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1. Innledning 
Arbeidet med å legge fram et forslag til saldert budsjett for 2018 har vært en meget krevende oppgave. 

Utviklingen i 2017 har vist at dagens drift av Fauske kommune ligger langt over det inntektssiden gir 

grunnlag for. Dette er ikke noe nytt, og rådmannen har advart mot et for høyt driftsnivå i hvert budsjett 

som er lagt fram de siste årene.  

Historisk tilbakeblikk 

Hvis vi ser litt på historien så var Fauske kommune innmeldt i ROBEK-registret i perioden 2003-2010. I 

2010 gjorde en regelendring rundt den såkalte likviditetsreserven at Fauske kommune kunne dekke inn 

akkumulert underskudd, og samtidig sette av 17 mill. kr til disposisjonsfond. Dette medførte utmelding 

av ROBEK. 

Det var altså heldige omstendigheter rundt regelendringer på regnskapssiden som ga kommunen noen 

års pusterom. I årene etterpå er disposisjonsfondet brukt opp, og kommunen kom i årene 2012-2015 på 

ny ut med regnskapsmessig merforbruk, som endte med innmelding i ROBEK fra høsten 2015. Så 

gjorde nok en gang heldige omstendigheter at kommunen fikk betydelige ekstrainntekter både i 2015 og 

2016, og ble utmeldt av ROBEK igjen. 

I 2017 har som kjent utviklingen vært negativ. Pleie og omsorg merker et økende trykk som henger 

sammen med en aldrende befolkning, kombinert med økte oppgaver som følge av 

samhandlingsrefomen. Videre ser vi tydelig at bosetting av flyktninger har en betydelig utgiftsside som 

kanskje har vært undervurdert tidligere. 

Det som har hatt avgjørende betydning for den krevende situasjonen Fauske kommune nå står oppe i, 

kan oppsummeres med følgende hovedtendenser: 

 Fauske kommune er en kraftkommune som har nytt godt av store inntekter fra dette. 

Konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, kvotekraft, kraftskatt og utbytte fra eierinteressene i SKS, 

har vært brukt til å tilby innbyggerne gode tjenestetilbud innenfor alle sektorer. Inntektene fra 

kraft er som kjent vesentlig redusert de siste årene. Lave kraftpriser har gitt lavere inntekter både 

på salg av konsesjonskraft, eiendomsskatt og utbytte. Inntektsfallet er betydelig. 

 Store investeringer i skolebygg har gjort at Fauske kommune har gått fra å være en kommune 

med gjeldsnivå godt under landssnittet, til nå å ligge blant de høyeste i landet. I 2017 betaler 

Fauske kommune 54 mill. kr i renter og avdrag på gjeld. I 2013 var tilsvarende tall 26 mill. kr. 

 Fauske kommune har ikke i tilstrekkelig grad harmonisert sitt aktivitetsnivå over langt tid i takt 

med bortfall av inntekter, og økte kapitalutgifter.  

Slik rådmannen ser det er det store problemet for Fauske kommune, at i stedet for å tilpasse seg endrede 

rammebetingelser, har man prøvd å løse utfordringer i budsjettene med å effektivisere og kutte i 

driftsposter uten å gjøre noe med aktivitetsnivået. Budsjettprosessen 2018 viser med tydelighet at en nå 

har nådd en smertegrense. Den faglige konklusjonen nå er at det rett og slett ikke er mulig å balansere 

budsjettet på en realistisk måte uten betydelige og merkbare reduksjoner i aktiviteter. Rådmannen 
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foreslår derfor et budsjett helt uten forslag på aktivitetsøkninger i tjenestene (foruten lovpålagte 

oppgaver innen helse og omsorg).  

Ettersom det ikke er mulig å foreslå endringer i etablert skolestruktur i en budsjettprosess, må 

rådmannen foreslå de mest dramatiske reduksjoner innen helse og omsorg. Rådmannen foreslår samtidig 

at kommunen stanser/utsetter alle investeringsprosjekter som ikke er påbegynt, for å ikke pådra oss 

ytterligere gjeldsbelastning. 

 

Fremtidig løsning 

Hvis Fauske kommune skal unngå store underskudd i regnskapene i årene som kommer, er det etter 

rådmannens oppfatning helt nødvendig med kutt i aktivitetsnivået. For å møte økte utfordringer innen 

eldreomsorgen, må for det første ressurser overføres fra andre sektorer, for det andre er det helt 

nødvendig å tilpasse driften innen omsorg slik at den blir i stand til å møte de utfordringene vi vet 

kommer. 

Tilbud og tjenester til barn og unge samt eldreomsorg utgjør ca. 80 prosent av kommunens samlede 

budsjett. Det betyr at det er en umulig oppgave å øke ressurser på ett av disse områdene vesentlig, uten 

at det går på bekostning av det andre. Når driften er for høy, så vil ett eller begge områdene rammes når 

det skal kuttes. Befolkningsutviklingen i Fauske viser at andelen eldre vil øke vesentlig den neste 10-

årsperioden. Når andelen eldre øker, så øker også tjenestebehovet for denne gruppen. Det økte 

tjenestebehovet medfører behov for flere årsverk i eldreomsorgen. Disse årsverkene må hentes fra 

sektorene som leverer tjenester til barn og unge. Antallet barn og unge vil ifølge befolkningsprognosene 

for den neste 10-årsperioden holde seg relativt stabilt. Det skal altså leveres tjenester til det samme 

antallet barn og unge, men med færre årsverk. For at det skal være mulig, så ser rådmannen behovet for 

å levere en mer effektiv og strømlinjeformet tjeneste for kommunens barn og unge. Det er derfor riktig å 

være forberedt på å finne de nødvendige grep for å overføre ressurser fra skole- og oppvekstsektoren til 

omsorgssektoren i fremtiden.  

Antallet eldre i Fauske kommune vil øke kontinuerlig frem til 2040, og med det følger betydelig flere 

personer som skal ha pleie- og omsorgstjenester. Tilgangen på kvalifisert helsepersonell er knapp, og 

morgendagens eldreomsorg må derfor være tilpasset denne ressurstilgangen. Det er heller ingenting som 

tyder på at overføringene til kommunene vil øke i takt med den aldrende befolkningen. Eldreomsorgen 

må derfor tilpasses også de økonomiske rammebetingelsene kommunen kan forvente i årene fremover. 

Kommunen må altså være forberedt på å levere mer eldreomsorg for de midlene vi har til disposisjon.  

Dersom vi skal kunne tilby pleie og omsorg til flere, så må det skje innenfor hjemmetjenesten. For at 

flere skal få den pleie de har behov for, så må hjemmetjenesten styrkes. En styrket hjemmetjeneste vil gi 

flere personer mulighet til å bo godt hjemme lenger. En styrket hjemmetjeneste vil utsette behovet for 

institusjonsplass, og kanskje også bidra til at det ikke oppstår noe behov for institusjonsplass i løpet av 

livet. For hver ny institusjonsplass som etableres, så øker kommunens driftsutgifter med minst 1 mill. kr. 

Akkurat nå har ikke Fauske kommune økonomi til å drifte det antall institusjonsplasser vi har i dag, 

dersom man skal styrke hjemmetjenesten i kommunen.  
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Hjemmetjenesten kan driftes med lavere ressursbruk både når det gjelder personell og penger, slik at vi 

med samme personell og til samme utgiftsnivå, kan yte nødvendige pleie- og omsorgstjenester til flere. 

Å lykkes med denne omstillingen av pleie- og omsorgstjenesten i Fauske kommune er særdeles viktig 

hvis vi skal være i stand til å håndtere et stadig økende antall innbyggere i aldersgruppen 67 år eller 

eldre. Økonomien i Fauske kommune er ikke robust nok til å tåle at det ikke gjøres strukturelle 

endringer i hvordan vi leverer eldreomsorg. Hvis vi skal ha håp om å løse de langsiktige utfordringene vi 

står overfor innenfor eldreomsorgen, så må endringer gjøres så raskt som mulig slik at vi har noe 

handlingsrom igjen.  

