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Vedlegg: 1. Regnskap 2012
2. Årsberetning 2012

3. Revisjonsberetning fra Salten Kommunerevisjon
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Saksopplysninger:

Ved fastsettelse av regnskáp og årsberetning er det Formanskapet som fremmer innstillng til
Kommunestyret. Kommunens regnskap og årsberetning skal forelegges Kontrollutvalget til
uttalelse, og Kontrollutvalgets uttalelse skal følge behandlingen av saken i Formanskap og
Kommunestyret.

Kommunens regnskap er ført og avlagt i samsvar med bestemmelser i Kommunelov, gjeldende
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Årsberetning er utarbeidet i henhold til
Kommunelovens § 48 med tilhørende forskrift. Regnskap med tilhørende årsberetning er
overlevert revisjonen innen fastsatte frister.

Saksbehandlers vurdering:

Driftsregnskapet er avlagt med et regnskapsmessig merforbru på kr. 1 750605,62

Revisjonen mener i sin revisjonsberetning for 2012 at årsregnskapet gir et uttrykk for
kommunens økonomiske stiling 31. desember 2012 og for resultatet i..regnskapsåret i
overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk i Norge.

INNSTILLING:

1. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. L 750605,62 dekkes ved bru av

disposisj onsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153 918,40 dekkes ved bru av

ubundet investeringsfond
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FOR-031113 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
L. Fauske kommunes årsregnskap og årsberetning 2012 godkjennes.
2. Regnskapsmessig merforbruk i drift kr. 1 750605,62 dekkes ved bru av

disposisj onsfond
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet kr. 11 153918,40 dekkes ved bruk av

ubundet investeringsfond

Even Ediassen
Rådmann
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Deres ref.: '" Vår ref. 1.E6.1 Dato: 2. april 2013

REVISORS BERETNING

Uttlelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Fauske kommune som viser kr 468539571,92 til fordeling drift og et
regnskapsmessig merforbruk på kr. 1 750 605,62. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2012, driftsregnskap, investeringSregnskap og økonomiske o"e er for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte re andre noteopplysninger.

Administrasjonssjefens an

Adm in istrasjonssjefen*ì~a

i samsvar med I forsk

administrasjons finne
inneholder ves

u

u k for en
urderlng av om
ìdet ay,ljdelsen

~~.Sr~l;

Vår oppgåve er å
gjennomført revi
fiernatlonal Stan
og gjennomfører revi
vesentlig fellnformasjon.

En revisjon Innebærer utfØrelse av handling

opplysningene i årsregnskapet. De valgte handling
av risikoene for at årsregnskapet inneholder vese
feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hen
kommunens utarbeidelse av et årsregnSkap som
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
mening om effktiviteten av kommunens interne kon
de anven~te regnskapsprinsippene er hensiktsmessige o
er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjon

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
konkll.sjon,

Saltiin kommunereVisjon IKS ww.salten-revlsjon.no

HovedkOntor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboki¡ 140. 8201 Fauske
Torggata 10. 2.etg.
756103 ao
7561 0389

Org.nr.: 986 656 271 MVA E.post: post(gsalten-revÎsjon.no

Avdellng Bodø
Postadresse:
Bes~ksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks429. 8001 BodØ
Posthusgården. Havnegata 9
75610390
7561 0398



§MßH
Konklusjon

Etter vår mening erårsregnskapet avgitt I sarnsvar rned lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en

dekkende fremstiling av den finansielle stilingen til Fauske kommune per 31. desember 2012, og av
resultatet for regnskapsåret som bleavsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forSkrift og god
kommunalregnskapsskîkk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklvsjon om budsjett

Basert på vår reviSjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetnÎngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor,rnener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet erkonsistente med årsregnskapet og er I samsvar med lov og forskrifter.

KOPI: Kontrollutvalget i Fauske kommune
Formannskapet It=auske kommune
Rådrnannen i Fauske kommune

IIhandlinger vi har funnet

000 ((Attestasjonsoppdrag
ormasjon)), mener vi at

lng og dokumentasjon eiv
i Norge.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsr
nødvendig i henhold til i
som ikke er revisjo~lfel
ledelsen har op fylt Sl '
kommunens r sop

ß tliG. J"¡'''.'g-~,
Persbjøm Ander

oppdragsansvarlig re
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INNHOLDSFORTEGNELSE

1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER

. Økonomisk oversikt drift

. Økonomisk oversikt investering

. Balanseregnskapet

. Driftsregnskapet - regnskapsskjema lA

. Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2A

. Driftsregnskapet - regnskapsskjema lB

. Investeringsregnskapet - regnskapsskjema 2B

2 NOTER TIL ÂRSREGNSKAPET
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Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap I fjor

Driftinntekter
Brukerbetalinger 22.748.361,36 23.415.200,00 23.415.200,00 22.421.577,61
Andre salgs- og leieinntekter 47.253.297,37 43.023.900,00 43.023.900,00 45.994.013,63
Overføringer med krav til motytelse 81.842.055,17 72.680.300,00 67.680.300,00 75.786.629,99
Rammetilskudd 248.461.900,00 248.126.000,00 246.326.000,00 227.887.850,00
Andre statlge overføringer 20.871.741,10 17.917.000,00 17.917.000,00 21.686.447,17
Andre overføringer 48.026.759,60 46.802.000,00 46.802.000,00 45.718.418,78
Skatt på inntekt og formue 191.323.996,52 186.348.000,00 186.348.000,00 183.503.296,60
Eiendomsskatt 27.328.104,02 27.200.000,00 27.200.000,00 25.628.576,06
Andre direkte og indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum driftinntekter 687.856.215,14 665.512.400,00 658.712.400,00 648.626.809,84

Driftutgifter
Lønnsutgifter 359.462.310,85 342.945.100,00 340.920.100,00 351.024.675,16
Sosiale utgifter 62.908.138,32 56.429.300,00 68.829.300,00 59.244.975,13
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 109.587.615,48 96.614.700,00 95.639.700,00 107.265.469,65
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 71.166.746,11 74.987.100,00 73.787.100,00 67.412.711,58
Overføringer 71.438.754,86 59.892.100,00 59.892.100,00 59;327.088,33
Avskrivninger 23.757.463,00 22.003.000,00 22.003.000,00 21.260.309,00
Fordelte utgifter -4.902.914,58 -2.933.500,00 -2.933.500,00 -4.556.896,55
Sum driftutgifter 693.418.114,04 649.937.800,00 658;137.800,00 660.978.332,30

Brutto driftresultat -5.561.898,90 15.574.600,00 574.600,00 -12.351.522,46

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 13.919.294,96 14.175.000,00 14.175.000,00 19.521.634,89
Gevinst på finansielle, instrumenter (omløpsmidler) 4.391.123,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00
Sum eksterne finansinntekter 18.310.417,96 18.287.000,00 18.287.000,00 19.521.634,89

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 14.982.679,60 16.250.000,00 16.250.000,00 13.342.516,19
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 3.099.634,00
Avdrag på lån 19.178.100,00 19.400.000,00 19.400.000,00 18.996.785,00
Utlån 500.000,00 220.000,00 220.000,00 0,00
Sum eksterne finansutgifter 34.660.779,60 35.870.000,00 35.870.000,00 35.438.935,19

Resultat eksterne finanstransaksjoner -16.350.361,64 -17.583.000,00 -17.583.000,00 -15.917 .300,30

Motpost avskrivninger 23.757.463,00 22.003.000,00 22.003.000,00 21.260.309,00
Netto driftresultat 1.845.202,46 19.994.600,00 4.994.600,00 -7.008.513,76

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
Bruk av bundne fond 8.295.130,18 7.874.300,00 7.874.300,00 9.667.013,36
Bruk aV likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum bruk av avsetninger 8.295.130,18 7.874.300,00 7.874.300,00 14.717.013,36

Overført til investeringsregnskapet 6.588.381,00 8.868.900,00 8.868.900,00 3.273.076,44
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til disposisjonsfond 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Avsatt til bundne fond 5.302.557,26 4.000.000,00 4.000.000,00 4.435.423,16
Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum avsetninger 11.890.938,26 27.868.900,00 12.868.900,00 7.708.499,60

to

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -1.750.605,62 0,00 0,00 0,00
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Økonomisk oversikt - investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i tjor

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 5.367.044,00 5.700.000,00 8.000.000,00 4.824.864,00
Andre saigsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer med krav til motytelse 2.040.000,00 0,00 0,00 931.000,00
Statlige overføringér 2.463.000,00 1.800.000,00 0,00 3.455.000,00
Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00
Renteinntekter og utbytte 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum inntekter 9.870.044,00 7.500.000,00 8.000.000,00 9.210.864,00

Utgifter
Lønnsutgifter 3.604.462,52 0,00 0,00 2.904.618,41
Sosiale utgifter 9.188,09 0,00 0,00 6.481,71
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 60.898.927,53 55.930.000,00 66.490.000,00 61.667.276,60
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produkSjon 0,00 0,00 0,00 0,00
Overføringer 12.349.634,91 9.765.460,00 11.260.000,00 8.590.017,39
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00
Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 -40.000,00
Sum utgifter 76.862.213,05 65.695.460,00 77.750.000,00 73.128.394,11

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 1.954.487,30 2.400.000,00 0,00 2.299.223,00
Utlån 10.349.673,24 10.000.000,00 0,00 11.177598,29
Kjøp av aksjer og andeler 1.464.261,00 1.800.000,00 0,00 1.307.964,00
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0,00 0,00 0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond 1.449.924,98 2.800.000,00 0,00 0,00
Avsatt til bundne investeringsfond 3.097.662,01 0,00 0,00 2.520.303,11
Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum tinansieringstransaksjoner 18.316.008,53 17.000.000,00 0,00 17.305.088,40

Finansieringsbehov 85.308.177,58 75.195.460,00 69.750.000,00 81.222.618,51

Dekket slik: 

Bruk av lån 58.411.686,51 57.650.000,00 57.210.000,00 72.113.473,36
Salg av aksjer og andeler 0,00 0,00 0,00 0,00
Mottatte avdrag på utlån 4.716.816,67 5.200.000,00 0,00 5.136.0p8,71
Overført fra driftsbudsjettet 6.588.381,00 7.945.460,00 12.540.000,00 3.273.076,44
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av dispoSisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av bundné driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne investeringsfond 4.437.375,00 4.400.000,00 0,00 700.000,00
Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum finansiering 74.154.259,18 75.195.460,00 69.750.000,00 81.222.618,51

Udekketludisponert -11.153.918,40 0,00 0,00 0,00
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. Økonomiske oversikter
1 FAUSKE KoMMUNE - 2012 15.02.2013

Oversikt - balanse
EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Andre memOriakonti

Motkonto til memoriakontiene

Regnskap 2012 Regnskap 2011

1.474.734.791,10 1.369.975,574,20

715.326.933,21 668.194.780,67
23.897.360,87 18.522.173,08
48.439.058,42 42.306.201,85
20.184.952,00 20.720.691,00

666.886.486,60 620.231.727,60

322.952.446,21 302.192.501,56

33.902.283,10 35.835.073,68
48.513.211,01 30.715.830,01

121.740.748,27 141.327.841,00
0,00 0,00
0,00 0,00

118.796.203,83 94.313.756,87

1.797.687.237,31 1.672.168.075,76

262.524.750,69 273.701.423,00

12.392.831,73 12.392.831,73
59.195.928,68 62.188.501,60
53.598.406,64 56.585.856,66

8.220.645,06 5.122.983,05
-10.599.998,12 -10.599.998,12

0,00 0,00
0,00 0,00

-1.750.605,62
0,00
0,00 0,00

-11.153.918,40 0,00
0,00 0,00

152.621.460,71 148.,011.248,08

1.395.024.960,58 1.268.830.641,88

859.713.944,88 798.906.157,88
0,00 0,00
0,00 0,00

535.311.015,70 469.924.484,00

140.137.526,04 129.636.10,88

0,00 0,00
137.524.866,04 127.970.968,88

2.612.660,00 1.665.042,00

1.797.687.237,31 1.672.168.075,76

72.912.814,13 46.867.500,64

72.912.814,13 46.867.500,64
0,00 0,00

-72.912.814,13 -46.867.500,64

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Premieawik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk

Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserve
Kapitalkonto

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån

Kortiktig gjeld

Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
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\O Økonomiske oversikter
1 FAUsKË KOMMUNË - 2012 15.02.2013

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Regnskapsskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue 191.323.996,52 186.348.000,00 186.348.000,00 183.503.296,60
Ordinært rammetilskudd 248.461.900,00 248.126.000,00 246.326.000,00 227.887.850,00
Skatt på eiendom 27.328.104,02 27.200.000,00 27.200.000,00 25.628.576,06
Andre direkte eller indirekte skatter 0,00 0,00 0,00 0,00
Andre generelle statstilskudd 20.871.741,10 17.917.000,00 17.917.000,00 21.686.447,17
Sum frie disponible inntekter 487.985.741,64 479.591.000,00 477.791.000,00 458.706.169,83

Renteinntekter og utbytte 13.919.294,96 14.175.000,00 14.175.000,00 19.521.634,89
Gevinst finansielle instrumenter (omiøpsmidler) 4.391.123,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 14.982.679,60 16.250.000,00 16.250.000,00 13.342.516,19
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0,00 0,00 3.099.634,00
Avdrag på lån 19.178.100,00 19.400.000,00 19.400.000,00 18.996.785,00
Netto finansinnt.lutg. -15.850.361,64 -17.475.000,00 -17.475.000,00 -15.917.300,30

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Til ubundne avsetninger 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Til bundne avsetninger 5.302.557,26 4.000.000,00 4.000.000,00 4.435.423,16
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00
Bruk av ubundne avsetninger 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
Bruk av bundne avsetninger 8.295.130,18 7.874.300,00 7.874.300,00 9.667.013,36
Netto avsetninger 2.992.572,92 -11.125.700,00 3.874.300,00 10.281.590,20

Overført til investerings regnskapet 6.588.381,00 8.868.900,00 8.868.900,00 3.273.076,44
Til fordeling drift 468.539.571,92 442.121.400,00 455.321.400,00 449.797.383,29
Sum fordelt ti drift (fra skjema 1 B) 470.290.177,54 442.121.400,00 455.321.400,00 449.797.383,29
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -1.750.605,62 0,00 0,00 0,00
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Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor

Regnskapsskjema 2A - investering

Investeringer i anleggsmidler 76.862.213,05 65.695.460,00 77.750.000,00 73.128.394,11
Utlån og forskutteringer 11.813.934,24 11.800.000,00 0,00 12.485.562,29
Avdrag på lån 1.954.487,30 2.400.000,00 0,00 2.299.223,00
Avsetninger 4.547.586,99 2.800.000,00 0,00 2.520.303,11
Arets finansieringsbehov 95.178.221,58 82.695.460,00 77.750.000,00 90.433.482,51

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 58.411.686,51 57.650.000,00 57.210.000,00 72.113.473,36
Inntekter fra salg av anleggsmidler 5.367.044,00 5.700.000,00 8.000.000,00 4.824.864,00
Tilskudd til investeringer 2.463.000,00 1.800.000,00 0,00 3.455.000,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 6.756.816,67 5.200.000,00 '0,00 6.067.068,71
Andre inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00
Sum ekstern finansiering 72.998.547,18 70.350.000,00 65.210.000,00 86.460.406,07

Overført fra driftsregnskapet 6.588.381,00 7.945.460,00 12.540.000,00 3.273.076,44
Bruk av avsetninger 4.437.375,00 4.400.000,00 0,00 700.000,00
Sum finansiering 84.024.303,18 82.695.460,00 77.750.000,00 90.433.482,51

UdekketJudisponert -11.153.918,40 0,00 0,00 0,00

d' sk 15. februar 2013
"~.

