbruk og drift.
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Enheten har behov for raskt å iverksette arbeidsrettede tiltak 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 aktivitetskrav for
sosialhjelp, men også for statlige 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 til denne brukergruppen. Gjennom omdisponering av
midler avsatt til kvalifiseringsprogrammet ønsker enheten og se om resultatene kan forbedres.

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

Tabell 46 - Budsjett 2011-2015 for 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 vil midlertidig gjennomføre organisatoriske grep i 2013. Dette skal sikre Fauske
kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at
enhetene holder seg til tildelte midler.

For å understøtte utviklingen innenfor disse fagområdene vil rådmannen at enhetene VVA og
Bygg og Eiendom, samt Plan og Utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Området
benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester. Kommunalsjefen gis overordnet
personal- og resultatansvar for det enkelte område. Samtidig beholder vi ordningen og
inndelingen 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, delings- og byggesaker, landbruksforvaltning og andre
forvaltningsoppgaver, motorferdsel i utmark, tilrettelegging av infrastruktur og kommunale
investeringsoppgaver.

Målsettinger
1. Utføre tilagte arbeidsoppgaver på best mulig og effektiv måte, til beste for

kommunens innbyggere
2. Behandle saker innenfor de tidsfrister som loven tilsier.
3. Sykefraværet skal ikke overstige 7 %

Tj enesteproduksj on
Det er stort tilfang av saker til behandling ved enheten. Enheten har mange kunder av ulike
kategorier. Fellestrekk er at kundene har forventninger til rask og kvalitativt god
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saksbehandling. . Deflestesakskategorier har frister for saksbehandling i hht. krav i
forvaltningsloven, plan- . og bygningsloven eller matrikkelloven.

Enhetenerinne iet generasjonsskifte, vi har nye saksbehandlere på plass innen
byggesaksbehandling, oppmåling og trafikksikkerhetssaker. Innføring og opplæring av de nye
saksbehandlerneliarpreget enheteni 2012. Utfordringennå er å rekrttere flere
Saksbehandlere innen saksotnådet kartplan.

Utfordringer og konsekvenser .
Enheten har stor utfordringi at det er store mangler og feil i matrikkelen. Det vil kreve flere
årsverk å oppdatere denne. Dette kanbestløsesgjeunomen prosJektstiling i 2.. 3 år.
Videre.er det stort etterslep når det gj elder behandling av reguleringsplaner. Her må
saksbehandlerkapasiteten økes.

Ved enheten har vihati en grundiggjennomgangavgebyrregulativet Kommunen utfører
flere tJenester gratis der andrekornuner tar betalt.Vi har også funnet ut at kommUleujevut
overharlaveregebyrer enn våre nabokoniuner. Konkusjonen er at det er et
inntektspotensiale i å innføre nye gebyrer og øke eksisterende gebyrer utover normal
pi'sstigriing. .

Plan og utvikling (PLU) må settes i stand til å håndtere på en effektiv måte næringslivets
behov for ütviklingav næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjenning; detaljplaner mv.

. PLUtilføres en stiling som planlegger. Denne bemannes gjennom interne
ollokkeringer, Dette vil rådniannen konie tilbake til i en økonorrimelding i2013.

. PLUtilføres en stilling somprosjektmedarbeiderfor å rette opp opplysningerI

matrikkelen. Finansieres gjennombnt av næringsfondet. Vedkoniende ivaretar
også iniøriùg av-et nyt digitalt system beskrevet i. neste punk

. PLUgisi oppdraga anskarfe oghmføre et system som ti1retteleggerfor sambrukàv
informasjon og binder samen fa.gsystemene påPLU med sentrale kommunale
systemer SOm sakshehandling,økollomi ogsetVicetorgløsninger.

. PLUgis i oppgave'åimplementere13yggsøk (Programet gir privateog
m:eringsdrivende mulighet for ålevere elektroniskesøknadet) . . .

Rammer
L tanien er detinkltidertforslag til nye gebyrer og økringavgebyrerutovernorma1

. prisstigning. Erieten utførertjenester som ikkeergebyrlagt. Det foreslås nye gebyrer innen
oppmåling,hyggesaksbehandlingogmotorferdsel i utmark På flere områder har komrunen
betydelig lavere gebyrer ennsaienlignbarekommuner. Det foreslås økning i gebyrer

. utover normal prisstigning for planlegging av skogsveier, samt behandling av
regulefingsplaner, byggesaker og ved oppmåling. Viser tilegen sak om gebyrer.

Tabell 47 ~Budsjett 2013-2016forenhetplanog utvikling(imîl. kr)
. .

PlanLItvikling Buçlsjett2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
.

Budsjett 2016 .

Sum inntekter "12,20 "12,57 "12,57 . -12,57 "12,57

Sum utgifter 16,6~ 16,~6 16,96 16,96 16,96

Sum. 4,49 4;39
.

4,39
.

4,39 4;3Q. .
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5.7.2 VVA
Van og avløp administreres saienmed veiI enhet VV A.

Enhetens'oppgaver innen vei:
. Enhetenhar vedlikeholdsansvaret for ca. 140 kmvei,sait alle parkeringsplasser

(ca.50000 m2)som er tilknytet kommunale bygg og utfartsomrâder. Itilegg drifter
enheteI1ca; 2050 gatelyspunkter.

. Enheten ,forestår vedlikehold! opprusting av kommunale ,veier/parkeringsplasser, i
henholdtil vedtatte budsjett, og skal sørge for at veiene er av en slik beskaffenhet der
allekanferdes trygt. '

. Drìft av Finneid kai

Målsettinger
1. Sørge for atveieneer aven tilfredsstilende standard.
2. Systenia.tiskarbeid medHMS.
3., Enhetensmålsettingerå videreføre detlavefraværet påunder2%inii 2013

TjenesteProduksjòn , ,
Desistears værmønster viser en klar økning av behovet for vintervedlikehold. De senere års
budsjettererikkeendret'vesentlig. Krevendevintrermedfører redusert somniervedlikehold. I '
forbindelse med at niangegrusveier er opprustet,erfares det at det kreves større mengder med
klorkalsium (dempe støv). For å ivareta disse investeringer er det viktig at veibudsjettet
styrkes slik at tilstrekkelig mengde klorkalsium anskaffes. Alderen til veihøvel og hjullaster er
11 år. Pga. den relativt hØye 'alderen på detteutstyretmedførerdet et gradvis økende
vedlikeholdsbehov.

Vi;tervedlikehold i Sulitjelma og Valnesfjord (eksk1usiv strøing 
Valnesfj ord) utføres

gi eunomavtaler medptivate 'entreprenører.

Enhetenhar àIsvaretfor drift og vedlikehold av totalt ca. 2050 gatelysnidt om i kommunen.
Av disse er ca.llOOavtremasler. Disseeritildels dårlig forfatning; Stålmastene er av rimelig
, god, standarduntatti Sulijelnia clermarge av gatelysene er angrepet av rust etter
gruvevirksom.eten.Målsettingen på lengre sikter ârehabiltere alle lyspuner til LED~ lys.

Dette vil pâ sikt redusereenergikòstnadene. ' '
Rammer '. "
Siden van og avløp er selvkostområdefremkommerdetteikke itabellen nedenfor. Tabellen
nedenfor omfatter kun koniunens ramer for vei og gatelys.

Tabell 48 ,-Budsjett 2013-2016 for vet og gatelys, eks selvkost (i mil. kr)

, , ,

Vei og gatelys · Budsjett2Q13 Budsjett 2014, Budsjett2015 Budsjett 2016
Sum inntekter -2,20 , ,.2,20 , ,-2,20 -2,20

Sutnutgifter
,

10,14 10;14
,

10,14 10¡14c, ,

Sum 7,94 7,94 V~4 7,94
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5.1.3 Eiendomsforvaltning(Bygg eiendom og idrett)
Enheten for bygg, eiendom,. idrett skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale anlegg
innen bygg,park-og idrettsanlegg slikat de fugerer optimalt for våre bruere og oppfyller
gjeldendelaav og regelverk. .

Màlsettingel
1. Verdibevarende vedlikehold av våre bygg og ailegg

2. Redusere energiforbruket, renholdskostnader og andre driftskostnader som følge avvedlikeholdstiltak .
3. Redusere sykefraværet og oppnå koniunens mål på mindre. en 7%

Tienesteproduksj on
Faqske komnunehari dag ca. 50000 m2 formålsbygg, . 6000 m2boliger og4000 leide
lokaler; Vedlikeholdet av våre bygg har en for lav innsats slik at våre bygg reduseres i kvalitet

. og verdi. Renholdet på k011unalebyggeromfattende. Høye renholdkostnader er en
IiidikasJonpå.manglende eller lite vedlikehold. Noen avgren til dette er slitte overflater,

gUlv, tak, vinduer, dører og vegger, somgjørrenboldettidkevende ogliteeffektivt.

Vi har et godtservicenivåpådelerav idrettsanleggene.Priiisippetinnen idrett,er at
kommunen . drifter .àneggeiie og lagene/foreningene . skaperaktiviteten. Målet'erat hver av' de
store idrettene skalh.aet hòvedanlegg. Lag og foreninger harg.ratìs bru aykommunale- . - -
anlegg ti trening fot barrungeunder 18 år.

Energiforbruet er for høyt og viser et snitt på222 Kwh/m2 og det bør være ned mot200
Kwh/m20g1avere. FauskekQniune bruereall milL. kri energikostnader avhengig .av
kald/inild vinter og energipriser . Generelt på byggene bør detinvesteres idriftskontrollailegg. _. - .. .
(SD- anlegg) og energiovervàkingssystemer.I tilegginå feil utbedrespåbyggene,
etterisolering og oppgradering av vinduer og dører( tetting av bygg og lavere u-verdi). Dette
krever et betydelig økonomisk løft. Insparingspotensialetfor energiforbruk er betydelig.

. Utfordringer
Faiiskekoniune arbeiderc videre med den helhetlge vuderingen av dehkon:rnJlliale
eieiidomsmassen i k011uhen~ Målet med arbeideteråfåpåplasSenmel' optin:alisert dtiftav
eiendomsporteføljen. Flere eksempler gjennom 201 2 med Sagatun,svønuehallenog .
Vestmyra skolevisertil fulle átvisomkommunemåtaet gruleggende ((Oppgjøf)) med det

. manglende vedlikeholdet' over år. Før sonieren' fremlegger rådmahènen sak til
komnunestyretnied etforslag om nødvendige endringer i organisering, drift og finansiering,

Rammer
Gjennomgangen aveiendomsforvaltriingen viser atfdvu- utgiftene til Fauske kommune ikke
er høyere ennlandsnormen for fdvu. .'

Følgendekonsekvensvuderingel er gjort for økonomiske driftstilpasninger:

. Sulitjelma bad liggerispesialromsfløya til Sulitjelma skole,idenne fløya skal det
gjøres tiltak i forbindelse lUedbygging av ny skole i Sulitjelma. Konsekvensen av
dette er at badet inå stengesmidlertìdig i skoleåret 2013/2014.

. Midlertidig stenging aV Sagatuntil videre fremdrift blir avklar, I
'økonomiplanperioden er det forutsattatSagetuierute av drifti2013.
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. Fjerning av tilskudd Holtanlia alpinanlegg. Anlegget er tildelt spilemidler som er

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

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

er ledighet i stilingen. Hvis det blir mange badende så må dette dekkes opp av
tilkallngsvakt, derfor er ekstrahjelpsposten noe styrket.

Tabell 49 - Budsjett 2013-2016 for 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 investeringsplan vedtatt
i økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen er korrigert for vedtaket i skolestruktursaken
i forhold til vedtatt total kostnadsramme, men fordeling er basert på en antatt fordeling utfra at
ny Vestmyra skole skal være i drift fra 2017. Dette kan bli endret når det foreligger nærmere
konkete utbyggingsplaner. Det samme gjelder for fordeling Valnesfjord skole.

Sulitjelma skole, Vestmyra 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 til delfinansiering av
investeringer med bruk av ubundne investeringsfondsmidler på 30 mil. kr. Dette er en

videreføring av økonomiplanen 2012-2015. Investeringsplanen vil få konsekvenser for
kapitalkostnadene i driftsbudsjettet i økonomiplanperioden. Det er også lagt inn forventninger
til investeringstilskudd fra husbanken i forbindelse med bygging av Torggata 16.

Det er pr tiden svært lave renter, noe som er gunstig for belastning på driftsbudsjettet.
Forutsetter en nedbetalingstid på 30 år for nye lån. En forutsetter også at låneopptak
gjennomføres på slutten året så lenge likviditeten tilater det.

Figuren 8 viser at gjennomføringen av investeringsplanen slik det foreligger vil mot slutten av
økonomiplanperioden vil øke til 14,18 mil. kr i 2016 og yterligere til 19,5 mil. kr i 2017.
Dette er i forhold til 2012. Konsekvensen er at driftsnivået på de ulike 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)
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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 tilegg til de prosjekter som inngår i økonomiplanen, er det uttrykt politiske ønsker om en
rekke prosjekter. Dette gjelder bL.a.:

Barehager (Sulitjelma og Erikstad)
Boliger vanskeligstilte
Kulturhus

Sagatun er midlertidig stengt og det pågår undersøkelser som vil avklare behov for
rehabiltering. Rådmannen forutsetter å komme tilbake til dette i egen sak.

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

Boligprosjektet i Torggt 16 realiseres nå. Kostnadsrammen for prosjektet er 31 mil. kr. Her er
det i 201 1 avsatt 5 milL. kr som foreløpig kommunal egenkapitaL. Restfinansiering er ført opp i
2013. Det er søkt om investeringstilskudd fra husbanen. Det vesentlgste av kapitalutgiftene
vil dekkes inn gjennom husleie. Prosjektet vil også ha en positiv effekt på ordinære
driftsutgifter.

Nærmere om prosjektene i økonomiplanen:

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

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

I bevilgningen for 2013 inngår også anskaffelse av et nyt system som tirettelegger for
sambru av informasjon og binder sanen fagsystemene på enhet planutvikling med andre

sentrale koniUIale systemer som saksbehandling, økonomi og servicetorg. Dette systemet
skal utnyte data fra matrikkelen til å vedlikeholde basisinformasjon i de koniuna1e registre.
Dette vil gi bedre data knyttet til bygg og eiendommer i kommunen. Det vil også understøtte
matrikkel synkonisering, fakurering av kommunale avgifter og gebyrer, løsninger for V AR-
området, brann, feiing og eiendomsskatt.

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

Investeringsbehovet i forbindelse med ny skolestruktur er anslått til:
Vestmyra ca 375 milL. kr (2012-priser). Ny sentrumsskole er forutsatt ferdig senest til
skolestart høsten 2017. 35 milL. kr er allerede opplånt iht tidligere vedtak.
Valnesfjord ca 60 milL. kr (2012-priser). I gjeldende økonomiplan er prosjekt
Valnesfjord skole knytet samen med flerbrushall og oppstar er forutsatt i 2013
med ferdigstilelse i 2015.
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Det forventes at det innenfor de samlede tilgjengelige/frigjorte arealer også skal være
muligheter for å skaffe permanente nye lokaler for Erikstad barnehage.

Rehabiltertny skole i Valnesfjord vil også utløse avvikling av skole/barnehage i Kosmo.

Gjennomføringen av alle elementene i vedtaket om ny skolestruktur blir krevende og
omfattende. Rådmannen har derfor engasjert egen prosjektleder som tiltrer 1.1.2014.

Rådmanen ser utfordringer kapasitetsmessig og økonomisk å drive fram to så omfattende
skoleprosjekter samtidig og vil komme tilbake med egen sak omking fremdrift av disse
prosjektene. Rådmannen vil imidlertid allerede nå signalisere at ny sentrusskole på
Vestmyra bør ha 1. prioritet.

Ventekostnader skolestruktur
Skolebyggene på Vestmyra og i Valnesfjord er i dårlig forfatning. Realisering av nye
lokaliteter vil uansett ta tid og vi må forvente å møe behov for ekstraordinære tiltak i denne
perioden.

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
tiltak som kan gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet innenfor kostnadsramen.
Rådanen vil legge fram egen sak om dette og hvor også nye lokaliteter til barehagen i
Sulitjelma vil bli belyst.

Fotballhall
Prosjektet er todelt:

Opparbeidelse av tomt skulle gjennomføres i kommunal regi (2012)
Koniunalt tilskudd til Fauske Sprint til bygging av selve hallen (2013)

Begge bevilgningene inngår i gjeldende økonomiplan som investeringer. Tilskottet er ikke å
betrakte som en investering og må derfor overføres driftsbudsjettet i 2013. I tilegg ble
investeringen av fotballhall i 2012 budsjettert netto uten mva. Konsekvensen av dette er
korrigert i 2013, da all budsjettering på investeringer skal utføres brutto (inkl mva).

Med bakgru i de gruundersøkelsene som ble gjennomført i det aktuelle området i
Farvikdalen vil opparbeidelsen av tomta bli vesentlig dyrere enn forutsatt. Fauske Sprint
vuderer derfor alternativ tomt.

Erikstad kirkegård/servicebygg
Arbeidet med utvidelsen av kirkegården er nå på det nærmeste gjennomført i regi av Kirkelig
Fellesråd. Forberedende gruarbeider for servicebygget likeså, Det er imidlertid avdekket
betydelige utfordringer med gruforholdene i området. Bygging av servicebygget er derfor
foreløpig stilt i bero.

Rådmannen er også gjort kjent med mulig overskridelse på kostnadsramen for
kirkegårdsutvidelsen.

Rådmanen vil komme tilbake til dette i egen sak, men legger til gru at samlet
kostnadsramme for disse prosjektene ikke skal overskrides.
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Boliger Tareveien
Prosjektet forutsettes realisert som etsamarbeidsprosjekt med Fauske VGS og Husbanen.
Det er avsatt 2 milL. kri 2013 som kommunens egenandeL. Rådmannen avventer ellers at
endelig samarbeidsavtale kanbehandles.

Oppgradering gatelys .

Radmanenfølger oppoppgraderingsprogramet for gatelys. Dette forventes å ha en positiv
effekt på energikostnadene. Tilaket er også i tråd med vedtatt miljøplan.

Oppgradering eksisterende bygningsmasse . . .
Også dette er en oppfølging av det oppgraderingsprogrametsom bleetablertì gjeldende
økonomiplan. .

Samlokalisering teknske tjenester, bran mm
Viser tilrådmaiensinnledende merknader. På denne bakgru foreslår rådmanen at det
avsettes inntil i mìl.kri2013 for å gjennomføre en forstudieiforhold til ramerogomfangfor et sliktprosjekt .
Op12graderìiig maskinpark.
Dette i hhtvedtatt økonomiplan. I 2012 ble ny lastebil anskaffet.

Innenfor kostiadsramen for2013 har enhetene prioritert slik:
2 stk strøskuffer
Steamjele
. KattkHpper til.hjullaster
. Gressklipper
Arbeidsbil
Div tilhengere

Skilting
I forbindelse med prosjektnyè veimivnmå det settes opp en del nye navneskilt på veier.
Likeså er det behov for å ha en egen bevilgiiing knyttet til løpende skilting/fysisketrafi.kksikkerhetstiltak. . .
Kunstgress' Finneid
Oppfølging av bevilgning i2012 som bidro til etablering av kunstgress på banen i
Valiiesfjord,Prosjektetvilforutsette aktiv deltagelse/bidtag fra Finneid idrettslag

Heispåsykehj einet

Begge heisene i degani1e fløyene på helsetunet er modne fot utskifting.