Det langsiktige målet er å etablere bedre demensomsorg i egnede lokaliteter. Dersom vi skal ha mulighet 

til å få det til innen eldrebølgen når sin topp etter 2025, så må vi allerede fra 2018 gjøre strategiske valg 

som setter Fauske kommune i posisjon til å løse denne utfordringen. Problemet kommer til å øke for 

hvert år det ikke skjer en styrking av hjemmetjenesten. Bruk av velferdsteknologi er en annen 

nøkkelfaktor i morgendagens eldreomsorg.  

Det er innenfor institusjon og hjemmetjenester vi ser det største merforbruket i 2017, og dette vil 

vedvare inn i 2018 om det ikke gjøres omfattende endringer. De viktigste grepene som rådmannen 

forslår å gjennomføre i 2018 for å få kontroll på utgiftsnivået i pleie- og omsorgssektoren er:  

 Styrke hjemmetjenesten. 

 Øke antallet korttidsplasser, og samtidig redusere antallet langtidsplasser med 12. 

 Samle avlastningsplassene i to spesialiserte enheter (demens og somatikk). 

 Øke kapasiteten i dagtilbudet til demente. 

 Styrke de hjemmebaserte tjenestene med støttetjenestene fysio- og ergoterapi. 

 Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår rådmannen å intensivere arbeidet med å planlegge en ny helse- og 

velferdspark gjennom renovering og nybygg i tilknytning Helsetunet. Fokus vil være på 

institusjonsplasser for demente og skalerbare omsorgsboliger i nær tilknytning til en fremtidig ny 

institusjon. 

 

Prosjekt «Framtias Fauske» 

Rådmannen foreslår til tross for et balansert budsjettforslag å etablere prosjektet «Framtias Fauske». 

Erfaringene fra inneværende år, og budsjettet for 2018 forteller om et ytterligere behov for 

effektivisering, og omstilling i kommunen.  

Dette er særlig begrunnet med omstillingsbehovet rådmannen ser fremover innenfor helse og omsorg, 

grunnet demografisk utvikling, og økende krav til sektoren gjennom samhandlingsreformen. 

Samhandlingsreformen har, og vil fortsatt pålegge oss nye oppgaver, spesielt i forhold til 

utskrivningsklare pasienter, rus og psykiatri m.m., uten at kommunen er kompensert for det i stor 

utstrekning.  

Rådmannen vurderer derfor at man ytterligere har behov for å ta ned aktivitetsnivået i kommunen. Dette 

må skje gjennom at vi må være forberedt på å kanalisere ressurser fra de to andre 
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samhandlingsområdene (oppvekst og samfunn) til fordel for helse og omsorg. Intensjonen er at dette 

prosjektet har til hensikt å danne grunnsteinen i budsjettet for 2019.  

 

Gjeldsbyrden 

En viktig årsak til en stadig mer anstrengt økonomisk situasjon i Fauske kommune er låneopptakene på 

til sammen 950 mill. kr i perioden 2011–2017. Økt låneopptak medfører økte utgifter til renter og avdrag 

som må dekkes i de årlige driftsbudsjettene. Selv om rentenivået er historisk lavt, er det krevende å 

håndtere gjeldsbyrden. Om renten skulle stige bare med 1 %, så utgjør den en ekstra rentebelastning på 

ca, 8,5 mill. kr årlig om alle lån hadde flytende rente. Økonomien i Fauske kommune må dermed kunne 

sies å være svært sårbar for renteøkninger. Noe av denne risikoen er søkt redusert ved å ha fastrente på 

ca. 50 % av låneporteføljen. Rådmannen advarer mot å øke lånebelastningen vesentlig før driftsnivået er 

bedre harmonisert med de disponible inntektene kommunen har.  

 

Hvis det skal være mulig å få en bærekraftig økonomisk utvikling framover, så er det etter rådmannens 

skjønn behov for en betydelig reduksjon av kommunens aktivitetsnivå allerede i 2018. Alternativet er at 

Fauske kommune blir innmeldt i ROBEK igjen i løpet av få år. 
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1.1 Tiltak 2018 
 

Tabell 1 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr) 

 

  

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Skole

Kutte tilbudet om skolefrukt -650 000            -650 000            -650 000            -650 000            

Nedleggelse Newtonrommet -295 000            -675 000            -675 000            -675 000            

Stillinger i vakanse -190 000            

Reduksjon i antall klasser -1 625 000         -3 900 000         -3 900 000         -3 900 000         

Fellesferie SFO -250 000            -250 000            -250 000            -250 000            

Reduksjon i tilbudet voksenopplæring -710 000            -1 690 000         -1 690 000         -1 690 000         

Oppsigelse av avtale kantinebruk videregående skole -100 000            -100 000            -100 000            -100 000            

Økning av SFO-satsene -340 000            -340 000            -340 000            -340 000            

Oppsigelse av avtale med Sørfold kommune -400 000            -1 000 000         -1 000 000         -1 000 000         

Sum tiltak skole -4 560 000         -8 605 000         -8 605 000         -8 605 000         

Barnehager

Fellesferie i barnehage -950 000            -950 000            -950 000            -950 000            

Redusere vedlikehold av uteområder -200 000            -200 000            -200 000            -200 000            

Redusere antall lærlinger -130 000            -200 000            -200 000            -200 000            

Sum tiltak barnehage -1 280 000         -1 350 000         -1 350 000         -1 350 000         

Barn og familie

Vakant stilling helsesøster -150 000            

Vakant stilling barnevernskonsulent -240 000            

Vakant stilling miljøarbeider -250 000            -750 000            -750 000            -750 000            

Vakant stilling foreldreveileder -765 000            

Vakant stilling PPT -640 000            

Reduksjon i antall fosterhjem -240 000            

Sum tiltak barn og familie -2 285 000         -750 000            -750 000            -750 000            

Kultur og idrett

Vakanse kulturskolerektor -210 000            

Tilskudd strøm lysløyper -120 000            -120 000            -120 000            -120 000            

Stans av fontenen -400 000            

Reduksjon kulturtilskudd -500 000            -500 000            -500 000            -500 000            

Annonsering ifb. kino -55 000              -55 000              -55 000              -55 000              

Salg av dirigenttjenester fra kulturskolen -40 000              -40 000              -40 000              -40 000              

Endring av partnerskapsavtaler løypekjøring -130 000            -130 000            -130 000            -130 000            

Endret biblioteksdrift Valnesfjord -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Vakant stilling idrettskonsulent -350 000            

Stillingsreduksjon i kulturskolen -150 000            -150 000            -150 000            -150 000            

Stillingsreduksjon Ungdommens hus -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Sum tiltak kultur og idrett -2 205 000         -1 245 000         -1 245 000         -1 245 000         

Sum tiltak Oppvekst og kultur -10 330 000      -11 950 000      -11 950 000      -11 950 000      
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Tabell 2 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Helse og omsorg (i kr) 

 

 

Tabell 3 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr) 

 

  

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Institusjon

Avvikle 12 senger somatisk langtidsplass og 4 dbl.rom -6 150 000         -12 300 000      -12 300 000      -12 300 000      

Sum tiltak institusjon -6 150 000         -12 300 000      -12 300 000      -12 300 000      

Hjemmetjenesten

Avvikle paviljong 3 -1 775 000         -1 775 000         -1 775 000         -1 775 000         

Avvikle drift Sagatun -1 570 000         -3 135 000         -3 135 000         -3 135 000         

Sum tiltak hjemmetjenesten -3 345 000         -4 910 000         -4 910 000         -4 910 000         

NAV

Ikke justering økonomisk sosialhjelp -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Vakanse stilling NAV -750 000            -330 000            -330 000            -330 000            

Sum tiltak NAV -1 150 000         -730 000            -730 000            -730 000            

Sum tiltak Helse og omsorg -10 645 000      -17 940 000      -17 940 000      -17 940 000      

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Fauske kommunale eiendommer

Reduksjon renholdsfrekvenser -660 000            -660 000            -660 000            -660 000            

Besparelse energi Fauske idrettshall -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Stenging av Fauskebadet i skoleferier -450 000            -450 000            -450 000            -450 000            

Stenging av Sulitjelma bad i skoleferier -85 000              -85 000              -85 000              -85 000              

Stenging av Fauske idrettshall i skoleferier -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Besparelse FDVU ved salg av Kosmo skole -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Besparelse tørkepapir -20 000              -20 000              -20 000              -20 000              

