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BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2014-2016

Vedlegg: Budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2016

Sainmendrag:

Se vedlegg.

INNSTILLING:

1. Strategisk. innretning
a. Fauske konuUìe har store utfordrínger med å holde kontroll på dtìftsutgiftene.

Dette blir et prìotìtert område fremover. Samtidig skal Fauske konuuhe tilby
godt nok tjenestetilbud til befolkningen.

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

c. Samandlingsrefonnen vil kreve at vi følger opp de avtaler sOm nå er inngått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innenrus/psykiatti, samt
øyeblikkelig hjelp.

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

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

Fauske konuune en sterkere styríng aV den økonomiske utviklingen i konuunen
og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støte utviklingen
innenfor de uUke fagområdene. Denne orgahseríngen skal være innenfor
gjeldende dríftsranuer. Den administrative organisering av ledernivået mellom
rådman og enhetsleder organseres i tre fagområder ved at enhetene;

i. Sykehjem, Hjenuetjenester, Miljø/habilteríng, Helse og NAV legges inn
under en felles konstituert konuunalsjef. Dette området benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

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

en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst.



111. VVA og Bygg/eiendom samt PlanutvikUng legges inn under en felles
kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og
kommunaltekniske 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 næríngsarealer, 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 nætìngsfondet
k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og.tilbakeføres i takt med etableríng

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

samt utrede flyting av enhet VVA og Salten-Brann ut av sentru.

2. Økonomiplan 2014.,2016.
a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt

økonomiske drifs- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til
økonomiplan for Fauske konuUìe.

b. Fauske konuune har en for kostbar dtìft i forhold ti inntektene. Det kan ikke
forsvares over tid. Derfor ttiå driften redUSeres for å kunne rtte de økonomiske
utfordtìngene koniunen står oVerfor. KoniuneStyret ber seg forelagt
utredninger for å kla.gjøre hvordan Fauske kotnune skal kune redusere dríften
med 16,1 mil. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er
vedtatt i perspektivmeldingen 2013-4045

c. Koniunestytet ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig bl:ehagestrutu
i Fatiske konitle.

d. Konuunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utrednng og vuderíng av
interkoniunalt samatbeid, heruder med fokus på brarberedskap og behOvet

for køordiiieríng mellom konuunene.
e. KonuUìestytet ber rådmanen førtsettearbeidet med utredning av drift,

organisetìng, finansietìngmv. av eiendomsforvaltningen.
f. Kortunestyret ber ogsårådmaren utrede.nænnere;

i. Perspektivmelding fra 2014, ink kostnadsanalyser

ii. Utleie avkoniunale bYgg til idrettslag, frivillige lag og foreninger
Hi. Storkjøkken drift. Det søkes sa,na.beidmed ØYtìge kommuner i indre

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes.

3. Budsjett 2013.

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

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

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

d. Investeringsplanen 2013 for Fauske konuune vedtas



e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste
eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene §3,
første ledd, bokstave.

i. Eiendomsskatten skal utskrves etter følgende satser, jf. § 11 første
ledd:

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendommer: 7 %0

11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og dríves
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
konuersiell drift skjer.

f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.

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

g. For 2013 legges det opp til en samlet lånerame på inntil 45,446 milL. kroner.
Låneopptaket er fordelt slik:



Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriel I 1 000

IT utstyr 2 000

Vestmyra skole -

Va I ne sf jord s kol elfl e rbru ks ha i i 1 000

Ventekostnader s kol estru ktu r 2 000

Sulitjelma skole 27 728

Fotba Il ha Il 1 880

Aksjon skolevei 200

Boliger Tareveien 2 000

To rgg¡¡ ta 16 26 000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering ekSisterende eiendomsmasse 2 000

Oppgraderihg maskinpark 2 000

Sulitjelma Barnehage 500

Skilting 150

Kunstgress Fi.ririeid 900

Heis på ~ykehjemniêt 1 200

Utredriing S.amlokal iseri ngtekh.tj. 1 000

Pi na nisêririg~ Qehov(ex. Va nn/Avløp) 72 058

Mva komperiSaSjori -14412

(lJu.kav i nveste ringsfond -15 000

tiive~teringsti Is kLJddhLJsba iikeri -7 200

Nye lå n eks VA -35446

VAZ013

Várih 7 000

AVløp 3 000

Nye VAR lån -IQ PPO

tl)t~ltl1yehll' ~Q~3 -4H46

Lånene gis løpetid i samsvar med konutielovens bestertelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 åt.