Even diassen
Rådmann

Jonny Riise
Regnskapssjef



Økonomiske oversikter med noter

Regnskapsskjema lB Driftsregnskapet

Regnskap BuçJs(end) Avvik

2012 2012

Politisk organisering/virksomhet 8033388 8564816 -531428

Rådmannens stab 41419972 39679177 1740795
Kultur 11336177 11668275 -332098
Veg og gatelys 6956690 8249379 -1292689
Bygg/Eiendom/Idrett 40820035 39835676 984359
Plan/utvikling 4575887 4535782 40105
Fauske Stokjøkken 3665700 2905342 760358

Skoler 111357208 104747602 6609606
Barnehager 59090588 55996411 3094177
Helsetunet 64 739065 57043196 7695869
Hjemmetjenester 59784305 50535741 9248564
Helse 28886068 30343134 -1457066
Miljø og habilliteringstjenesten 18567854 17605894 961960

NAV Fauske 15330401 15784 741 -454340

Barne/familieenheten - Fauske familiesenter 29556046 28601004 955042

Integreringsenheten 11928614 10483936 144678
Fondsforvaltn ing -28892213 -26406000 -2486213
Forebyggende beredskap, brann,feiing 7309972 7042094 267878

Tilskudd kirker 6815324 6756000 59324
Momskompensasjon fra investeringer -10980636 -8500000 -2480636
Generelle inntekter/utgifter Interne finansierin -481912398 -451146100 -30766298
Fellesområde ansvar 8900 -8388047 -14326100 5938053
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Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet

Budsjett Buds(end) Regnskap
2012 2012 2012

Ansvar: 1000 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER
Utgifter 300.000 300.000 268.814
Inntekter -300.000 -300.000 -268.814

Sum ansvar: 1000 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER O O O

Ansvar: 1200 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER
Utgifter 1.200.000 O O

Inntekter -1.200.000 O O

Sum ansvar: 1200 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER O O O

Ansvar: 1204 IT

Utgifter O 1.200.000 1.251.905
Inntekter O -1.200.000 -1.251.905

Sum ansvar: 1204 IT O O O

Ansvar: 5140 VANNFORSYNING
Utgifter 8.300.000 8.300.000 10.291.697
Inntekter -8.300.000 -8.300.000 -10.237.545

Sum ansvar: 5140 VANNFORSYNING O O 54.153

Ansvar: 5160 AVLØP, RENSING OG NETT
Utgifter 7.000.000 4.500.000 5.192.024
Inntekter -7.000.000 -4.500.000 -5.192.024

Sum ansvar: 5160 AVLØP, RENSING OG NETT O O O

Ansvar: 5180 KOMMUNALE VEGER OG GATER
Utgifter 10.700.000 12.540.460 14.592.092
Inntekter -10.700.000 -12.540.460 -13.921.538

Sum ansvar: 5180 KOMMUNALE VEGER OG GATER O O 670.555

Ansvar: 5200 BYGG & EIENDOM, FELLES/ADMINISTRASJON
Utgifter 2.000.000 2.000.000 3.211.814
Iriritekter -400.000 -400.000 -2.233.258

Sum ansvar: 5200 BYGG & EIENDOM, FELLES/ADMINISTRASJON 1.600.000 1.600.000 978.556

Ansvar: .5620 IDRETTSANLEG
Utgifter O O 680.337
Inntekter O O -680.337

Sum ansvar: 5620 IDRETTSANLEG O O O

Ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER
Utgifter O O 1.339.000
Inntekter O O -1.404.000

Sum ansvar: 5621 FORSKUTTERING TIPPEMIDLER O O -65.000

Ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM.
Utgifter O O 5.362.259
Inntekter -8.000.000 -5.700.000 -5.399.634

Sum ansvar: 5800 PLAN/UTVIKLING, FELLES/ADM. -8.000.000 -5.700.000 -37.375

Ansvar: 6013 IT -utstyr skolene
Utgifter 1.000.000 1.000.000 1.650.364
Irintekter -1.000.000 -1.000.000 -1.650.364

Sum ansvar: 6013 IT -utstyr skolene O O O
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Budsjett Buds(end) Regnskap

2012 2012 2012
Ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-1 O-fase 2

Utgifter 11.000.000 4.125.000 2.515.510
Inntekter -11.000.000 -4.125.000 -2.515.510

Sum ansvar: 6016 Vestmyra skolesenter 1-10-fase 2 O O O

Ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING
Utgifter 20.000.000 17.400.000 16.849.976
Inntekter -20.000.000 -17.400.000 -16.849.976

Sum ansvar: 6037 SULITJELMA SKOLE - UTBYGGING O O O

Ansvar: 6056 OMSORGSBOLIGER -EIAVEGEN
Utgifter O O 389.132
Inntekter O O -389.132

Sum ansvar: 6056 OMSORGSBOLIGER -EIAVEGEN O O O

Ansvar: 6057 FORPROSJEKT OMSORGSBOLIGER FAUSKE OG S
Utgifter 300.000 300.000 O

Inntekter -300.000 -300.000 O

Sum ansvar: 6057 FORPROSJEKT OMSORGSBOLIGER FAUSKE O O O

Ansvar: 6062 TILRETTELEGGING SAMHANDLINGSREFORMEN
Utgifter 2.200.000 2.200.000 557.573
Inntekter -440.000 -440.000 -557.573

Sum ansvar: 6062 TILRETTELEGGING SAMHANDLINGSREFORME 1.760.000 1.760.000 O

Ansvar: 6066 Boliger Miljø/Habilltering
Utgifter O O 908.409
Inntekter O O -908.409

Sum ansVar: 6066 Boliger Miljø/Habilltering O O O

Ansvar: 6067 Boliger Rusomsorg
Utgifter O 2.950.000 3.832.738
Inntekter O -2.950.000 -2.296.864

Sum ansvar: 6067 Boliger Rusomsorg O O 1.535.874

Ansvar: 6080 Kulturhus

Utgifter 500.000 500.000 481.469
Inntekter -500.000 -500.000 -139.524

Sum ansvar: 6080 Kulturhus O O 341.945

Ansvar: 6081 Næringslivsbrygge
Utgifter O O 8.307

Sum ansvar: 6081 Næringslivsbrygge O O 8.307

Ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE
Utgifter 9.400.000 2.020.000 560.819
Inntekter -5.640.000 -560.000 -560.819

Sum ansvar: 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUS 3.760.000 1.460.000 O

Ansvar: 6083 KUNSTGRESSBANE/FLOMLYS VALNESFJORD
Utgifter 1.100.000 1.100.000 3.334.919
Inntekter -220.000 -220.000 -1.100.000

Sum ansvar: 6083 KUNSTGRESSBANE/FLOMLYS VALNESFJORD 880.000 880.000 2.234.919

Ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG
Utgifter 300.000 300.000 O

Inntekter -300.000 -300.000 O

Sum ansvar: 6085 KLUNGSET SKIANLEGG O O O

Ansvar: 7001 Erikstad Kirkegård
Utgifter 2.450.000 4.960.000 8.464.782
Inntekter -2.450.000 -4.960.000 -3.365.301

Sum ansvar: 7001 Erikstad Kirkegård O O 5.099.481
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Budsjett Buds(end) Regnskap
2012 2012 2012

Ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegård
Utgifter O O 196.345
Inntekter O O -196.345

Sum ansvar: 7002 Servicebygg Erikstad Kirkegård O O O

Ansvar: 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS.

Utgifter O 17.000.000 16.866.084
Inntekter O -17.000.000 -27.684.669

Sum ansvar: 9000 GEN. INNT.lUTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. O O -10.818.586

TOTALT O O O
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NOTE nr. 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal
regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens og fylkeskommunens virksomhet fremgår
av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne
finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året er tatt med i

årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året
ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet
for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler
er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer
som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer er klassifisert som
omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringenut fra næringspolitiske eller samfunnsmessige
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidlerdersom disse forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet.
Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden
har særlig betydning for skile mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper
for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en
standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og
aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak av likviditetstrekkrettighet/
likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
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Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med
like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er
anskaffet / tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og
årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til virkelig verdi i
balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens
pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.)1
samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og underkurs periodiseres over lånets løpetid som
kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som gjelder for obligasjoner som holdes til forfalL.

Selvkostberegninger

Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet
i dokument H-2140, januar 2003.

Mva-plikt og mva-kompensasjon

Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens
øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva. er finansiert av
kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note nr. 2 Endring i Arbeidskapital

Balanse
Regnskap 2012 Regnskap 2011

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler 24482447 -21 986706

Endring ihendehaverobl og sertifikater - -

Endring kortsiktige fordringer -1 932791 636471

Endring premieawik 17797381 2062284

Endring aksjer og andeler -19587093 -3110322

ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 20759945 -22398,273

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) -10501 515 16023513

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 10258429 -6374760
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Driftsregnskap

Regnskap 2012 Regnskap 2011

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 687848000 648626808

Inntekter invešteringsdel (kontoklasse O) 9870044 9210864

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 81 438921 96771 177

Sum anskaffelse av midler 779156965 754608849

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 669652436 639678023

Utgifter investeringsdel (kontoklasse O) 76862213 73168394

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 48429201 50223720

Sum anvendelse av midler 794943850 763070137

Anskaffelse" anvendelse av midler .15786885 -8461288

Endring i ubrukte lånemidler 26045313 2086528

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift -

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest -

Endring i arbeidskapital 10258429 -6374760

Note nr. 3 PensjOnsforpliktelser og kostnader

KLP
PENSJONSKOSTNADER
Arets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad
Sum amortisert premieavvik
Administrasjonskostnad
Samlet kostnad (inkL. administrasjon)

2011
28470179
27950309
56420488
-26041 535

30378953
2331 852

1 747805
34458610

PREMIEAWIK
Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.)
Ad ministrasjonskostnad

Netto pensjonskostnad
Premieavvik

2011
36377 721

-1 747805
-30378953

4250963

2012
30656122
30122590
60778712

-27785422
32993290
2756948
2088406

37838644

2012
54573403
-2088406

-32993290
19491707
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PENSJONSFORPLIKTELSE

Brutto påløpt forpliktelse
Pensjonsmidler
Netto forpliktelse før arb.avgift

31.12.2011
ESTIMAT

638317442
506088124
132.229318

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelse 1.1

Brutto pensjonsforpl. lB 1.1 - estimat i fjor
Arets opptjening
Rentekostnad
Utbetalinger
Amortisering estimatavvik - forpliktelse
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12

SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB. ESTIMAT
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1

Brutto pensjonsmidl. lB 1.1
Innbetalt premie/tilskudd(inkl. adm.)
Admin istrasjonskostnad

Utbetalinger
Forventet avkastning
Amortisering estimatavvik - midler
Brutto pensjonsmidler UB 31.12

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK
Beregnet premieavvik året før
Andel av fjorårets premieavvik amortiseres
Amortisering av premieavvik fra tidligere år
Sum amortisert premieavvik til føring

2012
4250963

425096
2331 852

2756948

SPESIFIKASJON AV ESTIMATAWIK
Faktisk forpliktelse
Estimert forpliktelse
Estimatavvik forpliktelse lB 1.1
Overførte/mottatt avvik

Amortisert avvik i år

2012
650005294

-638317442
11 687852

O

11 687852

Estimerte pensjonsmidler
Faktiske pensjonsmidler
Estimatavvik midler lB 1.1
Overførte/mottatt avvik

Amortisert avvik i år

506088124
-490217523

15870601
O

15870601

MEDLEMSSTATUS
Antall aktive
Antall oppsatte
Antall pensjoner
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive
Gj.snitts alder, aktive
Gj.snitts tjenestetid, aktive

01.01.2011
699
229
515

312214
46,19
12,22

2013
19491 707

1 949171
2756948
4706119

01.01.2012
722
708
462

320983
45,79
11,55

31.12.2012
ESTIMAT

688242957
547946893
140296064

2012
O

638317442
30656122
30 122590
-22541 049

11 687852
688242957

o

506088124
54573403
-2088406

-22541 049

27785422
-15870601
547946893

15



Økonomiske oversikter med noter

Statens Pensjonskasse
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Note nr. 4 Garantier gitt av kommunen

Tabellen viser nedkvittert garantibeløp pr. 31.12.2012

NOTE Garantier gitt av kommunen - nedkvittert per 31.12

Garantibeløp Garantien
Garanti gitt til Bank pr 31 12 utløper

Fauske Parkering AS Nordlandsbanken 7655172 19.09.2036

IRIS Salten IKS KLP-Kommunekreditt 910000 01.11.2016

IRIS Salten IKS Kommunalbankeh 302892 07.04.2014

IRIS Salten IKS Kommunalbanken 296982 20.06.2014

Vei pakke Salten AS KLP 25484592 01.07.2026

Veipakke Salten AS Nordea 10010000 01.01.2025

Sum garantier 44659638

Note nr. 5 Aksjer oppført som anleggsmidler

Regnskap Regnskap

2012 2011

SALTEN KOMMUNEREVISJON, AKSJER. 150000 150000

FAUSKE PARKERING AS 5000000 5000000

FAUSKE LYSVERK, AKSJER 114700 114700

NORDLANSKE DIS, AKSJER 2000 2000

SALTENS BILRUTER, AKSJER 53525 53525

SALTEN KRAFTSAMBAND, AKSJER 76104 76104

FAUSKEH. BOR.LAG 16000 16000

NORD-NORSK ELEVHJEM 30000 30000

MYRA BORETTSLAG 24000 24000

FAUSKEH.B. BOR.LAG 16000 16000

AS GALVANO STANS 253000 253000

NORDL. UTBYGGINGSSELSKAP 22000 22000

AS SALTEN KARTDATA 50000 50000

EIAV.7BA/S 2000000

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 14012678 12577842

EGENKAPITALINNSKUDD KLP PPT 289985 260520

SALTEN REISELIV, AKSJER 25000 25000

VEG PAKKE SALTEN 50000 50000

TOTA Lr 20184992 20720691
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NOTE nr. 6: Finansielle omløpsmidler

1. Aktiv forvaltning

Markedsverdi Markedsverdi Realiserte Bokførtverdi Arets Anskaffelllskos
31.12.2011 31.12.2012 andeler 2012 31.12.212 r8811latførte

verdiendring
HjemfalIsfond plassering Pareto 46481617 25517818 23976910 25517818 3013110 19200000

HjemfalIsfond plessering SB1 Securities 18833664 20210371 20210371 1376707 17500 000

Sum 1 65315281T 457281891 1 467281891 4389817 36 700 000

2. Aksjepost SKS

Kortsiktige aksjer SKS

Finansielle omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskafflseskost og virkelig verdi 31.12 i tråd med
regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk

Finansielle omløpsmidler plassert i enkeltaksjer i SKS er vurdert til laveste verdi av anskafflseskost og virkelig verdi i tråd med
regnskapsforskriftens § 8 og God kommunal regnskapsskikk

Markedsverdi viser markedsverdien på plasseringene pr. 31.12.