Ikke innleie vikar ved sykefravær -225 000            -225 000            -225 000            -225 000            

Besparelse energi Rådhuset -60 000              -60 000              -60 000              -60 000              

Besparelse FDVU-utgift paviljong 3 -380 000            -480 000            -480 000            

Kutt vedlikehold kommunale boliger -150 000            -150 000            -150 000            

Sum tiltak Fauske kommunale eiendommer -2 955 000         -3 055 000         -3 055 000         -2 425 000         

Plan/utvikling

Reduksjon konsulenttjenester -760 000            -760 000            -760 000            -760 000            

Sum tiltak plan/utvikling -760 000            -760 000            -760 000            -760 000            

Vei og gatelys

Overføre 70 % stilling fra vei til VA-området -525 000            -525 000            -525 000            -525 000            

Sum tiltak vei og gatelys -525 000            -525 000            -525 000            -525 000            

Sum tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling -4 240 000         -4 340 000         -4 340 000         -3 710 000         
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Tabell 4 – Tiltaksoversikt Rådmannens stab og fellesområde (i kr) 

 

 

Tabell 5 – Tiltaksoversikt fellesområde og sum tiltak Fauske kommune (i kr) 

 

  

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab

Vakant folkehelserådgiverstilling -400 000            

Kutt leasingavtale bil -100 000            -100 000            -100 000            -100 000            

Reduksjon konsulenttjenester -50 000              -50 000              -50 000              -50 000              

Reduksjon reiseutgifter -50 000              -50 000              -50 000              -50 000              

Anbud økonomi- og lønnssystem -100 000            -100 000            -100 000            

Sum tiltak rådmannens stab -600 000            -300 000            -300 000            -300 000            

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Felles

Øke eiendomsskatt boliger og fritidsboliger med 1 ‰ -5 700 000         -5 700 000 -5 700 000         -5 700 000         

Sum tiltak felles -5 700 000         -5 700 000         -5 700 000         -5 700 000         

SUM TILTAK FAUSKE KOMMUNE -31 515 000      -40 230 000      -40 230 000      -39 600 000      
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2. Sammenheng med kommunens øvrige 
planverk 

 

Utgangspunktet for rådmannens arbeid med budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 har blant annet 

vært følgende: 

 Økonomiplanen for 2017-2020 

 Kommunestyrets budsjettvedtak 2017, med endringer/nye vedtak gjort i løpet av 2017 

 Kommuneøkonomiproposisjonen 

 Budsjettkonferanse september 2017 

 Forslag til statsbudsjett for 2018 

 Budsjettprosessen 2018 i enhetene 

 Økonomimelding 2/2017 

 

2.1 Kommuneplan – langsiktig del 
I Fauske kommunes kommuneplan, strategisk del for 2012-2025, fremkommer visjon og strategiske 

utfordringer som kommunen kontinuerlig skal ha oppmerksomheten rettet mot.  

Visjon – Fauske mot år 2025 

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives  

Overordnet mål – Fauske 2025 

Fram mot år 2025 skal vi sammen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det 

er: 

 god folkehelse 

 vekst i næringslivet 

 vekst i folketall 

 gode tjenester 

 

Gjennomføringen av handlingsdelen av samfunnsplanen er i stor grad avhengig av de økonomiske 

rammebetingelsene.  

For en sunn drift er det viktig at driften er tilpasset inntektsgrunnlaget. Inntektene til kommunen består 

primært av skatt og rammeoverføringer fra staten. Dette er regulert av statlige føringer og 

fordelingsmodeller. Kommunen har også inntekter fra kraft og eiendomsskatt. Gjennomførte analyser av 

fremtidige inntekter, viser at Fauske kommune ikke kommer til å få tilstrekkelig med inntekter til å 

opprettholde dagens driftsnivå.  
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3. Kommunens rammebetingelser 

3.1 Befolkningsutvikling 
 

Befolkningstallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved inngangen til 2017 var det 9729 

innbyggere i Fauske kommune. Dette er 264 flere personer enn i 2007. For de ti siste årene kan vi se en 

klar trend til at andelen barn og unge faller sammenlignet med gruppen 67 år eller eldre, jf. figur 1. 

 

Tabell 6 – Befolkningsutvikling 2007–2017 

 

 

Tabell 7 – Endringer i befolkning 2007–2017 

 

 

Figur 1 – Befolkning 2007–2017 for aldersgruppene 0–15 år og 67 år eller eldre 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-5 år 599 604 600 588 572 556 560 557 544 513 501

6-15 år 1289 1253 1244 1235 1204 1175 1165 1150 1131 1105 1084

16-19 år 520 557 541 575 541 542 523 517 520 510 572

20-66 år 5688 5679 5697 5710 5734 5719 5700 5698 5729 5725 5766

67-79 år 893 903 907 945 979 1010 1057 1142 1211 1264 1321

80-89 år 409 413 416 414 411 417 412 393 389 395 398

90+ år 67 71 72 85 92 94 96 99 98 92 87

Sum 9465 9480 9477 9552 9533 9513 9513 9556 9622 9604 9729

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2007–2017

0-5 år -36 5 -4 -12 -16 -16 4 -3 -13 -31 -12 -98

6-15 år -19 -36 -9 -9 -31 -29 -10 -15 -19 -26 -21 -205

16-19 år 36 37 -16 34 -34 1 -19 -6 3 -10 62 52

20-66 år -62 -9 18 13 24 -15 -19 -2 31 -4 41 78

67-79 år -4 10 4 38 34 31 47 85 69 53 57 428

80-89 år 0 4 3 -2 -3 6 -5 -19 -4 6 3 -11

90+ år -1 4 1 13 7 2 2 3 -1 -6 -5 20

Sum -86 15 -3 75 -19 -20 0 43 66 -18 125 264
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3.1.1 Prognose folketall 
SSBs befolkningsprognose har ulike alternativer i forhold til fruktbarhet, levealder, innenlands flytting 

og netto innvandring. Det vil være betydelige geografiske forskjeller i befolkningsveksten fremover, da 

det har vært en sentralisering av befolkning over lang tid. Det skyldes det innenlandske flyttemønsteret, 

hvor strømmen først og fremst går til storbyområdene. I prognosene for befolkningsutviklingen i Fauske 

kommune har SSBs hovedalternativ tidligere vært lagt til grunn, den såkalte “Middels-modellen”. Denne 

modellen har ikke truffet godt i forhold til veksten i folketallet fra 2016 til 2017, der det har vært en 

vekst på 125 innbyggere. Fra 1.1.2017 til 1.7.2017 har folketallet vokst med ytterligere 70 innbyggere, 

til 9799 personer.  

Med bakgrunnen i den historiske befolkningsutviklingen så er det vanskelig å lage en nøyaktig prognose 

for de kommende år. Dersom vi tar utgangspunkt i at folketallet er 9799 per 1.7.2017, og så gjør en 

befolkningsframskriving basert både på SSBs middels-modell, høy vekst-modell, samt et gjennomsnitt 

av disse to modellene, så vil befolkningsøkningen i perioden 2017–2027 bli slik det er fremgår av 

tabellen nedenfor. Befolkningsøkningen i perioden 2017–2040 er også oppgitt. 

 

Tabell 8 – Befolkningsprognose 2017–2027 og 2017–2040 ved ulike vekstsenario 

 

 

Den trenden vi har sett de siste ti år der andelen 67 år eller eldre øker mest, fortsetter frem mot 2027. I 

løpet av 2015 ble for første gang befolkningsgruppen 67 år eller eldre større enn befolkningsgruppen 0–

15 år. I den neste tiårsperioden forventes gruppen 67 år eller eldre å fortsette å vokse sammenlignet med 

befolkningsgruppen 0–15 år i kommunen. Dette gjelder uavhengig av hvilket vekstsenario som legges til 

grunn, og er illustrert i de tre figurene nedenfor. 