6.2 Investeringer i VA-området

I hht godkjente hovedplaner for van og avløp er det avsatt til samen io inilLkrårlig.Dette
medgår i hovedsak til nødvendige oppgraderinger av eksisterende nett,

Det er ôgsåforeslått avsatt niidlertilnyt renseanlegg for 0sterkløftavløpsanlegg slik at det
fullføres i 2013.
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Rådmannen vil ellers rette oppmerksomheten mot avløpssituasjonen i Sulitjelma. Store deler
av avløpet i Sulitjelma renner urenset ut i Langvannet. I den forbindelse er det utarbeidet et
skisseprosjekt (2010) som viser et investeringsbehov til ca. kr. 55 - 60 mil. Arbeidet med å
renovere avløpsnettet i Sulitjelma ble startet i Bursi i 2009. Dette delprosjektet ble ferdigstilt i
2011. Årlige låneopptak antas å kunne dekke anlegning av nye avløpsledninger på land.
Bygging av nytt fullrenseanlegg, samt sjøledninger må finansieres særskilt. Rådmannen
avventer videre utvikling/framdrift i løsning av den totale forurensningssituasjonen i
Sulitjelma.

Investeringsprogrammet slik det er framlagt vil ikke i vesentlig grad påvirke nivået på
kommunale avgifter til vannavløp.

Tabell 51 - Investeringer VA-området i perioden 2013-2016 (i 1000 kr)

r-- __o

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

Investeringer i perioden (i 1000 kr)

20131 2014T 2015T 2016

Vann 7000! 70001 7000 
i 7000--,--- -- -- - -,.,------- -- -..". ...- .

=~-~6F~-=3~~~3-~Ö~~- 3~~'y!~p__ ------------------
Fullrenseanlegg Østerkløft

15000 r
--

Sum 10000 i 10000 ¡ 10000

7.0 Likviditet, fond og finansforvaltning

7.1 Likviditet

At likviditeten er tilstrekkelig god er avgjørende for at kommunen skal kunne betale sine
løpende forpliktelser. I og med at kommunene ikke fører sine regnskap etter kontantprinsippet
(ut og inn av bank) vil det rent teknisk alltid være poster i balanseregnskapet som ikke er
tilgjengelig som betalingsmidler, men likevel på en relativt enkelt måte kan gjøres om til
betalingsmidler. Eksempler på dette er:

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

tjeneste som enda ikke er forfalt til betaling
. Kortsiktige finansielle plasseringer; Fauske kommune har plassert likvider i aktiv

forvaltning, disse kan ved salg omgjøres til betalingsmidler.

Samtidig er deler av bankinnskuddene øremerket til spesielle formål som gjør at de ikke bør
regnes med som likvider som vil være tilgjengelig for ordinær drift. Typiske eksempler på
dette er:

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

. Bunde fondsmidler;_Kommunen mottar årlig midler fra staten til spesielle prosjekter.
Innbetalingen blir i første omgang en del av kommunens bankbeholdning. Ved årets
slutt settes i regnskapet av til et bundet fond den delen av mottatt beløp som ikke er
benyttet.
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Til sist er det en delposters.omteknisksettinngåri omløpsmidler/kortsiktig gjeld men som
ikke innebærer noenpengeniessigverdi, dvs. de lar seg ikke omgjøres til kontanter. Eksenipel
på dette er: .

. Premieavvik; Preniieavvik er som kjent en regnskapsteknisk verdi som består av
avviket mellom det du faktiskhar betaltinntilpensjonsleverandørenog;en beregnet
((110rmálpreriie)); Denne differansen innebærer hverken innbetalinger eller . .
utbetalinger.lmotsetniiig tilde aidrepostene kan beløpet ikke gjøres om til
betalingsmidler og omløpsmidlene måderforkorrigeres for denne posten. .

.. Mottatt oppgjør men ikke inntektsført salg av kvotekraf; 12008 solgte Fauske
komrunekvotekraft foren lO-årsperiode til SKS.Oppgjør på ca.60riil. kr. ble
mottatt i salgsåret men i tråd med aibefaling.tra Fylkesiianen blir beløpet
inntektsførtmed1/iO pr år i perioden 201 O~2020.

L tabellen nedenfor servi hvordan utviklingen i den reelle arbeidskapitalen har vært ved hvert
årsskifte i perioden 2007~20n. Detteerët stilbilde pr. 31.12 og er interessant når en ser
utviklingen overflele år.

Tabe1l52~ Utvikling korrigert arbeitskapitaI200)~2011 (iIOOOkr)
.

. . 200 2 00 20Ø 2llø ZQ11

KasSèJl)ôkjtinskû~d . 70asa 56656
~

93 239 116 301 ~9'a14.

KØrtsiktig!ÜordfiniÉ!r,aksier mm . 15:2 529 in 762 1ái 496 208 292 207879

Kortši ktiit ¡:deld 139855 153506
~

136936 145660
-: .

129 636

At!1éÎd$këU)ital ..
.

~5i7 75 912 143 799 178 933 172557.

Korfeksicm mottatt l:e.tàUOR' ikke inntektsført $àlllkvotékfaft . 6OacÕ 60300 s4i'i.Q ..4St'1
Korl'$ksiøi\i:re6:i Iiawi k De fision ..... 14, 8a7 t29Ö 238a6 28654 2904
KorréksiQDPl)rukte lâoél'idlør 328.31 ~224t :i()633. 44 781 46868

KorréksjQll bunché fond
.

61926 S2.362 57516 GiA:h 62189.

Rééll ¡)rbéic:sk¡)pital "32.117 381óa 112015 92~7 ai 694....

I denteelle arbeidskapîtalen somftemkorrer ovenfor inngår en kortsiktig aksj epösti SKS
på 76 mil. kr. Denne kan selVsagt gjøreslikvid vednedsalg i SKS, mellfør dette skjer betyr
dette altså at. størstepf;enav .arbeidskapitaleuerbundetopp. ì áksj er.
En anen og enklere tilnairiing til komnuneuslikviditeter åse på bevegelsene på
kOniU1eus hovedfoliokonto i løpet av2012. Dette er kontoen &om benytes til d~gligeinn og

utbetalillger og.som også er knytet til kassåkeditt. Mens tabellen ovenfor viser hva
kommunen har teotetisk har tilgjengelig og kan frigjøre av betalingsmidler på lìtt lengre sikt,
viser denne figuren det som fra dag til dag er tilgj engelig til. løpende drift. Det som er den
faktiske situasjonen er at koniuneniperioder ikke har tilstrekkelìginnestående til å dekke
løpendeforpliktelser utenbruav kassakeditt. På detmeStê er dettruetover40mílL kr,

slik at i 2012 ble den såkalte limiten på kassakeditten derfor økt fra 40 til 60 mil. kr.

Konklusjonen eratFauskekoniunes likviditet i form av arbeidskapital er tilfredsstilende,
men at størstedelen er míridretilgjengelig fordi de består av kortsiktige aksjer sonimå selges. .
for å få frigjortbetalingsmidler..På kort. sikt er det i.store.deleravåret fortsatt tistrekkelige
medniidlertilå dekkeløpendeutbetalinger,det erlikevel viktig å være klar over aten da i
betydelig grader avhengig aV å (dåne)) av ubrukte lånemidler og beløp knyttet til bundne
fOlldsmidler. I korte perioder er saldo negativ og det måtrekkes på kassakeditt for å kune
foreta betalinger på fodal1. . .
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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 til drifts og investeringsformåL.
Ubundne investeringsfond er frie reserver som kun kan benyttes til 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
REGULERINGSFOND 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 investeringsfond 54050 57258 55435

I budsjettet for 2013 er det foreslått avsatt 3 milL. kr. til dekning av mulige søksmål i
forbindelse med oppreisningsordning for barnevernsbarn og spesialskoleelever tilhørende
Fauske kommune. I tråd med forslag fra Fylkesmannen og KS som kommunene har godkjent,
er det i august 2012 etablert et sekretariat og et oppreisningsutvalg som skal behandle
søknadene om oppreisning. Sekretariatet er i full drift fra 1. september 2012. Rådmannen
foreslår at eventuelle utgifter dekkes ved bru av disposisjonsfondet.

7.3 Finansforvaltning

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktiv forvaltning. Verdiendring på
den delen av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet
driftsfond under egenkapitalen. Driften av Fauske kommune er dermed ikke eksponert mot
risiko ved verdiendringer.
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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 % stiling.
Intensjonen har vært at man gradvis skal bemanne Fauna slik at det er mulig å utvikle
eksisterende og opprette nye varige arbeidsplasser i kommunen. Dette arbeidet vil både være
kort og langsiktig der økonomisk forutsigbarhet er en viktig suksessfaktor.

I 2012 har Fauske markert seg nasj(;malt 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
mulighet til 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 viktig at vi ikke stopper opp selv om disse
arrangementene er over, men at vi tar en aktiv rolle for å se på ennå flere muligheter for å
sette Fauske på kartet nasjonalt og internasjonalt. Vi har muligheten til å skape flere synergier
etter 2012 som kan medføre flere arbeidsplasser og økt tilflytting.

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 til og som vi bruker
betydelig menneskelig og økonomiske ressurser på. Det er ansatt prosjektleder i
vertskapsprosjektet og forprosjekt til Sjunkatten folkehøgskole. Vi jobber nå med å samkjøre
prosjektleder for folkehøgskole og Bolyst. Disse prosjektene er/vil bli finansiert gjennom
eksterne tilskuddsordninger og kommunalt egenandel som allerede er vedtatt i
formannskapet/kommunestyret.

For 2012 fikk Fauna et kommunalt tilskudd på kr. 2,3 milL. kr. Tar vi med en lønnsvekst på
4% ber vi om at tilskuddet blir økt til kr. 2,4 mil. 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 innbetalinger i 2012 samt rådmannens forslag til
budsjett for 2013. Oversikten viser at fondet er beregnet å ha en saldo på 3,0 milL. 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 tilgang 2013 (budsjett)
Konsesj onsavgifter 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
Vedta k i F-ska pet 2012 * Lei rduebane Buvi ka -250
Dekni ng pl a na rbei d og oppdateri ng matri kkel -2020
Beregnet beholdning 31.12.2013 3047

65



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 0,5 årsverk på brukerkontoret 245000 24500 24500 24500
Kultur -704720 -704720 -704720 -704720
Legge ned Valnesfiord bibliotek -75982 -75982 -75982 -75982
Legge ned Valnesfiord 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 -50000 -5000
Redusert vedlikehold gatelys -9000 -9000 -90000 -9000
Plan/utvikling -309900 -309900 -309900 -309900
Nye/økte gebvrer -154950 -154950 -154950 -154950
Økte gebyrer utoverforventet prisstigning -154950 -154950 -154950 -154950
Bygg-eie ndom-Idrett -1012217 -479453 -282570 -282570
Midlertidig stenging av Sulitielma bad -196883 -196883 - -

Midlertidig stenging av Sagatun -532764 - - -

Driftstilpasnine: Fauske badet -242570 -242570 -242570 -242570
Tilskudd holtanlia -40000 -4000 -40000 -4000
Skoler -380000 -380000 -380000 -380000
Egen feriedrift av SFO. -10000 -100000 -10000 -10000
Svømmekiørine: Nordlvs -5000 -5000 -5000 -50000
Virusprogram elevnett -3000 -3000 -3000 -3000
Skoleskyss - periodisk -20000 -200000 -200 00 -20000
Barnehager -1312135 -2840714 -2840714 -2840714
Legge ned en småbarn avdeline: fra 15/82013 -620561 -1122117 -1122117 -1122117
Reduksjon bemanning Sulitjelma - -98008 -98008 -98008
Reduksjon i stillinger på avdelingene -291574 -770589 -770589 -770589
Reduksion i tilskudd ikke-kommunal barnehager -40000 -85000 -85000 -85000
Svkehiem 407981 -1956727 -1956727 -1956727
Økte inntekter -330560 -330560 -330560 -330560
Færre lærlinger -980326 -980326 -980326 -980326
Midlertidig overføring av pasienter fra Sagatun 1874667 - -

Vaskeritieneste - -490041 -490041 -490041
Vakt/alarmtjenester -155800 -155800 -155800 -155800
Hjemmetienesten -3606100 -105850 -105850 -105850
Midlertidig overflvtting kostnader fra sagatun -1413141
Midletidigflvttne: av Sae:atun -6376840
Overflytting årsverk til hi.ti fra Sagatun 4289731
Refusjon multi doser -75000 -7500 -7500 -7500
Vakt/alarmtienester 155800 155800 155800 155800

Økte inntekter -186650 -186650 -186650 -186650
Helse -575470 -575470 -575470 -575470
Reduksjon stilling dagsenter -220520 -220520 -220520 -220520
Økt inntjening legetieneser -203300 -203300 -203300 -203300
Økte inntekter legetienester -151650 -151650 -151650 -151650
Miliø- Og habiliterine:stienesten 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. -150000 -15000 -15000 -150000
Barne- Og familieenheten -1591454 -1652710 -1652710 -1652710
Reduksion barnevernstiltak utenfor hiemmet -983764 -1045020 -1045020 -1045020
Vakanse enhetsleder -607690 -607690 -607690 -607690
Generelle tiltak -2900 00 -2900 00 -290000 -29000
Reduksjon varekjøp alle enheter -20000 -20000 -20000 -200000
Reduksjon forsikring alle enheter -900000 -90000 -90000 -90000
Reduksjon opplæringmidler alle enheter -100000 -10000 -10000 -10000
Etablere kompetansemidler sentralt 50000 50000 50000 50000
Reserverte bevilgninger 50000 50000 50000 50000
Totalt -10 935 912 -10857441 -10660558 -10 660 558
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Vedlegg 2 - Budsjettoversikt skoler og barnehager

Budsjett detaljer 2013 alle skoler og fellesområde for enhet skole (i mil kr):

, Budsjett 2013i - -

i 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 40JO
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 mil kr):

_. --

! -_..- ._.. _._______ _, '"0 _ ._..._"- Budsjett 2013
Utgifter Inntekter Netto

Hauan Barnehage 3,98 -0,81 3,17

Sulitjelma Barnehage 0,00 0,00 0,00
Valnesfjord Barnehage 1,90 -0,23 1,66

Vestmyra Barnehage 12,77 -3,39 9,38
Erikstad Barnehage 5,06 -0,86 4,20

Felles 39,92 -1,70 38,22

Sum 63,62 -6,99 56,63
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I-~ .......
I Vedlegg 3~ Hovedoversikt drift

" Budsjett 2Q13 Budsjett 2Ò14 Budsjett 2015 Budsjett 2016
"

Brukerbetalinger -23 793769 ~24356869 -24 356 869 -24 356 869

Andre salgs" og leieinntekter ". -44454 726 -44 062 471 "44 062471 -44062 471

OverfØringerme d krav ti i motyti -73 080555 -73686 647 -73 700817 -73 705416
Rammetilskudd " .255293000 -255293000 -255293000 .255 293000

Andre statlige ove rføringe r -18 102000 -18 102000 e18 102 000 " .18 102000

Andreqverføringer . "35 680071 .35 680 071 -35680071 e35 680 071

Skatt på inntekt Og formue -203787000 e203787000 -203787000 -203 787000

Eie ndomsskatt "29900000 e29 900 000 e29900000 " -29 900 000

Andre direkte og indirekte skatt O O O O

SU MORIFTsINNTEKTER(~) :684091121 .684 868058 -684882228 ~684 886827
LØnl'sutg¡ter 361 199843 360 801274 359 145 399 350687699

Sosiale utgifter 71 6p6221 71 576922 71236125 69 495 426

KjØpav varer ogtjenester s.om ir 97 727560 " 98101605 98 158280 98J76679
KjØpavvarerogtJenestersom e 67 663003 66911388 66911 388 66 911 3S8

Overføringer 63748 950 63853042 " 63 867212 63871811

Avskriiininger 22 003000
"

22003000 22003000 22 003000
Fordelteutgifter ~3588500 "3 638500 -3 638 500 .3638500
Sl.M DR1ftstrtGlFTER (C) 680420077

"
679608731 677682904 667 507503"

BRUtiO ORlfl'RESlJLTAT (O;: Be -367104 e5259327 -7 199324 -17379324
RentëÎnntekter, utbytte og eieri. ..16725000 "16775000 . -16725000 -16725 000

Gevinst pâfinanSielleinstrurrën "4"000000 -4000000 -4 000000 -4000000
MQttëltte ¡ivdrëlg P~ utlån -112000 .112000 ~112000 . -112 000

SUMEI(STERNE FINANSINNTEKT -20837000 e20 837000 "20 837000 e20837 000

Renteûtgifter, provisjoner ogan 15 575000 15967003 16 646000 20 209000

Tap pa fin¡;risiëlle instrurnenter O O O O

Avc:ragpå lån 21 300 000 22 028000 23 289000 . 29906000
LJtlån 170000 " 170 000 170000 170000

SLiM EKSTERNE flNANSlJTGIFTE 37 045000 381.65003 40 105000 50285000
REsULtAnl(STERNE fINANSIERI 16 2QS QOQ 17328003

.
19 268000 29448000

MotPQst ¡¡vskriiinil'ger .22 003000 e22003 000 . -22 003000 "22003 000

NETr()QRIFTSRE.!ULTAT (I -946604 -9 934324 .9934324 "9934 324

Bruk avtidl ige re års regnskapsm " O O O . O

~ri¡kav QisPosisjonMcind "3 000000
.

c3000000 -3000000 -3000 000

Bruk av bundne fond -6699943 ~6231 663 -6231663 . -6231 663

Bruk.avlikviditesreserve " O O O " . . O

SUM BRUKAVAVSETNINGER(J) " .9699943 .-9231.663 -9231 663 -9231663
Ove rfØrtti i Jnveste ringsreimsk¡; 14400000 14400000 . i44Ö0000 . 144ÒO000

De kn¡ rigavtidligereårs rnerforb . O . O . O . . O

Avsetninger ti i. disposisjonsfond o O O . O

Aiisètningertii bundne fOnd 4.765 987 4 765 987
.

4 765 987 4 765987

Avsetninger ti IJikvidit.etsreservl O O . ' O O

SUIVAVSE11\1INGER(K)
.

19165 987 19~65 987 19165987 19165987. ....

REGNSKApSIVESSIG MER-MIND O O o o
.
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r
Vedlegg 4 -Budsjettkjema lA. (Drifsbudsjettet totalt)

. .

. Budsjett 2013 BudsJett2012 Regnskap 2011 

Skatt påinntekt og formue -203787 000
.

-186348 000 ~1S3 503297
Ordinært rammetilsklidd . -25S 293000 "246 326 000 -?27887 850
Skatt på eiendom

. ..
-29 900000 -27 000000 -25 628576.

Andredirekteeller indirekte skatter O
.

O. .

Andre generelle statstilskudd . . . -18102000 -179170QO ~21686447
Sum frie d i$ppni ble. i nnte kte r . . -507082 00 -477 591 000 . -458706170
Renteinntekterqg utbytte -16725000 -22 457 000 ~19521635

Gevinst.på finanSielle jnstrumenter
.

"4 000000 O .

Renteutgifter provisJoner og andre.finansutgifter 15575 000 16250000 13342516
Tap pafihansielle in.strumenter

.

O O 3099.6~4..
Avdragpå fån . . 21 300000 19 400000 18996785
Ne1:pfinàl'si iiiite kter/-utgifter 16150 00 1319300 15917300
Dekningavtidlårs regnskn; rforbruk

. .

O Ome
Til bundne . .

4 765 987 4 000 000 4 435423avsetrm1ger .

Til ubundrie avsetninger . . . .. O O .

BrLlkaytid låtsie gnskm mindreforbruk
.

O O. .
. ..

-3Bruk av ubundne avsetninger . 000 OOQ O -5 050000
Bruk av bundne avsetninger . . -6699 943 -7874 217 ~9667013
NettQavsetninger .

.

-4 933956 ..3874217 "10281 590.

Qverførtti. i rwesté ringsbudsjettet 14400000 8500000 3273076
TiUor~eHngdrift . . . . ,,481 465956 -459772000 -449797383

. ~
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Vedlegg 5-Blldsjettkjema lB (Budsjettskjema lA fordelt pr enhet)

.