BOkført verdi viser verdien av beholdningen og hva man kan forvente å mott ved et salg.

Arets resultatførte verdiendring er forskjellen mellom lB bokført verdi

per 01.01 i regnskapsåret og UB bokført verdi per 31.12. Dette beløpet er ført i driftsregnskapet med resultatvrkning.

På grunn av verdiøkning er det i årets driftsregnskap inntektsført ti sammen 4.389.817 kr.

Det er i regnskapsåret realisert endeler i Paretotienverdi av 23 976 910,-
Salgssum er i regnskapetført som reduksjon aksjepost med motpost bank. Gevinst inngår i verdiendring pr. 31.12
og er inntektsflørt i driftsregnskapet med motpost HjemfalIsfondet

Anskaffelseskost viser hva det ble betalt for omløpsmiddelet da det ble
kjøpt Forskjellen mellom anskafflseskost og markedsverdi viser den urealiserte avkastning kommunen har oppnådd hittl på
plasseringen.

Finansiell markedsrisiko
Markedsrisiko Risikoen for tap som følge av endringer i priser og kurss\Angnlnger i de markedene kommunene er eksponert, herunder.

Renterisiko Renterisiko representerer risikoen for et 'ordien på lån og plasseringer i rentebærende verdipapirer endrer seg når renten endrer

Lik\Aditetsrisiko Lik\Aditelsrisiko representerer faren for et midler ikke ken transformeres ti kontenter i løpet aven rimelig tidsperiode.

Valutarisiko Valutarisiko representerer risikoen for tep pga. kurss\Angnjnger i valutamarkedet.

Systematisk risiko i aksjemarkedet Systematisk risiko er forbundet med sannsynligheten for at det aktuelle eksjemarkedet \AI stige eller falle. både på kort og lang

(generell markedsrisiko) sikt.
Usystematisk risiko i aksjemarkedet Usystematisk risikO er forbundet med risikoen for at verdien av dat ektuelle investeringsobjekt (selskap) en investerer I, \AI stige

(selskapsrisiko) eller falle i forhold til verdien på markecjet . både på kort og lang sikt.

Kommunens eksponering i markedet og fordeling av plasseringen på aktivaklasser
er innenfr de vedtatte rammer I henhold til kommunens finansreglement.
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Økonomiske oversikter med noter

Note 7 Større investeringsprosjekter

Totalt bevilgning (Brutto) Forbruk Forbruk Rest

tidligere år 2012 pr. 31.12.2012 

Sulitjelma Skole 54000000 8797422 16849976 28352602

Vest myra Skolesenter 35000000 2507000 2515500 29977 500

Boliger MiljØ/Habillitering 5000000 672 597 908409 3418994

Boliger Rusomsorg 7880000 5280972 3832738 -1233710

Erikstad Kirkegård 11 000000 5791884 8464782 -3256666

Servicebygg Erikstad kirkegård 2100000 658500 196345 1245155

Fotballhall Fauske 9400000 - 560819 8839181

Oversikten over viser investeringsrammen inkludert mva.

I tillegg kommer løpende investeringer i veg,vann og avløp

Oversikten nedenfor viser ubrukte lånemidler tilknyttet de ulike prosjektene pr 31.12.2012

Sulitjelma skole 18615496

Vestmyra skolesenter 18895728

Boliger Miljø habillitering 2438968

Boliger Rusomsorg -
,

Erikstad Kirkegård -

Servicebygg Erikstad Kirkegård 1351808

FOTBALL-HALL FAUSKE 5188195

OMSORGSBOLIGER EIAVEIEN Demensboliger 1196852

Alle investeringsprosjekt er budsjettert med 25 % momskompensasjon som del av finansieringen
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Økonomiske oversikter med noter

Note 8 Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond Regnskap 2012 Regnskap 2011

Inngående beholdning -136290173 -144 751459

Avsetninger i regnskapsåret -9850144 -6955726

Bruk i regnskapsåret 12732505 15417013

Utgående beholdning -133407812 -136290173

Disposisjonsfond Regnskap 2012 Regnskap 2011

Inngående beholdning -12392832 -17442832

Avsetninger i regnskapsåret O

Bruk i regnskapsåret 5050000

Utgående beholdning -12392832 -12392832

Bundne driftsfond Regnskap 2012 Regnskap 2011

Inngående beholdning -62188502 -67420091

Avsetninger i regnskapsåret -5302557 -4435423

Bruk i regnskapsåret 8295130 9667013

Utgående beholdning -59195929 -62188502

Ubundne investeringsfond Regnskap 2012 Regnskap 2011

Inngående beholdning -56585857 -57285857

Avsetninger i regnskapsåret -1 449925 O

Bruk i regnskapsåret 4437375 700000

Utgående beholdning -53598407 -56585857

Bundne investeringsfond Regnskap 2012 Regnskap 2011

Inngående beholdning -5122983 -2602679

Avsetninger i regnskapsåret -3097662 -2520303

Bruk i regnskapsåret O O

Utgående beholdning -8220645 -5122983
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Økonomiske oversikter med noter

NOTE nr. 9: Kapitalkonto

DEBET KREDIT

INNGAENDE BALANSE 148011 248,08

Salg av anleaasmidler
Av- og nedskrivnina av anleaasmidler 28 739 144,00
Aktiverina avanleaasmidler 81 246485,28

Oppskrivnina av utstvr, maskiner, transp.m.
Oppskrivina av fast eiend,om

Salg av aksjer Og andeler
Nedskriving av aksjer Og andeler 2000000,00
Kjøp av aksjer og andeler 1464261,00
Oppskrivning av aksier oa andeler
Aktivering av pensionsmidler 46 654 759,00

Mottatte avdraa på utlån 4716816,67

Av- og nedskrivnina Då utlån

Utlån 10 849 673,24

Oppskrivning lanasiktia aield 2062119,00
Oppskrivnina utlån

Bruk av midler fra eksterne lån 58411 686,51

Avdrag på eksterne lån 21 132587,30
Endring pensjonsforpliktelser 59986182,00
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpl. 821 605,00

UTGAENDE BALANSE 152621 460,72

SUM 309359 013,90 309359013,90
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Økonomiske oversikter med noter

NOTE nr. 10 Gjeldsforpliktelser - type gjeld og fordeling mellom långivere

31.12.2012 31.12.2011

Kommunens samlede låneoield 462143870 416864970
Fordelt oå føloende kreditorer:

KLP-Kommunekteditt 62060000 64200000
Kornmunalbanken 400083870 352664970

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 21131.000

Minste lovlige avdrag etter kl § 50 nr 7 utgjør kr 14 900 000

Det er i 2012 tatt opp følgende lån:

Kommunalbanken: 64.457.000,-

I tillegg tilovernevnte har kommunen en lånegjeld knyttet til videreutlånsordningen gjennom Husbanken på totalt 71 milL. kr.

påløpt gjeld i forbindelse med avvikling av Eiaveien 7B på 2 062.000

Gjeld vedrørende videreutlånsordningen dekkes gjennom tilsvarende.

Nytt lån til videreformidling i 2012 utgjør: 20.000.000,-

Note 11 Premieavvik og betydningen det har på kommunens arbeidskapital

Reglene om regnskapsføring av premieavvik, har over flere àr medført at den utgiftsførte
pensjonen blir lavere enn det som faktisk er betalt, ved at staten har innført et
kostnadskorreksjonselement i kommuneregnskapet.

Ved utgangen av 2012 har Fauske kommune opparbeidet et samlet netto premieavvik
pà 45,9 milL. kroner, d.v.s. som er utbetalt men enda ikke utgiftsført. Hele dette beløpet
er imidlertid 'belastet kommunens likviditet, siden det er utbetalt. Netto akkumulert avvik utgjør nà 45,9 milL. kr.
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Økonomiske oversikter med noter

Note nr 12 Selvkostområder.

Selvkostområde VANN Budsjett 2012 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Bruke rbetal inge r/salgsi nnte kt -13 63200 -13 913 591 -11786438

Direkte kostnader 840400 7651493 6177789

Indirekte kostnader 78500 442839 78500
Netto kapitalkostnader 659800 659800 457600

Overskudd +/underskudd - 215500 778741 -247649

Selvkostandel -86% -95% 114%

Disponering til (-l/fra bundet selvkostfond (+) 215500 778741 -247649

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområde Aviøp Budsjett 2012 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Bru kerbetal inge r/salgsi nntekt .784600 -7786876 -667400
Direkte kostnader 629800 5817225 4756918

Indirekte kostnader 36200 442838 82000
Netto kapitalkostnader 2311000 2311000 24000

Overskudd +/underskudd " 112500 784187 1302918

Selvkostandel -87% -91% -84%

Disponering til (-)/fra bundet selvkostfond (+) 1125000 784187 1302918

(alle beregninger eks mva)

i

i
i.

I

Selvkostområde RENOVASJON Budsjett 2012 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Brukerbetal inge r/salgsi nnte kt -218000 -230990 -218105

Direkte kostnader 21400 259807 47828

Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader

Overskudd +/underskudd - 28817 -170277

Selvkostandel -89% -456%

Disponering til (-)/fra bundet selvkostfond (+) -400 28817 -170277

(alle beregninger eks mva)

Selvkostområ~e SLAM Budsjett 2012 Regnskap 2012 Regnskap 2011

Bruke rbetal inge r/salgsi nntekt -511600 -615760 -518078

Direkte kostnader 511600 762355 514495

Indirekte kostnader
Netto kapitalkostnader

Overskudd +/underskudd - 0% 146595 -3583

Selvkostandel -100% -81% 112%

Disponeringtil (-l/fra bundetselvkostfond (+) 146595 -3583

(alle beregninger eks mva)
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Økonomiske oversikter med noter

Note nr. 13 Årsverk

2012 2011 2010

Antall faste årsverk (budsjett) 672 675 676,52

Antall ansatte
761 772 780

Antall kvinner 614 624 624

% andel kvinner 81 % 81 % 80%

Antall menn 147 148 156

% andel menn 19% 19% 20%

Antall kvinner ledende stilinger 6 7 11

% andel kvinner i ledende stilinger 40% 41 % 41 %

AntaJI menn i ledende stilinger 9 10 16

% andel menn i ledende stillnger 60% 59% 59%

2012 2011 2010
Antall deltidsstilinger

233 229 205
Antall ansatte i deltidsstillinger 402 390 357
Antall kvinner i deltidsstillinger

357 356 330
% andel kvinner i deltidsstillinger 89% 91 % 92%
Antall menn i deltidsstillinger 45 34 27
% andel menn i deltidsstillinger

11 % 9% 8%

Likestillng
Likestillng omhandler hvordan kommunen sikrer likeverdig behandling av kommunens ansatte uavhengig av
kjønn, funksjonsevne og kulturbakgrunn.

. Fauske kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver for både kvinner og menn i alle aldersgrupper, og
uavhengig av funksjonsevne og kulturbakgrunn.

. Fauske kommune skal sikre at alle ansatte gis mulighet til å utnytte sine ressurser og blir rettferdig
belønnet for dette.
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Økonomiske oversikter med noter

Note 14 Interkommunalt samarbeid regulert etter Kommunelovens § 27

Fauske kommune er vertskommune for følgende interkommunale samarbeid organisert etter kommunel. § 27:

Pedagogisk psykologisk tjeneste -Indre Salten (PPT -Indre Salten)

Følgende kommuner inngår i samarbeidet:
. Fauske kommune

. Saltdal kommune

. Sørfold kommune

. Steigen kommune

. Beiarn kommune

. Nordland Fylkeskommune

Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene: 7.904.000,-

Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK)
Følgende kommuner inngår i samarbeidet:

. Fauske kommune

. Saltdal kommune

. Sørfold kommune

. Beiarn kommune

. Røst kommune

Totale overføringsinntekter fra deltakerkommunene: 647.000,-
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Økonomiske oversikter med noter

Note 15 Interkommunalt samarbeid og eierskap

2012 2011 2010

KS 381000 370000 334000

Nordlandsmuseet 563550 545800 530000

Salten Regionråd 336170 330000 327000

Salten Friluftsråd 96560 93520 91000

Felles Ansvar i Salten 109040 106520 103710

Salten kultursamarbeid 62500 60750 57900

Sekretariat kontrollutvalg 121270 116000 110000

Salten Kommunerevisjon 1318900 1268000 1234000

RKK Indre Salten 704740 704740 682000

Karrieresenteret Indre Salten 96260 94500

PPT Indre Salten 3055321 2749000 2555100

Interkommunalt arkiv i Nordland 120000 110 000 103000

Salten interkommunale regnskapskontroll 647000 618000 422000

LVK 98500 98000 98000

Utmarkskommunenes. Sammenslutning 37500 37500 37500

Salten lUA (akutt forurensning) 33600 33600 33600

Salten Brann 8351374 8090000 7829000

Samordnet innkjøp i salten 442600 457000 301000

Samisk bokbuss 15000 15000 15000

Sceneinstruktøren Indre Salten 61541 22500 22500

Felles legevakt Fauske-Sørf inkL. AMK-sentral
.

3661807 3660000 3585000
Helse- og miljøtilsyn 356000 338000 343000

Krisesenteret i Bodø 594818 571 000 64000

Overgrepsmottak Bödø 256000 259000 228000

Sum 21521051 19278600 18624858
,

Note 16 Andre forhold

Avvikling av det kommunale eiendomsselskapet Eiaveien 7B

Det kommunale eiendomsselskapet Eiaveien 7B, ble etter formelt vedtak i selskapets generalforsamling sak 04/12
bestemt avviklet. Selskapet var 100 % eid av Fauske kommune.

Avviklingsregnskap datert 31.10.2012 viser at selskapet på avviklingstidspuntet hadde en negativ egenkapital på
2001 153 milL. kr.

Fauske kommune hadde på avviklingstidspunktet utestående en fordring på selskapet på til samten 2 003 856,56.
Dette er fordring på utlegg fra kommunen for å dekke løpende utgifter i selskapet, i hovedsak husleie i perioden
2009-2012, da selskapet ikke har hatt tilstrekkelige leieinntekter i påvente av endelig disponering av eiendommen.
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Økonomiske oversikter med noter

Tabellen viser utviklingen på kommunens fordring i perioden

Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
Ved avvikling 2011 2010 2009

2003856 1453856 1053856 413 856

Betydningen for Fauske kommunes regnskap 2012 er følgende

. Overtatt og aktivert langsiktig gjeld

. Overtatt og aktivert bygning etc.

. Tapsført fordring utlegg husleie

2.062.000,-
2.000.000,-
2.003.856,-
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1 Rådmannens årsberetning

1.1 Økonomi
Driftsregnskapet for 2012 legges fram med et positivt netto driftsresultat på kr 1 845202,46
og et regnskapsmessig merforbru på kr. 1 750 605,62.1

Bak disse tallene skjuler det seg et netto inntektsført premieavvik på 15,9 milL. kr.
Premieavviket er ingen reell inntekt, og må dessuten utgiftsføres over de neste L O årene.