 

  

2017 2027 2040 Differanse

Høy vekst 9729 10113 10667 384

Gjennomsnitt 9729 9948 10201 219

Middels vekst 9729 9782 9734 53
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Figur 2 – Befolkningsutvikling 2016–2040, 0–15 år og 67 år eller eldre, høy vekst 

 

 

Figur 3 – Befolkningsutvikling 2016–2040, 0–15 år og 67 år eller eldre, gjennomsnitt middels og høy 

vekst 
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Figur 4 – Befolkningsutvikling 2016–2040, 0–15 år og 67 år eller eldre, middels vekst 

 

 

Befolkningsutviklingen bør gjenspeiles i utviklingen av tjenestetilbudet til de ulike gruppene i 

kommunen. Det er to befolkningsgrupper som mottar de største ytelsene av kommunale tjenester. Disse 

er befolkningsgruppene 0–15 år (barn og unge) og 67 år og eldre (eldreomsorg). Som vi ser av figurene 

så er befolkningsgruppen 0–15 år relativt stabil i hele perioden 2016–2040, mens befolkningsgruppen 

over 67 år er økende i hele perioden, uavhengig av hvilket vektscenario som legges til grunn. Når 

Fauske kommune i årene som kommer forventes å få flere eldre innbyggere sammenlignet med barn og 

unge, innebærer det at tjenestebehovet til denne gruppen vil øke. Det vil være helt avgjørende for en 

bærekraftig økonomi i kommunen at endringer i tjenestetilbudet gjennomføres med god og langsiktig 

planlegging.  

De neste fem årene viser prognosen en liten økning i befolkningsgruppen 16–66 år, men deretter avtar 

veksten utover i perioden frem til 2040, uavhengig av vekstsenario. Denne gruppen mottar mindre 

kommunale ytelser, men det er denne gruppen som betaler skatt. Fauske kommune har lav skatteinngang 

i dag, og med denne befolkningsutviklingen vil den sannsynligvis ikke øke.  
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Figur 5 – Utviklingen i befolkningen 2000–2040 ved ulike befolkningsframskrivinger for Fauske 

 

 

3.1.2 Fremtidig tjeneste- og årsverksbehov 
Framskrivningene tar utgangspunkt i tall fra KOSTRA for 2015 og hovedalternativet i Statistisk 

sentralbyrås befolkningsframskrivinger fra juni 2016. I beregningene av tallet på 

tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme 

dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2015. Det er betydelig usikkerhet knyttet til 

både befolkning, dekningsgrader og standard på lang sikt.  

Figurene nedenfor gir likevel en god pekepinn på hvilken type tjeneste som vil oppleve vekst i 

antall brukere frem til 2014, og hvilke tjenester som dermed også vil ha størst behov for å øke 

antall stillinger. Figur 6 viser at det ved SSBs hovedalternativ for befolkningsutvikling vil være 

en reduksjon i antall tjenestemottakere for alle kategorier av tjenester med unntak av 

hjemmetjenester og institusjonstjenester for gruppen 67 år og eldre. Mens årsverksbehovet i 

barnehage og grunnskole vil bli redusert i perioden frem til 2040, så vil behovet for nye årsverk 

innenfor institusjon og hjemmetjeneste øke utover den reduksjonen vi ser i de andre sektorene. I 

tabellen nedenfor fremgår det at i 2040 vil det være behov for en netto vekst i årsverk på 79, når 

hovedalternativet for befolkningsutviklingen legges til grunn.  

Som nevnt ovenfor er det betydelig usikkerhet knyttet til både befolkning, dekningsgrader og 

standard på lang sikt, men utviklingstrendene er de samme uavhengig av hvilket vekstscenario 

som legges til grunn. Det er også verdt å nevne at ut fra den standarden som SSB baserer 

stillingsbehovet på, så har Fauske kommune i 2017 en årsverksfordeling knyttet til skole som er 
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rimelig i tråd med SSBs standard. Når det gjelder institusjon og hjemmetjeneste er situasjonen 

en annen. Standarden tilsier at det i 2015 er behov for 260 årsverk, i 2017 er det 190 årsverk i 

institusjon og hjemmetjenester. Samlet sett betyr dette at det fremover må overføres årsverk fra 

barnehage og skole til helse og omsorg. I innledningen er det redegjort nærmere for denne 

utfordringen som Fauske kommune står overfor de kommende årene.  

 

Figur 6 – Antall tjenestemottakere i Fauske i 2015, 2025 og 2040 
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Figur 7 – Årsverksbehov i Fauske kommune i 2015, 2025 og 2040 

 

 

Tabell 9 – Årsverksbehov i Fauske kommune i 2015, 2025 og 2040 

 

 

3.2 Folkehelse 
 

Kunnskap om utfordringer i egen kommune er grunnpilaren i folkehelsearbeidet. «Folkehelsa i Fauske» 

er et oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Dokumentet er behandlet av 

kommunestyret og skal brukes som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i 

arbeidet med alle øvrige strategier og planer. Dokumentet omfatter opplysninger om og vurderinger av: 

2015 2025 2040

Barnehage 123 122 116

Grunnskole 158 135 135

Institusjon og hjemmetjeneste 260 302 387

SUM 541 559 638

Netto økning årsverk 18 79
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befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, 

skader og ulykker, helserelatert adferd og helsetilstand.  

I evalueringen som PwC har foretatt i alle Nordlandskommunene fremkommer det at rådmannen er 

nøkkelen til å lykkes med forankring av folkehelsearbeidet, både administrativt og politisk. Det 

fremkommer også i evalueringen at folkehelserådgiver er en nøkkelperson. Samarbeidet mellom 

rådmann og folkehelserådgiver er vesentlig når det gjelder det systematiske folkehelsearbeidet. Et arbeid 

som handler om å se sammenheng mellom utfordringer, mål, planer og tiltak. Suksesskriteriene for 

folkehelsearbeidet er illustrert i figuren nedenfor.  

 

Figur 8 – Suksesskriterier for folkehelsearbeidet i kommunene (PwC 2017) 
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Kommunen har et ansvar for at helseperspektivet tas inn i all planlegging og i alle beslutninger. Hvordan 

boligområder og uteareal i Fauske planlegges har stor betydning i forhold til innbyggernes muligheter til 

aktivitet, sosialt fellesskap, trygghet og trivsel. Hvordan skole og barnehage drives har stor betydning 

for barn og unges oppvekstvilkår og muligheter. Tilgang til kulturtilbud for alle grupper er avgjørende 

for trivsel, aktivitet og sosialt nettverk. 

Kommunen vil være avhengig av at innbyggerne i framtiden, og da i større grad enn i dag, er fysisk og 

sosialt aktive, og tar aktivt ansvar for egen helse. Enkeltindividers familie og frivillige nettverk vil være 

viktige samarbeidspartnere for kommunen i løsning av kommunens oppgaver spesielt innen helse og 

omsorg. Aktivt samarbeid med frivilligheten gir kommunen mye folkehelse.  

 

3.3 ROBEK 
 

I september 2016 ble Fauske kommune meldt ut av Register om betinget godkjenning og kontroll 

(ROBEK). Da hadde kommunen vært innmeldt i ROBEK siden 14. oktober 2015.  

Fauske kommune hadde i 2012 et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på kr 1 750 606,–. I 2013 

hadde kommunen et regnskapsmessig underskudd på kr 2 737 733,– etter at merforbruket fra 2012 var 

inndekket. Fylkesmannen mener at det ikke var anledning for kommunen å dekke inn underskuddet for 

2012 i regnskapet for 2013, i og med at kommunen gikk med underskudd. Det var på denne bakgrunn at 

Fylkesmannen meldte Fauske kommune inn i ROBEK høsten 2015.  

For å komme ut av ROBEK måtte Fauske kommune i 2015-regnskapet dekke inn det samlede 

underskuddet fra 2012 og 2013 på 2,7 mill. kr. I tillegg hadde Fauske kommune et regnskapsmessig 

underskudd også i 2014 på 3,2 mill. kr, og dette måtte senest dekkes inn i 2016 for ikke å gi grunnlag for 

innmelding i ROBEK. Driftsregnskapet for 2015 viste et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 310 

035,–, etter inndekning av underskuddene fra 2012, 2013 og 2014. Resultatet for 2015 dannet dermed 

grunnlaget for at Fylkesmannen ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet beskjed om at Fauske 

kommune skulle meldes ut av ROBEK.  