FOR-157112 VEDTAK- 26.11.2012

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

l. Økonomi
Fauske komrune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta
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 økonomistyríng 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 nedbemanng i kommunen. Rådmanens forslag legger til
grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer ytterligere inn på bemaningen. Dette
øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milloner kroner.

2. Skole
2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør
ressqrser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune
víl 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 milloner. Deretter fullfinansieres skolen med
bevilgninger i 2014 og 2015. Dettebetyr at Rådmannen må ha full fokus på å
ferdigstile planleggingen i 2013. Skolen skal ferdigstilles senest til skolestar
2016.

b. Strømsnes skole og flerbrushall planlegges i 2014.

3. Barnehø.ger
Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De
private og konuunale barehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortrinn sarmenlignet med våre nabokonuuner. Bemanngen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tidele barehageplass til bar født etter 01.09. strkes.

a. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres.
b. Fauske konuune skal ha full barehagedeknng som et klar mål

4. Helse og omsorg
a. Demensboliger i Eiaveien

12013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsiiig på en
bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette
prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne
pasientgruppen.

b. Omsorgsboliger

Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter
som vil kune 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.

c. Sagatun

Det pågår nå undersøkelser og utredninger av grforhold og tilstand til huset.
Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal
videreføres. Det betyr ~t hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tilbake. 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 kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært
opptatt av at kultulivet 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 anet hatt Saltenbluesen, Irsk festiva1,
Kultudagan i 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 arrangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemønstring i svørtiiig og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vil det konue enda flere betydelige arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 ti slike arangementer som driftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturiltak reverseres.

b. Allaktivitetshus

I)et legges frem en egen sak senest i juuiIDtet i kommuiiestyret hvor vi tar stiling
til om Fauske skal få et egetallaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og
rådmanen legger frem saken i desember 2012. Det bevilges innti kr. 2.2
milioner kroner til å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten.

c. Sak om Kulturmidler

Det vil i januar konue en sak hvor man går igjennom tilskuddene til lag og
foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeliiig og en større dreining av
midlene mot bar og Uìge. Tilskuddet til Holtanlia vil bli vudert i denne
behandlingen.

d. Bibliotek i Valnesfjord
Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til
helsesenteret i Valnesfj ord - 10.000 kroner.

e. Ungdomsklubben i Valnøsfj()rd
Ungdomsklubben drives videre som nå.

f. Sainfunnshuset i Sulijelina

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

6. Idrett
Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil
fortsette. Vi legger inn penger til å full finansiere fotballhall med 5 milioner kroner. Dette
finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall - 5 milioner kroner.
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7. Infrastruktur
12012 bevilget posìsjonen 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 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 varme i fortauene i Fauske. Eventuell finansieríng 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. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondet jfr.

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

en betydelig satsing på boligsosiale titak.

/

9. Tilgjengeligbet for alle
a. Detmâ. ordnes opp utenfor svønuehallen for å imøtekonue kravet til universell

utfolling. Dette er en gartel sak Som nå må finne sin løsning.

b. Isme fortauer vil bedre freitønueligheten i sentrUr betydelig for alle.
c. Utskifting av lyspuntene ved veien til LED lys øker sikt og dermed

freitomrelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgnngen

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 Etikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et servicebygg på grävlUìden. Totalkostnad er kr
4, L milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner kroner til fullfinansieting
av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene ti Erìkstad gravlund.

e. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen
komme med egen sak oin dríften av disse bør overtas av Fauske komrune. Denne
saken legges frem til behandling i god tid før sommeren.