Totalt er inntektsført premieavvik nå kommet opp i 45,9 mil. kr.

Tar vi i tilegg med at netto driftsresultat også inneholder inntektsført momskompensasjon fra
investeringer på L 0,9 mil. kr., ser vi at netto driftsresultat i realiteten er negativt med 24,9
mil. kr.

Dette er et meget svake tall som Fauske kommune ikke kan drifte med over tid.

Rådmannen har i flere år advar om en drift som er for høy i forhold til de reelle inntektene.
De siste årene har regnskapet likevel kommet ut i balanse ved å skyve framtidige
pensjonskostnader foran seg (inntektsføring av premieavvik), og ved bruk av
momskompensasjon fra investeringer i driften.

I årene framover vil disse forholdene begynne å virke i negativ retning. Fra og med 2014 vil
all momskompensasjon fra investeringer være borte fra driftsinntektene. Videre gir
akumulert inntektsført premieavvik på 45,9 milL. kr en ekstra kostnad på over 4 mil. kr pr. år

de neste 10 årene.

Regnskapet for 2012 viser at en ikke har klart å oppnå nødvendige kutt i driften som det var
lagt opp ti i budsjettet. Utfordringene med stort vikarbru er ikke løst. Når det i tilegg endte
opp med betydelig merforbruk både på pensjon og kjøp av varer og tjenester, ble
sluttresultatet betydelig svakere enn det som prognosene på høsten indikerte.

A skape en "sun" kommuneøkonomi er ikke gjort på et år. Det er imidlertid helt avgjørende
at det nå tas grep for å få til en økonomisk drift som er forsvarlig over tid. Tidligere års
erfaringer viser at generelle kutt etter ((ostehøvelprinsippet)) ikke gir ønsket effekt, så lenge
den reelle aktiviteten ikke reduseres.

Etter rådmanens oppfatning er det ikke mulig å gjennomføre en omfattende driftstilpasning
uten at det også vil måtte påvirke dagens tjenestenivå. Således vil både brukere og ansatte
måtte merke at aktiviteten må justeres ned

Det er på det rene at den generelle budsjettdisiplinen i Fauske kommune over år ikke har vært
tilfredsstilende. Nødvendige innskjerpelser på dette området blir nå innført.

l Forslçellen på disse to resultatbegrepene er at detførste viser resultatfør såkalte interne

jìnansieringstransaksjoner som består av overføring til investeringsregnskap samt bruk og avsetning av fond.
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1.2 Driftsregnskapet

Driftsregnskapet viser et betydelig svakere resultat enn budsjettert. Resultatet for
driftsenhetene viser et merforbru på 29,4 milL. kr. Tabellen nedenfor viser netto merforbruk
på driften av enhetene og hvordan dette er dekket inn.

Tabell 1 Drifen av enhetene -avvik budsjett 2012 (Tall i hele 1000)
Regnskap Buds(end) Awik

2012 2012

FAST LØNN 288419 287488 931

Netto Vikarutgifter inkL. kjøp av eksterne vikartjenester og ref sykepenger 22835 7402 15433

OVERTID 3471 1793 1678

ANNEN LØNN OG GODTGJØRELSER 20803 23468 -2665

SOSIALE UTGIFTER (Pensjon, Arbeidsgiveravgift mm) 78790 68879 9911

KjØP SOM INNGÂR I KOMM. TJENESTEPROD. 97232 88276 8956

KjØP SOM ERSTATIER KQMM. TJENESTEPROD. 61560 56491 5069

OVERFØRINGSUTGIFTER 43471 43084 387

NETIO FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 1623 -655 2278

Sum utgifter 618204 576226 41978
-

BRUKERBETALINGER, SALGS OG LEIEINNTEKTER "49074 -46718 -2356

OVERFØRINGSINNTEKTER Ex syke og fødselspenger -44966 -38360 -6606

STATSTILSKUDD, TILSKUDD FRA KOMMUNER OG PRIVATE -4901 -2589 -2312

INTERNKJØP/INTERNSALG NETIO -3146 -1912 -1234

:Sum inntekter -102087 -89579 -12508

TOTAL T 516117 486647 -29470

Tabell 2 - Fellesområder inndekking merforbruk enheter (Tall i hele 1000)
Avvik

DRIFTEN AV ENHETENE 29470
FELLESOMRÂDER:

Ikke fordelt generelt innsparingskrav 5000
Rammetilskudd/skatt på formue og inntekt -5312
Netto renter og avdrag -1065
Andre generelle statstilskudd -2200
Netto premieavvik pensjon -15903
Div. fellesposter -2753
Momskompensasjon investeringer (andel ikke tilbakeført investeringsregnskap) -4393
Netto interne finansieringstransaksjoner ansvar 9000 -1095
Sum udekket resultat 2012 1749
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1.3 Nærmere om avvik budsjett regnskap

Driften av enhetene

Netto Vikarutgifter inkl. kjøp av eksterne vikarutgifter og ref. sykepenger

Netto merforbru på vikarutgifter og overtid utgjør brutto 17,1 milL. kr. kr. Av dette står
Helsetunet for 5,2 milL. kr., Hjemmetjenester 3,7 og Skole 4,9 mil. kr., for det vesentligste av
merforbruet. Merforbruk knytet til kjøp av eksterne vikarjenester utgjør 4,8 mil. kr. av det
samlede merforbruet.

Sosiale utgifter

Det store merforbruet på pensjon har to forklaringer. Delvis skyldes det at utgiftene ble ca. 5
milL. kr. større enn beregnet i budsjett, resten ca. 3 milL. kommer som en konsekvens av det
store merforbruket på vikarutgifter. Merforbru på arbeidsgiveravgift har sammenheng med
merforbruk vikartgifter.

Budsjettering av pensjon bygger på visse forventinger om kommende års lønnsoppgjør.
Fasiten er ikke kjent før året etter. Da budsjettet ble laget ble det lagt inn en prognose som lå
noe under det KLP hadde beregnet. Dette med bakgrunn i at KLPs første prognose året før
viste seg å være for pessimistisk i forhold til den reelle lønnsveksten. Det viste seg at det
endelige oppgjøret ble bedre enn noen hadde forutsett, noe som medførte et relativt stort
avvik.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
De største avvikene vedrører matvarer, medisiner energi, driftsavtaler/lisenser EDB, matvarer,
drifttransportutgifter.

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Merforbruk gjelder i hovedsak etterbetaling vedr. en klagesak 2010 til ikke-kommunale
barehager, samt betaling gjesteelever i andre kommuner.

Overføringsinntekter/tilskudd
Merinntekter gjelder i hovedsak div. ikke budsjetterte prosjekttilskudd vedr helse og omsorg
samt skoler.

Internkjøp/internsalg
Internjøp og internsalg er ikke reelle utgifter eller inntekter, men kun en omfordeling mellom
de ulike resultatenhetene. Netto merinntekt på denne posten kommer til fradrag på
merforbruket på de ordinære utgiftspostene.

Fellesposter

Renter og avdrag
Mindreforbru skyldes en lavere snittrente på kommunens låneportefølje

Skatt og rammetilskudd
Skatt og rammetiskudd hører tett samen. Hvis kommunen får større skatteinntekter enn
gjennomsnittskommunen fører dette i utgangspuntet til trekk i rammetilskuddet og omvendt.
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Merinntekt i forhold til budsjett utgjør 5,3 mil. kr., skyldes at kommunene også for 2012 fikk
beholde en del av merinntekt for skatt.

1.4 Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på 11,1 milL. kr. Udekket beløp er
investeringsutgifter utover det kommunestyret har vedtatt finansiert i budsjett.

1,4 milL. kr. av udekket beløp gjelder avsetning til tomtefondet for solgte boligtomter.
Denne avsetningen skulle egentlig vært strøket som følge av udekkede beløp på andre
prosjekt, dette ble ved en inkurie ikke gjennomført.

De udekkede beløpene forøvrig vedrører i all hovedsak følgènde prosjekter:

Tabell 3 - Prosjekter/områder med udekkede beløp

Prosjekt Udekket beløp

Kommunale veger og gater 670555
Bygg/eiendom 978556

. 
Boliger Rusomsorg 1535874
Kulturhus 341945
Kunstgressbane Valnesfjord 2234919
Erikstad Kirkegård 5099481

. Når det gjelder Bygg/eiendom er det et merforbruk som skyldes ekstraordinære utbedringer
på svømmehallen på gru av fuktskade. Dette beløper seg til 578.000,-. Resterende udekket
beløp skyldes at budsjettert overføring av momskompensasjon fra drift, på grun av for svak
driftsresultat i 2011 og 2012 ikke har latt seg overføre.

Kunstgressbane Valnesfjord skal delvis finansieres med spilemidler. Disse utbetales
fortløpende etter hvert som prosjektene rykker fram på prioriteringslistene. I mellomtiden må
kommunen forskuttere beløpet.

For Rusboliger skyldes udekket beløp i hovedsak at budsjettert overføring av
momskompensasjon fra drift, på gru av for svakt driftsresultat i 2011 og 2012 ikke har latt
seg overføre.

Når det gjelder Erikstad kirkegård er det som tidligere rapportert, betydelige overskridelser i
forhold til budsjett. Dette vil bli behandlet i egen sak som skal framlegges for kommunestyret.
For øvrig er det også her udekket beløp som skyldes manglende overføring av budsjettert
momskompensasjon fra driftsregnskapet i 2011 og 2012.

Utgiftene til utredning kulturhus var forutsatt dekket av frigjorte midler fra drift. På gru av
for svakt driftsresultat har ikke dette latt seg overføre.

Merforbru kommunale veger og gater skyldes som følger:
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. Vei Finneidlia.

Rognveien fra Sjåheia til Finneid skole fikk tidelt en rame på kr. 5 milL. inkL. mva.
Ramen var ca. 1,9 milL. under kalkulert budsjettpris. Enhet VVA valgte å fullføre
prosjektet ved å asfaltere og montere gatelysene ferdig slik at veien kunne tas i bruk i
sin helhet. Overforbruk kr. 0,194 milL.

. Fortau Grønåsveien.

Første byggetrinn til prosjektet fortau Grønåsveienfra Hauanbrua til krsset
postterminalen var kalkulert til kr. 1,6 milL. inkL. mva. Det ble besluttet at det ikke var
hensiktsmessig å avslutte arbeidet mot vinteren ved at muren mot postterminalen var
halvferdig, og dermed ikke fylt tiL. Fortauet blir etter planen ferdig anlagt i 2013 med
kantstein og asfalt. For at sluttresultatet skal bli av god kvalitet var dette helt
avgjørende å få fullført tilfyllingen i 2012 for å ungå setninger. Med bakgru i å
styrke trafikksikkerheten ble det anlagt gatelys langs traseen. Dette kunne vært utsatt
til 2013. Overforbru kr. 0,343 milL.

. Opprusting Bringsliveien.

Kalkulasjonen for å ferdigstile Bringsliveien på kr. 0,9 mil. ble gjort før rameavtale
ble inngått med entreprenør. Rammeavtalen viste seg å være dyrere enn

erfaringstallene fra lignete arbeid fra tidligere år. Dette medførte et overforbruk på kr.

0,18 mil.

1.5 Nøkkeltall/analyse

De mest sentrale indikatorene er:

. Netto driftsresultat/resultatgrad

. Langsiktig gjeld

. Likviditet

. Egenkapital (Fondsbeholdning)

1.5.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat viser hva kommunen har igjen til avsetninger og investeringer og er et
mål på den økonomiske handlefrihet

Regnskapet for 2012 viser et positivt netto driftsresultat på 1,8 mil. kr. Deles netto
driftsresultat på driftsinntektene fremkommer netto resultatgrad som er et mye benyttet
nøkkeltall for å vudere en kommunes økonomi. Netto driftSresultat skal dekke nødvendige
avsetninger til senere år og eventuell egenfinansiering av investeringer.

Ti b II 4 (J 'kl' l d (T II . hIl 000)a e -. ' tvi mg res u tatflra, a i e e

Netto Resultatgrad 2012 2011 2010 2009

Sum driftsinntekter i regnskapet 687856 648627 614089 618873

Netto driftsresultat i regnskapet 1845 -7009 1770 32987

Netto resultatgrad 0,27% -1,08 % 0,29% 5,33%
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Figuren ovenfor viser utviklingen i netto resultatgrad de'siste 3 årene basert på
regnskapstallene uten korreksjon for premieawik om momskompensasjon fra investeringer.

1.5.2 Analyse av netto driftsresultat
For å få et mer riktig bilde av driften, er det nødvendig å se bort fra en del regnskapsposter
som påvirker driftsresultatet, men som ikke bør være med når en betrakter den ordinære
driften av kommunen. Følgende poster må det korrigeres for:

. Inntektsført premieavvik på pensjon

. Inntektsført verdistigning /verdireduksjon på verdipapirer

. Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet

Ut fra de vurderinger som er gjort ovenfor kan vi sette opp følgende tabell som viser
korrigerte driftsinntekter/utgifter og korrigert netto driftsresultat.

Tabell 5 - Korrigert netto driftsresultat (Tall i hele 1000)
2012 2011 2010 2009

Sum driftsinntekter i regnskapet 687856 648627 614089 618873

Netto driftsresultat i regnskapet 1845 -7009 1770 32987

Netto resultatgrad før korrigering 0,27% -1,08 % 0,29% 5,33%

Inntektsført positivt netto premieavvik -15903 -424 -4855 -948

Inntektsført verdistigning verdipapir -6497 -18500

KostnadsfØrt verdireduksjon verdipapir 3100 O

.

Inntektsført momskompensasjon fra investeringer i drift -10900 -6794 -1778 -4071

Korrigerte driftsinntekter 661053 644509 600959 595354

Korrigert netto driftsresultat -24958 -11127 -11360 9468

Korrigert netto resultatgrad -3,78 % -1,73 % -1,89 % 1,59%

Når netto driftsresultat er korrigert for de ovemevnte elementer ser vi at det korrigerte netto
driftsresultatet er negativt med 24,9 milL. kr. Dette er alvorlig og gir en klar bekreftelse på at
driften er i ubalanse.

Negativ resultatgrad over tid tærer på egenkapìtal og likviditet og gjør kommunen og øker
risikoen for at det opparbeides udekkede underskudd.

Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren anbefaler en resultatgrad over tid på 3,0 -3,5
% for at kommunen skal ha nødvendig handlefrihet og kune bevare formuen.

8



Driftsutgifter vs. driftsinntekter

Figur 1 Margin drifsinntekter ~ drifsutgifer
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Figuen over ilustrerer en utfordring for Fauske kommune. Med untak for 2008 lå marginen
mellom driftsinntekter og driftsutgifter på over 20 milL. kr. i perioden
2005~2009. I de seneste årene er denne marginen borte. Det er på det rene at kommune~Norge
ikke har fått kompensert fullt ut for den reelle inntektsveksten, samtidig har Fauske kommune
ikke klar å tilpasse driften i forhold til dette.

1.5.3 Likviditet
Kommunens likviditet* avgjør i hvilken utstrekning kommunen evner å dekke sine kortsiktige
betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller, med andre ord om kommunen er i stand til å
betale lønn til sine ansatte og betale regninger fra sine leverandører etter hvert som de
forfaller.