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2013. 2014 2015 . 2016

Politisk virksomhet .

. . .. . .

Sum inntekter -130890 -130890 -130890 . -130890

utgifter
.

715663Sum . 8 715 663 8 .8 715 663 8715 663

Sum 8 584773 8 584 773 8 584773 8584773
Ràdmannensstab

. .

. . . .
.

665~um inntekter -11 450 ~11450665 -11 450 665 -11450 665

Sum utgifter . .. 39 634104. 39 560380 39 56Q380 39 560 380

Sum 28183439 28 109715 28 109 715 28109715
Kultur

.

.

Sum inntekter -3 525248 ~3 525248 -3 525248 -3 525248
. .

14SUrtutgifter . 14175599 175 599 14175599 14175599
.

Sum 10650 351 1065Q351 10650 351 10 650 ~51

Vei og gatelys . .

.

-2201339Suni inntekter -2201339 -2 201 339 .2201339
.

10136696
..

Sum utgifter . 10136696 10 136 696 10136 696

Sum
.

935 357 935357 9357 7 7 357 7935 357
. .

Bygg-eiendom-Idrett . . .

Sum.inntekter
.

-7431888 -7518886 049 -7545049-7 545

Sum utgiftêr 47 050 413 47583697 47 806 665 47806 665
. . .

39618525 064811 402.61616 40SUm 40 261 616

Planutviklihg.
..

. . . .
. .

-12570245 ~li570 -12570Sum inntekter -12570 245 2.45 245

utgifter
..

Sum . 16 958264 16 958 2.64 16958264 16958264
Suni 4388019 4388 019 4388019 4388019

. ...

KJøkkenddft .

Sum inhtekter ~7 053536 . -7 053 536 .705~ 536 -7 053536
Sum utgifter

.

9805736 9805736 9805'7369805736
Sum

.

2 75i 200 2752200 2 752 20Q 2752 200.

Skoler
.

. . . .

Sum inntekter -14509797 -1450g 797 -14.509 797 -14509797
Surnutgifter . 123 974 846 123974846 123 974846 123974846
Sum 109 465 049 109465049 109465 049 109 465 Ó49

Bamehager
. .

. . .

Sum inntekter .. -6989 519 ~6829519 .6 829 519 -6829 519

Sum utgifter 63 623 255 61933951 61 933 951 61933 951

Sum . 56633736 55 104 432 55.104432 55 104432

Sykehjem .

inntekter
. .

964065Sum -14 625 865 -13 -13964 065 -13 964 065

SUm utgifter . .. 73895604 70 872 253 70872253 70 872 253
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Sum 59269739 56908188 56908188 56908188
Hjemmetjenesten

Sum inntekter -9095227 41006191 -11006191 -11006191
Sum utgifter 58159661 63548413 63548414 63548414
Sum 49064434 52542222 52542223 52542223
Helse

Sum inntekter ~8153 890 -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 15410520 15410 520

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 11317610 17317610 17317610
Sum 16626525 16576525 16576525 16576525
Barne- og famileenheten

Sum inntekter -3616119 -3616119 -3616119 -3616119
Sum utgifter 30196995 30135557 30135557 30135557
Sum 26580876 26519438 26519438 26519438
Integreringsenhet
Sum inntekter -17024397 -17024397 -17024397 ~17 Oi4 397

Sum utgifter 17024112 17 024112 17024112 17024112
Sum -285 -285 ~285 ~285

Omstilingsbehov enheter 

Sum inntekter -2900000 -3900000 -5900000 -16100000
Sum utgifter O O O

Sum -2900000 ~3 900000 -5900000 -16100000
FelleSområder PPT, Fondsforvaltning, div
tilskudd

Sum ihntekter -81906644 -81906644 -81906644 -81906644
Sum Utgifter 76073892 76073892 76073892 76073892
Sum -5832752 -5832752 -5832752 -5832752
Totalt
Sum inntekter -211803180 -213977 092 -215991880 -226191880
Sum utgifter 693269136 694324029 694490123 694490123

Sum 481465956 480346937 478498243 468298243
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Vedlegg 6 - Budsjettkjema 2A

, ,

Budsjett2012 Regnskap 2011Budsjett 2013

Investeringer i anleggsmidler 82 058 55850 73128

Utlån og forskutteringer " - " 12486

Avdrag på lån
,

2299, ,
- -

A", . 2 520' vsetninger , - - ,
, ,

Aretsfinansie tings be hov 82058 55850 90433

, ,

Finänsierfslik:
, ,

,

Bruk av lånemidler -45446
,

-43680 -72 113, " , ' , ,

Inntekter fra salg av anleggsmidler
,

-1000 -4825, ,

Tilskudd tiinvestéringer .7200 - "3455

Mottatte evdreg på lånogrefusjoner

,

-6067- , -

Andre inntêkter
.

,

Sum eksterrl finRnsiering , -52646 ' ~44680 .86460
,

"

OVerført tre driftsbUdsjettet -14412 ~11170 -3273
, ,

Bruk av avsetninger , , -15000 - -700

, Sum finansiering , .82058 -55850 , -90433
,

, , ,

Udékket/udisponert ,
- , .

,
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Vedlegg 7- Budsjettskjema 2B ( Investeringsbudsjettet for pr investering)

Finansieringsbehov investeringer (1000 kr) 

.
. .

.
Bevilget tidligere Ârsbudsjett Økonomiplan. .

Område 20B . .2014 2015 2016

Skolemateriell
.

2 000
.

1 00 - - -

ITutstyr
. .

2960 2000 800 700 700

Vestmyra skole
.

35 000 100000 240 000- -

Valnesfjord skole/fl erbrukshall 1 000 1000 25 000 34 000 -

Ventekostnader skolestruktur - 2 000 2 000 2 000 -

SulitJelrnà Skole
.

54 000 27728. - - -

Fotb.allhall '. . 9 400 1880 - - -

Aksjon skolevei : 400 200 200 200
'.

200

Eri kstadkirkega rd . .' nooo - - . - -

Se .rvi cebyggEri kstad kirkegård . . . 2 100 - - - -

EloligerTareveieh . 830 2000 - . - -

Torggat;i16
.

5000 26000
.- - -

Qppgratleri hg gatelys
. 100 500 500 500 500

Til retteleggirig sarnh.Reforrtien 2200 - - -

Lastebil
.

2300 . - - -

Oppgrade ri ng eksisterende eiendomsmasse 4 000 2 000
.

2000 2000 2 000
Oppgradering maskinpark.

.'
.2000 2000 2000 2000 2 000.

lufrastruktur
.

20000 - . - - .

Sulitjelma Barnehage 600
.

500. . - - -

Skiitihg.
. .

i50 150
.

150 100. - . .

I(~nstgress Finneid
.

900 ~. . . - - -

Heispâsykehjemrnet .'
- 1200 - - -

lJtredning sarnlokal isering te kn.tj. 1000
.

. . .

InfrastrUktur- . - . - . . - -

SUlyeks.VA
.

1%790 7i058 32.650 141 550 245 500: .

F inierirg
.

. . .

i\vakoitpensasjon. . -14412. "9530 -~8 310 . -49 100- ,", -
-15000BrLik avihve$teringsfond . -15000 .

I nveste ringstilskU ddhusbari ken -72.00 . .

Älrinfl hansi eri ng . . ..

NYe liln.eksVA
. . .

~5446 11 120 113240 196400
Sin finsierhg

.
-1 165 -io 410 84 930 147300- .

.
i i , i I !

~

~~yesteringer VA
1 l. - - .1. - - L. -Î - _ _ _ ¡

-.... -' ,-~¿-"--'~-~-:"-'---""'--:--"'--"---'~~--'r--~-'----'.""-~.---~'---""~-~_-:-~~_-_~'~_-~'r-"---'---_.'-----"-lI. .' . l. L i .'----~~---~.-~---.~---c.------~~-----.~---~---.~-- -'-.~---~--I . ---'~--'~T---"--'-'------!
! . . .

i I
.

2013 2.014 2.015 2016.

V;irin 7000 7000 . 7000 7000
Avløp . 3000 3000 3000 3000
Avløp - fullrenseanleggØsterkløft 5000 . .

SumVA investeringer . 15000 10000 10000 10000
Nye VA lån . -15000 -10000 -10 000 -10000

.
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Vedlegg 8-Hovedoversikt investeringer

~

Li njenavn Budsjett 2013 Budsjett 2012 Regnskap 2011 

. .

Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 000 00 4 824864
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav ti motytelse ~ 93100
Statlige overføringer . ~ 7200 00 345500
Andre overføringer ~ ~ .

Ré nteinntekte ri utbytte oge i e ruttak
.

SUM INNTEKTER(L) ~ 720000 100000 9 210 864
Lønnsutgifter . . 2 904618
Sosiale utgifter

.

6482..

KjØpavvarer ogtj som inngar ikonirnûnal tj.prod 82 osS 00 55850 00 61667 277

Kjøp
~ t some rstatte rkommu naltj. prod

.

av varer og J

PverføringM
. . . ~

8 590 017~ . ~ ~. .' .

Renteutg, provisJoner og andre filiansutg ~ ~

Fordelte utgifter
~

-4(00~ ~ . .

.... SUM UTGIFTE,R (M) 82 05800 55850 00 73 128394

Avdragsutgifter ~ ~ . . 2 299223
Utlån ~ 11 177 598

Kjøpav akMer og andeler . . . 1 307 964
Dekning tidligere års udekket

.

~

Avsetningtil ubundne ~investeri ngsfond
.

2520 303

Aysetn i ngertilbundnefönd ~

SUMFINANSIERINGSTRANSAKSJON ER (N)
. .

- 17305088~ ~ -.

FINAN~IERINGSSEHQvtQ =M+N-L) 74 85800
.

54850 00 81222619~

Srukav.lån ~ ~ . ~ 4544GUÔ 43 68UUÔ 72 113473

rvpttatte ~\idraig p¡?l.tlån ~ ~ ~ ~ 5 136069

~sál gava ksjer qga lid eie r
.

~ . ~ ~ ~~ ~ ~

Srukav tidiigere .¡?rsoverskl.dçl
~

~ ~

~ OVetfø/inger fràdriftsreg/1skapet ~ 14 41200 . 11 170 00 3273076
ßrukav dLsØosisjonsfond

~ . ~ ~
~

. . ~

ßrukav ubimdneinvesteririgsfond
. . 150000 700 00.

Bruk av bundnefønd . ~ ~

SUM Fl NANSIERI NG (H) ~ 74858 000 54 85000 81 222 619
UDEKKET/UDISPON ERT (S=OcR)

. .
- - -

. .
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Vedlegg 9-BudsjettFaunaKF

I
Budsjett FAU NA

.

. . Budsjett Budsjett Budsjett

. . 2011 2012 2013

Art (2): 10
. .

.

1010 Fast lønn
.

825 000 1 100 000 1200 000

1032 . Engasjementstilinger 515000 600 000 1 100 000

1050 Honorar
. .

.

1080 Godtgjørelse .styre/bedr. forsamling 125 000 125000 125 000

1090 "Pensjoner .

.1092 Gruppelivsforsikring oppg.pl
.

6000 50000 100 000

1096 PensjonspremieKLP . . 160 000 170 000 220000

1099 Arbeidsgiveravgift
.

70000 "120000 170 000.

Sum art(~): 10
. .

1701 000 2 165000 291500Ò.
. . .

. . '.

Art (2): 11 .

1100 Kontormateriell . . . . 5500 7000 10 000

1101 Aviser og tidsskrifter
.

4500 000 15000. 5

1115 Matvarer .

1116 Beverthihgogrepresehtasjon
.

20. 15000 . 20 000 000

1122 Velferdstiltak ansatte
.

og gaver . . 4000 5000 5000

1128 Oppholdsutgifter. ikke oppg.pL 2 000 3 000 3000

1129 Annettorpruksrnatérièlllràvater. . .
.

21200 25000 25000. .

1130 Telèfonutgifter
.

18000 25000 30000. .

1131 Pôrtoogfrakt
.

3000 4000
.

6000. . .

1132 PatakOrTllu n i kasjon
. .

5000 10000 lÇlOOO.

1133 Barkgèbyr
.

500 200() 2000. . . -

1,140 Ahhorisé, rekli:ullé, iriformasjon' . 90000 100 000 100000

1141 '1 rifOrmasjonsrnaterièl1
. .

5000 19000. 10000

1143
. '. ....

000
.

Representasjon, blomster mm . 5 5000 5000

1150 Møter,opplæring, kurs, stipend
.

2$ 000 3000030000

1160 Kost,opphoid, reiseutgifter pl 10000 15 000 20000

1161 Kilometergodtgjørelse . 12000 20000 25000

1163 Fri telefohpL . . . 5 000 15 000 25000

1170 Transportparkering . . . 5000 5 000 5 000

1171 Biletter (ikkeoppgavepl . reiseutgifter) 25 000 25000 50000

118ò Strøm 17000 :20000 :2000Q

1186 Forsikring av byghing,ahiegg og utstyr 3 100 3000 . 4000

1190 Husleie, leie av lokaler 135000 . 160000 190000

1195 Avgifter, gebyrer, Iisenserrn.V.
.

2000015000 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 byggtjenester 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 Sekretærtjenester 10000 10000 10000

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 Ovenøringer til andre

Sum art (2): 14 200000 200000 O

.

Art (2): 15

1506 Gebyrer og morarenter

1530 Dekning av tidligere àrs menorbruk

1540 Avsetning er til disposisjonsfond -

1580 Regnskapsmessig mindreforbruk

1590 Avskrivninger

Sum .art (2): 15 O O O

Art (2): 17

1710 Refusjon sykelønn

Sum art (2): 17 O O O

Sum utgifter 2584800 3200000 3870000

Art (2): 16

1620 Husleie - inntekt - ¡;vgiftsfri

1621 Renhold - inntekt - avgiftsfri

1622 Strøm - inntekt - avgiftsfri

1623 Leie av utstyr - inntekt - avgiftsfri

1624 Diverse inntekter - avgiftsfri

Sum art (2): 16 O O O

Art (2): 17

1701 Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten

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

1729 Ref. mva. komp. pàløpt 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 Ovenøring fra egen kommune 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

Sum art (2): 19 200000 O O

Sum inntekter 2600000 3200000 3870000

TOTAL T 15200 O O
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Budsjettkommentar fra Utdanningsforbundet Fauske
Det sies fra administrasjonens side at skolekostnadene i Fauske er altfor høye. Vi vet at de ulike
skolene i Fauske driftes med ulike kostnader for samme tilbud. Det er ikke gjort grep i forhold til å
sjekke ut hva vi kan gjøre med gjeldende skolestruktur, for å få et mer ensartet kostnadsbilde, slik at
vi kan si hva det koster å drive skole i Fauske. Det skal være mulig å kartlegge dette og på den
måten kunne si noe om hvordan skolen skal drives. Hva skal ITkostnaden, elevkostnaden og
lærertettheten være i Fauske kommune? Før vi gjør noe med dette, er det ikke mulig 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 bilde av driftssituasjonen i Fauske og sier noe om hva som er mulig å
justere. Man har således heller ikke gjort grep for å optimalisere den strukturen vi har og vet ikke
hvordan vi kan drifte dagens struktur på en kostnadseffektiv måte. Vi får ikke maksimalisert
kvalitetsutnyttelsen fra den innsatsen som gjøres i dag.

Skoleinvesteringene i Fauske kommune er aven slik art at det kan medføre merkostnader på titalls
milioner 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 Sulitjelma skole og den må
forventes ferdigstilt innen rimelig tid, vanlig byggetid 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 til vi vet
noe kvalifisert om kostnader eller kvalitet. Dette er ikke et argument for eller mot storskole, men før
bestemmende ansvarspersoner kan si noe om investeringskostnadene og kvalitetsforbedringer vil
det være direkte uforsvarlig og bare begi seg i kast med investeringene uten og vite hva
konsekvensene blir. Fauske kommune vil havne i et økonomisk uføre som kan få drastiske
konsekvenser, vi må kutte i tjenestene på en dramatisk måte. Dersom noe slikt skjedde innenfor
privat sektor, vile noen blitt stilt til ansvar for slike handlinger på en helt anen måte en det vi
risikerer innenfor det offentlige. Det eneste som Utdanningsforbundet vil si med sikkerhet er at
ungdomsskolen må bygges nå, her er det presserende behov og det må starte umiddelbar. Det har
ingen som helst innvirkning på senere grep i forhold til stor eller middelsstor skole, siden de ulike
avdelingene i en stor skole må bygges separat uansett. Dersom en velger å bruke en eventuell
utsettelse av storskolen også til en utsettelse av ungdomsskolen, viser det bare uvilje og bruker da
maktmidlet ((å skylde på andre)), en meget ufin hersketeknikk, til å utsette bygging. Nå er det på tide
å vise ansvar å iverksettingsevne, vi har behov for en handlingskraftig administrasjon og politikere
som ikke utsetter, men legger makt bak de vedtak som gjøres og kreve å etterspørre at deres politikk
blir effektuert.

PPT utfører en tjeneste som kommunene er pålagt å ha. Dette er en høykompetansetjeneste og for å
gjøre disse tjenestene effektive, samarbeider vi med nabokommunene. Dette gjør at vi bærer frukter
av å være vertskommune for et relativt stort PP-kontor, med meget høyt kvalifisert personelL. Vi har
et oppadgående kontor med relativt mange stilinger. Når vi nå foreslår å gå bort fra dette, uten å si
noe om hvilken tjeneste vi skal ha videre i framtiden, 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 stilinger i Fauske som ev.
skulle utføre denne tjenesten for skolene og barnehagen, vil bli en drastisk kvalitetssenking av den

Adresse
Helsetunet
8200 Fauske

E-post/Internett Telefon
utdanningsforbundet.fauske(ifauske. +4775 6006 54
kommune.no

Telefaks
+4775 60 06 50

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
til 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 bestilingen. Det er nemlig vi som ber dem
gjøre det vi kritiserer dem for. Dersom vi ikke tar ansvar for våre egne handlinger, er det heller noen
i ledelsessjiktet som bør se på hva vi holder på med. Det går ikke an å komme med en bestiling, for
så i neste omgang klage på at vi får det vi har bestilt.

ù' ;l;,-

Side 2

;1'

.'ll.

Det hadde vært interessant å se litt på hvordan rådmannen disponerer sine midler i forhold til sin
stab. Rådmannens stab har økt betydelig siste år og det har i tilegg påløpt - advokatkostnader -
konsulentkostnader. Hvordan har denne utviklingen vært siste år? Vi vil ha dette lagt fram tydelig
slik at vi kan gjøre vurderinger på om dette er riktig vei.

Det har blitt tilsatt en del personer i høyere stilinger i kommunen, med et lønnsnivå som er
betydelig høyere enn det som har vært vanlig i Fauske kommune - etter vår kjennskap er det heller
ikke vanlig i andre kommuner. Er dette en utvikling 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. Samtidig må vi gå
tilstrekkelig analytisk til verks i forhold til å få et korrekt bilde på drift ut, fra evner og behov. Vi
skal ikke bruke mer penger enn det vi har men samtidig skal vi bruke de pengene vi har. Vi skal
ikke (deve over evne)) men heller ikke ((spare oss til fan!)). Det er ikke uten grunn at dette er kjente
ordtak.

Med vennlig hilsen

Øystein Gangstøe
Lokallagsleder Utdanningsforbundet Fauske
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Rådmann
Her

BUDSJETTKOMMENTARER

Det er vanskelig å komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger på budsjettet til Fauske
kommune på få dager og da spesielt når en ikke har et detaljert budsjett å forholde seg til, med
både utgifter og inntekter for 2013 - basert ut fra den enkelte enhet. Fagforbundet mener det
er beklagelig at de tilitsvalgte ikke har fått vært mer delaktig 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 riktig.