Det positive resultatet i 2015 skyldtes i hovedsak to forhold. For det første ble skatt og rammetilskudd 

9,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Dette skyldtes en spesiell hendelse der to store selskaper ble 

etterlignet fra 2013 for betydelige beløp. Det andre forholdet gjaldt kommunestyrets vedtak høsten 2015 

om å bosette et større antall flykninger enn det som lå til grunn i budsjett 2015. Dette medførte 10 mill. 

kr mer i integreringstilskudd enn beregnet i budsjettet. Netto merinntekt etter fratrekk av økte utgifter 

utgjorde 7,1 mill. kr. 

I budsjettet for 2016 poengterte rådmannen at det økonomiske handlingsrommet til Fauske kommune 

ikke er tilfredsstillende. Selv om det regnskapsmessige resultatet for kommunen var positivt for 2015, så 

viste dessverre driften av enhetene et svakt resultat i 2015. Når det justeres for integreringstilskudd 

utover budsjett inntektsført på integreringsenhet, er merforbruket på driftsenhetene på 18,2 mill. kr. 
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Dette betyr at driftsnivået i Fauske kommune er for høyt sammenlignet med de inntektene kommunen 

har, og dette har vedvart også inn i 2016.  

I økonomimelding 2 for 2017 slo rådmannen nok en gang fast at driftsnivået i Fauske kommune er for 

høyt. Driftsnivået kommer til å øke ytterligere i 2018 og de påfølgende årene, som følge av nye 

planlagte investeringer. Med det nivået som er på de kommunale tjenestene i dag, så gjør Fauske 

kommune seg avhengig av årlige ekstrainntekter som i 2015 og 2016, og det er ikke realistisk å forvente 

et inntekter på dette nivået i årene som kommer. Rådmannen er derfor tydelig på at det er behov for en 

betydelig reduksjon av kommunens aktivitetsnivå hvis det skal være mulig å få en bærekraftig 

økonomisk utvikling framover. Alternativet er at Fauske kommune blir innmeldt i ROBEK igjen i løpet 

av få år. 

 

3.4 Statsbudsjettet 2018 

3.4.1 Vekst i frie inntekter fra 2017 til 2018 
Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, 

regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst 

i de frie inntektene på 2,1 prosent. 

I Nordland har 13 av 44 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst 

vekst har Steigen kommune med 6,4 prosent, mens Røst kommune har lavest vekst med -1,5 prosent. 

Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017. 

 

3.4.2 Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov 
Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2016 utgiftskorrigerte frie inntekter over 

landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i 

utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig 

mellom kommunene. 

I Nordland hadde 34 av 44 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn eller lik 

landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene imellom har hovedsakelig sammenheng 

med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd. 

 

3.4.3 Finansielle indikatorer 
Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle 

driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten 

brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Ifølge Det tekniske 

beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid 

ligge på om lag 1,75 prosent av driftsinntektene for kommunene samlet. 
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Kommunene i Nordland hadde i 2016 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 3,3 prosent av 

driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 4,0 prosent. Netto lånegjeld 

viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) 

og ubrukte lånemidler og er et uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære 

inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 73 361 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 

2016. Landsgjennomsnittet var 63 977 kroner per innbygger. 

 

Inntektssystemet for kommunene i 2018 

 Vekst i samlede inntekter på 4,6 mrd. kr. 

 Vekst i frie inntekter på ca. 3,8 mrd. kr. 

 Kommunenes andel er ca. 3,6 mrd. kr. 

 

Tabell 10 – Kommunal deflator 2017 og 2018 

 

 

Satsene i de regionalpolitiske tilskuddene er ikke prisjustert fra 2017 til 2018. Dette betyr at disse 

tilskuddene reelt sett blir litt lavere. Dette kommer alle kommuner til gode gjennom at 

innbyggertilskuddet blir høyere enn det ellers hadde vært. 

Som varslet i kommuneproposisjonen øker grenseverdien i inntektsgarantiordningen (INGAR) fra 300 

til 400 kr per innbygger. Kommuner som taper mer enn 400 kr per innbygger får kompensert dette tapet. 

Maksimal foreldrebetaling i barnehagene økes med 110 kroner per måned utover lønns- og prisvekst 

(realvekst). Maksimal foreldrebetaling blir kr 2 910,– per måned. Siden realveksten reduserer behovet 

for kommunal finansiering gjennom frie inntekter, reduseres rammetilskuddet til kommunene med 0,3 

mrd. kr. Hvordan dette vil slå ut for enkeltkommuner vil trolig variere noe.  

Øremerkede tilskudd har en netto realvekst på 0,5 mrd. kr. Noen av endringene er:  

 tilskudd til ressurskrevende brukere øker reelt med 0,2 mrd. kr  

 investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser øker med 0,5 mrd. kr  

 tilskudd innen samferdsel øker netto med 0,2 mrd. kr  

 reduksjon i distrikts- og regionalpolitisk begrunnede tilskudd.  

 

2017 2018

Deflator 2,30 % 2,60 %

Herav lønnsvekst 2,40 % 3,00 %
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Inntektssystemet og kommunereformen  

 Regionsentertilskuddet øker fra 100 til 200 mill. kroner i 2018. Tilskuddet fordeles på samme 

måte som i 2017: Dvs. det beregnes per sammenslåing, men er fordelt til kommunene i 

sammenslåingen etter den enkelte kommunes andel av innbyggerne i den nye kommunen. 

 

 Som varslet videreføres overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen. Denne 

kompensasjonen er i 2018 flyttet over til innbyggertilskuddet og fordelt med særskilt fordeling 

(tabell C-k i Grønt hefte). Fordelingen er videreført som i 2017. Kommuner som slår seg 

sammen fra 1.1.2018 mottar ikke lenger kompensasjon gjennom overgangsordningen, da de får 

inndelingstilskudd fra 2018. 

 

 I 2017 ble det gitt en kompensasjon til kommuner som ble stående ufrivillig alene etter 

kommunereformen (reservepotten KMD). Også innenfor reservepotten for 2018 vil det bli gitt 

en kompensasjon til disse kommunene. Kompensasjonen gis samme fordeling som i 2017, og 

prisjusteres med den kommunale deflatoren. 

 

3.4.4 Særskilte satsinger 

Kutt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 

I forslaget til statsbudsjett for 2018 svekkes toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester 

ved at innslagspunktet øker med kr 50 000,– utover lønnsvekst. Dette vil føre til 

prioriteringsutfordringer i kommunene, og mulig kutt i tjenester til andre brukere.  

Kommunene vil med dette forslaget i 2018 få kompensert 80 prosent av netto lønnsutgifter til helse- og 

omsorgstjenester til enkeltbrukere ut over et innslagspunkt på 1.235.000 kroner. Ordningen gjelder 

fortsatt kun for tjenestemottakere til og med det året de fyller 67 år.  

 

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger – krav om nettotilvekst opprettholdes  

Tilskuddsordningen er endret og fra 2021 gis det kun tilskudd til plasser som gir netto tilvekst av 

plasser. Kommunen må opprettholde netto tilveksten i 10 år fra søknadstidspunktet. I perioden 2017–

2020 er det en overgangsordning hvor henholdsvis 20 pst., 40 pst., 60 pst. og 80 pst. av 

tilskuddsrammen forbeholdes plasser som gir netto tilvekst  

For kommuner med høy dekningsgrad på sykehjem og annen heldøgns omsorgstilbud er det ikke bare 

flere, men bedre plasser kommunen trenger for å løfte tjenestetilbudet.  

Kommunene trenger omsorgsplasser som møter dagens og fremtidens krav til standard og utforming, og 

det innebærer at noen kommuner vil trenge ordningen i hovedsak til rehabilitering og standardheving, 

mens andre vil trenge den til kapasitetsøkning avhengig av demografi og omsorgsprofil. Gitt kravet om 

nettotilvekst som innfases gradvis frem mot 2021 vil de kommunene som har behov og som ikke har 
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benyttet tilbudet få større utfordringer med å benytte tilskuddsordningen til rehabilitering jo lengre frem 

mot 2021 vi kommer.  