Det er vanlig å skile mellom langsiktig likviditet (Likviditetsgrad 1) og kortsiktig likviditet
(Likviditets grad 2).

Den langsiktige likviditeten tar hensyn til at kommunen har en del poster i balansen som kan
omgjøres til likvider. Eksempelvis er plasseringer i finansielle papirer definert som
omløpsmidler, men disse blir ikke tilgjengelig som betalingsmidler (penger) før de selges.
Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2. For 2012 er den 2,30.

Tabell 6 ~ Likviditetsgrad 1

Likviditetsarad 1

2012 2011 2010 2009

Omiøpsmidler/kortsiktig gjeld 2,30 2,33 2,21 2,05

Likviditetsgrad 2 (driftslikviditetsandelen) tar hensyn til at ikke alle omløpsmidler er
tilgjengelig til en hver tid. Det er derfor justert for kommunens finansplasseringer og ubrukte
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lånemidler. Dette nøkkeltallet bør som. tommelfingerregel være større enn 1, tabellen
nedenfor viser at den for 2012 er på 0,59.

Likviditetsgrad 2 er som nevnt innledningsvis det nøkkeltallet som gir best informasjon over
likviditetssituasjonen på kort sikt. Den viser at den likvide situasjonen for tiden er betydelig
svekket sammenlignet med de 3 foregående år. .

Tabell 7 - Likviditetsgrad 2

Likviditetsarad 2

2012 2011 2010 2009

Mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld 0,59 1,04 1,15 1,60

*Omløpsmidlene er korrigert for balanseførte positive premieavvik, som nevnt tidligere ikke er en reell
fordring. Kortsiktig gjeld er korrigert for balansefØrt inntekt fra salg kvotekraft 2008, som etter pålegg fra
Fylkesmannen skal inntektsføres over 10 år. Posten utgjør pr. 31.12.201054,3 milL. kr, og er heller ikke en reell
gjeldspost i forhold tillikviditetsvurderingene.

Likviditetsgrad 1 og 2 viser kun et ((øyeblikksbilde)) av situasjonen pr. 31.12 For å få et mer
utdypende bilde av situasjonen er det mer interessant å se på hvordan beholdningen på hoved
foliokonto (den konto som brukes til alle inn og utbetalinger i kommunen).

Tabellen nedenfor viser at beholdningen svinger fra positiv beholdning på 59 milL. kr. i mai til
en negativ beholdning på 45 mil. kr. i november (trekk på kassakreditt).

Figur 2 Utvikling likviditet
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Tabellen viser videre at på store deler av høsten var likviditeten så svak at kassakeditt måtte
benytes for å dekke løpende forpliktelser. Dette til tross for at tiltak ble satt i verk for å styrke
likviditeten ved blant anet å realisere andeler i aktiv forvaltning med 25 milL. kr.

Of. Kotnunestyre-sak 095/12).
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Figur 3 Utvikling trekk kassakreditt 2010-2012(Tall i hele 1000)

Trekk kassakreditt 2010-2012

~~ ~~Ç) ",Ç) ",Ç) ')~~ Ç) ~ ~,~') ~') ')'V ~~ ~ ,,')Ç) ,l ,l , 'V "Ç) ~') ,,')')~ ",'V. ",Ç) "v it' ;\' ~.. 'o v 'V "v~v ~' ~ ~ v ~". s.t¿ v ~ .~ . v~ R R ~ ~, ~ ~ ~ ~ ~

~') ~')

rt ",Ç) ')~ t¿' ~') y ')~ ~ ~'V ",Ç) ~') ~v
~..t¿ s.t¿ ~'b ~'o .~'V . 'V

'ot¿ ~o .~'\ R?i R?i .N

~'"",Ç)

~ t¿~ ~~t¿ s.t¿
'ot¿-Q ~o

10

-5000
-10 000

-15000
-20000
-25000
-30000
-35000

Tabellen over viser at behovet for trekk på kassakeditt har økt betydelig fra 2010 til 2012.

Total utgift for trekk på kassakeditt i 2012 beløp seg til 279 000 kr. Tilsvarende beløp for
2011 var på 125 000 kr. Trekkgrense for kassakeditt ble søkt og innvilget økt fra 40 til 60
mil. kr. i 2012.

. 1.5.4 Lånegjeld

Rente og avdragsbelastning som andel av brutto driftsinntekter

Tabell 8 - Andel renter og avdrag av brutto drifsinntekter (Fall i hele 1000)
2012 2011 2010 2009

Korrigerte brutto driftsinntekter* 660972 641409 605581 613854
Rente og avdragskostnad 34161 32339 26271 35282
Rente og avdragskostnads andel av brutto driftsinntekter 5,17% 5,04% 4,34% 5,75%

*Korrigert for inntektsført premieavvik og inntektsført momskompensasjon fra investeringer

Tabellen over viser kommunens renter og avdrag som andel av brutto driftsinntekter.

Tabellen viser at samlet kostnad til renter og avdrag har økt fra 26,2 mil. kr i 2010 ti 34,4

mil. kr. i 2012. Fortsatt er ikke lånegjelda til Fauske kommune spesielt høy i forhold ti resten
av kommune-Norge. Utfordrìngen med forventet økt lånegjeld i årene som kommer, er at
disse må dekkes innen eksisterende drift. Når dagens drift ikke er i balanse sier det seg selv, at
økt lånegjeld vil øke ubalansen yterligere, hy-is ikke øvig driftsnivå reduseres.
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1.5.5 Fondsbeholdning

Tabell 9 - Oversiktfondsbeholdning (fall i hele 1000)
Regnskap 2Q12 Regnskap 2011 Regnskap 2010 Regnskap 2009

Disposisjonsfond 12393 12393 17443 4843

Ubundhe investeringsfond 53598 56586 57286 54078

Sum frie egenkapitalfond 65991 68979 74729 58921

Bundne driftsfond 59196 62188 67420 57516

Bundne investeringsfond 8221 5123 2602 801

Sum bundne egenkapitalfond 67417 67311 70022 58317

Sum egenkapitalfond 133408 136290 144751 117238

Frie fondsmidler
Disposisjonsfond skal bestå av midler avsatt i drift og kan fritt disponeres både i drifts og
investeringsregnskapet.

Pr. 31.12.2012 er det til samen 12,4 milL. avsatt på disposisjonsfond.

Ubundne investeringsfond er fond som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i
investeringsregnskapet.
Pr. 31.12.2012 er beholdningen 53,6 mil. kr.

Bundne fondsmidler
Består av bundne driftsfond og bundne investeringsfond. Felles for disse er at de er bundet
opp av eksterne aktører i form av tilskudd øremerkede midler og gaver. Midlene kan ikke
benyttes fritt av kommunen men kun benytes til de formål de er bestemt for. Pr. 3 L. 12.2012
består bundne driftsfond av 59,2 milL. kr. (herav hjemfallsfondet 32,1 mil. kr. og næringsfond
5,7 mil. kr.) Bundne investeringsfond utgjør 8,2 mil. kr og består i hovedsak av
ekstraordinære nedbetalinger fra kunder på Husbankens formidlingslån.
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2 Enhetenes årsmelding 2012

Tabell 1 O - Oversikt avvik budsjett - regnskap 2012 for resultatenhetene (Tall i hele 1000)

Regulert Budsjett Regnskap Avvik

Politisk organisering/virksomhet 8565 8033 -532

Rådmannens stab 39679 41420 1741

Kultur 11668 11336 -332

Veg og gatelys 8249 6957 -1292

Bygg/Eiendom/Idrett 39836 40820 984

Plan/utvikling 4536 4576 40

Fauske Storkjøkken 2905 3666 761

Skole 104749 111358 6609

Barnehage 55996 5909: 3096

Fauske Helsetun 57043 64739 7696

Hjemmetjenester 50535 59784 9249

Helse 30343 28886 -1457

MiljØ og habilliteringstjenesten 17606 18568 962

NAV Fauske 15785 15330 -455

Barn/familieenheten - Fauske familesenter 28601 29556 955

Integreringsenheten 10484 11929 1445

Totalt 486580 516050 29470

Tabellen over viser en samlet oversikt over enhetenes resultater for 2012. Nedenfor følger en
kort gjennomgang av den enkelte enhet.

2.1 Politisk organisering

Figur 4 - Politisk organisering
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KOMMUNESTYRE

I 2012 besto kommunestyret av følgende 31 representanter:

Alt for innbyggerne:
1. Bjørn Inge Gabrielsen

Sosialistisk Venstreparti:
L. Ole Tobias Orvin

Arbeiderpartiet:
L. Siv Anita J. Brekke (ordfører)
2. Tom Vidar Karlsen
3. Trine Nordvik Løkås
4. Ottar Skjellhaug

5. Ane Grethe Lund

6. Linn Norman Godtfredsen
7. Bernt-Gøran Lund
8. Steffen Halsbakk
9. Gøran S. Indregård
10:Lisbeth Kvæl
11.Eirik Barstrand

Venstre:
L. Ame B. Vaag

Felleslista:
L. Jørn Stene
2. Hege Harsvik
3. Kjetil Sørbotten
4. . Nils-Christian Steinbak
5. Kjell i. Eilertsen

Fremskrittspartiet:
1. Kenneth Svendsen
2. Marit Stemland
3. Dag-WilyNyrud
4. Liv-Marit Tverå

Høyre:
1. Ronny Borge (varaordfører)
2. Art Pedersen

3. Hege E. Larsen

4. MarÌane Tverå

5. Harald Jøstensen

6. Hans Henrik Holmvik

Kristelig Folkeparti:
1. Ingelin Noresjø

Rødt:
1. Per-Gunnar Kung Skotåm
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Kommunestyret behandlet, i løpet av 2012, 107 saker, samt 6 interpellasjoner og 7 grugitte
spørsmål,

KONTROLLUTVALG

Kontrollutvalget består av følgende 5 representanter:

1. Nils Christian Steinbak, leder
2. Harald Jøstensen, nestleder

3. Gøran Indregård
4. Svanild Wenche Setså

5. Liv-Marit Tverå

(FL)
(H)
(AP)
(AP)
(FRP)

Kontrollutvalget behandlet, i løpet av 2012,25 saker.

FORMANNSKAP

Formanskapet består av følgende 9 representanter:

'1. Siv Anita Johnsen Brekke, ordfører (AP)
2. Ronny Borge, varaordfører (H)
3. Hege K. Harsvik (FL)
4. Tom Vidar Karlsen (AP)
5. Hege Elisabeth Larsen (H)
6. Trine Nordvik Løkås (AP)7. Jørn Stene (FL)
8. Kenneth Svendsen (FRP)9. Arne B. Vaag (V)
Formanskapet behandlet, i løpet av 2012, 119 saker samt 8 saker som partssammensatt
utvalg og 7 saker som klagenemnd.

DRIFTSUTVALG

Driftsutvalget består av følgende 9 representanter:

1. Arnt Pedersen, leder
2. Anne Grethe Lund, nestleder
3. Eirik Barstrand
4. Hilde Dybwad
5. Bernt Gøran Lund
6. Marit Stemland
7. Jørn Stene

8. Marit Sørensen
9. Mailen F. Toften

(H)
(AP)
(AP)
(AP)
(AP)
(FRP)
(FL)
(FL)
(H)

Driftsutvalget behandlet, i løpet av 2012,67 saker.



PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG
Plan- og utviklingsutvalget består av følgende 9 representanter:

l. Ottar Skjellhaug, leder

2. Jane Hatlebrekke, nestleder

3. Linn Norman Godtfredsen
4. Vigdis Kristensen

5. Kathrine Moan Larsen
6. Erling Palmar
7. Kai Inge Sletvold

8. Kjetil Sørbotten
9. Ari Tollånes

(AP)
(AP)
(AP)
(H)
(FL)
(KR)
(FRP)
(FL)
(H)

Plan- og utviklingsutvalget behandlet, i løpet av 2012,87 saker.

Tabell11- Utgifter og inntekter 2012 politisk enhet (Tall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter '" 8 706316 8133916 -572400

Inntekter ** -141500 -100528 40972

Netto 8564816 8033388 -531428

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklariiig økonomisk resultat:
. I hovedsak skyldes mindreforbruet mindre utbetalinger vedr. tapt arbeidsfortjeneste

enn budsjettert.
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2.2 Rådmannen

Enheten har i 2012 bestått av følgende underområder: Strategisk ledergruppe (rådmann),
økonomiavdeling/skatt, lønnpersonalavdeling, IKT/lnnjøp, servicetorg, folkehelse og
omstilingsleder, samt brukerkontoret og samandlingsreformen.

Tabell 12 - Utgifer og inntekter 2012 rådmannen (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter '" 50800 177 54047801 3247624

Inntekter "'* -11121000 -12627822 -1506822

Netto 39679177 41419979 1740802

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599,1900-1999. Eks 1710-1713

Utgiftene til samandlingsreformen har egentlig ikke noe med driften av rådmanens stab,
slik at området rådmanen behandles todelt.

2.2.1 Rådmannens stab.

Skal være behjelpelig med å tilrettelegge, veilede og føre oversikt og kontroll med
ansvarsområdene til administrativ og politisk ledelse, samt resultatenhetene. Gjennom det
nyopprettede bruerkontoret gjennomføres behovsvurderinger og tildeling av hjemmehjelp og
institusjonsplasser. Brukerkontoret følger også opp samandlingsreformen mot sykehuset.

Tabell 13- Utgifer og inntekter 2012 rådmannens stab (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 41750177 4274264 992467

Inntekter "'* -11121000 -12611806 -1490806

Netto 30629177 30130838 -498339

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Mindreforbru skyldes i hovedsak mindreforbruk ved økonomiavdelingen og brukerkontoret
pga ledighet i stiling i en periode.

Utfordringer:
. Oppfølging av nyorganisering i samhandlingsområder

. Økonomisk oppfølging av resultatenhetene

17



Sykefravær
Figuren nedenfor viser det totale sykefraværet i 2012 samenlignet med 2011. Med untak
for november og desember ser vi at utviklingen har vært negativ i 2012. Mens gjennomsnittet
lå på 8,9 % i 2011, endte det på 9,9 % i 2012. I forhold til fastsatt mål for kommunen på 7 %,
er dette målet ikke nådd.

Figur 5. Utvikling sykefravær
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Tabell 14 - Fordeling kvinner/menn i lederstilinger

Type lederstilling Antall totalt Kvinner: % - andel Menn: % - andel

Rådmann/ kommunalsjefer 3 O O 3 100

En h etsledere/ se ksjonsl ed ere 18 7 39% 11 61%

Folkehelsearbeid
Lov om Folkehelsearbeid trådde i kraft 01. 01. 2012. Den legger føringer for kommunens
folkehelsearbeid. Kommuneplanens samfusdel har tydelig visjon, mål og strategi knytet til
folkehelse.