Fauske kommune, på lik linje med alle kommuner skal jobbe ut fra samhandlingsreformens
klare intensjoner; (( Fremme helse ogforebygge sykdom. Gi helhetlge og sammenhengende
tjenester, nær der folk bor - i kommunene)) Kommunene har plikt til 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 til å fremme folkehelse som: Eier av virksomheter
og eiendommer - som arbeidsgiver og myndighet. Planmyndighet og regulering av arealer
mv. Vi skal være en lokal utviklingsaktør (kultur, næring mv) Samt en tjenesteyter i forhold
til helse, skole og tekniske etater. Det er ikke slik at samhandlingsreformen bare omfatter
helsesektoren - faktisk er de andre sektorene også omfattet av denne nye reformen. Dr. Peter
Hjort var en norsk nestor innenfor folkehelse. Han sa at bare 10 % av det som bidrar til økt
helse er det helsesektoren som står for, de resterende 90 % handler om andre ting:
oppvekstmiljø, skole, kosthold, aktiviteter og sosiale arrangementer, strødde gangveier og
gode opplevelser er blant de andre tingene.

Hvis man tar samhandlingsreformen og folkehelsebrilene på når man ser på Rådmanns
budsjettforslag - blir en noe forbaust over de valg som her skal tas.

~ Vi ser at Rådmann setter aven milion til 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 forankret tvers av sektorene. Folkehelse er som før skrevet altomfattende. Det
vi legger ned i folkehelsearbeid i dag - vil vi om 20 til 30 år høste goder av.
Fagforbundet oppfordrer derfor både Rådmann og politikere, sett ut fra
samhandlingsreformens intensjon å videreføre tilbudet om gratis leie av lokaler til
bar og ungdom. Er det noe som fremmer Fauske positivt i media - er det alle de
flotte idrettsprestasjonene våre bar og unge får tiL. Vi er verdensmestere i dans, er
god på ski og andre grener. Dette skaper stolthet og samhørighet blant innbyggerne
og det igjen er faktisk folkehelse! Mye av de prestasjoner som er oppnådd er takket
være engasjerte foreldre og gunstige treningsforhold. Det å gå bort fra ett tilbud som



har gitt så gode resultater blir for oss utenkelig. I tilegg mener vi at det er god
folkehelse å la barn og unge ha sin lokale ungdomsklubb i nærheten ~ slik som i
Valnesfjord. Det bør være slik at det ikke bare er bar av resurssterke foreldre som i
fremtiden kan besøke ungdomsklubben - men også barn av alle foreldre skal ha den
muligheten. En ungdomsklubb kan drive med god og forebyggende folkehelse som
igjen gir mange fordeler for bar og unge videre i livet.

I tilegg til at Fauske kommune stadig får flere eldre, ser vi at Rådman oppfatter at
det er en trend at vi stadig får flere og yngre demente. - Hvorfor er det slik, må vi
spørre oss. Hva kan vi, som kommune, gjøre for å snu denne trenden? Vi ser at
Rådman foreslår boliger og dag/avlastningstilbud og styrket hjemietjeneste. Det er
veldig bra. Men hvordan mener Rådmann at vi skal få dette til når hjemmetjenesten
skal kutte med ca. 3.8 mil?
Fauske kommune må tenke andre taner enn hva som gjøres i dag. Vi må få de
ansatte med på lag og se på hvordan skal vi jobbe i fremtiden. Tidlig intervensjon må
være målet. Det betyr at en på et så tidlig tidspun som mulig identifiserer og starter
håndteringen av et mulig helseproblemi slik at problemet forsvinner eller blir
minimalisert med en svært liten innsats. Vi vet at i dag koster en sykehjemsplass om
lag 1.2 mil pr. plass pr. år. Hjemmetjenester koster mye mindre. Med å utsette en
innleggelse aven person i ett år - har Fauske kommune ((tjenI)) om lag en milion pr.
bruer. FagforbUIdet ønsker at vår kommune snur pengestrømmen slik at vi går fra å
drive behandling av et helseproblem til å forebygge at de oppstår. I en slik
omleggingsfase vil det nødvendigvis koste noen kroner mer, før en ser resultatet og
kan redusere kostnadene. Erfarnger gjort i Saltdal kommune f.eks. viser at en times
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 bøtte med sand på vinteren, slik at de kunne strø sin egen veg og dermed
forhindret fall og lårhalsbrudd. Dette førte ti besparelser for koniunen - da ett
lårhalsbrudd koster om lag 800 000,-. Det er disse eksemplene og gode tiltakene vi
må se på og sanen gå inn for skal være\gjeldene for oss. Vi må tenke langsiktig og
være tro mot målet. Selvfølgelig vil det på et eller anet tidspunkt komme dit hen at
sykehjemsplass blir det riktige alternativet for enkeltindividet, og da skal kommunen
gi vedkoniende dette tilbud. Men vi må lage den tjenestetrappen som Helse og
Omsorgsplanen vår omtaler. Fagforbundet mener at mye handler om
holdnngsskapende arbeid og det koster ikke penger. Vi må stare omleggingen av
Helse og Omsorg og da må Fauske kommune ta i bru hele organisasjonen, hver
enkelt ansatt og deres kompetanse i å utvikle tjenestene ti det beste for innbyggerne.
Dette er det våre medlemmer er gode på, bare de får mulighetene til det. Med å bruke
rett kompetanse til rett tid vil samandling på tvers av sektorene gi store
innsparingsmuligheter.

~ Selv om det ikke finnes noen studier som tilsier at storskole er å foretrekke fremfor
små enheter rent kvalitetsmessig og ikke minst mer helsefremmende for bara ~ i
tilegg til at en ikke vilkonie ut bedre økonomisk - velger en å gå for en løsning
som få avvåre innbyggere ser på som positivt. Selv Rådman mener at dette vil føre
til yterligere press på den økonomiske driftsituasjon for fremtiden - da vi må ta opp

ytterligere lån for å finansiere ett stort nybygg. Fagforbundet mener derfor at dette er
feilbruk av felleskapets midler og mener at Fauske kommune med fordel kan drifte
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de skolene vi har i dag - da dette ikke kan dokumenteres koster mer enn en storskole
vil gjøre. Med bedre samhandling påtvers av etatene kan en styrke de skolene vi har,
satse på bara med å gi de trygge og gode læringsmiljøer, der den enkelte blir sett og
hørt ut fra sitt ståsted. Vi er vertskommune for det interkommunale PPT - tjenesten,
som gir oss en kvalifisert og kunskapsrik 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 foreligger noe konkete taner om hvordan vi i fremtiden skal drifte
denne tjenesten - kai ikke Fagforbundet gi sin støte til dette.

~ Fagforbundet ser ut fra de oversendte dokumenter at det kan se ut som at Rådmanen
foreslår å øke antall stilinger i administrasjonen, heruder:

o To kommunalsjefer, kommunikasjonsrådgiver, nok en prosjektstiling og en
planlegger - samtidig som vi skal trekke ned utgiftene til drift generelt - kan
ikke Fagforbundet se at dette er den beste bruk av fellesskapets penger.

o Fagforbundet er av den oppfatning at Fauske kommune nå må revurdere og
evaluere de struktuene vi har i dag. Hvordan har det fugert frem til nå og
hva skal til for å få tjenestene så optimale som mulig? Det er sjelden slik at
flere ledernivå gjør tjenestene mer effektiv og kostnadsbesparende. Det er
hvordan vi utformer tjenesten og hvilke grep vi gjør som får tjenestetilbudet til
å bli optimalisert. Fagforbundet vet av erfarnger gjort av andre koniuner-
så er det når organisasjonen går samen og når involveringen av alle ansatte
skjer - at vi nâr lengst. Riktig bru 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
samandling med innbyggerne - men i stedet for å øke bemaningen

ytterligere, med en kommunikasjonsrådgiver, så kai 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 organsasjon. Med
dette forstår sikkert Rådman og politikerne i Fauske at Fagforbundet ikke
ønsker å øke administrasjonen yterligere - men heller se på mulighetene til å
løse dette med de resurser vi allerede har. Samaidling, felles mål og gode
tjenester får en kun når alle trekker i same retning - det være seg politikk,
admÙiistrasjon og ansatte. A skape gode og effektive tjenester skjer ikke med
å øke stilingene på øverste nivå. Det skjer med at det er god samhandling i
hele organisasjonen.

Slik Fagforbundet ser det foreslår Rådman de største innsparinger/reduksjoner skal
skje innenfor områdene:

. Kultur med ca. kr 0,7 mil

. Bygg eiendom idrett med ca. kr lmil

. Skoler med ca. kr O, 4 mil

. Barehager med ca. kr. 1,3 mil

. Hjemmetjenesten med ca. kr. 3,8 mil

. Barevernstilta med ca. kr. lmil

o Dette er kjerneOmråder for de viktigste tjenestene som en kommune skal gi

sine innbyggere. Vi mâ som før skrevet tenke nyt. En videre nedbygging på
disse områder vil resultere i et dârligere tilbud til både bar og ungdom og
eldreomsorgen.
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Med å beholde og ikke øke bemaningen i administrasjonen og gjøre tiltak
slik Fagforbundet skìsserer - kan vi drifte slik vi gjør i dag, da vi ((sparer))
utgifter vi vile ha fått med de nyopprettede stilingene.

~ Interkommunalt Samarbeid.

o Fagforbundet støter Rådmann i å øke interkommunalt samarbeid med tane

på legevakttjenester, jordmortjenester mm.

~ Bemanningsprosjektet innenfor Pleie og Omsorg

o Fagforbundet er positiv til det prosjekt som nå pågår innenfor pleie og omsorg
- og vil følge nøye med hvordan dette oppfattes ute hos medlemmene.

~ Til slutt stiler Fagforbundet seg spørrende til hvorfor Sagatu skal være stengt i
2013. Sett ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig at beboerne i Sulitjelma får ha
sine tjenester i sitt nærmiljø.

Fagforbundet håper at med de innspil vi er koniet med at både Rådman og politikere ser at
det er mange veier som fører frem til same mål. Det er viktig at alle ser at det ligger store
muligheter allerede hos oss i dag og at det er viktig og skape engasjement og forståelse ì alle
ledd i koniUIen. Det er viktig og rìktig og se på samhaidlingsreformen som den reforn som
kan hjelpe ti med samandling på tvers av sektorene. Folkehelse og riktig fokus blir viktig
for å kune imøtekomme alle de kraven kommune skal takle i fremtiden.

Med vennlig hilsen

Linda Salemonsen
HTV Fagforbundet

Merethe . Krstoffersen
HTV Fagforbundet
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Vestmyra barnehage

Mottakere:
Formannskap
Kommunestyre
Rådmann

Saksbehandler Sissel Alver - Telefon: 756041 51 - Telefaks:

Deres ref.: Vår ref.: 12/10286/ALV Dato: 22.112012

SYNSPUNKTER PÅ RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG 2013

Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barehage 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 til at punktene 2-4 under
målsetting for de kommunale barehagene ike vil kunne infris. Barnehagenes mulighet til
insats inenfor kommunens ulike satsningsomrâdet som f.eks bar av foresatte med
psykiske problemer og rus (mode1lkoinuneprosjektet), tidlig insats og ICDP vil også bli
sterkt forrget.

Samarbeidsutvalgets synspunker på de ulike forslagene vil bli nærmere begrunnet i punkene
under.

Forslag om. reduksjon i grunnbemanning:
Vestmyra barehages samarbeidsutvalg vil på det pâ det sterkeste fraråde å vedta rådmannens
forslag om å kutte grnnbemanningen i de koniunale barnehagene med 10 % stiling pr.
avdeling. Et slikt kutt i bemanningen vil etter samarbeidsutvalgets mening føre til svært
redusert kvalitet på det barehagetilbudet som gis koinunens smâbarsfore1dre~

Bemanningskuttet vil gi følgende konsekvenser:
. Vestmyra barnehages åpningstid på 9,75 timer pr. dag yi1 mâtte reduseres dersom man

skal klare å opprettholde dagens voksentetthet og sikkerhet. En reduksjon i
åpningstiden vil føre til dårligere brukervennlighet, og mange familer vil kunne fã
store problemer med å fã hverdagen til å fungere. I verste fall vil dette kunne føre til at
familene rnå se etter anet barnehagetibud eller anen type barepass.

. Kvalitet og iio1d i barnehagen vil bli betraktelig dårligere enn med dagens
bemanning på grunn av redu.sert voksentetthet.

. Barnas sikerhet vil bli dårligere ivaretatt på grnn av redusert voksentetthet. F.eks vil
færre voksne til stede i utelek føre til midre oversikt over barna som fordeler seg på
et stort og lite oversiktlg uteområde.

Postadresse: Tiurveien 4 8207 FAUSKE
Besøksadresse: Tiurveien 2 og 4
E-post: postmott(¡fàuske.koniune.no

Telefon Faks Bangio: 45550700348/89510700415
75600400 756004 Ol

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 ike
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 slik at én småbarnsavdeling i kommunen kan legges ned.
Nedleggelsen vil gi følgende konsekvens:

. Det totale tilbudet til kommunens småbarnsforeldre vil bli 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 til

oppsigelser.

De øvrige innsparingsforslagene inenfor barnehageområdet angår kun Sulitjelma barnehage
og de ike-kommunale barnehagene, og samarbeidsutvalgets medlemmer ved Vestmyra
barnehage føler seg ike kompetent til å uttale seg om disse konkrete forslagene.

På vegne av samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage

\O-~Lv.c1.
Tonje Lundli

Leder

Ç¡r:(''Zl li
S~cl;er
Sekretær

C';..~ '" ~.l'"



REFERAT FRA SU

22.1 L. 12

Sak 1. 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.
Hilde K. Moen representerer kommunen og er sekretær.

Politisk valgt: Erling Palmar

Sak 2. Regnskap og Budsj~tt:

Det ble gitt en orientering om regnskapstallene for 2012 og reduksjon i dri.ftsbudsjettet på 5 %
+ infasjon på ca. 3 %. Dette vil føre til dårligere kvalitet på tilbudet som vi kan gi barna og
mindre mulighet for fornyelse og oppgradering av utstyr.

Sak 3. Orientering og koinmentarer på Rådmannens innstiling på reduksjon i
barnehagetilbudet for 2013.

KUTTI0%
Samarbeidsutvalget i Hauan barehage ønsker at Fauske kommune skal være en attrakiv
koniutie med gode kvalitative tilbud for bar i barehage og skole.

Både foreldre og anSatte er bekymret for hva Rådmanens forslag til intsparinger på
barehagetilbudet vil bety for små bar i barehagealder. Barehager kan være arkitektoniske
perler, servere spentende mat fra hele verden og ha fantastisk uteareal. Men i bun Og gru
er det en titig SOin er viktig for barehagetilbudet. Nok ansatte påjobb. Straks det er få folk på
jobb, reduseres barnehagetilbudet tì oppbevaring.
Kutt ined 10 % i bemanning i Fauske koniunes barehage vil måtte føre dl redusert tilbud
og redusert åpningstid. Mange foreldre vil ikke kune benyte seg av barehagetilbudet. Dette
vil også gå ut over sikkerheten.
Mindre kvalitet-mindre attraktivt arbeidsplass. Mer arbeidspress på den enkelte ansatt som
igjen kan føre til høyere sykefravær. Deltidsstilinger inn i barehagen. I budsjettforslaget står
det noe om inålsettingene for de koniunale barehagene. BL.a. videreføring av ICDP, jobbe
akivt ined tidlig innsats, aktiv med nærværsarbeid for å få ned sykefraværet til 7 %. Hvordan
skal vi nå dette med mindre bemaning og med kutt i driftskostiadene medj.fr. 5 % + 3-4 %
inflasjon til alle enheter.
For Hauan barnehage vil Rådmanens forslag føre til at vi må øke bemaning for å få
godkjent barnehageloven og vedtektene for barehagene i kommunen.
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Slik vil det se ut for Hauan barnehage:

30 plasser - 5 ansatte i 100 % stillng fordelt på avdeling Ole Bru og Tussi.

Redusert bemaning/assistent med 10 % på hver avdeling.

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 blir vi kun 3 ansatte på jobb. Da er det oftest ikke hentet bar (30
bar: 3 voksne = 10 bar pr. voksen.)

Mellom 14.45~16.00 blir vi kun 2 voksne på jobb. Da er vi oftest minimum (20 bar: 2
voksne = 10 barn pr. voksen).

Vedtektene til kommunen sier 6 bar pr. voksen. Rådmanens forslag sier 6,2 bar pr.
voksen.
F or, vår barehage blir det 10 bar pr. voksen i store deler av dagen. Da er dette et ikke lovlig
tiltak. Jeg viser til Barehageloven med forskrifter.

NEDLEGGELSE AV SMÁBARNSA VDEING

Viktig med et bruervennig barnehagetilbud i kommunen som symboliserer kvalitet og
service. Målsetningen i koniUIen mot 2025-vekst i folketall, vekst i næringsliv, god
folkehelse og gode tjenester.
Det er det ikke samsvar med når barn født etter 1. september kan bli nødt til å vente til de er 2
år før de får en barehageplass. Satsing på tidlig innsats - de som ikke får plass må benyte
ukvalifisert dagmanaer.

Som sagt er både ansatte og foreldre bekymret for hvordan fremtiden vil 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 spile rulett på et opplagt spørsmål om bemaning for disse barna.

Fauske, 22.1 1 .12

Astrid Strand Hilde Kristensen Moen

Leder i Fauske sekretær/styrer
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Budsjettkommentar fra Utdanningsforbundet Fauske - kuttene i barnehagen.

Her skal nà kuttes med en halvàrseffekt pà 291 574. Vi skal ikke pàstå at det ikke er penger, men
ràdmannens to prosjekter om boligmassehåndtering og skolebygging er mellom 1,5 og 2 milioner.
L forbindelse med budsjett 2013 vil Utdanningsforbundet Fauske komme med en kommentar knytet til
barnehage. Barnehagen i Fauske er kommet meget uheldig ut i ràdmannens 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 pà jobb og barnehagen vil i
større grad bli en oppbevaringsinstitusjon. Omsorgsdelen av læreryrket vil fà mye vanskeligere kàr og
tilbudet som gis vil svekkes betydelig. Barnehagelærerern vil ikke kunne oppfylle yrket sitt pà en kvalitativ
god màte. Omsorgsdelen av yrket vil bli skadelidende og de etiske forpliktelsene vi har i forhold til yrket vàrt
vil vi ikke makte à ivareta pà en tilfredsstilende màte. Samfunnsoppdraget vàrt vil bli betydelig begrenset av
de nye rammene, som ràdmannen legger. Vi har ogsà denne gangen klart à finne fram eksempler som har det
verre. Vi har helt sikkert en vei à gà før vi er helt pà bunn i Norge i forhold til voksentetthet, sà vi kan heller
ikke nà si at vi har det verst. I en slik setting er det alltid mulig à 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 L 0000 innbyggere.

Vi kan ikke sitte og se pà at barn og unge skal bli salderingspost i ràdmaIinens budsjett. Kvalitet i
barnehagen og tidlig innsats, som skulle styrke vår samlede utdanning, blir festtaler og valgflesk nàr vi
kommer til realitets behandlingen, da de aktuelle budsjettene skal vedtas. Tilbudet til barn og kulturtilbudet er
de to viktigste enkeltfaktorene for etableringsfamilier nàr de skal vurdere bosetting. Derfor kan en med
sikkerhet si at for og rekruttere nye innbyggere, er tiltaket meget dàrlig. Slike drastiske kutt i voksentettheten
er rett og slett skammelig og er noe Utdanningsforbundet Fauske tar sterk avstand fra. Vi ønsker à framstà
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 sà - vi mener den skal være noe
spesielt. Det er det første pedagogiske tilbudet barn skal fà. Det er snakk om smà barn, barn fra L - 5 àr, de
har spesielle behov, alle som en av dem. Voksentetthet er den desidert viktigste faktoren i sà tidlig alder. Vi
snakker her om omsorg og oppdragelse i starten av livet. Det går ikke an à 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 nà en lang vei à gà før vi eventuelt pà nyt kan slà oss pà brystet og si at vi
gir vàre barn noe vi kan være stolt av. Hvorfor kan vi ikke heller rette fokus pà utvikling av barnehagene og
pedagogiske utviklingsprosjekter? Vi ønsker à være fremst i utviklingen av det pedagogiske tilbudet som gis
før grunnskolen. Vi ønsker à være pà topp, ikke pà bunn.