 

Program for folkehelsearbeid  

Programmet for folkehelsearbeid videreføres og tilskuddsrammen foreslås økt med vel 25 mill. kr til 

71,3 mill. kr i 2018. Dette betyr at flere fylker kan inkluderes i programmet. Folkehelseprogrammet er 

en tiårig satsing fra 2017 til 2027 som skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med å fremme 

innbyggernes helse og trivsel i lokalsamfunnet. Det skal rettes inn mot psykisk helse og 

rusforebyggende arbeid. Barn og unge er en prioritert målgruppe. I programmet skal kommunene selv 

utvikle forslag for å styrke barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Programmet skal bidra til å 

fremme kommunebasert forskning.  

KS skal sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ha nasjonalt ansvar for gjennomføring 

og evaluering av folkehelseprogrammet. Nytt folkehelseprogram er også en del av Landstingets 

prioriteringer for perioden 2016 – 2019.  

 

Barnevern  

Det settes av 80 mill. kr til en strategi for å styrke kompetansen i barnevernet. Strategien gjelder for 

perioden 2018–2024, og skal forberede kommunene på et større kommunalt ansvar for barnevernet 

(barnevernreformen) fra 2020.  

 

Opptrappingsplanen for rusfeltet  

300 mill. kr av veksten i frie inntekter er begrunnet med en økt satsing på rusfeltet. Opptrappingsplanen 

har en bred tilnærming, med tidlig innsats og god samordnet oppfølging som et sentralt grunnlag. 

Samtidig er utfordringen i kommunesektoren å skaffe tilstrekkelige og gode tilbud på boligområdet, der 

er det fortsatt behov for økt kapasitet.  

 

Nytt behandlingsansvar i helsestasjons- og skolehelsetjenesten?  

Regjeringen vurderer å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten ytterligere til å 

inkludere behandling og oppfølging av barn og unge for både psykiske og somatiske tilstander. Samtidig 

varsler regjeringen at de vil vurdere lovendringer for å styrke og harmonisere de ulike tjenestenes plikt 

til å utarbeide individuell plan, herunder en felles, harmonisert forskrift om individuell plan og krav til 

koordinator under de ulike tjenestelovene. Kommunene har allerede dette ansvaret gjennom helse- og 

omsorgstjenesteloven.  
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Bolig og hjelpemiddelområdet - utvidede oppgaver til kommunesektoren?  

Det er særlig to tilskudd av betydning for å beholde og tilpasse egen bolig, nemlig tilskudd til etablering 

og tilskudd til tilpasning. Tilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i 

og beholde egen bolig, men tilpasningstilskuddet skal bidra til at personer med spesielle behov får 

tilpasset boligen til sine behov. Det er foreslått at tilskuddene skal innlemmes i rammetilskuddet til 

kommunene fra 2020, og at oppgaven med å forvalte midlene overføres til kommunene. Kommunenes 

ansvar lovfestes som en del av bostøtteloven. Det gir ikke en ny individuell rettighet, men gir 

kommunene en plikt til å vurdere søknader om finansiering og tilpasning. Bostøtten vil fortsatt være det 

viktigst boligsosiale virkemiddelet.  

Regjeringen varsler også at det bør arbeides videre med sikte på å gjennomføre ansvarsendringer for 

enkle og høyfrekvente hjelpemidler, tilrettelegging av bolig og velferdsteknologi. Det varsles videre 

behov for å avklare nye ansvarsforhold knyttet til de tre områdene, og et grundig arbeid for å unngå at 

nye problematiske grensesnitt oppstår er nødvendig. Hjelpemiddelutvalget pekte også på at 

hjelpemiddelområdet må greie seg med mindre ressurser per bruker enn i dag, samtidig som tilgangen på 

ny teknologi bare vil øke, og slik sett gi et langt mer komplekst tilbud av løsninger. Det må derfor 

gjennomføres et definisjonsarbeid og en avklaring av finansiering og de mange gråsonene mellom ulike 

type hjelpemidler.  

 

NAV-kontorene får økt myndighet og handlefrihet  

Arbeids- og velferdsetaten får økte muligheter til å utføre oppfølgingstjenester i egen regi. For blant 

annet å styrke innsatsen knyttet til Individuell jobbstøtte (IPS), foreslår regjeringen å øke 

omdisponeringsfullmakten knyttet til oppfølgingstjenester i regi av Arbeids- og velferdsetaten med 

ytterligere 100 mill. kr, til 200 mill. kr i 2018. 

 

Bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagene er underfinansiert  

Nye bemannings- og pedagognormer skal etter planen gjelde fra 1. august 2018. I statsbudsjettet for 

2018 er det bevilget 424 mill. kr til ordningen. Halvparten av pengene går direkte til private barnehager 

gjennom særskilt tilskudd. Dette videreføres frem til 2020. Deretter finansieres private barnehager med 

utgangspunkt i kostnadene til kommunale barnehager i to år gamle regnskap. Derfor vil tilskuddene til 

private barnehager øke betydelig fra 2020. Det er noe usikkerhet knyttet til avvikling av særskilt tilskudd 

og overgang til ordinært tilskudd for private barnehager i 2020.   

Manglende finansiering innebærer at mange kommuner må gjøre omdisponeringer og prioritere ned 

andre tjenester for å kunne oppfylle normene i årene fremover. Noen kommuner blir spesielt hardt 

rammet. Gjøres det ikke endringer i finansieringsopplegget, vil differansen mellom bevilgningene til 

kommunene og de faktiske kostnadene øke frem mot 2021 og underdekningen være omtrent på en mrd. 

kr. 
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Minoritetsspråklige barn i barnehagene 

I 2018 foreslås det bevilget 20 mill. kr, som kommunene kan søke på, til rekruttering av flere 

minoritetsspråklige barn til barnehagene.  

 

Tidlig innsats i skole og barnehage  

I statsbudsjettet legges det til grunn at kommunene vil benytte 200 mill. kr av realveksten i de frie 

midlene til tidlig innsats i barnehage og skole. Opplegget gir kommunene rom for å utvikle tiltak 

tilpasset egne lokale prioriteringer og den enkelte elevs behov.  

Det er videre bevilget 100 mill. kr over Kunnskapsdepartementets budsjett til tidlig innsats. Denne 

bevilgningen er øremerket konkrete tiltak. Blant annet er 40 mill. kr satt av til styrking av forsøkene med 

lærerspesialistordningen for å styrke kompetansen på og erfaringen med tidlig innsats i 

lærerfellesskapet. 

 

Innovasjon  

Det foreslås bevilget 20 mill. kr til prøveprosjekter med effektkontrakter (velferdsobligasjoner). KS har 

sammen med kommunene har vært pådriver for at slike modeller blir prøvd ut. 

Velferdsteknologiprogrammet og Leverandørutviklingsprogrammet videreføres på dagens nivå, men 

med klare føringer i retning av mer næringsutvikling. Stimuleringsordningen for innovasjon og 

tjenestedesign øker til ti millioner i 2018, og utvides til å gjelde hele offentlig sektor.  

Risikoavlastningsordning for offentlige anskaffelser som Stortinget har etterspurt blir løst ved å utvide 

ordningen med Innovasjonskontrakter til å gjelde innovative anskaffelsesprosesser, uten at ordningen 

tilføres nye midler.  

FORKOMMUNE-programmet tilføres ikke friske midler på tross av at programmet bare har kunnet si ja 

til en femtedel av alle forprosjektsøknadene i 2017. Nesten alle fylkeskommuner og en fjerdedel av alle 

kommuner har sendt inn søknader, hvilket viser at kommunesektoren er klar til å iverksette 

forskningsstøttede innovasjonsprosjekter. I tillegg får ordningen med støtte til offentlige PhD-kandidater 

får en reell nedgang i forslaget til budsjett for 2018. Mer enn halvparten av kandidatene kom fra 

kommunesektoren ved siste utlysning.  

 

Digitalisering  

I statsbudsjettet signaliseres det at digitalisering er et satsningsområde innenfor alle sektorer i staten. Det 

må derfor forventes at det vil komme mange store strukturelle omlegginger initiert fra staten, der 

digitalisering vil være en sentral del av omleggingen. Mange prosjekter antas å kunne få betydelige 

økonomiske og administrative konsekvenser for kommunal sektor. Så langt har det bare vært staten som 

har fått midler over statsbudsjettet til gjennomføringen. Kommunal sektor forventes å dekke dette over 

egne budsjetter.  
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KS Finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter omfatter utgifter til utvikling av prosjekter 

som kommuner og fylkeskommuner selv tar initiativet til, og selv gjennomfører for å etablere nye 

fellesløsninger. KS Finansieringsordning er en mellomfinansiering. Prosjekter som får finansiering, skal 

ha en plan for å betale pengene tilbake til ordningen etter hvert som løsningen tas i bruk av kommuner 

og/eller fylkeskommuner. KS Finansieringsordning er ikke strukturert for å håndtere store omlegginger 

fra staten. Det er staten som er initiativtaker og legger premissene for tidshorisonten, initialkostnadene 

for kommunal sektor er store og eventuelle gevinstuttak kan ta svært lang tid. 