Fokusområdene i 2012 har vært knytet til vedtatt plan: "Fra programnotat til handling".
Planen omhandler:

1. Foreldrestøte,

2. Helsefremmende barehager,

3. Helsefremmende skoler,
4. Aktiv i Fauske,

5. Aktive bo og nærmiljø,

6. Næringsliv og arbeidsliv.
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Barn, unge og foreldre er satsning frem mot 2014. Ved slutten av 2012 er en kommet langt i
forhold til foreldrestøte. Det er satset på foreldreveiledningsprogrammet ICDP til alle som
arbeider med bar og unge i Fauske og til foreldre. Spesielt barnehagene er kommet godt i
gang i forhold til kosthold, fysisk aktivitet og psykisk helse.
Samarbeidet med ana.relinjetjenesten har ført til utarbeidelse av nye modeller, blant anet
"Familemøtet". Kultur har gjort en betydelig innsats i forhold til "Aktiv i Fauske".

Frisklivssentralen arbeider med helsesamtaler og oppfølging av personer som er henvist fra
lege eller andre, og har knytet til seg flere ulike aktivitetsgrupper som drives av frivilige. Det
er et behov for utvidelse av Frisklivssentralen til også å otnandle psykisk helse.

2.2.2 Samhandlingsreformen

Satnandlingsreformen omfatter medfinansiering og utskrivningsklare. Det ble i budsjettet
2012 budsjettert med 9 mil. kr som skulle dekke kostnadene til samhandlingsreformen. I
rammeoverføringen var Fauske kommune tildelt 11,8 milL. kr til dekning av
samandlingsreformen. Avviket på 2,8 milL. kr. fra det som var tildelt var den forutsatte
effektiviseringen en skulle oppnå i Fauske kommune. Videre er en i rammen tidelt 1,6 mil.
kr for pr år i en tre årsperiode som en overgangsordning.

Tabell 15 - Utgifter og inntekter 2012 samhandlingsreformen (Tall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 9050000 11305157 2255157

Inntekter ** - -16016 ~16016

Netto 9050000 11289141 2239141

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger kntl710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Målet for sentrale myndigheter og for Fauske kommune har vært at pasienter som er
utskrivningsklar fraNordlandssykehuset skal få tilbud i kommunen så raskt som mulig. I
perioden januar til april var a.et flere pasienter som måtte vente mange døgn på
Nordlandssykehuset før et forsvarlig tilbud var på plass.

Medio april 2012 var 3 nye kortids/avlastningsplasser på plass. Dette har påvirket
pasientflyten positivt, og redusert utgiftene for utskrivningsklare pasienter til et minimum. Fra
oktober mnd. ble antall institusjonsplasser redusert p.ga. at Sagatun måtte stenge. Dette førte
igjen til flere pasienter måtte vente på Nordlandssykehuset før tilbud var klar i kommunen.

Utgiftene til utskrivningsklare pasienter er på et forventet nivå, mens utgiftene til
medfinansiering er høyere. Den største utfordringen er knytet til medfinansiering og det er fra
flere hold tvil om samandlingsreformen er fullfinansiert på dette området. Regnskapet for
2012 er avsluttet, men den endelige avregningen for 2012 blir gjennomført i april 2013.

Medisinsk medfinansiering ligger an til en økning i forhold til 2010 på 22 %. Dette gir en
snittkostnad pr. innbygger på 1 101 kr. For samenligning så ligger Nordland fylke på et
gjennomsnitt på 1 176 kr. og vår KOSTRA gruppe på 1 111 kr. Våre nabokommuner Saltdal
ligger pål 224 kr. og Sørfold på 1 270 kr. pr. innbygger. Påvirkning rundt Medisinsk
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medfinansiering kan komme gjennom etablering av Øyeblikkelig Hjelp plasser, som vil søke
å unngå innskriving til Nordlandssykehuset, samt eierskap til dette gjennom fastleger og
vakthavende leger.

Tabell 16 - Rammeoverføring og regnskap samhandlingsreformen 2012 rådmannens stab

(Fall i kr)
Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Tildelt rammeoverføring 11874466 11289141 -585325

Det viser seg at det var optimistisk å anta en effektivisering av områdene knytet til
samhandlingsreformen. Dersom en ikke hadde lagt inn en effektivisering i forhold til
rammeoverføringen vile en gått med et mindreforbru på 0,6 mil. kr.
Totalt var det 13,5 milL. kr. som var inkludert i rammeoverføringen for å dekke alle utgifter,
inkL. overganger ved innføring av samhandlingsreformen. I tilegg ble det vedtatt å øke
bemanningen med 6 årsverk på sykehjemmet for å imøtekomme utfordringene med
satandlingsreformen. Dette ble beregnet til 3 mil. kr.

Tabell 17 - Totale kostnader samhandlingsreformen 2012 (Fall i kr)

Budsjett samhandlingsreformen 2012 9050000

Forventet effektivisering 2824466

Overgangsmidier 1631000

Totalt i rammeoverføring 2012 13 505466

Regnskap samhandling 11289141

Utgifter sykehjem 3000000

Sum utgifter samhandlinng 2012 14289141

Avvik iforhold til rammeoverføring 783675

Dersom en hadde håndtert samandlingsreformen uten å tilføre ekstra ressurser til
sykehjemmet, vile rammeoverføringen ha dekt kostnadene til satandlingsreformen for

Fauske kommune. Satsningen som Fauske Kommune har gjort gjennom investering og
økning av ressurser i forbindelse med Samhandlingsreformen har påvirket det arbeidet som
gjøres i kommunen. Områdene som dette gjelder er utskrivningsklare pasienter,
kortidsplasser og avlastning. Avkastning på økte årsverk på sykehjemmet vil kune gi bedre
effekt når en etablerer systemer for øyeblikkelig hjelp internt i kommunen.
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2.3 Kultur

Enhet kultur skal legge til rette for et aktivt kulturliv, og et kulturilbud preget av mangfold og
kvalitet. Videre å legge til rette for et bredt spekter av kulturirksomhet, slik at alle får
mulighet til å delta og oppleve mangfoldet av kulturuttrykk.

Tabell 18 - Utgifer og inntekter 2012 enhet kultur (Fall i kr)

Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 14743375 16221256 1477 881

Inntekter ** -3075100 -4885076 -1809976

Netto 11668275 11336180 -332095

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
. Fauske kinos inntekt gjorde alene 60 % mer enn budsjettert inntekt, da dette er videresalg av

biletter for lag og forening.

. Salg av tjenester til lag og foreninger (bilettsystem), genereres inn i driftsbudsjettet, og mye
av regnskapsmessig avvik på utgiftssiden skyldes den overføringen som går til dette.

Oppnådde resultater i 2012
. Økt utlån biblioteket på 9,7 % i forhold til20l L

. Økt besøk kino på L 0,3 % i forhold til 20 L i

. Økt oppslutning ungdomsklubb på 13 % i forhold til20L l

. Økt aktivitet kulturskole - nye tilbud og fått realisert Døråpner'n som gjør at

((kulturskoletimen i grunnskolen)) som er pålagt fra høsten 2013 kan iverksettes umiddelbart.

. Økt andel frivilig i arbeid via Friviligsentralen.

. Økt samarbeid med frivilige på flere områder, og andre samarbeidsparere.

Utfordringer:
2012 har vært preget av at vi over hele linja har hatt et høy aktivitetsnivå. Langvarig
sykefravær i kulturskole skaper dessverre ustabilitet, og er med på å gjøre kulturskoIen sårbar.
Vi håper at dette løses i løpet av 2013.

Kinodrift i et bygg som er flyttet ut av gir utfordringer. Det har vært mange utfordringer på
bygget, med vare, ventilasjon og vaninntrenging. Sikkerhetsmessig er dette også

utfordrende. Det samie gjelder innenfor kulturskole, hvor undervisning i dag foregår i
kontorbygg uten lydisolerende tiltak. Dette betyr at undervisningsmessig gevinst på
samarbeid mellom lærere forsvinner.

Prosjektet ((Fritid med bistand)) har avdekket store forskjeller i bruk av støtekontaktordninger
i Fauske kommune. Det blir viktig å få systematisert dette videre for framtida, og må ses i
sammenheng med de strukturendringer som gjøres i kommunen.
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2.4VVA

Sikre fremkommelighet på kommunale veier, levere van til alle abonnenter, samt sørge for
håndtering av slam og avløpsvanvann.

Tabell 19 - Utgifer og inntekter 2012 enhet vei og gatelys (Tall i kr).
(Vann og avløp er selvkost og 

er ikke inkludert i tabellen)

Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 10139079 8911450 -1227629

Inntekter "'* -1889700 -1954756 -65056

Netto 8249379 6956694 -1292685

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat veg og gatelys:
Driftsresultatet for vei og gatelys viser et netto underforbruk på kr. L 292685.-

Årsaken til underforbruet skyldes i hovedsak en særdeles snil vinter. For å sikre at budsjettet
skal ivareta uforutsette utgifter som eventuelt kan skyldes ekstremvær er det helt nødvendig å
holde det øvrige forbruet på et nøkternt nivå. Prognosene har under hele regnskapsåret vist

til underforbru. Med bakgrun i at regnskapet for hele kommunen sett under ett har vist en
negativ prognose har alle enhetene vært utfordret til å holde igjen på utgiftssiden.

Ønsker å presisere at vegbudsjettet er aven stor grad styrt av værforholdene. Budsjettet for
. 2012 er i samsvar med ett normalår.

Oppnådde resultater i 2012:
Kommunestyret bevilget kr. 2 mil. til å anlegge parkeringsplasser i Sulitjelma, ved
henholdsvis Kjelvatn og Skihyta. I tilegg ble det bevilget kr. 3 mil. til opprusting
kommunale veier, samt kr. Smil!. til ferdigstilelse av Rognveien (mellom Sjåheia - Finneid).
Prosjektene ble utført i henhold til politisk vedtak. Rehabiltering gatelys til LED aratur er
utført i hht. vedtak. I hht planen ble det utført to vedlikeholdsrunder av gatelys.

Utfordringer:
Det kommunale veinettet med dårligst standard har de seneste årene blitt oppgradert. Med
årets bevilgninger er de dårligste veier i yterområdene utbedret.
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2.5 Bygg-eiendom-idrett

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av k01lunale bygg, park og idrettsanlegg.

Tabell 20 - Utgifer og inntekter 2012 enhet BEl (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 46428176 48239678 1811502

Inntekter "''' -6592500 -7419642 -827142

Netto 39835676 40820036 984360

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Merforbruet fordelte seg slik:
. Pensjon hadde et nierforbruk på kr. 422 000.-

. Mindre refusjon sykepenger enn budsjettert

. Strøm hadde et merforbruk på kr. 1 100000.-

. Økning av inntekter er hovedsakelig at selvkostområde V A dekker fdv utgiftene på

sine bygg.

Oppnådde resultater i 2012:
. Oppussing Paviljongene - helsetunet

. Reparert taket over herregarderoben i Fauskebadet

. Bygget kunstgressbane med flomlys i Valnesfjord

. Bidratt til gjennomføring av NM på ski og VM i dans

. Bygging'av lager til idrettshallen

Utfordringer:
. Verdibevarende vedlikehold på våre bygg og anlegg

. ENØK-tiltak for å redusere energiforbruket

. Innføring av ny eiendomsforvaltning

2.6 Plan og utvikling

Omfatter tjenester vedrørende kommunens arealplanlegging, arealforvaltning, tilrettelegging
av infrastrutur, kart og oppmåling, bygge- og delingssaker, forvaltningsoppgaver innen
landbruk Gord- og skogbru), vilt, fisk og miljø og oppfølging av motorferdsel i utmark.

Tabe1l21- Utgifer og inntekter 2012 enhet Plan/utvikling (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 9231182 8857010 -374172

Inntekter "''' -4695400 -4281114 414286

Netto 4535782 4575896 40114

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 171 0-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713
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Forklaring økonomisk resultat:
I kommunens budsjettvedtak for 2012 ble finansiering av næringsfondet aven stiling ved
enheten fjernet. I budsjett 2012 for enheten ligger likevel denne finansieringen inne. Når det
tas hensyn til dette har enheten i realiteten ca. 400 000 i underforbru.

Oppnådde resultater i 2012:
. Enheten har som hovedmål å utføre tilagtearbeidsoppgaver på best mulig og effektiv måte, til

beste for kommunens innbyggere.

. Enheten har i løpet av 2012 rullert kommunens trafikksikkerhetsplan.

. Enheten har i løpet av 2012 rekruttert nye saksbehandlere på p1an~ og byggesaksbehandling.

Enheten har de siste 3 år vært gjennom et generasjonsskifte som nå er fullført.
. I gjennom året har enheten deltatt i mange prosjekter, både internt i kommunen og i samarbeid

med andre.

. Stor byggeaktivitet i kommunen over flere år har medført at arbeidsbelastningen over tid har
vært betydelig. Enheten har godt kvalifiserte medarbeidere og det gjøres en god jobb.

Utfordringer:
. Lang saksbehandlingstid av plansaker pga manglende bemaning. Med tilsetting av ny

saksbehandler i desember, forventes det bedring av denne situasjonen i løpet av 2013.
. Vedlikehold og oppdatering av kommunens digitale kargrulag, det er mye feil og

mangler i karet og dette er informasjon som brukes av mange.

2.7 Fauske storkjøkken

Fauske storkjøkken er organisert som en avdeling under plan og utvikling. Avdelingen utfører
matproduksjon og utkjøring av mat til institusjoner og eldre hjemmeboende i Fauske
kommune.

Tabell 22 - Utgifer og inntekter 2012 Fauske storkjøkken (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 9371442 10574112 1202670

Inntekter ** -6466100 -6908412 -442312

Netto 2905342 3665700 760358

* Inkl refusjoner sykepenger/fødse~penger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900.1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Budsjettet for 2012 ble ikke justert i henhold til prisstigning. De største utgiftspostene er
råvarer til matproduksjonen og husleie. I tilegg har det etter 8 års drift meldt seg behov for
fornying/reparasjon av produksjonsutstyret
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Oppnådde resultater i 2012:
I 2012 ble det lagt hovedvekt på å stabilsere drifta, redusere bru av vikarer og ta hånd om
utkjøring av mat til institusjoner og hjemmeboende.
Det produseres mat av godkvalitet med samensettng og næringsinnold som er tilpasset
målgruppen.

Utfordringer:
Avdelingens utfordring er å sikre økonomisk drift for å oppnå budsjettbalanse.
Det må gjøres en gjennomgang av inntekter og prising av produktene.
Overføring av Storkjøkkenet til Hele og omsorg vil gi bedre muligheter til å finne fleksible
løsninger og tilpasse driften i hht behovene.

2.8 Skole

Følge opp kommunenes forpliktelser som skoleeier. Gi et pedagogisk tilbud i henhold til
kunnskapsløftet, samt drive SFO i henhold til vedtekter for Fauske kommune. Følge opp
styrket grunnskoletilbud, samt barn i fosterhjem i andre kommuner og andre kommuner som
har fosterhjemsbar i Fauske.

Tabell 23 ~ Utgifer og inntekter 2012 enhet skole (Tall i kr)

Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 11684802 126066731 9217929

Inntekter *'" -12101200 -14709531 -2608331

Netto 104747602 111357200 6609598

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
. Fellesområdet grunnskole (ansvar 2000) gikk 1,6 milioner i underskudd. Dette

skyldes en foreslått nedlegging av Kosmo skole som ble lagt inn i budsjettet som
forutsetning, men aldri gjennomført. Uten dette gikk ansvar 2000 i balanse.