Styret, Utdanningsforbundet Fauske

Adresse
Helsetunet

8200 Fauske

E-post/lnternett Telefon
utdanningsforbundet.fauske(ffauske. +4775600654
kommune. no

Telefaks
+4775600650

Mobil Org.nr
99 16 16 14 993881244
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Politikerne 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 til vår hoved kommentar, der vi tar opp samhandlingsreformen og
folkehelse som et gjennomgående tema. Vi har der vist til at det er særs viktig med tidlig
innsats i alle grupper i samfunnet. Barnehagene er således kanskje den aller viktigste arenaen.
Det er i barnehagene læring og utvikling skjer. Skal de ansatte kunne gi barna den trygge
hverdagen de trenger - må en ha tid til barna. Tid til å se det enkelte barn og forelder. Tid til å
yte kvalitet 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, nestekjærlighet, 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 anerlrjenne
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
likestiling og motarbeide alle former for diskriminering.

Dette er intensjonen og formålet med barnehageloven - og da må vi legge til 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 slik at vi går med minimumsbemanning i dag - å kutte mer vil ikke tjene oss
som kommune. Vi må satse på barna og fremtiden!

Fagforbundet Fauske v/ Linda Salemonsen
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NOTAT

JournalpostID: 12/10251 Dato: 22.11.2012

UTTALELSER FRA SU ANGÅENDE BUDSJETT 2013

Budsjett 2013

Samarbeidsutvalget i Erikstad barehage hadde møte 21. november 2012 og gikk gjennom
Rådmanens forslag til budsjett for 2013.

Vedtak fra SU sak 25112:

SU tar Rådmanens forslag til budsjett for 2013 til orientering. SU er bekymret for
konsekvensene av forslaget til å legge ned en småbarsavdeling, og forslag til
reduksjon i stilinger på avdelinger av følgende grunner:

. Nedleggelse aven småbarsavdeling vil gi uheldige konsekvenser for
eventuelle ny tilflytere til Fauske, og vil gjøre det vanskelig for arbeidstakere
som har bar født etter 1. september å komme tibake til jobb etter endt
svangerskapspelfisj on.

. Reduksjon i stilinger på avdelinger vil gi mindre voksentetthet, og dermed
mindre tid til hvert enkelt bar.

. Reduksjon i stillnger kan resultere i et uforsvarlig antall ansatte på jobb i
forhold til antall barn i barnehagen på begynnelsen og slutten av dagen. Dette
kan igjeu resultere i redusert åpningstid for å ivareta barna.s sikerhet.

. Reduksjon i stilinger kan resultere i mindre tidtil oppfølging av enkeltbar
som har behov for ekstra hjelp og støte (Tidlig Innsats).

. Reduksjon i stilinger vil medføre større belastning på personalet. Dette kan gi
økt sykefravær, som igjen vil gi større behov for vikarer. Vikarer er ofte nye og
fremmede for barna.

Fauske den 22. november 2012

Elisabeth Fremstad Hardy
Leder Samarbeidsutvalget

Karen Ro
Sekretær



~~~ Valnesfjord Barnehage
-- ~~- Løkås
~ 8215 Valnesfjord

J.nr. Ark. Dato: 21. 11. 12

KOMMENTAR TIL BUDSJETT 2013 fra SU ved Valnesfjord barnehage

SU vil først vise til ((Visjon 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 ICDP

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 ti 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 avvikles 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 pedëlgogisk tilbud. Enhver reduksjon i voksentetthet vil gi
negativ effekt på sikkerheten til barna.

Ved lavere voksentetthet vil det også bli vanskeligere å gjennomføre målsettingene om
videreføring av KDP, Tidlig innsats, o~ aktivt nærværsarbeid.
SU vil uttale at en direkte konsekvens av rådmannens budsjettforslag vil være å redusere
åpningstiden ved Valnesfjord barnehage, noe som vii 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 tillegg 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 på barnehageplass dersom den
foreslåtte ordning innføres. Med bakgrunn i dette vii SU opprettholde ordningen med
fortløpende tildeling av barnehageplass, selv om barnet er født etter 1. september.

Leder SU Valnesfjord Barnehage
Jan Arild Bergh

Sekretær
Laila Olsen Finvik

Telefon: 75604190 (barnehage) 75604272 (Kosmo)
75604191 (kontor)
E-post: valnesfjord. barnehagecgfauske. kommune. no
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Sak nr.: 015/12 I PARTSAMMENSATT UTVALG I Dato: 26.11.2012

ÅRSBUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016

Sammendrag:

Vedlagt ligger rådmanens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2014- 2016.

Forslaget fremlegges i Partssamensatt utvalg ti orientering.

INNSTlLLING:

Partssamensatt utvalg tar saken til orienteringen

PART-015/12 VEDTAK- 26.11.2012

Øystein Gangstø (Utdanningsforbundet) og Linda Saleinonsen (Fagforbundet)
foreslo:
Parsammensatttar Rådmanens budsjett til orientering med følgende anodning til
Kommunestyret:

. Voksentettheten i de kommunale barehagene forblir på dagens nivå

. Det bør settes ned en arbeidsgruppe sammensatt av administrasjon og tilltsvalgte

som har til hensikt og jobbe med (mærværsarbeid)) - målet er å få ned
sykefraværstallene i Fauske koniune (jfr. IA-avtalen)

. PPT bør driftes slik den gjøres i dag. Det er en fordel for brukerne og samarbeide
interkommunale om spesialtjenester, da det sikres god kvalitet, høyt
kunnskapsnivå og reduserte kostnader.

. Pleie og omsorgssektoren må få mer fokus på Folkehelse og tidlig intervensjon.
Samarbeid mellom ledelse og tilltsvalgt vil gjøre at man kan stare dette arbeidet
umddelbar.

. En bør opprettholde kulturilbudet 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 bli aven slik karakter - at dette vil gå ut

over driften til Fauske kommune i fremtiden. Parsamensatt ber kommunestyet
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få fullstendig oversikt over kostnadene forbundet med nybygg sett opp mot en
optimalisert drift av dagens strutur - slik at man er sikret en korrekt drift av
FauskeskoIene i fremtiden.

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.
Utdaningsforbundet og Fagforbundets forslag vedlegges saken.

VEDTAK:
Parssammensatt utvalg tar saken til orienteringen.

Følgende følger saken: _J'

. Voksentettheten i de kommunale barehagene forblir på dagens nivå

. Det bør settes ned en arbeidsgrppe samensatt av administrasjon og tilitsvalgte
som har til hensikt og jobbe med (mærværsarbeid)) - målet er å få ned
sykefraværstallene i Fauske kommune (jfr. IA~avtalen)

. PPT bør driftes slik den gjøres i dag. Det er en fordel for bruerne 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 tilitsvalgt vil gjøre at man kan starte dette arbeidet
umiddelbar.

. En bør opprettholde kultuilbudet 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 bli aven slik karakter - at dette vil gå ut

over drften til Fauske kommune i fremtiden. Partsanensatt ber kommunestyret
få fullstendig oversikt over kostnadene forbUIdet med nybygg sett opp mot en
optimalisert drift av dagens struktur - slik at mai er sikret en korrekt drift av
FauskeskoIene i fremtiden.

~~
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Sak nr.: 160/12 FORMNNSKAP Dato: 26.11.2012
182/12 KOMMUESTYR 13.12.2012

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL IKK-KOMMUNALE BARNEHAGER OG
BUDSJETTERTE TILSKUDDSSATSER 2013

Vedlegg: 1) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrif om likeverdig behandling
av ike-koinmunale barehager

2) Tilskuddssatser for 2011 og 2012

3) Utregning av tiskuddssatser for 2013

4) Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlg tilskudd ti ike~kommunale
barehager F-5/2011

Sammendrag:

Stortinget vedtok 16. juni 2009 nyt finansieringssystem for ikke-kommunale barehager i en
ranefinansiert sektor. Det baserer seg på lovendring i barnehagelovens §§ 8 og 14.

Ny forskrift om likeverdig behandling av barehager ved tildeling av offentlg tilskudd ble
fastsatt i statsråd 29.oktober 2010. Forskrften trådde i kraft 1. januar 2011.
Lovendringen omfatter ikke..kornunale barnehager.
Kunnskapsdeparementet redegjør for innoldet i forskrift o:tlikeverdig behandling ved
tildeling av Offeritlg tiskudd ì Rundskriv F -14/2010, dette er senere erstattet med Rundskrìv F-
5/2011.
Kommunen skal årlig fastsette tilskuddssatser for drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale
barehager. J.fr. forskriften § 4 og 5. Disse skal kunngjøres i forbindelse med årsbudsjettet, og
før 1. februar i budsjettåret skal ikke-koniuna1e baiehager underrettes om fastsatte satser.
Kommunen kan også utarbeide lokale retningslinjer for hvordan rapportering fra ikke-
kommunale barehager skal skje. J.fr. forskriften § 7.

Saksopplysninger:

Fauske kommune skal sørge for likeverdig behandling av alle barehager i kommunen,
det vil si at ikke-kommunale barehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i
forhold til offentlig tilskudd. Reglene for finansieringen av ikke-kommunale barehager.er
tilpasset en ramefinansiert barehagesektor. Hva som menes med likeverdig behandling
defineres i nasjonale forskrifter og lokale retnngslinjer. Kommunen har ansvar for at det
utbetales tiskudd i tråd med gjeldende regelverk.

Lokale retningslinjer for Fauske kommune knyttet ti/forskrif om likeverdig behandling av

ikke-kommunale barnehager
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Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrebeskrivelser i henhold ti
lovvedtak og forskrifter. I de lokale retningslinjene er det gjort valg innenfor de områdene der
forskriften legger føringer for derte, blait anet har kommunen gjort følgende valg:

. Utarbeidet en lokal modell hvor alle kostnader i kommunale barehager synliggjøres

. Definert begrepet "store aktivitetsendringer"

. Rapporteringstidspunkter for beregning av antall heltidsplasser i bru i den enkelte

barehage
. Bru av nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader

. Tidspunter for utbetaling av tiskudd og justering av tilskuddssatser

I forslag til lokale retningslinjer er det tatt utgaigspunt i forskriftens paragrafer. Det er tatt med
både statlige bestenielser og lokale valg. De lokale valgene er uthevet med kursiv tekst i
vedlegg 1; Lokale retningslinjer for Fauske kommune tilknytet forskrift om likeverdig
behandling av ikke-kommunale barehager
Rådmanen understreker at de lokale retningslinjene er en forlengelse og et supplement - en
konketisering ~ av de sentrale forskrifter og lovverket på området. Samtidig innebærer de en
tolkning av og i noen grad et valg - noen prioriteringer som iniebærer at ordningen i
Fauske koniune ikke blir helt lik løsningen i andre koniUIer.
Det vises til retningslinjene for konket informasjon.

Fastsetting av tilskuddssatserfor drift og kapitaltilskudd til ikke-kommunale barnehager for
basert på budsjettfor 2013
RaiefinaisÌerinR av barehagesektoren

Rammefinansiering innebærer en innlemming av tidligere øremerkede tilskudd i kommunenes
rammetilskudd fra staten. Tilskudd som innlemmes er statlig drifttilskudd, tilskudd til barn med
nedsatt funksjonsevne og skjønnsmidler til drift av barnehager.

Det koniunale tilskuddet
f)etkoinI1~liale tilskuddet til ikke..kommunale barnehager skal dekke kostnader til ordinær drift i
barnehagen som ike dekkes av andre offentlge tilskudd og foreldrebetaling. Det beregnes ut fra de
kommunale barehaglilies kostnader. Fauske kommune har ikke plikt
til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det tilsvarende kommunale barehager j gjennomsnitt
mottar i offentlìg finansiering.

Finansieringsrnodellen baserer seg pà at kommunen skal fastsette separate tiskuddssatser for drift og
kapital, i tilegg til fastsatt sats for administrasjon. For drift skal det fastsettes en sats for små barn med
heltidsplass og en sats for store barn med heltidsplass. Tilskuddssatsene for ddft blir beregnet pà
bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager det enkelte àr. Tjeneste 201
og 221. For kapital skal det fastsettes en sats per bar med heltidsplass, uavhengig av barnets alder.
Fauske kommune har allerede vedtatt at nasjonale tilskuddssatser skal legges til grnn ved utmåling av
kapitaltilskudd. K-sak 41/1 l.
Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med àrsbudsjettet, og satsene
skal endelig fastsettes inen 1. februar i tilskuddsàret.

Finansiering av ikke-kommunale barehager fra 01.01.201 i
Det er en direkte saienheng mellom kostnadene i kommunale barnehager og utmàling av tiskudd til
ikke-kommunale barnehager.
Tilskuddet Skal utgjøre minimum en fastsatt % sats av det som tilsvarende kommunale barehager i
gjennomsnitt mottar i offentlg finansiedng. Fauske kommune legger minimumssatsen ti grnn ved
utmàling av tilskudd.
Fra Januar 201 1 - juli 2011 88 %
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Fra August 2011 - juli 2012 91 %
Fra August 2012 - Juli 2013 92 %
Fra August 2013 - desember 2013 94 %

Fastsetting av kapitaltilskudd for 2013
Kommunen skal gi tilskudd ti kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale barehager per
heltidsplass. Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige
kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil
benyte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet. J.fr.
forskriften § 5. Fauske kommune har tidligere vedtatt å bruke nasjonale gjennomsnittssatser
fastsatt av departementet, for 2013 er denne satsen fastsatt til kr 7500,- pr heltidsplass uavhengig
av barnas alder.

Fastsetting av driftstilskudd for 2013
Forskriften § 4 klargjør hvordan kommunen skal beregne utregning av tilskudd til
driftskostnader. Koniunen skal gi tilskudd til driftskostnader til godkjente ikke..kommunale
barehager. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte kostnader pr
heltidsplass i tilsvarende kommunale barehager. Kommunale barehager med budsjetterte
driftskostnader som er minimum 25 % høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i
tilsvarende koniunale barehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen
skal gi et påslag for administrasjonskostnader på 4 % av gjennomsnittlige budsjetterte
driftskostnader.
Vedlegg 3 viser utregning av tilskuddssatsene for 2013.
Utregning viser at barehagen i Sulitjelma drifter mer enn 25 % høyere enn gjennomsnittlige
driftskostnader for tilsvarende barehager, og er dermed holdt utenfor beregningen av
tilskuddssatsene for drift for 2013.

I utregningen kommer det frem 2 ulike forslag til tilskuddssatser for drift, i begge alternativene
er ikke kostnadene til drift av Sulitjelma barehage tatt med. Alternativ 1 er basert på
rådmanens budsjett uten tiltak, og alternativ 2 er basert på rådmanens budsjettforslag inkudert
titak. Tiltak som er lagt inn soin får koiisekvenser for beregnng av driftstilskudd for ikke-
kommunale barehager er forslag om reduksjon i bemaningen i kommunale barnehager med 10
% pr avdeling og nedlegging aven småbarsavdeling.

Barn 0..2 âr
Barn 3-6 âr

Alle satsene er 100 % satser. -

Saksbehandlers vurdering:



Fauske kommune har utarbeidet lokale retningslinjer og prosedyrer på bakgru av
statlige forskrifer ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barehager. De lokale
retningslinjene skal dane gruag for samarbeidet mellom kommunen og
den enkelte ikke-kommunale barehage. Det er ment at dette vil gi økonomisk forutsigbarhet for
både de ikke-kommunale barehagene og kommunen.

Ved utregning av tilskudd til drift har vi fulgt de retningslinjer som ligger i forskriften og all
dokumentasjon følger saken som vedlegg. Endring i økonomien i kommunale barehager henger
direkte sanen med endring i tilskuddssatser i private barehager. De tiltak som er lagt inn vil
få konsekvenser for tilbudet. Det soin vedtas i denne saken må sees i sanenheng med hva som
vedtas i budsjettvedtaket for 2013 når det gjelder barnehage. Kommunens totale økonomÌske
utfordring gjør at Rådmannens forslag inkludert tiltak fremmes i innstilingen.

INNSTILLING:

1) Saken tas til orìentering
2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrift om likeverdig

behandling aV ikke-kommunale barehager vedtas slik de foreligger
3) Tilskuddssatser for ikke-koniunale barehager fastsettes lik alteriativ 2, dette

bygger på Rådmanens budsjettforslag inkludert tUtak.
4) Justering av tiskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennoin administrative

vedtak
5) Fastsetting av endelige tilskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for

Fauske kommune er revisorgodkjent.

FOR..160/12 VEDTAK- 26.11.2012

Jørn Sten~ (FL) foresIC):
Alt. 1 Ì punt 3.

FL's forslag pkt. 3 ble efisteniig vedtatt~

Innstilingen medendrìnger ble ensteniig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRT:
1) Saken tas til orientering
2) Lokale retningslinjer for Fauske kommune knytet til forskrift om likeverdig

behandling av ikke-kommunale barehager vedtas slik de foreligger
3) Tilskuddssatser for ikke-koniunale batehager fastsettes lik alteriativ 1.
4) Justering av tilskuddssatsene innenfor budsjettåret gjøres gjennom administrative

vedtak
5) Fastsetting av endelige tiskuddssatser for foregående skjer når årsregnskapet for

Fauske kommune er revisorgodkjent.

Even Ediassen
Rådman
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Lokale retningslinjer
knyttet til forskrift om

likeverdi.g behandling av
ikke-kommunale barnehager

Fauske kommune
Vedtatt av kommunestyre



For utbetalinger av driftstilskudd til ikke-kommunal barnehager er det gjeldende forskrift gitt av departementet
samt barnehageloven § 14 og § 16a som gjelder.

Barnehageloven § 14: Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager
Forskriften gjelder godkjente ikke-kommunale barnehager. Kommunen har plikt til å yte tilskudd til ordinære
godkjente ikke-kommunale barnehager, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale barnehager i forhold til
offentlig tilskudd. Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager hvert kvartal
inntil kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd.

§ 1 Formål og virkeområde
Bestemmelsen sikrer likeverdighet mellom kommunale og ikke-kommunale barnehager i Fauske kommune

Fauske kommune har som mål:
at barnehagetilbudet i kommunale og ikke-kommunale barnehager skal ha god kvalitet
å legge ti rette for forutsigbare økonomiske rammer for hver enkelt barnehage
å bruke tid på samarbeid om vilkår og rutiner
å utarbeide rutiner som sikrer at forskrifen følges

Oversikt over barnehagene som omfattes av forskrifen i Fauske kommune:
Kvitre barrehage godkjent for 44 barn, dersom alle barna er 0/3 år
Medås gårdsbarnehage godkjent for 106 barn, dersom alle barna er 0/3 år
Lyngheia barnehage godkjent for 90 barn, dersom alle barna er 0/3 år
Stemland gårdsbarnehage godkjent for 42 barn, dersom alle barna er 0/3 år
Fauske idrettsbarnehage godkjent for 42 barn, dersom alle barna er 0/3 år

Ved endringer i det etablerte ikke-kommunale barnehagetilbudet i Fauske kommune som krever ny godkjenning
vii det foretas skjønnsmessige vurderinger i henhold til statlig forskrift.

§ 2 Kommunens ansvar
Kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling overfor godkjente ikke-kommunale barnehager.

Det påligger kommune og dokumentere at enhver tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke-kommunale
barnehager gjøres i samsvar med forskriften. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen gi en begrunnelse
og en dokumentasjon som er tilstrekkelig til at ikke-kommunale barnehager som omfattes av forskriften kan
vurdere om forskriftens regler er fUlgt
Fauske kommurie ivaretar bestemmelsen gjennom:

Egen kommuriestyresak i forbindelse med årsbudsjettet, der tiskuddssatser far kammende år vedtas
Underretning og vedtak om utbetaling av tilskudd
dokumentasjon på at tildeling er i samsvar med forskrifen vedlegges vedtak

§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift
Bestemmelsen regulerer hvilke kostnader det kommunale tilskuddet skal dekke innenfor drift, kapital og
administr¡:sjon. Kommunen skal sikre hvilke kostnader som skal regnes med og trekkes fra.
Dette gjøres gjennom en lokal modell hvor alle kostnader synliggjøres.

Minimumssatser gjeldende for finansiering av ikke-kommunale barnehager fra 01.01.2011
Fra Januar 2011- juli 2011 88 %
Fra August 2011- juli 2012 91 %
Fra August 2012 -Juli 2012 92 %
Fra August 2013 - desember 2013 94 %

Ved beregning av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den gjennomsnittlige
finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. Det er en direkte sammenheng mellom driftsnivået i
kommunale og ikke-kommunale barnehager. Alle kostnader til ordinær drift av alle kommunens egne,
tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget, så fremt ikke 25 % regelen slår inn. Kostnadene som



legges til grunn er tjeneste 201 ordinær barnehagedrift og 221 førskolelokaler og skyss. Fauske kommune
legger minimumssatsene til grunn for utmåling av tilskudd.

§ 4 Tilskudd til driftskostnader
Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader
Fauske kommune kunngjør tilskuddssats til ordinære ikke-kommunale barnehager i forbindelse med at
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn.

Tiskuddssatsen beregnes ut fra følgende kriterier:
. pr. heltidsplass for barn over 3 år og under 3 år inkl. administrasjonskostnader

. barn regnes som under 3 år ti og med det året de fyller 3 år

. beregningen av antall heltidsplasser foretas på bakgrunn av opplysninger liggende i Hypernet

gjeldende bâde kommunale og ikke-kommunale barnehager

. Tiskudd utbetales forskuddsvis 15.januar, 15.april, lS.juli, 15.oktober.

. Etterjustering foretas: 15.april (årsoppgjør foregående år) og 15. oktober (eventuell

budsjettregulering som omfatter barnehage)

Dokumentasjon av hvordan tilmålingen er foretatt vedlegges, og skal inneholde:
. regneark hvor det fremkommer alle budsjetterte kostnader ti ordinær drif av kommunale

barnehager
. beregning av barnehagens heltidsplasser i bruk ved rapporteringstidspunktet

§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader
Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader

Fauske kommune har vedtatt at nasjonale gjennomsnittssatser for utmåling av kapitalkostnader skal benyttes.

§ 6 Reduksiøn av kørnmunalt tilskudd

Fauske kommune kan avkorte tiskuddet dersom de vilkår som er nevnt i merknaden ti forskrifen og
barnehageloven § 16a er tilstede. Det skal foretas en helhetsvurdering hvor beregninger gjøres i forbindelse
med levering av årsregnskap. Det kan være nødvendig å innhente informasjon fra barnehagen.

§ 7 ()pplysnh'tgspUkt
Bestemmelsen angir opplysningsplikter for eier og kommunen

Fauske kommune skål gi opplysninger innen 31.12 om åntall rapporteringer neste kalenderår og hva som skal
til for at tilskuddet endres, fØlgende rapportering gjennomføres i 2013:

. pr 15/12 rapportering BASIL, barnehagens årsrneIding

. Ikke-kommunale barnehager er forpliktet ti å holde barnetallet i Hypernet oppdatert ti en hver
tid, da utbetaling av ti/skadd baserer seg på lister hentet ut her fra.

. Oppdaterte barnelister hentes ut pr den 1. hver måned og utbetaling skjer kvartalsvis ut fra faktisk
barnetall.

. Barnetcillror ciugust settes lik barnetall pr 1. september

Forskuddsbetaling for

jdnuar ~ mars basert på
barnetall pr l.januar.

Justering av tidligere
utbetaling basert på
faktiske barnetall oktober
-desember

Forskuddsbetaling for juli
- september basert på
barnetall pr l.juli.
Justering av tidligere
utbetaling basert på
faktiske barnetall april-

juni

ForskuddSbetaling for

april"" juni basert på
barnetall pr 1. april.
Justering av tidligere
utbetaling bcisert på
faktiske barnetall januar
- mars. I tilegg kommer
etterjustering basert på
regnskap året

forutgående år.

Forskuddsbetaling for

oktober - desember
basert på barnetall pr
l.oktober. Justering av
tidligere utbetaling
basert på faktiske

barnetall juli -

september. Eventuell
etter justering som følge
av bud~etrregukring
som påvirker barnehage.



Kommunen som barnehagemyndighet skal:
. Kontrollere opplysninger gitt av eier

. Føre tisyn om at opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold og

godkjenningen
. Invitere ti informasjonsmøte minst 1 gang per âr

§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene

Fauske kommune fatter følgende vedtak:
. Vedtak basert pâ budsjetterte tilskuddssatser og registrerte barnetall ti den enkelte

barnehage gjennomføres før 1. utbetaling av tiskudd pr 15/1, videre gjennomføres vedtak i

forbindelse med hver forskuddsutbetaling, vedtakene baserer seg pâ vedtatte tilskuddssatser
og faktiske barnetall

. Ved behov fattes vedtak om nye tiskuddssatser der kommunen endrer bevilgningene ti

ordinær drif i kommunale barnehager
. Endelig vedtak basert pâ tiskuddssatser ut fra regnskap for kommunale barnehager. Endelig

vedtak fattes sâ snart ârsbudsjettet er revisorgodkjent.

§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd
Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet ti barnehagedriften for kommunalt tilskudd.

Fauske kommune velger â ikke sette spesiel1e krav for barnehagedriften i den enkelte barnehage utover det

forskrifen tisier.

§ 10. Tilbakebetaling
Barnehager som i iøpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak fra kommunen
enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere eller neste års utbetaling av
tilskudd.

Utbetaling av tilskudd i Fauske baserer seg pâ vedtatte tiskuddssatser og faktiske barnetall. Ved hver
utbetaling kontrol1eres opplysningene om antall barn ut fra det som er registrert i Hypernet og utbetalingene
justeres deretter. For øvrig vii Fauske kommune vurdere krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt tiskudd i
henhold tiforskrifens merknader, og ved en konkret rimelighetsvurdering i det enkelte tilfelle.

§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner

Fauske kommune kommunen sender krav ti kommuner som har barn med barnehageplass i ikke"kommunale
barnehager i Fauske

. Det skal benyttes nasjonale satser

. kommunen refunderer krav fra andre kommuner for barn fra egen kommune som benytter
barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i annen kommune - det skal benyttes nasjonale satser

. Fauske kommune har inngâtt avtale med Sørfold kommune om kjøp av barnehageplass for barn bosatt
i Rødâs.

§ 12. Klage til fylkesmannen
Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne
forskriften til fylkesmannen.

Fauske kommune behandler klager etter gjeldende regler og forvaltningsrett.

§ 13. Endringer i forskriften
Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende års budsjettvedtak.

§ 14. Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars 2004 nr. 539 om
likeverdig behandling av barnehager i forhold ti offentlige tiskudd.



Vedlegg 2

Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager j.fr. forskrift om
likeverdig behandling - Fauske kommune for 2011 og 2012, samt
forslag til tilskuddssatser for 2013

Alle satser er 100 % satser. Tilskudd til ikke-kommunale barehager beregnes ut fra
minimumssats, se saksfremlegget.

Tilskuddssatser for 2011 og 2012

Proholdstime . Pr heltids lass
Barn 0-2âr Kr 81,65 Kr 176 403,-

_ Barn 3-6 åLdd .. J~L11,_(i9.._..____ --L88 784,__..

Budsjett 2013

Barn 0..2 år
Barn 3-6 år

Pr o holëlstime

Kr 76,16
Kr 39,48



Vedlegg 3 Side L av 15-
eks foreldrebetaling

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER - RADMANNS FORSLAG

Funksjon 201
Funksjôn 221

; Delsum
BeregnetfeJles
Sum kostnader

Biidsjelt 2013
""~ \124369 57:t

m,~~ ~1891 047~
2626062
1050425

2731104
~.m4;r; Sats for å dekke ~lIeskoslnadèr

KoStnã~r for særsk!.ll.liliëttelegging trekkes fr~ Î regne'ekemPief Ikk~.n~n-dig her:side"n det ftrespâ 211.

ANTALL BARN. OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

0-2 år, Q-8t/uke 6 ,,,-,y, '"",."'""',,., ".. O O
0-2 år, 9-16t1uke 13 ~ "1,,,1""'' O O
0-2 år, 17-24 tluke 21 '. 11 11086 19958,4
0-2 år, 25-32 t1uke 29 O O O
0-2 år, 33-0tluke 37 ° O O
0-2 år, 41+ tluke 45 ': , .61 131563,636 23814,5455
3- år. Q-8t1uke 6 .. c' L";),-:O O O
3- år, ~16 tluke 13 ° ° O
3- år, 17-23 t1uke 21 5 5040 5040
3- år, 25-32 tluke 29 'O O O
3- år, 330 tluke 37 ii:0 O O
_3- ~r. 41+ tluke 45 &~ '124 267840 267840

Gj njttlig opph tid Antall barn Oppholdstimer Vektet oppholdstimer

iii~!Üæ;~.1.'~ Barn o-~_àf vektes m_~ en. faktor
for å ta høyde for at småbarnsplasser iu mer kostnadskrevende enn storbamsPiasser.

~,';~4:Ba.rnehagene er åpne 11 måneder i året .
Tilsvarer spesifisert antall uker pr år

II~~ GjennOmsnitli~ih~~tidsPiass

barn renes som 2 år (små) til og med def kaienderareI de fyler 3 år
bam født Î 2010 eller senere er under 3 år ¡ 2013
barn født Î 200 ef!ertidfigere er over 3 år i 2013

Antall små bam
Antall store barn
Totalt antall barn

35,8%
64,2%

72
12.
201

142652
272880
415532

256773
272880
52963

Q.2ÁR
:HAR
Totalt
i --

-OppholdStimer pr - Korrigerte- Oppholds-' 'Hellidspiàsser' Korrigerte heltidS~
år (flatt) timer IX år (vektet) (flatt) plasser (vektet)

142652 256 773 66,0 118,9
272 880 272 BBO 126,3 126,3
415532 _ 529653 192,4 245,2

BarnD-2 år
Bârn3- år
SUM

Beregnedefordelte driftostnader

~FOfdélle kostiiadtú'Andei kö¡'rigert Andel flat
13240250 48,5% 34,3%
14070795 "51,5 % 65,7 %
2731104

Budsjettrt foreldrebetailng

BàrnD-2 år
Barn 3- år 
SUM

1701751
3255299

i.\'7,05Q

BarnD-2 år
Barn 3- år
SUM

11538'499'"
10815496
22 353 995

Offntlig finansiering av kommunale barnehager I Fauske kommune

~*,~~'Í~4f~~~,~;,\l""";i~~'\ìI,j~~mM;ìW¿A~,,íi\i\iîrk'~~f~¡¡~_~W.ìi~¡t~,ll1iTh~'iii1ìn
;aEREGNENILSKUODSSATS;FOR.DRIF;Tt"iI~~_~JlNAS:rNALEcSATSER_1$.,.,.'_~'!\'._~J\""i~;~
.Q,rån'!.re barnehager Ordinære bamehager

Pr

!rl§liJ.ll'~tiemmj,riisJt'ts.~!t.fmkMutA., , ..-t

Ordinære bamehag

¡Sí'MrE!~R¡;i:NiíDE'ílifsKl1mpsîV:t~i:ro2.Q1~sû~miS¡¡ØNALg;:llãKitldssÀ'rs.lR;~ij~
Ord nære barnehager Ordinære barnehager .

Pr
a

Barn 0-2 år 

Barn 3~ár

a
Barn O~2 år
Barn 3-Går

Diff egen kommune og nasjonale satser

Barn 0-2 årl -3,3 %Barn 3-6 år -2.,.5 ~
Figur l Utregning viser beregning av tiskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag inkludert titak der også
Sulitjelma barnehage er med i beregningsgrunnlaget



Vedlegg 3
KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER EKS SULIS . RAD MANNS FORSLAG

Side 2 av 15

. e~.s foreldrebetalingFunksjon 201
Funksjõ'n 221
Delsum
Beregnet felles

Sum kostnader

Regri5kap2013
2,2,,510S61

," j 'cl 652 647,
24193508

967740
25161248

l..

_s_a~~ -f~~_~ ~.~_~~~_teHi:~k~~_~_nader

K~str,ä_~ê_r' for ~~rskilqìl¡'et.teregging_-trekkes-fr~ iiegneekerñp!et.l.k~ë ~~d\endig .~~tš_¡~!3n_~~t !!!res på__~11.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

0-2 år, 0-8 tluke 6 l;~~'-~kf', ~ ~;Æ\!-~O O O

0-2 år, 9-16 Iluke 13 0i O O O

0-2 år, 17-24 tluke 21 10 1008d 18144
0-2 år, 25-32 tluke 29 O O O

0-2 år, 33-40 tluke 37 VO O O

~2 år, 4'1+tJuk-ë
-. .

45 56 120763,6364' 217374,5455
3-6 år, Q.8 tluke 6 O O O

3~lfår: 9~16ttuke- 13 'O O
.---

O

3-6 år, 17-23 t/uke 21 M 4032 4032

3-6 år, 25-32 Uuke 29 O O O

3-6 år, 33-0 l/uke 37 " O O O

~_~r. 4~+ ~U~.~-.
-

45¡h,t , 123 265680 265680. -- -

Gj nittlig opph tid Antall bam Oppholdstimer Vektet oppholdstimer