Så langt har vi også erfart at de økonomiske og administrative konsekvensberegningene som staten 

gjennomfører i forbindelse med større prosjekter eller lovarbeid, ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 

utgiftene for kommuner og fylkeskommuner. Dette skyldes særlig at beregningsmetodikken ikke har tatt 

opp i seg de tekniske konsekvensene i kommuner og fylkeskommuner. KS jobber for at kommunal 

sektors medvirkning i store statlige satsinger, prosjekter og programmer må finansieres som del av disse. 

 

Merverdiavgiftskompensasjon – viktige avklaringer  

Regjeringen har i Statsbudsjettet 2018 fulgt opp Stortingets anmodningsvedtak av 21. juni 2017 om å 

gjennomgå forståelsen og praktiseringen av merverdiavgiftskompensasjonsregelverket for rus- og 

psykiatriboliger.  

En rekke kommuner har opplevd at de ikke har fått merverdiavgiftskompensasjon for andre tilrettelagte 

boliger enn de som er tilrettelagt for beboere med fysiske funksjonsnedsettelser. Finansdepartementet 

uttaler at de ut fra eksisterende rettskildemateriale ikke finner at det er grunn til å skille mellom ulike 

former for funksjonsnedsettelser. Dette betyr at både fysiske, psykiske og kognitive 

funksjonsnedsettelser vil kunne omfattes av regelverket.  

I statsbudsjettet presiseres videre at kravene for særskilt tilrettelegging av en bolig kan være fysisk 

tilrettelegging av boligen, eller tilrettelegginger i form av at boligen er tilknyttet personalbase for å yte 

helse- og omsorgstjenester som avhjelper beboers funksjonsnedsettelse.  

Det uttrykkes også eksplisitt at særskilt tilrettelagte boliger for personer med funksjonsnedsettelser som 

følge av for eksempel psykiske lidelser vil kunne være kompensasjonsberettiget. Skattedirektoratet bes 

om å påse at de rammer som er trukket opp i dets vurderinger blir lagt til grunn i forvaltningspraksis. 

 

3.4.5 Eiendomsskatt – betydelige innstramminger i regelverket  
Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner, med unntak for vannkraftanlegg, vindkraftverk og de delene av 

petroleumsanlegg for olje og gass som omfattes av petroleumsskatteloven.  

Teknisk gjøres dette ved at eiendomskategorien «verk og bruk» fjernes fra eiendomsskatteloven, og at 

særreglene for verk og bruk videreføres kun for «vannkraftanlegg, vindkraftverk og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum». Alle andre typer anlegg som i dag er verk og bruk, vil etter forslaget 
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være alminnelig næringseiendom. De skal verdsettes etter sin leieverdi, som annen næringseiendom, 

men substansverdi skal kunne benyttes dersom det ikke er mulig å fastsette en markedsmessig leieverdi.  

Produksjonsinstallasjoner er gitt en omfattende definisjon i proposisjonen, og innebærer at etter forslaget 

vil bare de bygningsmessige skallene i industrianlegg og infrastrukturanlegg være gjenstand for 

eiendomsskatt.  

Forslaget innebærer at alle infrastrukturanlegg (kraftnett, telenett, bredbåndsnett, fjernvarmenett og så 

videre) i all hovedsak fritas for eiendomsskatt, og at størsteparten av skattegrunnlaget i industrielle 

anlegg vil bli borte. Forslaget får dermed store konsekvenser for svært mange kommuner, og vil i særlig 

grad ramme industrikommunene. Også ilandføringskommunene vil få til dels store inntektstap, ettersom 

deler av anleggene ikke er omfattet av petroleumsskatteloven. I proposisjonen anslås kommunenes 

inntektstap til omlag 800 mill. kr. Anslaget er usikkert. Det bygger ikke på nærmere undersøkelser eller 

beregninger, slik at inntektstapet kan bli større. Det er foreslått overgangsregler som skal gi en trinnvis 

reduksjon i skatteinntektene over fem år fra og med 2019.  

KS mener forslaget har så store virkninger både for kommunenes økonomi og for det lokalpolitiske 

handlingsrommet, at det ikke bør gjennomføres utelukkende på grunnlag av en utredning i 

Finansdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet. Det bør nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg 

hvor også kommunesektoren er representert, før så vesentlige endringsforslag fremlegges for Stortinget. 

Dette ble foreslått av KS og av flere andre høringsinstanser under høringen i 2015, men er ikke berørt i 

proposisjonen.  

Behovet for et grundigere lovforarbeid illustreres særlig av at Regjeringen ikke har utredet alternativer 

til å fjerne så betydelige deler av skattegrunnlaget. For eksempel burde bruk av bunnfradrag, av 

sjablongbasert verdsettelse og av alternativer til en ren substansverdimetode ha vært utredet nærmere. 

Uttalelsen i proposisjonen om at det har vist seg for vanskelig, blir for lettvint. 

 

Mindre handlingsrom til økning i skattesatsene  

Regjeringen foreslår at skattesatsen skal være én promille det første året en kommune skriver ut 

eiendomsskatt (mot to i dag), og at skattesatsen som hovedregel bare kan økes med én promille fra år til 

år (mot to i dag). Forslaget innebærer dermed en innsnevring av kommunenes handlingsrom.  

 

Produksjonslinjer tilknyttet kraftanlegg  

Regjeringen foreslår endringer i kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonslinjer i 

kraftanlegg. Lovforslaget kan oppsummeres i 2 punkter:  

 Skattyters produksjonslinjer skal inngå som en del av kraftanlegget ved takseringen.  

 Fremtidige kostnader til utskiftning av øvrige driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen skal 

komme til fradrag ved verdsettelsen av kraftanlegget.  

Departementet antar på usikkert grunnlag at lovendringene vil gi en samlet reduksjon i kommunenes 

inntekter på ca. 50 mill. kr per år.  
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KS har i høringsuttalelse 15. juli 2017 stilt seg negativ til forslaget fordi det vil gi inntektstap for 

kommunene, og vanskelig praktikable regler. Dersom regjeringens øvrige forslag til endringer i 

skattereglene for verk og bruk blir vedtatt, vil forslaget om produksjonslinjer bare få betydning for 

verdsettelsen av vannkraftverkene, idet kraftlinjer for øvrig ikke vil være skattepliktige.  

 

Ikrafttredelse  

Endringene i eiendomsskatteloven foreslås trådt i kraft fra og med eiendomsskatteåret 2019. Endringene 

for kommunene vil følgelig først få virkning fra og med 2019. For Fauske kommune vil dette utgjøre et 

inntektstap på ca. 3–3,5 mill. kr per år dersom endringen blir vedtatt. 

 

Innsyns-, klage og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av 

kraftanlegg  

Ved behandlingen av den nye skatteforvaltningsloven, fattet Stortinget et anmodningsvedtak der de ba 

regjeringen om å komme med forslag om innsynsrett og klageadgang for kommunene ved fastsettelse av 

eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.  

KS støttet anmodningsvedtaket og ba regjeringen vurdere om slike regler også burde gjøres gjeldende 

for formuesgrunnlagstaksert boligeiendom – som også takseres av statlige skattemyndigheter.  

I budsjettproposisjonen fraråder departementet at det innføres en generell innsyns- og klagerett for 

kommunene, blant annet på bakgrunn av at reglene vil bli ressurskrevende å håndtere for Skatteetaten, 

og at en slik ordning vil redusere forutberegneligheten for skattyter. KS har vanskelig for å se at 

hensynet til ressursbruken i Skatteetaten bør veie tyngre enn kommunenes helt legitime interesse i at det 

fastsettes korrekte eiendomsskattegrunnlag.  