. Vestmyra skole har overskridelser på 5,3 milioner kroner for 2012. Mesteparen av

dette skyldes overforbruk på vikartgifter, samt dertil påløpende sosiale utgifter. Høyt
sykefravær (økt med 2,3 %), er en av driverne, samt mange enkeltsaker som har vært
svært krevende for personale og ressursene ved skolen. Skolen har også overforbru i

forhold til kjøp av varer og tjenester

Oppnådde resultater i 2012:
. Prosjektleder for skoleutbygging i sentrum og Valnesfjord er ansatt og i gang med

oppfyllelse av kommunestyrets vedtak av juni 2012..
. Eksamenskarakterer (gjennomsnittlig) har økt, i fagene norsk hovedmål (fra 3,4 - 3,5),

norsk sidemål (fra 2,5 -3,3) og i engelsk (fra 3,5 - 3,8). Liten nedgang i matematikk

(fra 3,1 - 3,0)
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. Nasjonale prøver (måles på 5.,8. og 9. trinn) viser en klar forbedring på 8 trinn både i
engelsk, lesing og regning.

. Tilstandsrapport for 2011/2012 viser mange faktorer rundt læringsresultater, frafall og
læringsmiljø som peker i positiv retning for skolene i Fauske.

. Mange prosesser er planlagt eller staret opp for å skape en mere enhetlig skole på
Fauske, bL.a. en felles plan for leseopplæringen.

Utfordringer:
. Høyt sykefravær på Vestmyra.

. Fortsatt høy andel av spesialundervisning.

. Mange enkeltsaker som utløser stort ressursbehov til skolene og avviksmeldinger i
forhold til vold og trusler mot ansatte og medelever.

. Plassbehov. Vestmyra har 2 brakkerigger i bru, og det det er behov for utvidelser på

Hauan til skolestar 2013

2;9 Barnehage

Barehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta baras behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grulag for allsidig utvikling. Enheten skal følge opp
kommunenes forpliktelser som barehagemyndighet i tilegg til kommunens ansvar som
barehageeier. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av kommunen skal barets
beste være et gruleggende hensyn, j.fr rameplan. Enhet barehage følger også opp retten
til spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder og styrket barehagetibud, i tilegg til en

likeverdig behandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det var ved årsskiftet
2012/2013 totalt 5 kommunale og 5 private barehager i Fauske.

Tabell 24 - Utgifer og inntekter 2012 enhet barnehage (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter '" 64078311 67737665 3659354

Inntekter "'* -8081900 -8647089 -565189

Netto 55996411 59090576 3094165

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 171 0-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Den enkelte konuunale barnehage har i hovedsak holdt sine budsjett for 2012. Merforbruket
for 2012 kan forklares med følgende:

1) Sluttoppgjøret for klagesak angående tilskudd til ikke kommunale barnehager for
2010 ble ferdigbehandlet fra fylkesmannenog utbetaling er gjennomført på 2012
regnskapet. Dette utgjorde ca. 1,8 milL. Det var ikke tatt høyde for dette i 2012
budsjettet.

2) Økte utgifter til pensjon, ca. kr 600000,- . Det var ikke tatt høyde for økte
pensjonsutgifter i budsjett.
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3) Styrket barnehagetilbud. Høsten 2012 kom det inn flere bar med behov for
styrket barehagetilbud. Det var ikke lagt inn noen buffer i budsjettet for å ta
høyde for dette. Overskridelsen er på ca. 895 000,-

4) Kosmo barehage var i budsjett for 2012 foreslått nedlagt. Dermed var det lagt inn
en innsparing på kr 411 700,- Dette ble ikke iverksatt. Konsekvensen av det ble at
denne innsparingen måtte hentes inn på andre poster i barehagene, og utgjør en
del av underskuddet som regnskapet for 2012 viser.

Sumen av overskridelser og vedtatte innsparinger som ikke er blitt effektuert utgjør til
sammen ca. 3,7milioner. Underskuddet på regnskapet for 2012 viser i overkant av 3
milioner. Barnehagene har spar der det var mulig for at overskridelsene skulle bli minst
mulig.

Oppnådde resultater i 2012:
. I Fauske kommune har vi full barehagedekning for alle bar som fyller et år innen

1/9 i opptaksåret og som søker om barehageplass ved hovedopptaket. I forbindelse
med hovedopptaket 2012 kune vi også tilby plass til bar som fylte et år etter 1/9.

. Ved årsskiftet gikk det 459 bar i barehager i Fauske, en økning på 11 barn fra 2011,

der 208 av disse hadde plass i kommunale barnehager.
. Alle ansatte i barnehagene har fått tilbud om å delta på ICDP kurs. Målsettingen er at

alle ansatte skal ha fått dette i løpet av 2013.
Utfordringer:

. På tross av full barehagedekning ved hovedopptaket ser vi at vi ikke alltid kan tilby
barnehageplass til bar som kommer tilflyttende til kommunen midt i et barehageår.
Å gå med ledig kapasitet i barnehagene er kostbart, da utgiftene pr barn henger nøye
samen med tilskuddsberegningen til ikke kommunale barehager.

. De kommunale barehagene er nedslitte både når det gjelder inventar og
bygningsmasse, og det vil kreve større investeringer i årene fremover for å heve den

bygningsmessige kvaliteten og oppgradering av inventar.

. Flere barn i barnehage medfører også at det blir avdekket et større behov for
spesialpedagogisk hjelp under skolepliktig alder.

2.10 Sykehjemmet
Sykehjemmet er en døgnkontinuerlig tjeneste som har som sitt primære formål å gi helserettet
heldøgns omsorg og pleie. Oppgavene enheten er innettet mot, er permanent opphold,
medisinsk attføring, avlastning, kortidsopphold og skjermet enhet for demente. På
sykehjemmet får pasientene kontinuerlig tilsyn og pleie av kvalifisert helsepersonell. Antall
senger er 84.
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Tabell 25 - Utgifer og inntekter 2012 sykehjemmet (Tall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 67914596 77 572 825 9658229

Inntekter *'" -10871400 -12833760 -1962360

Netto 57043196 64 739065 7695869

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Enhetens overskridelser er knyttet opp mot flere områder, pensjoner og pensjonspremie utgjør
i overkant 2 milioner kroner, arbeidsgiveravgift utgjør i overkant av kr 200000.

På postene for medikamenter og medisinsk forbruksmateriell utgjør overskridelsene samlet i
underkant av 1 milion, overforbruket må sees i lys av at rammene har vært uendret de siste
årene men pasientantallethar økt og behovet for medikamenter og medisinsk
forbrusmateriell er økende, særlig er behovet økt med samhandlingsreformen.

OverfOrbruket på matvarer er i overkant på kr 700 000,-, budsjettet de siste årene har ikke
vært regulert, prisene har gått opp og sykehjemmet har fått flere pasienter.

Antall pasienter med behov for pallativ behandling, lindrende behandling for pasienter med
uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid, og da særlig oppfølging i livets siste fase er
sterkt økende. Pallativ behandling er ressurskrevende og en del av overforbruket på
vikarutgifter er knytet opp mot dette.

Enheten har hatt utfordringer med å rekrttere i ledige stilinger, noe som har medført
overforbru av interne og eksterne vikarer og på overtid, særlig er dette knytet opp mot
kortidsavdelingen som har hatt ett høyt aktivitetsnivå i 2012. Enheten har mange små
helgestillnger som ikke er besatt, dette medfører at enheten må dekke opp disse vaktene, noe
som krever bruk av vikarutgifter utover hele året.

Oppnådde resultater i 2012:
. Antall plasser er økt fra 72 til?7, i tilegg er det etablert syv dobbeltrom etter at

beboere fra Sagatun ble lagt inn på Fauske sykehjem. Så pr tiden har Fauske sykehjem
84 plasser

. Enheten har etablert et prosjekt i samarbeid med NAVarbeidslivssenter for å etablere

vår visjon, verdier og målsetning. Arbeidet er godt i gang og vi ser allerede god effekt
på flere områder i vårt arbeidsmiljø

. Enheten har reorganisert og samlet skjermete plasser for demente på ett hus, der er det
etablert ett rom for avlastning.

. Enheten har hatt stor økning på planlagte aktiviteter for våre pasienter

. Enheten har flytet rehabilteringsavdelingen og reorganisert oppgavene, og

avdelingen er blitt en kortids- og rehabilteringsavdeling. Avdelingen har møt
samandlingsreformen på en svært god måte. Tjenestetilbudet har hatt en kraftig
økning.
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. Enheten har fått på plass prosedyrer for ferieplanlegging og gjennomføring som har

gitt god effekt samenlignet med tidligere år. Prosedyrene er evaluert og justert for
2013.

. Enheten har en somatisk avdeling som er pilot i bemaningsprosjektet der man prøver

ut en ny turusløsning.
. Enheten har fått på plass prosedyrebeskrivelser på medikamenthåndtering gjennom

samarbeid med farasøytisk rådgiver

. Enheten har tett opp mot 100 % pasientbelegg og har drevet god faglig forsvarlig drift
gjennom hele året, dedikerte ansatte med høyt faglig fokus har bidratt til dette.

Utfordringer:
En krevende utfordring for enheten er deltidsproblematikken og ikke-besatte helgestillnger,
dette skaper et gap mellom tilgjengelig arbeidskraft og behovet. Det vil bli svært viktig og
etablere gode prosedyrer innenfor bemaningsplanlegging og tildeling av tjenester, vi er nødt
til å sikre at vi gir rette tjenester på rett plass med rett bemaning.

Samhandlingsreformen vil medføre at enheten må ha et betydelig kompetanseløft og
rekruttering av fagpersoner, kompetanseplan og rekrtteringsplan må bli handlekraftig.

2.11 Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten består av avdeling Sulitjelma hjemmetjeneste, Sagatun, Moveien
aldershjem, Paviljongene, hjemmetjenesten sentrum/øst, hjemmetjenesten nord/vest og Miljø-
og âktivitetsavdelingen. Enheten leverer pleie og omsorg i institusjoner, bemanede boliger
og hjemmesykepleie. Hovedoppgavene i hjemmesykepleien er sykepleierfaglig oppfølging,
praktisk bistand og miljø/aktivitetstilbud.

Moveien og Paviljong 9 er en døgnkontinuerlig tjeneste som har som sitt primære formål å gi
helserettet heldøgns omsorg og pleie. Oppgavene enheten er innettet mot er permanent
opphold, medisinsk attføring, og skjermet enhet for demente. På enheten får pasientene
kontinuerlig tilsyn og pleie av kvalifisert helsepersonell. Antall senger er 19.

Paviljonger 3, 50g 7 er boliger med bemanet personell på dag og ettermiddagstid.
På enheten får pasientene kontinuerlig tilsyn og pleie av kvalifisert helsepersonell. Antall
beboere er 27.

Antall 354 bruere i institusjon og hjemmetjeneste. Miljø og aktivitet 117 bruere, derav
91brukere som har ett dagsenter tilbud og 26 bruere som har tilbud om turer og andre
aktiviteter.

'f b 1126 Ut if . t kt 2012 h' t t r¡ II . kr)a e - gi er og inn e er yemmei¡enes en a l

Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter '" 58463641 67803876 9340235

Inntekter *'" -7927900 -8019587 -91687

Netto 50535741 59784289 9248548

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713
,

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713
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Forklaring økonomisk resultat:
Enhetens overskridelser er knytet opp mot flere områder, pensjoner, pensjonspremie og
arbeidsgiveravgift utgjør 3 milloner kroner. Når det gjelder deler av merforbruk pensjon har
ikke enheten noen direkte påvirkning, da en del utgifter blir fordelt på slutten av året fra
sentralt hold.

Overforbruet på matvarer er i overkant på kr 250000,-, budsjettet de siste årene har ikke
vært regulert, prisene har gått opp. Forebyggende ernæring, kosthold i ulike livsfaser og
klinisk ernæring er avgjørende for god sykepleierfaglig oppfølging av våre pasienter.
Samhandlingsreformen har medført mer kompliserte pasientforløp som krever mer oppfølging
på ernæring.

Det utføres mere komplekse tidkrevende behandlingstilbud som for eksempel
væskebehandlinger, blodtransfusjoner, sondenæring, cellegiftkurer og dialyse.

Enheten har hatt utfordringer med å rekrttere i ledige stilinger, noe som har medført
overforbru av interne og eksterne vikarer og på overtid.
Tilgangen på kvalifiserte ferievikarer er dalende og det har vært ressurskrevende å sikre
forsvarlig drift, noe som har medført merforbruk.

Oppnådde resultater i 2012:

. Enheten har opprettholdt dag / avlastningstilbudet til demente en dag i uka.

. Enheten har kreftsykepleier som administrerer cellegift kurer, støtesamtaler,

veiledning og generell oppfølging av kreftasienter.

. Enheten har så langt imøtekommet etterspørselen av tjenester utløst av
samhandlingsreformen.

. Enheten har fått på plass prosedyrer for ferieplanlegging og gjennomføring som har

gitt god effekt sammenlignet med tidligere år. Prosedyrene er evaluert og justert for
2013.

. Enheten har Paviljongene og Moveien Eldresenter som er pilot i bemannngsprosjektet

der man prøver ut en ny turusløsning.

. Enheten har fått på plass prosedyrebeskrivelser på medikamenthåndtering gjennom

samarbeid med farasøytisk rådgiver

Utfordringer:

. Etterspørsel etter hjemmetjeneste er økende, med flere ressurskrevende brukere og

dette gir stor uforutsigbarhet i tjenesteomfanget.
. Lav tilbud på kortids/avlastningsplasser medfører økte tjenester, eks bruere med

behov for rehabiltering kommer rett til sine hjem.
. Helse og omsorgsplan forutsetter at bruere skal bo lengst mulig i eget hjem og det

forutsetter ressurstilgang for å imøtekomme dette.
. Ivaretakelse av bruernes behov for miljø og aktivitetstilbud.
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. En krevende utfordring er deltdsstilinger som ikke besettes av fagpersoner, samt

mangel på vikarer.

. Samandlingsreformen vil medføre at enheten må ha et betydelig kompetanseløft og
rekrttering av fagpersoner, kompetanseplan og rekrtteringsplan må bli

handlekraftig.

2.12 Helse

Enheten består av:
. Legetjenester: 3 kontorer, interkommunal legevakt og driftstilskudd leger,

kommuneoverlege /miljørettet helsevern

. Ergo/fysioterapi: Driftstilskudd fysioterapi, Fysioterapi kotnunal hjemmel fordelt på
institusjon 50 % og poliklinisk virksomhet 50 % ble opprettet med ansettelse høsten
2012, hjelpemiddellager og ergoterapi, syn + hørsel kontakt og Frisklivssentral

. Rus/psykiatritjenester, inkL. fengselshelsetjeneste

Tabell 27 ~ Utgifer og inntekter 2012 enhet helse (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 38792234 40159610 1367376

Inntekter *'" ~8449100 -11273540 -2824440

Netto 30343134 28886070 -1457064

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Legetj enesten:
Legetjenestene er den delen av enheten som har hatt et mest markant merforbru i 2012.
Delvis forklaring er manglende budsjettering for vikàl lege i 4 mnd. Det har vært svært god
inntjening ved kommunens legekontor. Inntjeningen var underbudsjettert da det har vært
vanskelig å anslå hvor mye det kune bli fordi det tidligere har vært en del legevikarer som
inntj eningen har gått direkte tiL.