~~~~rn_ q-?~~ ~kt.e.~_m~_~en _~aktor
for.å ta høyd~ for at _ s~å~am~~I_asser er mei

--.~~Bameh~gene ef"åpne 11 måiied~r i året .
:Tilsva~r_spesifisert antall ukerpr år

n,cBNi~Gjennori"iii¡g heii¡d';jiià..' _.- ---

barn regnes sam 2 år (små) til og med,

Antall små barn
Añtall store barn
Totalt antall barn. -- . ~.. -_. .-

66
127,

193

130844
269712
400556

235519
269712
505231 1,--

-~

0-2 ÅR
3-6ÀR
Totalt

. Oppholdstimer pr Vektefoppholdstimer : K6Öigerte
år i pr år Heltidsplasser: heltidsplasser

130644 235519 60,6 109,0
269712 269712 124,9- 124,9
400556 505231' 185,4 233,9

,
'---;

Beregnedefordelte driftostnader

Barn 0-2 år
Sm3-6 år'.
SUM

- Fordeitê"kostnader: Andel-korrgert 'A.õdel flått
11188346 44,5 % 31,5 %
'12 812 "7Ù .- 50,90/0-- 64,9 o/~¡- _.-

24 (j01958,

Regnskap foreldrebetaling

Barn 0-2 år
Eiåm3- år
SUM

1681114
3109436'
479iM

Offentlg finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

Bam 0-2 år
Bam-~år
SUM l.

9507232
97()3276

19210508

. -.--.---
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass

I Barn 0-2 år I 72,66 156948
I Barn 3.6 år I 35,98 77709

ri e

Pr
oppholdstime Pr heltidsplass

,I Barn 0-2 år 83,80 181000
,i Barn 3-6 år 40,75 88000

-10,2 'I.

.9,2 o/

rtl~siiø,fI!'U~¡i11htsRVim~s,Aî\Îi;it!fJÐJill%mt~.

Ordinære barnehag

lSflílli,i£g"'miliS¥ ,'~&æijjf¡I~~m§'E£l "q~ ,'IUh\lf :s:iøNr'I!~~íí'iS-';tJøirlff:Â,,~"gQl~:".,";"'u,=:;....F!"'9ß;;,...$~;.;:í!!l1~~S~=.:~.=:::L ;;;;I§c ,==!LJ;:=:=Ordinære barnehager DreI" bh'inære a!'e ~ger
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass

I Barn 0-2 år 87,30 188500
I Barn 3.6 år 44,25 95500

. - ---.--
Pr
oppholdstime Pr heltidsplass

I Barn 0-2 år 76,16 164448
I Barn 3-6 år 39,48 85209

Di~~gen _~~mrn!J"n~ og nasj~nal~..s"~t.~~r

Barn 0-2 årl
Barn 3-6 år

-12,8%
-10,8%

Figur 2 utregning viser beregning av tiskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag inkludert titak, der
Sulitjelma barnehage er tatt vekk fra beregningsgrunnlaget



Vedlegg 3 Side 3 av 15

KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER EKS SULIS - Rådmannens budsjett uten tiltk

I~~~~~~~~t~~~lf;~
. 2013 ;

~_:~t.
25196 367

1007855
26 204 221

'"eks forêidrebelalingFunksjon 201
Fu-nksjöìi 221
Delsum
Beregnet felles
_SI;m kostri~d_er.

~~:tf Sats for à dekke felleskostnader

KOsy;a~r rõr særnkill tireÙele-gging tr-ekk~~ fr~¡ regneekemplet. _~k~~ rî~~_i:g her-:;.i~~ri ~l før.~~ på ?11.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

0-2 år, 0-8 Uuke 6 O O O
D-2år,9-16t1uke 13 .1'; O O O
0-2 ar, 17-24t1uke 21 '10 10080 18144
0-2 år, 25-32 Uuke 29 O O O
0-2 år,'33-0tluke 37 1\0 O O
0-2 år, 41+ Vuke 45 60 12900 233280
3- år, D-8t1uke 6 O O O
3- år, 9-16t1uke 13 O O O
3-6 år, 17~23 tI~ke 21 " 4 4032 4032
3-àr, 25-32t1uke 29 .... O O O
3- år, 330 Vuke 37 " O O O
3- år, 41+ t1uke 45 ~ ¡¡~(''¡~123 26680 26560

Gj n¡tlUg opph lid Antall barn OppholdstimerVeklet oppholdstimer
~:l8.arn(J2~rvikti:5mffenfaktor

for à ta h~de for at småbarnsplasser er mer kostnadskrevende enn storbarnsplasser_
~\~~: Bar~~n~ge~~'eràpne 11 måneder i_ året

Tilsvarer speilisert antall uker pr år

~4S_ Gjennomsnitrg he~~¡dsPiass

barn regnes som 2 år (små) til og med det kalenderåret de fyl/er 3 ar

Antall små barn
Antall store -barñ
Totalt antall barn

70
127
197

139680
269712
409392

251424
269712
521136

D-2ÀR
:iAR
Total~ o

_-c ._
Oppholdstimer pr Vektet oppholdstimer 'Korrigerte
år pr år Heltidsplasser heltidsplasser139 680 251424 64,7 116,4.