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

milioner av disse finansierer punt 7 - infrastrutur. Øvrige midler settes av til
fremtidige skoleinvesterínger. .

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



11. Mineralstrategi
Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre
mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges
frem raskt for Stortinget og Fauske kommune 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 utgift

Ba.rnllliaae 1300
Tilskudd arrangementer

350
TelllSIYnae bibliotek 10
Universell utforming 200
Fausk.ebadet
Bibliotek 76
unadomsklubb 179
Holtanlia 40
Faûskebadet 243 25
Bratinstas.ioncn 600
N edbllnianJlliig 1850
Besparelse innk..iøp 1000
ReV~rsert kUItutkutt 450
Forniannskapets 627
dJsPQsis.iQn
Sum 3475 3475

Investeringer, endringer ift Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
Veiprôsjek.ter Sulijelma 3400
Øvrigevel iiry:esteringer 2600
ServicebYl!l!Erikstad 2000
Vestinyra skolesenter 10000 165000 165000
Valnesfjord 9000 30000 20000
skolelferbrukshall
Allaktivitetshus 2200
Fotballhall 5000.

Oppgradering ti LED 5002 500 500 500
lys

1 _ Bevilges over hjemfallsfondet



2_ Bevilges utover rådmannens forslag

Innstilingen ble enstemmig 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. Samhandlingsrefonnen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inIgått med
helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatrí, samt
øyeblikkelig hjelp.

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

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

Fauske konuUìe en sterkere styrng av den økonomiske utviklingen i kommunen
og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støte utviklingen.
innenfor de ulike fågottådene. Denne or$anseringen skal være innenfor
gjeldende driftsrarer. Den administrative organisering av ledernivået mellom

rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder vedat enhetene;
i. Sykehjem, HJenuetjenester, Miljølhabiltetìng, Helse ogNA V legges inI

Under en felles konstituert konuUìalsjef. Dette området benevnes
heretter som Helse og Omsorg.

iL Barnøhager, Skoler, Bane/fari1e, K.ultur og Inte$rering legges inn under
en felles kommunalsjef. Dette område beiievnes heretter soin.Oppvekst.

111. VVAog Bygg/eiendom samt Planutvikling legges inn tideren felles
kOtnunalsjef. Dette området benevnes heretter Plaiiog

korrunaltekniske tjeneste:('
f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg
g. BemaringsprosJektet vil fortsette med sate 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,
byggegodkjennng, 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 tak med etablering

av ny skolestrtur. Oppsigelsen gjøres betinget.

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

4. Økonomiplan 2014-2016.

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt
økonomiske drifts- og 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 kune møte de økonomiske
utfordringene kommunen står overfor. Konuunestyret 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 barehagestrktur
i Fauske kommune.

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

e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift,
organsering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen.

f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere;

i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser

11. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillge lag og foreninger
111. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre

Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes.

5. Budsjett 2013.

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

enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter santykke 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. InvesterîngsPlanen 2013 for Fauske konuune vedtas
L. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bru og faste

eiendommer i avgrensa område, jf. lov Om eiendomsskatt til koniunene §3,
første ledd, bokstave.

i. Eieridomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. § 11 første
ledd:

1. boliger 7 %0

2. verker og bru: 7 %0

3. Forretningseiendonuer: 7 %0

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

m. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
i. Godtgjørelse ti ordfører fastsettes som følger; .....

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

Låneopptaket er fordelt slik:



Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr)

Område 2013

Skolemateriell 1 000

IT utstyr 2 000

Vestmyra skole -

Va I nesfjord s kole/flerbruksha IL 1 000

Vente kostnader skolestruktur 2 000

Sulitjelma skole 27 728

Fotballhall 1 880

Aksjon skolevei 200

Bol iger Ta reveien 2 000

Torggata 16 26 000

Oppgradering gatelys 500

Oppgradering eks isterendeeiendoms masse 2000

Oppgra deri ng maskinpark 2 000

S!Jlitjelma Barnehage 500

Ski ¡ting 150

K!Jnstgress Finneid 900

Heis på s'lkehjernmet 1 200

Utredning samlokalisering tekn.tj. 1 000

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

Mva kOrnpensasjon -14412

ßrl¡k avi nvesteringsfØnd -15 000

Investeringstiskuclcl hYsbanken -7 200

Nye lån eks VA .35 446

VA 2013 

Vann 7 000

Avløp 3000

Nye VAR lå n -10 000

Tøtalt!,ye 1~1'j2Qt~, -45 446

Lånene gis løpetid i sårsvar med kortunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