Ergo/fysioterapitj enesten :
Totalforbruk for tjenesten ligger under ramen

Rus/psykiatri - tj enesten:
Totalforbruet for tjenesten ligger godt under rammen.

Oppnådde resultater i 2012:
. Kommunal fysioterapeut tilsatt. 50 % av stilingen knyttes til institusjon og 50 % ti

poliklinisk virksomhet
. Drevet ergo/fysioterapi og rus/psykiatritjenesten i balanse, bedre styring med tjenesten

Utfordringer:
. Krevende ressurssituasjon på fastleger, mye bruk av mange vikariater
. Tilstrekkelig kontroll over utgifter og inntekter legetjenesten

. Manglende kommuneoverlege
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. Enhetsleder helse har fratrådt sin stiling. Konstituert enhetsleder Helse.

. Saksbehandling av Rus/psykiatritjenester skal'legges under bruker brukerkontoret

. Alle prosjekter i rus/psykiatritjenesten er avsluttet. Hvordan driftes tjenesten videre?

. Avklare driften av Solhøgda dagsenter når senteret nedbemannes med 50 % stiling fra 1. mars

2.13 Miljø og habilitering

Enheten skal gi brukere omsorg og bistand slik at de kan utnyte egne ressurser og muligheter
til å nå størst mulig grad av selvstendighet, og livskvalitet på egne premisser. Bidra til å
opprettholde og videreutvikle helhetlig bistand gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.
Enheten er definert som hjemmetjeneste men har også heldøgns drift på 5 ulike steder.

kr)Tabell 28 - Utgifter og inntekter 2012 enhet miljø og habilitering (Fall i
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 23971894 24953082 981188

Inntekter ** -6366000 -6385225 -19225

Netto 17605894 18567857 961963

* Inkl refLIsjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Enhetens overskridelser er i hovedsak knytet opp mot tre områder. Økte pensjoner,
pensjonspremier og arbeidsgiveravgift utgjør kr. 653 000. Lønn og godtgjøring ti
støttekontakter har ikke vært justert og utgjør kr.l 46 000. Posten variable tilegg er
underbudsjettert og utgjør kr. 147000.

Oppnådde resultater i 2012:
. Enheten har knytet seg til Bruerkontoret gjennom å overføre 20 % vernepleierstiling

dit. Enheten har dermed skilt de tildel ende og utøvende funsjonene. Brukerkontoret

har nå ansvaret for kartlegging av nye bruere og vedtak om bistand.
. Implementering av nytt verktøy for kartlegging av bistandsbehov, basert på IPLOS, i

samarbeid med bruerkontoret.

. Enheten har fått på plass prosedyrebeskrivelser på medikamenthåndtering gjennom

samarbeid med øvrige enheter innenfor pleie og omsorg og farasøytisk rådgiver.

. Enheten har fått på plass prosedyrer for ferieplanlegging og gjennomføring.

Prosedyrene er, i samarbeid med hovedtilitsvalgte, evaluert og justert for 2013.

. Det har vært gjennomført kurs i medikamenthåndtering både for fast ansatte og

vikarer.
. Styrking av avlastningstilbud i kommunal bolig for et multifusjonshemmet barn.

Utfordringer:
. Videreutvikling av intern organisasjonsstrutur og kultu med tane på

samlokalisering av flere avdelinger.
. Mangel på dagtilbud i form av aktivitetssenter/ lavterskel arbeidstilbud for de av

våre bruere Som faller utenfor navs regelverk.
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. Med tanke på samlokalisering av flere avdelinger når Torggata 16 står ferdig, har
vi påbegynt en intern reorganisering.

. Karlegging av boligbehov for ungdom med bistandsbehov.

. Rekrttering.

2.14 NAV

Kommunen i NAV har ansvar for lov om sosiale tjenester i arbeid og velferdsforvaltningen,
som blant annet omfatter økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogramet. Enheten har

også ansvar for gjeldsrådgivning og introduksjonsordningen for nyankomne flyktnînger.

Tabell 29 - Utgifer og inntekter 2012 NAV (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 16836041 16267878 -568163

Inntekter "'* -1051300 -937482 113818

Netto 15784 741 15330396 -454345

* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger knt 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Enhetens resultat kan i hovedsak forklares med lavere aktivitet enn forventet i
kvalifiseringsprogramet. Denne postens underforbru balanseres opp mot et overforbruk i
kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, herunder kommunal egenandel for varig
tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og overføringer til andre som innbefatter økonomisk
sosialhjelp.

Oppnådde resultater i 2012:
. Antalletmottakere av sosialhjelp (supplering og livsopphold) er redusert.
. Bedre samandling både internt og eksternt med tydelig fokus på arbeid og aktivitet

som et mål for personer med bistandsbehov.

. Tilsyn fra Fylkesmanen med tema økonomisk stønad for personer med

forsørgeransvar overfor bar avdekket ingen avvik.

. Redusert utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 541 000,- fra 2011 til 2012. I

hovedsak kan reduksjonen forklares med godt arbeidsmarked, tidligere avklaring og
tydeligere arbeidsfokus.

. Samlet behov for utbetaling av sosialhjelp inkludert bidrag til flyktninger er redusert .
med 929 000,- fra 2011 til 2012.

Utfordringer:
Boligsituasjonen er forbedret etter oppføring av nye boliger for vanskeligstilte.
Over 100 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) nærmer seg maksimal stønadsperiode
i mars 2014. Det er av avgjørende betydning at denne gruppen blir prioritert og avklart i 2013.
Opprettholde og videreutvikle oppfølging av ungdom under 25 år, slik at antallet personer i
denne gruppen holdes på et minimum.
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Tid til innføring av standard for arbeidsrettet brukeroppfølging som skal brukes som ny
oppfølgingsmetodikk i all arbeidsrettet brukeroppfølging.

2.15 Barne- og familieenheten

Familesenteret tilbyr forebyggende og helsefremmende tjenester til foreldre, barn og unge i
barehager og skoler. Tjenesten arbeider med foreldre, barn og unge enkeltvis og i grupper og
gir veiledning til personalet i barehager og skoler. Bareverntjenesten iverksetter
undersøkelser, hjelpetiltak i hjeinet og i siste instans tiltak utenfor hjemmet.

Tabell 30 - Utgifer og inntekter 2012 barne- og/amile enheten (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 31481404 33154350 1672 946

Inntekter "''' -2880400 -3598301 -717901

Netto 28601004 29556049 955045

* Inkl refusjoner sykepenger/fØdselspenger knt 1710-1713

**Inkl netofin.tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Bareverntjenesten har i 2012 hatt et overforbru til tiltak utenfor hjemmet på total ca. 1,5
milioner. Dette skyldens flere kostbare plasseringer (institusjonsplasser og forsterkede
fosterhjem) i tilegg til at vi hadde et rekordhøyt antall plasseringer sommeren 2012. Effekten
ble forsterket av at vi i 2012 betalte fem kvartaler til Bufetat, i istedenfor fire som er det
normale. Hvert kvaral utgjør her kr 7-800.000.

Oppnådde resultater i 2012:
. Modellkommuneforsøket er videreutviklet bL.a. ved at oppstarsamtaler er innført som

fast rutine i barehagene og kartleggingsverktøyet EPDS er tatt i bruk av jordmor og

helsesøster.

. Prosjektet TIMS (Tidlig intervensjon og målrettet samandling) har fått en sterkere

administrativ foranking og det er klart for utprøving våren 2013.
. Bemaningssituasjonen i barneverntjenesten er stabilsert. Utviklingen i

barneverntjenesten mht. saksbehandlingstid i undersøkelsessaker var klar positiv

utover høsten 2012.

Utfordringer:
. Fauske familesenter innfører nyt fagsystem i april 2013. Det vil gå med mye tid til

kvalitetssikring, opplæring og konvertering i perioden februar-mai.
. For barneverntjenesten vil det for 2013 være et klart mål, men like fullt en utfordring,

å komme ajour i forhold ti alle lovkrav mht. undersøkelsesfrister, tiltaksplaner,
omsorgsplaner og tilsyn med fosterhjem.

. Bufetat har innskrenket sine innarbeidede tilbud om nærmiljøtiltak/veiledning inn mot

familer med store hjelpebehov, samt veiledning av fosterhjem. Dette er tiltak som
kommunens bareverntjeneste i mye større grad enn tidligere må stå for selv.
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2.16 Integrering

Integrering består av flyktningetjenesten og voksenpedagogisk senter. Enheten skal
koordinere bosetting- og integrering av flyktninger iht. kommunens vedtatte målsettinger.
Alle flyktninger som er bosatt etter avtale med IMDI har rett og plikt til introduksjonsprogram
som kan være opp til 2 år. Programmet kan være kortere enn 2 år. Voksenpedagogisk senter
gir pliktig opplærings-tilbud i norsk og samfunnskunnskap til flykninger og innvandrere med
oppholdstilatelse. Grunnopplæring til alle voksne som vil ha det, samt særskilt tilrettelagt
voksenopplæring.

Tabell 31 - Utgifer og inntekter 2012 enhet integrering (Fall i kr)
Regulert Budsjett Regnskap 2012 Avvik

Utgifter * 13 804636 14672 917 868281

Inntekter ** -3320700 -2744300 576400

Netto 10483936 11928617 144681
* Inkl refusjoner sykepenger/fødselspenger kn t 1710-1713

**Inkl neto fin. tran 1500-1599, 1900-1999. Eks 1710-1713

Forklaring økonomisk resultat:
Resultatet for integreringsenheten viser merforbruk på 1,4 mil. kr , -. Dette har ene og alene
sin årsak i at avsetning av overskudd vedr. Integreringstilskudd er avsatt til bundet fond på
enheten. Dette betyr at hvis vi ser bort fra avsetningen viser regnskap 2012 et mindreforbruk
på ca. 0,7 mil. kr..

Statlige overføringer til integreringsenheten var i 2012 på 14 285776,-. Denne summen
inkluderer ikke særskilte tilskudd.

Oppnådde resultater i 2012:
I 2012 bosatte Fauske kommune 23 flyktninger, herav 7 familiegjenforente.
Voksenpedagogisk senter hadde i gjennomsnitt 60 elever i 2012.
Staten har som mål at 66 % av flyktningene skal ut i ordinær skole eller arbeid etter endt
introduksjonsprogram. I 2012 oppnådde staten et resultat på 47 %. Fauske kommune
oppnådde et resultat på 78 %, der deltakere på introduksjonsprogram gikk ut i ordinær skole
eller arbeid etter gjennomføring av programmet.

Utfordringer:
Utfordring for 2012 vil være å skaffe egnede boliger til mottak av nye flyktninger.
Voksenopplæringssentret har dårlig kapasitet i forhold til rom og antall elever. NAV skal i
2013 prioritere tildeling av arbeidspraksisplasser og andre tiltak til deltakere på
introduksjonsprogram. Individstønad, som i dag tilfaller deltakerne på arbeidspraksis, vil da
tilfalle kommunen. Utfordring vil være å finne egnede praksisplasser, samt
undervisningsopplegg tilpasset praksisplass.

~Q, 12.mars 20136Iß~.
Even Ediassen
Rådmann
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. Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
19.04.2013

Jnr
13/260

ark
413-7.4

SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 19.04.2013 11/13

11/13 Årsregnskap Fauske kommune 2012 - uttalelse fra kontrollutvalget

Regnskapssjef Jonny Riise og økonomisjef Gunnar Sveen møtte fra administrasjonen for å
redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
L. Kontrollutvalget har i møte 19. april 2013 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for

2012. Grulaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen
for 2012, og rådmannens kommentarer til regnskapet.

2. I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger
gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

3. I årsberetningen er det redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestiling, men i

henhold ti kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen også redegjøres for tiltak som
er iverksatt eller planlegges iverksatt for å fremte likestiling og hindre
forskjellsbehandling, samt fremte formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og
likestilingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysinger om
tilak i kommunens likestilingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens
krav.

4. Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende

spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiler bruernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2012.

5. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig

merforbruk med kr 1 750605.



6. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2012.

Forslag fra Harald Jøstensen: Tilegg til punt 5 i forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke at man for 2012 har et korrigert negativt driftsresultat på kr
24,9 mil. Dette viser at Fauske kommune nok et år har en drift som ikke står i forhold til
kommunens inntekter. At det rent regnskapsmessige resultat er redusert ned til kun kr 1,7 milioner
gjennom inntektsført premieavvik og momskompensasjon, må derfor ikke tilsløre det som er
hovedproblemet for kommunens økonomi. At disse inntektspostene om kort tid ikke bare
forsvinner, men også delvis omdanes til utgiftsposter, vil gjøre arbeidet med å få balanse i
økonomien til en enda større utfordring.

Kontrollutvalget har tidligere advart om at driftsnivået i Fauske kommune i de siste år har vist seg å
være for høyt i forhold til inntektssiden. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette, og

kontrollutvalget forutsetter at så vel rådmann som politisk ledelse / kommunestyre gjør tiltak som
får økonomien i balanse.

Votering:
Forslag til vedtak med forslag fra Harald Jøstensen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
L. Kontrollutvalget har i møte 19. april 2013 behandlet Fauske kommunes årsregnskap for

2012. Grlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen
for 2012, og rådmannens kommentarer ti regnskapet.

2. I henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og titak som planlegges iverksatt for å sikre høy etisk standard i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger
gir opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

3. I årsberetningen er det redegjort for faktisk tilstand når det gjelder likestiling, men i

henhold til kommunelovens § 48 nr 5 skal det i årsberetningen også redegjøres for tiltak som
er iverksatt eller planlegges iverksatt for åfremte likestiling og hindre
forskjellsbehandling, samt fremme formålet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og
likestilingsloven. Kontrollutvalget ber om at senere års årsberetninger gir opplysinger om
tiltak i kommunens likestilingsarbeid, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens
krav.

4. Kontrollutvalget mener for øvrig at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende

spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiler bruernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2012.

5. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig

merforbruk med kr 1 750605. Kontrollutvalget vil imidlertid påpeke at man for 2012 har et
korrigert negativt driftsresultat på kr 24,9 mil. Dette viser at Fauske komtune nok et år har
en drift som ikke står i forhold til kommunens inntekter. At det rent regnskapsmessige
resultat er redusert ned til kun kr 1,7 milioner gjennom inntektsført premieavvik og
momskompensasjon, må derfor ikke tilsløre det som er hovedproblemet for kommunens-
økonomi. At disse inntektspostene om kort tid ikke bare forsvinner, men også delvis
omdanes til utgiftsposter, vil gjøre arbeidet med å få balanse i økonomien til en enda større
utfordring.
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Kontrollutvalget har tidligere advar om at driftsnivået i Fauske kommune i de siste år har vist
seg å være for høyt i forhold til inntektssiden. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette, og
kontrollutvalget forutsetter at så vel rådman som politisk ledelse / kommunestyre gjør tiltak
som får økonomien i balanse.

6. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Fauske kommunes årsregnskap for 2012.

Rett utskrift:

Dato: 19. april 2013

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kotnunestyre~ kopi til formannskapet
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