269712 269712 124,9' 124,9
409 392 521136. ~~_9.~. 241,3

Barn D-2år
Barn :H år-
SUM

Beregnedefordelte driftostnader
- - __ _.o~' , .. .... _ _. L 0___ ._ ~. ._

Fordelte kostnader:Andei korrigert 'Andel flatt,
i 12076379 46,1 % 32,9% -

12954 787- 49,4 %' . 63,6 %
_~0~11~

Regnskp foreldrebetaling

BeunD-2 år
Barn 3- år
SUM

177866
3101890

. &.11J!5.i;q
Ofntlg finansiering av kommunale barnehager ¡ Fauske kommune

Bar-ñ Õ.2 år
Barn 3- år 
SUM

1(i2"97719-
9852897

20150 616

rlli~~%\'t~~~~ft'l~t''it..igmt~II~A.~':., ,!,;:",~ _~.1 , '--~.- ;~ ..~,. j , ..--. '"...- ,,-".."~ d

2.rdnære ~rnehager . Ordinære barnehager,~ ,Il I Pr
Pr heltidsplass i --oppholdstime Pr heltidsplass oDoholdstime

Barn 0-2 år I 73,72 159243 -9,7% Barn 0.2 år 83,80 181000
Barn 3-6 år I 36,53 789071 -8,9% Barn 3-6 år 40,75 880001

'----i

I!Ã§;jQN:m~P6S$1'stl¡r,!;läcjB"glt_ ,l
Pr

'o
Ordinære barnehag

o
Barn 0.2 år 
Barn 3-6 år

Diff e-g:ëñ ¡(ömmuneognasjonale satser

Barn 0-2årl
Barn 3-6 år 

-11,5%
.9,5%

Figur 3 utregning viser beregning av tiskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag uten titak, der Sulitjelma
barnehage er tatt vekk fra beregningsgrunnlaget
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KOSTNADER ALLE KOMMUNALE BARNEHAGER - KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT

Funksjoli201
Funksjon 221
Delsum
Beregnet felles
Sum kostnader

"BudSjett 2013

ii¡e 537243
M_~" Pi.) 8V.04_~

2726 479
1090539

28354 018

, ~,g~le.lMH:r,e'fYl.lz~,:liitß~"M,¡~J1;;

i~~~J~1f.!£I!1'\,~'
:ekS foreldre~t.a~i~g

~~ Sats for ~ ~ekke feneskostn~?er

Kostnadèrfor særSkilt lilretleleggiriglrekkes frâ j règneekenîplet. lkke n~ncig ti_er~iden_~t føres på 211.

ANTALL BARN, OPPHOLDSTIMER OG HELTIDSPLASSER I KOMMUNALE BARNEHAGER

'.ru , ., oa "" p o imer e e opp o ,m
0-2 år, 0-8 Uuke 6 ""!tn.~."---"O °c O
0-2 år, 9-16 Vuke' 13 ~:" ,J O O O
0-2 ar, 17-24 Uuke 21 11 11088 19958,4
0-2 år, 25-32 Uuke 29 O O O
0-2 år, 33-0 tluke 37 ~O O O
D-2år. 41+ tluke 45 65 140400 252720
3-6âr, D-8t1uke 6 '0 O O
3- år, 9-16 tluke 13 O O O

3-6 år, 17-23 Uuke 21 "S 5040 5040
3- år, 25-32 Uuke 29 O O O
3- år, 330 tluke 37 ,,,,' , ¡;0 O O
3- år, 41 + tluke 45 ",\.,,\~f'-;~,.;,"",,',124 267840 267840

G" 'IHg opph fd A t Il b o ph Idsr V kl t h Idsr er
~wgA¡;\8;Baino-2àrvekteSmeden_~k!0~_ ._ ___ _. _...... ~.. __ _..____.

for å ta høyde for at småba.rnspla_sser er mer kostnads krevende enn storbarnsplasser.
~~,Barnehageneeråpne1!rT~~~~i:_r¡år.el --- -

,lilsvarer speifisert anla!! uker pr år

~j¡.~ Gjennomsnitlighe:lid.splass

bam regnes som 2 år (små) tilogmed det kalenderåret de fyller 3 år
bam født i 2010 eller senere er under 3 ¡jr i 2013
bam !'?dt i 2009,!~/ertidlígere er over 3 ar i 2013

Antall små barn
Antall slore barn
Totalt antall barn

37,1 %
62,9°£

76
129
205

151488
272880 .
424368

272678
272880
545558

D-2ÀR
3-ÂR
Totalt

Opphold~timer pr -.~-KOrrig~rte OPPh'ads- Heltidsplasse¡ Korrigerte heltids-
år (flatt) timer pr år (vektet) (flatt) plasser (vektet)

151 488 272 678 70,1 126,2
272 880. 27288' - 126,3. 126,3
,!2436. 545?S8 196,5 252,6

Beregnedefordelte drittoslnader

Barn 0-2 år
Barn J.år
SUM

Fordelte kostnader Andel korrigert 'Andel flått

~:~~~~ -.~:~~ ~:~:1
28354 018

Budsjettrt foreldrebetallng

Barn ()2år
;Barn J.år
SUM

180166
3245388i-'i!l

Offntlig finansiering av kommunale barnehager i Fauske kommune

Barn 0-2 år
Barn 3- år 
SUM

-'12 370--109
10936 85
?33oe~

¡-

9.r~_r:~re__I?ni_eh~Qer

'mil:iQNi('E%IES'Rl,íPti~$1rs!lI!(R'ml:f.

Ordinære bameha

¡¡mtBi:Rí3I3NE!ìsm~!tKg!îi)mmtSE~~P'1$~M,fiÀsMÄ~m~3i;iriEAlqi;¡~
Ord nære barnehager Ordinære barnehager ¡. . Pr

o
Barn 0-2år
Barn 3-6 år

o
Barn 0-2 år
Barn 3-6 år

Oîff egen kommune öQ ñásiòriale salsèr

Barn 0-2årl
Barn 3-6 år 

-2,5%
-1,5%

Figur 4 utregning viser beregning av tiskuddssatser basert på rådmannens budsjettforslag uten tiltak, der Sulitjelma
barnehage er med i beregningsgrunnlaget
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'Inndeling i store/små for år 2013 ( - alle født 2009 ellertidligere er store barn i 2013):
Arsklasse Kosmo Valnesfjord Eiikstad Hauan,0.2 år, 0-8 tluke ° __0, ". 0, _ ___'OTår,g=16 tïù'ke o' ° o,-0~2 år, f7:241/uke 2 10.2 år, 25.32 tluke ..cO. ° ___0.__'0.2 år, 33-4ClUuke ° 00:0-2 år, 41+ tluke 18 9'3-6 M, 0-8 tluke 0c ° °3-6år,¡¡16 iïuke~ ° ° o;'3-6 M, 17.23 tluke 3 o3-6 år, 25.32 tluke ° O3-6 år, 33-40 tïuke ° o'3:6 år, 41+tlùke 25 18

Sulis

°

_.0..
5

. .0_...

°

28
O.
o' .
1

°

°

62

Vestmyra

... .!J,
__ 0,

2,

°

..-- õ:-.
5'

°

Ol -

°

o.
0,.

18

;Antall små barn Or' 20" Ü)~ 7" 33"-¡Antall st()rebâri O" 2il 18" 18" 63"
Totalt antall bam O 48. __._ 28..___.. ..25._.__ ._ .9.6__ _
Figur 5Barnetall i kommunale barnehager som er lagt til grunn i utregningen av tiskudd
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Alle eks Sulis

..0, O° O1110
. O.. OO . -- O65 60° O° Cl5 4° OO O
124 123

O76 70
129 127
.205, 197

Nedenfor vises detaljert budsjettfor hver enkelt barnehage, tjeneste 201. Tallene
fremkommer som rådmannens budsjettforslag der den ene kolonnen viser budsjettforslaget
med de tiltak som er lagt inn i forslaget til årsbudsjett for 2013.

Art Tjeneste Beskrivelse
1I;;;;'Jb 0::" -= ::::: ó': ..::i~flEPV.EKSLS.iSlJlf~Eß,':ia:8Fr6lÊ3Æ.(

1010 2010 FAST LØNN
1012 2010 LØNN ASSISTENTER
1017 2010 T-TRINNSTILLEGG
1020 2010 VIKARER
1022 2010 VIKAR VED SYKDOM
1040 2010 OVERTID
1090 2010 PENSJONER
1091 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE
1092 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.
1096 2010 PENSJONSPREMIE AFP
1099 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT
1100 2010 KONTORMATERIELL
1101 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER
1105 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL
1106 2010 ARBEIDSMATERIELL
1110 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
1115 2010 MATVARER
1116 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON
1120 2010 RENHOLDSARTIKLER
1122 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE
1123 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE
1127 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER
1129 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELLlRAvARER
1130 2010 TELEFONUTGIFTER
1131 2010 PORTO
1132 2010 DATAKOMMUNIKASJON
1136 2010 BREDBAND
1142 2010 TRYKKING/KOPIERING
1143 2010 REPRESENTASJON
1150 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL.
1161 2010 KM,GODTGJØRELSE
1165 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER
1167 2010 KLESGODTGJØRELSE

uten tiltak inkludert
2013 tiltak 2013,=;= ::;: "=:t~ :i

996 262 996 262
1119588 1091140O O
48768 48768
36271 36271
20800 20800
299 982 296 105O O
10500 10500
24208 23895
130375 128710
6324 6324
3348 3348
23622 23622O O
1 395 1 395
57500 57500
1116 1116
2139 2139
2790 2790
1116 1116
930 930O O
7440 7440
1 209 1209
21 188 21 188O O
4185 4185O O
8400 8400
1 600 1600O O
6696 6696
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1170 2010 TRANSPIDRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 1 395 1 395
1179 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER O O

1186 2010 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRI NG 3500 3500
1187 2010 ERSTATNINGSSKADER O O

1196 2010 KONTINGENTER 2260 2260
1200 2010 INVENTAR OG UTSTYR 20475 20475
1201 2010 EDB-UTSTYR 10010 10010
1204 2010 FREMMEDSPRAKLIG LITTERATUR O O

1221 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR O O

1225 2010 LEASING MASKINER 1820 1 820

1231 2010 VEDLIKEHOLD UTEAREALER O O

1232 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 4550 4550
1429 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 34927 34927

2010 Sum utgifter 2916689 2882386
1602 2010 OPPHOLDSBET ALINGER -640750 -640750
1603 2010 FORELDREBETALING MAT -70038 -70038
1692 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID O O

1700 2010 REFUSJONER FRA STATEN O O

1710 2010 REFUSJON SYKEPENGER -60000 -60000
1729 2010 REF. MOMS pALØPT I DRIFTSREGNSKAPET -34927 -34927
1790 2010 INTERNSALG OVERFØRINGER O O

1810 2010 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER O O

2010 Sum inntekter -805715 -805715
2010 Netto 2110974 2076671

:: :: : KO::SMO OPPY.SéLTER-BARf\EB8§E
a

1

1010 2010 FAST LØNN O O

1012 2010 LØNN ASSISTENTER O O

1020 2010 VIKARER O O

1022 2010 VIKAR VED SYKDOM O O

1023 2010 VIKAR VED FERIE O O

1090 2010 PENSJONER O O

1091 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE O O

1092 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. O O

1096 2010 PENSJONSPREMIE AFP O O

1099 2010 ARBEI DSGIVERAVGI FT O O

1100 2010 KONTORMA TERI ELL O O

1101 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER O O

1105 2010 UN DERVISN I NGSMA TERI ELL O O

1106 2010 ARBEIDSMATERIELL O O

1110 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL O O

1115 2010 MATVARER O O

1116 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON O O

1120 2010 RENHOLDSARTIKLER O O

1122 2010 VELFERDSTIL TAK ANSATTE O O

1123 2010 VELFERDSTIL TAK BRUKERE O O

1127 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER O O

1129 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RAVARER O O

1130 2010 TELEFON UTGI FTER O O

1131 2010 PORTO O O

1132 2010 DATAKOMMUNIKASJON O O

1142 2010 TRYKKI NG/KOPI ERI NG O O

1143 2010 REPRESENT ASJON O O

1150 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. O O

1160 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER O O
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1161 2010 KM.GODTGJØRELSE O O

1165 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O O

1167 2010 KLESGODTGJØRELSE O O

1170 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER O O

1186 2010 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRING O O

1187 2010 ERSTATNINGSSKADER O O

1196 2010 KONTINGENTER O O

1197 2010 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB O O

1200 2010 INVENTAR OG UTSTYR O O

1201 2010 EDB-UTSTYR O O

1204 2010 FREMMEDSPRAKLIG LITTERATUR O O

1221 2010 KJØP AV EDB-UTSTYR O O

1225 .2010 LEASING MASKINER O O

1232 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR O O

1240 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER O O

1429 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. O O

1470 2010 OVERFØRINGER TIL ANDRE O O

2010 Sum utgifter O O

1602 2010 OPPHOLDSBET ALI NGER O O

1603 2010 FORELDREBETALING MAT O O

1692 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID O O

1700 2010 REFUSJONER FRA STATEN O O

1710 2010 REFUSJON SYKEPENGER O O

1729 2010 REF. MOMS pALØPT I DRIFTSREGNSKAPET O O

1770 2010 REFUSJONER FRA ANDRE PRIVATE O O

2010 Sum inntekter O O

2010 Netto O O

SUl!lnELMA OP VEKST-SËI\iî"rff,
IP

'BAR EHAGE
1010 2010 FAST LØNN 681 345 681 345

1012 2010 LØNN ASSISTENTER 721 140 721 140

1020 2010 VIKARER 50800 50800
1040 2010 OVERTID 8800 8800
1090 2010 PENSJONER 198083 198083
1091 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE O O

1092 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 5500 5500
1096 2010 PENSJONSPREMIE AFP 15986 15986
1099 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT 85765 85765
1100 2010 KONTORMATERIELL 4185 4185
1101 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER 3348 3348
1105 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL 10881 10881
1106 2010 ARBEIDSMATERIELL O O

1110 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 744 744
1115 2010 MATVARER 14800 14800
1116 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON 744 744
1120 2010 RENHOLDSARTIKLER 1 209 1209
1122 2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE 1 395 1395
1123 2010 VELFERDSTILTAK BRUKERE 744 744
1127 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER 930 930
1129 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELLlRAvARER O O

1130 2010 TELEFONUTGIFTER 7440 7440
1131 2010 PORTO 744 744
1132 2010 DATAKOMMUNIKASJON 14125 14125
1142 2010 TRYKKING/KOPIERING 2790 2790
1143 2010 REPRESENTASJON O O
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1150 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 4800 4800
1160 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER O O

1161 2010 KM.GODTGJØRELSE 6800 6800
1165 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O O

1166 2010 OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O O

1167 2010 KLESGODTGJØRELSE 3720 3720
1170 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 2790 2790
1179 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER O O

1186 2010 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRI NG 2000 2000
1195 2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV. O O

1196 2010 KONTINGENTER 1695 1695
1197 2010 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB O O

1200 2010 INVENTAR OG UTSTYR 10010 10010
1201 2010 EDB-UTSTYR 7280 7280
1204 2010 FREMMEDSPRAKLIG LITTERATUR O O

1221 2010 KjØP AV EDB-UTSTYR O O

1225 2010 LEASING MASKINER 2275 2275
1232 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 3640 3640
1240 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER O O

1429 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 19093 19093
2010 Sum utgifter 1 895601 1 895601

1602 2010 OPPHOLDSBET ALiNGER -166500 -166500
1603 2010 FORELDREBETALING MAT -13946 -13946
1621 2010 DIVERSE INNTEKTER O O

1627 2010 KAFFEPENGER -3850 -3850
1692 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID O O

1700 2010 REFUSJONER FRA STATEN O O

1710 2010 REFUSJON SYKEPENGER -30000 -30000
1729 2010 REF. MOMS pALØPT I DRIFTSREGNSKAPET -19093 -19093

2010 Sum inntekter -233389 -233389
2010 Netto 1 662212 1 662212

VALNESFJORQOPPV.SENTER - BARNEHAGE : I

1010 2010 FAST LØNN 2237229 2237229
1011 2010 FAST LØNN LÆRERE O O

1012 2010 LØNN ASSISTENTER 2520477 2462565
1020 2010 VIKARER 238049 238049
1021 2010 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON O O

.1040 2010 OVERTID 34800 34800
1090 2010 PENSJONER 680922 673029
1091 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE O O

1092 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 7400 7400
1096 2010 PENSJONSPREMIE AFP 54954 54317
1099 2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT 294464 291 075

1100 2010 KONTORMA TERI ELL 7719 7719
1101 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER 4185 4185
1105 2010 UNDERVISNINGSMATERIELL 37200 37200
1106 2010 ARBEIDSMATERIELL O O

1110 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 2139 2139
1115 2010 MATVARER 85200 85200
1116 2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON 1 395 1 395

1118 2010 SKOLEFRUKTORDNING UTGIFTER O O

1120 2010 REN HOLDSARTI KLER 4371 4371
1122 2010 VELFERDSTIL TAK ANSATTE 4185 4185
1123 2010 VELFERDSTIL TAK BRUKERE 1 395 1395



Vedlegg 3 Side 9 av 15

1127 2010 ERKJENTLIGHETSGAVER 465 465
1129 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER O O

1130 2010 TELEFONUTGIFTER 9300 9300
1131 2010 PORTO 1 395 1 395

1132 2010 DATAKOMMUNIKASJON 28250 28250
1142 2010 TRYKKI NG/KOPI ERI NG 6975 6975
1150 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 16000 16000
1160 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER O O

1161 2010 KM.GODTGJØRELSE 6400 6400
1165 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O O

1167 2010 KLESGODTGJØRELSE 12276 12276
1170 2010 TRANSPIDRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 6510 6510
1186 2010 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRI NG 7500 7500
1196 2010 KONTINGENTER 3390 3390
1197 2010 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB O O

1200 2010 INVENTAR OG UTSTYR 36400 36400
1201 2010 EDB-UTSTYR 10920 10920
1204 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR O O

1221 2010 KjØP AV EDB-UTSTYR O O

1225 2010 LEASING MASKINER 7280 7280
1232 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 7280 7280
1240 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 7280 7280
1429 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 54496 54496

2010 Sum utgifter 6438201 6368370
1602 2010 OPPHOLDSBET ALI NGER -1 215500 -1 215500
1603 2010 FORELDREBETALING MAT -94313 -94313
1627 2010 KAFFEPENGER -9000 -9000
1630 2010 HUSLEIEINNTEKTER -1 033 -1 033
1692 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID O O

1700 2010 REFUSJONER FRA STATEN O O

1710 2010 REFUSJON SYKEPENGER -166000 -166000
1711 2010 REFUSJON FØDSELSPENGER O O

1729 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -54496 -54496
2010 Sum inntekter -1 540342 -1 540342
2010 Netto 4897859 4828028

VESTJlYRA BARNEHAGE I

1010 2010 FAST LØNN 3773487 3569687
1012 2010 LØNN ASSISTENTER 5 111 254 4604270
1019 2010 DIVERSE TILLEGG O O

1020 2010 VIKARER 612750 612750
1021 2010 VIKAR VED FØDSELSPERMISJON O O

1022 2010 VIKAR VED SYKDOM O O

1040 2010 OVERTID 65000 65000
1090 2010 PENSJONER 1 294509 1 197629
1091 2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE O O

1092 2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL. 29200 29200
1096 2010 PENSJONSPREMIE AFP 104472 96653
1099 2010 ARBEI DSGIVERAVGI FT 560522 518933
1100 2010 KONTORMATERI ELL 13299 13299
1101 2010 AVISER OG TIDSKRIFTER 4929 4929
1105 2010 UN DERVISNI NGSMATERI ELL 81654 81654
1106 2010 ARBEIDSMATERIELL O O

1110 2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 4929 4929
1115 2010 MATVARER 208700 208700
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1116 2010 BEVERTNING OG REPRESENT ASJON 1 767 1 767

1120 2010 RENHOLDSARTIKLER 7347 7347
1122 2010 VELFERDSTIL TAK ANSATTE 10695 10695
1123 2010 VELFERDSTIL TAK BRUKERE 2790 2790
1127 2010 ERKJ ENTLIGH ETSGAVER 465 465
1129 2010 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER O O