Endringer i forhold ti Rådmannens budsjettforslag:

1. Økonomi
Fauske kommune skal ha en stram økonomistying. Dette er helt nødvendig siden drifta
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 økonomistyrng og
å redusere kostnader.

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

c



Det er fortsatt nødvendig med nedbemaning i kommunen. Rådmanens forslag legger til
grunn 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 skolestrukturen 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 planlegges i 2014.

3. Barnehager
Fauske koniune har full barehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig iti~ats. De
ptìvate og kornunale barehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et
konkurransefortinn sammenligiiet med våre nabokommuner. Bemanngen reduseres
ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til bar født etter 01.09. strykes.

c. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres.

d. Fauske konuune skal ha full barehagedekning som et klart mål

4. Helse og omsorg
d. Demønsbôtiger i Eiaveien

12013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstil satsing på en
bedre omsorg for den stadig økende andel av befolknngen som får demens. Dette
prosjektet vil sette kommtien i front når det gjelder tilbud ti denne
pasientgruPPen.

e. Omsôrgs))oUgør

Det jobbes nå mêd omsorgsboliger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter
som vil kune 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. Våt poliikk er at institusjonen skal
videreføreS. Det betyr at hvis SagatUì er innytingsklar i løpet av året, skal
beboerne flytes tilbake. Da vil vi korte tilbake med finansiering av dette i
budsjettregulerínger.

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 kulturkommune. Det er enormt mye kultuliv i hele kommunen
og hver dag skjer en rekke kulturarangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært
opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og 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 anet hatt Saltenbluesen, Irsk festival,
Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arangør by ønsker vi
å støtte opp om og videreutvikle.

g. Store arrangenienter

Det skal også i 2013 arangeres store arangementer i Fauske, her nevnes
Årsklassemøiistring i svønuing og en stor korpsfestival for bar og unge.
Erfaringsmessig vil det konie enda flere betydelige arangementer i kommunen.
Det settes derfor av kr. 350.000 ti slike arangementer som dtftsutvalget
forvalter.
Forslaget om kutt på 450.000 kroner i kulturiltak reverseres.

h. Allaktivitetshus

Det legges frem en egen sak senest i jUìmøtet i konuUìestyret hvor vi tar stiling
ti om Fauske skal få et eget allakivitetshus. Komiteen har jObbet i 2012 og
rådraien legger frem saken i desember 2012. Det bevilges inntil kr. 2.2
milioner kroner til å ferdigstille forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak
gjennom det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten.

i. Sak om Kulturbddler

Det vil i januarkonue en sak hvor tIan går igjennom tilskuddene til lag og
foreninger for å sikte en mest mtiig rettferdig fordeling og en støte dreining av
midlene mot bar og unge. Tilskuddet til Holtania vil bli vudert i denne
behandlingen.

j. Bibliotek. i ValbesfJord

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

k. Ubgdomsklubben i Valnesfjord
Ungdomsklubben drives videre som nå.

i. Samfunnshuset i Sulitjelma

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

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

7. Infrastruktur



12012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infrastruturtiltak. Denne satsingen
skal fortsette også i 2013. Det gjenstår utbedrínger av siste tiltak i Sulitjelma som er et
spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette
gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, 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.

I

.1

i

j

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

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

en betydelig satsing på boligsosiale tiltak.

9. Tilgjengelighet for a.lle
f. Det må ordnes opp utenfor svønuehallen for å imøtekonue kravet til universell

utforiing. Dette er en ganuel sak SOm nå må finne sin løsning.

g. lsf:ie fortauer vil bed.re fremkommeligheten i sentrm betydelig for alle.
h. Utskiftiiig av lyspunkene ved veien til LED lys øker sikt Og dermed

fremkonuelìghet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen
titóverrådmane.t1s fórsla.gmed kr. 500.000,-. Det avklares om det er mUligheter
for støtte til dette prosjektet, for eksempelgjennoin Enova. .

l. Tidligere bevilgning til Eríkstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det

forventes derfor at det bygges et servicebygg på ßravlund.en. Totalkostnad er kr
4, L milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 milioner kroner til fullfinansiering
av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på oversktidelsenetilErikstad gravlund.

J. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmannen
kol1e med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske konuune. Denne
saken legges frem ti behandling i god tid før Sommeren.

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

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

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

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



frem raskt for Stortinget og Fauske kommune 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 ut~ift

Barneha~e 1300
Tilskudd arrangementer

350
Teleslyn~e bibliotek 10
Universell utforming 200
Fauskebadet
Bibliotek 76
ung4()ii$klubb 179
Holtaø.Ua 40
Fauskebadet 243 25
BrålîJîJ$tas.ioneø. 600
Nedbemiinninl! 1850
Be$P3relse inîJkiøp 1000
Reversert kulturkutt 450
Formanø.skapets 627
4isJlQ$is.iou
Sum 3475 3475

Investeringer,. endringer ilt Rådmannen

Tiltak 2013 2014 2015 2016
Veipros.iekter Sulit.ielma 34öo
Øvrigevei iøvesteriUl!er 2600
Serviçeby~~Erikstad 2000
Vesttiyra skolesenter 10000 165000 165000
Vainesfjord 9000 30000 20000
skole/flerbrukshall
AllaktivItetshus 2200
Fotballhall 50001

Oppgradering ti LED 5002 500 500 500
lys

1 ~ Bevilges over hjemfallsfondet
2_ Bevilges utover rådmannens forslag



AMU-026112 VEDTAK- 03.12.2012

AMU tar budsjett, økonomiplan samt konketisering av administrativ struktur til
orientering

ELD-041112 VEDTAK- 06.12.2012

Regnskapssjef orienterte.

Leder fremmet følgende forslag:
Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan 2014-2016 til orientering og vil
prioritere følgende:

1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom til
dobbeltrom ved sykehjemmet er en stor belastning for de som blir berørt. Denne
ordningen må bli kortvarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun
intensiveres, slik at beboerne kan flyte tilbake snarest.

2. Eldrerådet er blitt orientert om at deter ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns
pleie om omsorgsplasser i FaUske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte
dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt
imot. Våte eldre og syke har krav på en verdig alderdom og eldreomsorg i Fauske.
Dobbeltrom ivaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derfor om at kommunen tar
frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehJemsplasserlheldøgns pleie og
omsorgsplasser i Valnesfjord ti erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim.

3. I det fremlagte budsjettforslag, under punet Helse- og omsorgsplanen
fremkonuer følgende: ((Fokus ì 2013 vil være morgendagens Hjenuetjeneste og
Demens Boliger i Eiaveiet)): Eldrerådet ser frem ti å få fremlagt de konkete
planer forbygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan drifen og
tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjertetjenesten
styrkes.

Leders forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan 2014-2016 ti orientering og vil
prioritere følgende:

1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom ti
dobbeltrom ved sykehjenuet er en stor belastning for de som blir berørt, Denne
ordningen må bli kortarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun
intensiveres, slik at beboerne kan flyte tilbake snarest.

2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns
pleie om omsorgsplasser i Fauske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte
dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt
imot. Våre eldre og syke har krav på en verdig alderdom og eldreomsorg i Fauske.
Dobbeltrom ivaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derfor om at kommunen tar
frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehjemsplasser/heldøgns pleie og
omsorgsplasser i Valnesfjord til erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim.



3. I det fremlagte budsjettforslag, under punktet Helse- og omsorgsplanen
fremkommer følgende: ((Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og
Demens Boliger i Eiaveiem): Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkete
planer for bygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan driften og
tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemmetjenesten
styrkes.
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