1130 2010 TELEFONUTGIFTER 9300 9300
1131 2010 PORTO 2790 2790
1132 2010 DATAKOMMUNIKASJON 56557 56557
1142 2010 TRYKKI NG/KOPI ERI NG 11 160 11 160

1143 2010 REPRESENT ASJON O O

1150 2010 OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL. 27600 27600
1160 2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER O O

1161 2010 KM.GODTGJØRELSE 1600 1600
1165 2010 ANDRE OPPGAVEPL. GODTGJØRELSER O O

1167 2010 KLESGODTGJØRELSE 24552 24552
1170 2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER 3534 3534
1179 2010 IKKE OPPG.PL. REISEUTGIFTER O O

1186 2010 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRI NG 15000 15 obo

1187 2010 ERST A TNI NGSS KADER O O

1195 2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV. O O

1196 2010 KONTINGENTER 4520 4520
1197 2010 DRIFTSAVTALER, LISENSER EDB O O

1200 2010 INVENTAR OG UTSTYR 76258 76258
1201 2010 EDB-UTSTYR 15470 15470
1204 2010 FREMMEDSPRÅKLIG LITTERATUR O O

1221 2010 KjØP AV EDB-UTSTYR O O

1225 2010 LEASING MASKINER 15015 15015
1232 2010 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 10010 10010
1240 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 4095 4095
1241 2010 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER EDB O O

1370 2010 TIL ANDRElDRIFTSAVTALER MED PRIVATE O O

1429 2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 108 126 108126
2010 Sum utgifter 12273356 11 416284

1602 2010 OPPHOLDSBET ALINGER -2319500 -2229500
1603 2010 FORELDREBETALING MAT -207943 -207943
1621 2010 DIVERSE INNTEKTER O O

1627 2010 KAFFEPENGER -43000 -43000
1692 2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID O O

1700 2010 REFUSJONER FRA STATEN O O

1710 2010 REFUSJON SYKEPENGER -566000 -566000
1711 2010 REFUSJON FØDSELSPENGER O O

1729 2010 REF. MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -108126 -108 126

1730 2010 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER O O

1770 2010 REFUSJONER FRA ANDRE PRIVATE O O

1790 2010 INTERNSALG OVERFØRINGER O O

2010 Sum inntekter -3244569 -3154569
2010 Netto 9028787 8261715

ERlKSTAD O..eSEKSISENTER - 68R.NEHABE :== I

1010 2010 FAST LØNN 1 122318 1 122318
1012 2010 LØNN ASSISTENTER 1 467532 1 432988
1016 2010 LØNN EKSTERNT FINANSIERT O O

1020 2010 VIKARER 101 397 101 397
1022 2010 VIKAR VED SYKDOM O O



Vedlegg 3

1030
1040
1090
1091
1092
1096
1099

. 1100

, 1101
1105
1106
1110
1115
1116
1120
1122
1123
1127
1129
1130
1131
1132
1142
1143
1150
1160
1161
1165
1167
1170
1186
11a7
1190
1195
1196.
1200
1201
1204
1221
1225
1232
1240
1429

2010 EKSTRAHJELP
2010 OVERTID
2010 PENSJONER
2010 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE
2010 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG.PL.
2010 PENSJONSPREMIE AFP
2010 ARBEIDSGIVERAVGIFT
2010 kONTORMATERIELL
2010 AVISER OG TIDSKRIFTER
2010 UNDERVISNINGSMATERIELL
2010 ARBEIDSMATERIELL
2010 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL
2010 MATVARER
2010 BEVERTNING OG REPRESENTASJON
2010 RENHOLDSARTIKLER
2010 VELFERDSTILTAK ANSATTE
2010 VIELFERDSTILTAKBRUKERE
2010 IERKJENTLI9,,ETSGAVER
2010 ANNE:T FORBRUK$MATIERIELLIRAVARER
2010 TELEFONUTGIFTER
2010 IRORTO
2010 DATAKOMMUNIKASJON
2010 TRYKKING/KOPIERING
2010 RE:PRESENTASJON
2010 OpPLÆRING, KURS, STIPEND~ IKKE OPPG.PL.
2010 KOST, OPPHOLD, REISEUTGIFTER

2010 KM. GODTGJØRELSE
2010 ANDRE OPI?GAVEPL. GODTGJØRELSER
2010 KLESGQDTGJ0RELSIE
2010 TRANSP/DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLe'R
2010 PERSONIYRKSSSKAOEFORSIKRING
2010 ERSTATNINGSSKADER
2010 HUSLEia, LIiIE AV LOKALER
2010 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV.
2010 KONTINGENTER
2010 INVENTAR o.G llTSTYR

2010 eDB..lJTSTYR

2010 FREMMEOSPRAKLIG LITTERATUR
2Q10 KjØP AVEDIS;.UTSTYR
2010 LEASING MASKINER
2010 VEDUKEHOLDINVENTAR OG UTSTYR
2010 SERVICEAvTALER OG REPERASJONER
2010 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.
2010 Sum utgifter
2010 OPPHOLDSISETALINGER
2010 FORELDREBETALING MAT
2010 DIVERSE INNTEKTER

INNTEKTER FRA
2010 SENTRALADMINISTRASJONEN
2010 INNTEKTER FRA OPPVEKST/FRITID
2010 REFUSJONER FRA STATEN
2010 REFUSJON SYKEPENGE:R
2010 REF. MOMS pALØPT I DRIFTSREGNSKAPIH
2010 sum írtntelder
2010 Netto

1602
1603
1621

1691
1692
1700
1710

.1729

Side 11 av 15

o
22500

366817
O

5300
29603

158887
6324
3348,

20925
O

1 395
51400

1116
2139
2790
1116

465
O

7440
1209

14182
2790

O

8400
O

1600
O

7254
1395
5000

O

O

O

2260
21385
10010

O

O

O

4550
O

30953
3483800
-704800

..62497
O

O

O

O

-60000
-30953

-858250
2625550

O

22500
362109

O

5300
29223

156866
6324
3348

20925
O

1395
51400

1 116
2139
2790
1116

465
O

7440
1209

14182
2790

O

8400
O

1600
O

7254
1395
5000

O

O

O

2260
21385
10010

O

O

O

4550
O

30953
3442147
-704800

~62 497
O

O

O

O

-60000
:'30953

-858250
2583897
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Nedenfor vises detaljert budsjettfor tjeneste 221. Tallenefremkommer som rådmannens
budsjettforslag

Ansvar Art Tjeneste Beskrivelse
tinjf,;i:MO,~\!?~l'ì'tgX:;$:êlà,;;~ii....;:.R£N H.PJ:D"

5400 1010 2210 FAST LØNN 649780
5400 1022 2210 VIKAR VED SYKDOM 106 172

5400 1023 2210 VIKAR VED FERIE 52300
5400 1030 2210 EKSTRAHJELP 38202
5400 1090 2210 PENSJONER 115371
5400 1091 2210 PENSJONSINNSKUDD LÆRERE O

5400 1092 2210 GRUPPELIVSFORSIKRING OPPG. PL. 5100
5400 1096 2210 PENSJONSPREMIE AFP 9310
5400 1099 2210 ARBEIDSGIVERAVGIFT 49787
5400 1120 2210 RENHOLDSARTIKLER 53940
5400 1129 2210 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RAVARER O

5400 1161 2210 KM.GODTGJØRELSE O

5400 1171 2210 VEDLIKEHOLD/SERVICE O

5400 1180 2210 ENERGI O

5400 1186 2210 PERSONIYRKESSKADEFORSIKRI NG O

5400 1188 2210 VAKTIALARMT JENESTER O

5400 1195 2210 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV O

BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG
5400 1230 2210 NYBYGG O

5400 1232 2210 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR O

5400 1240 2210 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER O

.5400 1429 2210 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. O

5400 2210 Sum utgifter 1 079962
5400 1710 2210 REFUSJON SYKEPENGER -100000
5400 1729 2210 REF. MOMS pALØPT i DRIFTSREGNSKAPET O

5400 2210 Sum inntekter -100000
5400 2210 Netto 979962
'~O: : BiGGj2EQiJHOLb :' : _: : := i
5300 1010 2210 FAST LØNN 189649
5300 1090 2210 PENSJONER 25850
5300 1096 2210 PENSJONSPREMIE AFP 2086
5300 1099 2210 ARBEIDSGIVERAVGIFT 11 098
5300 1129 2210 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RAVARER 2232
5300 1161 2210 KM. GODTGJØRELSE 4000
5300 1171 2210 VEDLIKEHOLD/SERVICE 9300
5300 1180 2210 ENERGI 292400
5300 1185 2210 FORSIKRINGER BYGG OG ANLEGG 2850
5300 1186 2210 PERSONIYRKESSKADEFORSI KRI NG 2500
5300 1188 2210 VAKT/ALARMTJENESTER 32000
5300 1195 2210 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 142380

BYGGETJENESTER, VEDLIKEHOLD OG
5300 1230 2210 NYBYGG 101 920
5300 1232 2210 VEDLIKEHOLD INVENTAR OG UTSTYR 20020
5300 1240 2210 SERVICEAVTALER OG REPERASJONER 14560
5300 1429 2210 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN. 153703
5300 2210 Sum utgifter 1 006548
5300 1729 2210 REF. MOMS pALØPT I DRIFTSREGNSKAPET -153703
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5300
5300

c~:'5500 ;¡

5500
5500
5500
5500
5500
5500

1231
1429

2210 Sum inntekter
2210 Netto

"rn ,: ""HàRK-IDHEn-J""~,;..~,~
2210 VEDLIKEHOLD UTEAREALER
2210 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDN.
2210 Sum utgifter
2210 REF. MOMS pALØPT i DRIFTSREGNSKAPET
2210 Sum inntekter
2210 Netto

1729

58240
14560
72 800

-14560
-14560
58240

Dette er budsjetterte kostnader på tjeneste 221 for alle barnehager for 2013. Kostnadene
fordels etter en fordelingsnøkkel fordelt på regnskap 201 1. Fordelingen vises i bildet under:
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: Regnskap 2011

....~...t.-_. ----..........-- .----.--. .------ _.. .. ._... ----
i

..--.-243öiHAüAN.BÄRNEHÃ-GE- ..
--- -- 253ÖI KOSMÖ- BARNEHAGE'

¡-_ ~_.~~_.___. __..___~.¡ ~ ..____.._..._T__.__~,,_. .__~._. .__ __o, .,'_.___._,. _~_,.__~~..... ___ .._
! 2630tSULlTJELMA BARNEHAGE
~_..-.._-_... ..."--_...j_...-....... _.--, .'.__.__. -_._._"-_. ...._........ ..¡ 2730iVALNESFJORD BARNEHAGE
¡..... - . . ~--~-_...'--.._--..__.._-_._--- .------..,,-..-~-- -'-' ".",-".- ..~~.-._._. ~
; 2800VESTMYRA BARNEHAGE
¡ ._._ ___...__._______ ...._~+,.~----~-.___.-_-__.-...---~-. '" -0-_"..----- ..__~__.___.,_.______ _..

1 3230: ERIKSTAD BARNEHAGE

'k()r~geit!?rd~§~~~._-:.___.I_d._____L.--..---. __

Fordeling barnehager i i
--..--Nètiëi-221'O..--.... ,----AndëT-..r--

366126 ,..14--olot----
O '-'--"'-'t"

...__...........+.,......_..._........._.....l ..............
325836¡ 13 %1

..._....._... _.....__....... ~_.......__. .c.c........ .....-~_.---+-.-. ......-..--... ............
340731! 13 %'inkl KOSMO

.........._...._.._ .. ....-..........f-. ...........-.; ..

1256234 49 % ¡
-----..__.---_.------295(81)._...- - 11 % ¡.---------------.

2584608, ..----1Ö(lo/~r-- -.----- ....
. ..~._.'_. .~t

¡-.--- --,--------.- --'~,.....~

t ---...... !
i

.¡

Fordeling budsjett 2013
---Netto 2216"

-,..--.-,---- ~--.-26_¡-'8fg-'r~"..-2430¡ HAUÀ-Ñ BÃRNï~i=rÄGË--'-
253Ö~kösMö BARNEHAGE
'2630lsuCí'TJELM-A"SARNEHAGE- '.-- --

.-1. -.'-'. _o. ._-',,-- ,_o. _.,.......
2730YALNESFJORD BARNEHAGE

-'28oifvE-s-tMVAAsARNEHAòE'- --.'
323Õ+ ERlksTÄb--SARNEHÄGE----.--T

_...__~ .,_".._._=, __..,.,.;,~..,.~ __,.._ ,.._,..,__~"__...~.L. .-.",~. . '_~',_ '..__ _ .'__...,._..', ___ . .

238400 ì i...... ......__.,~--.._...._---L ..,.....-.-... - ...... .-.. ..---249298 i '
--... -"--91ff1-33 ;--- .---.. --r---..---.. ..

---..... 2.16'337:":'_ .~---'- -----.

1 891 047,
i- ., --._.-, i i

T (iiïgëriförs-¡(¡e¡¡ på konsekvensjüsier1 og'rådmannbudsIè'tt f

Barnehager som havner over 25 % av gjennomsnittlige budsjetterte kostnader:

: Kösinacìer pr heltidspiass
¡Små"
i Sför'
--Alle
¡. -'.--
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, #DIV/O!
~ -_..
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Figur 6 viser kostnadsbilde pr barnehage uten vekting for små barn. Viser at Sulitjelma ligger over 25 %
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: Kostnader pr heìtidspiass
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Figur 7 Viser kostnadsbilde pr barnehage inkludert vekting. Viser fortsatt at Sulijelma barnehage ligger over 25 %
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Oversikten viser resultatet av ulike beregningsgrunnlag for forslag til budsjetterte
tilskuddssatser for 2013. I saksfremlegget er det tilskuddssatser basert på at Sulitjelma
barnehage ikke er med i beregningsgrunnlaget som er brukt, da utregning viser at budsjett
Sulitjelma er over 25 % av gjennomsnittlig budsjetterte driftskostnader.

Pr oppholdstime Pr heltidsplass
Barn 0-2 år 87,30 188500,00
Barn 3-6 år 44,25 95500,00

Pr oppholdstime Pr heltidsplass
Barn 0-2 år 85,16 183879,88
Barn 3-6 år 43,58 94071,45

ifht nasjonale

-2,5 %

-1,5 %

Pr oppholdstime Pr heltidsplass i

Barn 0-2 år 77,22 166743,08
Barn 3-6 år 40,03 86407,34

fht nasjonale

-11,5 %

-9,5 %

eks sulis

-9,3 %

-8,1 %

Pr oppholdstime Pr heltidsplass
Barn 0-2 år 84,39 182213,44
Barn 3-6 år 43,13 93 110,78

ifht
nasjonale

-3,3 %

-2,5 %

med tiltak

-0,91 %

-1,02 %

Pr oppholdstime Pr heltidsplass
Barn 0-2 år 76,16 164447,80
Barn 3~6 år 39,48 85209,10

ifht
nasjonale

-12,8 %

-10,8 %

med tiltak

-1,38 %

-1,39 %

eks sulis

-9,7 %

-8,5 %
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Forskrift om likeverdig behandling ved tideling av offentlge tilskudd til ikke-
kommunale barnehager

Hjemmel: Fastsatt ved kgL.res 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager § 14
tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584, 10 juni 201 I nr. 581, 22 juni 2012 nr. 635.

§ L. Formål og virkeområde

Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig
med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.

Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tiskudd til godkjente ikke-kommunale
barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.

§ 2. Kommunens ansvar

Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlge tilskudd til
ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i
samsvar med denne forskriften.

§ 3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drif

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke
dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter
driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.

Det samlede offentlge tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme
andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager
som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 prosent av det som tilsvarende kommunale
barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Kommunen har ikke plikt ti å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet til den
ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt
mottar i offentlg finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har lavere
foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke plikt til å
dekke differansen.

Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke fàr tilskudd
for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store aktivitetsendringer
i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må beregne tiskuddet til
barnehagen pà nyt.

o Endret ved forskrifter 6 juni 2011 nr. 584 (i kraft laug 2011),22 juni 2012 nr. 635 (i kraft laug 2012).

§ 4. Tilskudd til drifskostnader

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager.
Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass



i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale barnehager med budsjetterte
driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte
driftskostnader i tilsvarende kommunale barehager kan holdes utenfor grunnlaget for
beregningen. Kommunen skal gi et pàslag for administrasjonskostnader på fire prosent av
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager.
Kommunen skal fastsette tiskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. Satsene skal
beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn over og under tre år
fastsatt av departementet.

Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, familebarnehager og
åpne barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager skal det settes én sats for
barn over tre år, og én sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det settes én felles
sats gjeldende for barn over og under tre år. Kommunen skal dokumentere hvordan
tilskuddssatsene er beregnet.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet
legges ut ti alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke_O

kommunale barnehagene om fastsatte tiskuddssatser for driftskostnader.

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familebarnehager eller åpne
barehager, skal benyte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader fastsatt
av departementet ved beregningen av tiskudd ti driftskostnader til ikke-kommunale
barnehager.

o Endret ved forskrift io juni 2011 nr. 581 (i kraft laug 2011).

§ 5. Tilskudd til kapitalkostnader

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager
per heltidsplass.

Kommunen velger om den vil gi tiskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per
heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale
gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av deparementet.

Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egnetilsvarende
kommunale barehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for
familebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere hvordan
tilskuddssatsene er beregnet.

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at àrsbudsjettet
legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret underrette de ikke-
kommunale barnehagene om fastsatte tiskuddssatser for kapitalkostnader.

Kommunen kan gi ekstra tiskudd til kapitalkostnader ti ikke-kommunale barehager
med høye kapitalkostnader.

§ 6. Reduksjon av kommunalt tilskudd



Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående
regnskapsår hadde vesentlg lavere bemanning eller lønnskostnader per àrsverk enn det som
er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier av barnehagen hadde avsatt urimelig
utbyte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen eller nærstàendes arbeidsinnsats i
barnehagen.

Med urimelig utbyte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for arbeid
og kapitalinnsats i barnehagen overstiges.

Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stà i forhold til den kostnadsbesparelsen
barnehagen har, jf. første ledd.

§ 7. Opplysningsplikt

Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall
barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av departementet.
Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen
kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til
for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.

Ikke-kommunale barnehager som i løpet av àret har store aktivitetsendringer, blant annet
opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller støre gruppe, skal melde fra ti kommunen.

§ 8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene

Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager i
samsvar med § 4 og § 5.

Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene ti ordinær drift i kommunale
bameha.ger, skal samme året fatte vedtak om etterjustetIng av tilskudd til ikke~kommunale
barnehager.

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra
det som lå til grunIl for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter § 4 og § 5, skal kommunen i
forbiiidelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om
etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering a.v tilskudd det er
fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas.

§ 9. Vilkår for kommunalt tilskudd

Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knytet til barnehagedriften for
kommunalt tilskudd.

§ 10. Tilbakebetaling

Barnehager som i løpet av året mottar høyere tiskudd enn den har krav på, skal etter
vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller fa trukket fra beløpet ved
senere eller neste àrs utbetaling av tilskudd.

§ 11. Refusjon av kostnader knyttet til barnfra andre kommuner
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Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en annen
kommune, har rett ti refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av
foreldrebetalingen og andre offentlge tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. Refusjonen
skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tiskudd til driftskostnader og
kapitalkostnader fastsatt av departementet.

§ 12. Klage til fylkesmannen

Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av
tiskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.

§ 13. Endringer i forskrifen

Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med gjeldende
års budsjettvedtak.

§ 14. Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. januar 201 1. Fra Samme tidspunkt oppheves forskrift 19. mars
2004 nr. 539 om likeverdig behandling aV barnehager i forhold til offentlige tilskudd.