 

Eiendomsskatten på kraftanlegg – kapitaliseringsrente og antall år i 

beregningsgrunnlaget  

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017, ba Stortinget regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i 

eiendomsskatten på kraftanlegg, og om antall år som danner grunnlag for beregning av 

vannkraftverkenes verdi burde utvides. Regjeringen foreslår i budsjettproposisjonen å holde renten og 

antall år i beregningsgrunnlaget uendret. 

 

3.5 Rentenivået 
 

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i 

sentralbanken. Styringsrenten virker på inflasjonen (ofte med tidsetterslep) gjennom 

etterspørselskanalen til konsum og investeringer, gjennom valutakursen til importert prisvekst, og 
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forventningskanalen til lønnsveksten. Det operative målet for pengepolitikken er en inflasjonsvekst som 

over tid er nær 2,5 prosent. 

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,50 prosent på rentemøtet 21. september. Dette var helt i 

tråd med markedets forventinger. Samtidig gjorde Norges Bank små oppjusteringer i rentebanen, 

gjengitt i Pengepolitisk Rapport (PPR) 3/2017. Se figur fra PPR 3/17 med styringsrente og en såkalt 

usikkerhetsvifte, hvor den svarte stiplede linjen skisserer anslått styringsrente. Sammenlignet med 

anslagene ved forrige Pengepolitisk Rapport PPR 2/17 (grå linje) ser vi at Norges Bank nå anslår en noe 

høyere rentebane fra 2019. 

 

3.5.1 Nibor-påslag 
Norges Bank gir følgende beskrivelse av Nibor: «Nibor skal uttrykke prisen på et usikret lån i norske 

kroner til en ledende bank som er aktiv i det norske penge- og valutamarkedet.» I praksis blir Nibor 

fastsatt gjennom budgivning mellom banker hver dag. Et panel på seks banker stiller hver sin pris, 

hvorpå høyeste og laveste strykes, og snittet av de resterende blir til dagens Nibor-rente. 

 

3.5.2 Kredittpåslaget 
Bankenes påslag på 3 måneder Nibor, kredittpåslaget, avhenger i stor grad av løpetid på lånet. 

Prisvariasjoner er vanskelig å forutse, men korte lån er generelt mer ustabile i prisene. 

Ved bruk at Nibor-tilknytning på langsiktige lån skilles det mellom såkalt flytende margin, der 

marginpåslaget i teorien kan endres for hver periode, og fastmargin i ett eller flere år. Fastmargin i flere 

år vil normalt ligge noe høyere enn flytende margin. For tiden er flytende margin i Kommunalbanken på 

70 rentepunkter som påslag på Nibor. 

Det er vanskelig å mene noe om utviklingen i framtidige lånemarginer fordi det er mange faktorer som 

spiller inn. Kommunalbanken anslår i sin vurdering en prognose for flytende rente i 

økonomiplanperioden iht. tabellen nedenfor. 

 

Tabell 11 – Prognose for flytende rente 2018–2021 

 

 

I budsjett 2018 er det forutsatt samme rentenivå som i 2017. 
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3.6 Pensjonsutgifter 
 

De reelle utgiftene til de kommunale pensjonsordningene er blitt en uforutsigbar og vanskelig 

håndterbar post i norske kommuners budsjetter. Innbetalingene til KLP har variert svært mye, spesielt de 

fire siste årene. Kommunene får som kjent ikke kompensert de reelle utgiftene, men må i stedet forholde 

seg til et system med såkalte premieavvik som fører til at regnskapsresultatene «pyntes», mens 

likviditeten svekkes tilsvarende inntektsført premieavvik. 

 

Mer om premieavvik og amortisering 

Premieavvik er definert som differansen mellom innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene og en 

beregnet pensjonskostnad fastsatt ut fra kriterier fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. Hvis betalt pensjonspremie overstiger pensjonskostnaden får vi et positivt 

premieavvik, som inntektsføres i sin helhet det året det oppstår. Dette akkumulerte premieavviket skal 

imidlertid kostnadsføres med like deler over 15 år. (Over 10 år for premieavvik som oppstår fra og med 

2011.) For avvik oppstått fra og med 2015 er amortiseringstiden redusert ytterligere til 6 år. Dette 

medfører at nye premieavviks påvirkning på regnskapene vil begynne å flate ut, og det er selvsagt 

positivt. Det negative er at den regnskapsmessige belastningen blir større og større (kostnadsføringen av 

tidligere års inntektsførte premieavvik), og dette må dekkes innenfor ordinære driftsrammer. 

 

Tabell 12 – Utvikling i akkumulert premieavvik 2015–2018 

 

   * Foreløpig tall 2017 ** Prognose  

 

  

2015 2016 2017* 2018**

Innbetalt ti l  KLP 37 530 000          44 503 000          52 624 664           67 336 368          

Premieavvik 2 864 537            2 987 692            8 532 974             20 146 035          

Amortisering -7 123 115           -7 278 369           -7 687 603            -7 940 762           

Netto avvik -4 258 578           -4 290 677           845 371                12 205 273          

Netto pens jonskostnad 37 305 846          37 935 204          41 026 571           41 187 991          

Netto balanseført premieavvik KLP 47 113 238          42 822 561          43 667 932           51 248 661          
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Figur 9 – Netto balanseført premieavvik 2015–2018 

 

 

3.7 KOSTRA 
 

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og 

måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Det finnes tall om f.eks. pleie- og 

omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man kan sammenligne kommuner med 

hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.  

Fauske kommune tilhører kommunegruppe 12 som kjennetegnes ved at det er mellomstore kommuner 

med middels bundne kostnader per innbygger og relativt høye frie disponible inntekter. Følgende 

kommuner er representert i kommunegruppe 12 i tillegg til Fauske: Tynset, Nord-Fron, Tinn, Kvinesdal, 

Tysvær, Odda, Lindås, Luster, Sunndal, Alstahaug, Vefsn, Meløy, Lenvik, Vadsø, Hammerfest, Alta, 

Sør-Varanger og Årdal. 

I KOSTRA-sammenligningen har vi i tillegg til kommunegruppe 12 valgt å ta med to 

Nordlandskommuner med folketall omtrent som Fauske. Disse to kommunene er Sortland kommune og 

Vågan kommune. 

KOSTRA-tallene kan bidra til å klargjøre hvilke områder kommunen har potensiale til å effektivisere 

sammenlignet med de kommunene/gruppene som er med i analysen. Samtidig må ikke denne 

gjennomgangen sees på som en grundig analyse av KOSTRA-tallene. Den bør  likevel gi indikasjoner 

på hvilke områder det bør sees nærmere på i forhold til driftsnivå. 

 

3.7.1 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 
Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og blir 

brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal 



 

Fauske kommune // Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 // Side 34 
 

og fylkeskommunal økonomi (TBU) har tidligere anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på 

rundt 3 prosent. Som konsekvens av den regnskapstekniske endringen er det anbefalte nivået for 

kommunal sektor nå nedjustert til om lag 1,75 prosent. 

Figuren viser at Fauske kommune de tre siste årene med unntak for Sortland i 2016, har svakest netto 

driftsresultat av samtlige. 

 

Figur 10 – Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 

 

 

 

3.7.2 Brutto driftsutgifter til administrasjon i kr per innbygger 
For 2016 viser tallene at Fauske kommune ligger litt over landssnittet, men betydelig under både Vågan 

og KG12 når det gjelder utgifter til administrasjon 

 

Figur 11 – Netto driftsutgifter til administrasjon i kr per innbygger 

 

 

Fauske Sortland Vågan KG12 Landssnitt

2014 4522 3606 3509 4510 3334

2015 4036 3731 3352 4138 3334

2016 3542 3703 4219 4393 3489
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3.7.3 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
Utviklingen for Fauske kommune er negativ. Fra et nivå på linje med de andre i sammenligningen, har 

de store låneopptakene i 2015 og 2016, gjort at vi nå ligger betydelig over de andre. 

 

Figur 12 – Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 
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3.7.4 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 
Indikatoren viser netto lånegjeld i kroner per innbygger. Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld 

(eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår 

formidlingslån.  

 

Figur 13 – Netto lånegjeld i kroner per innbygger 

 

 

 

 

3.7.5 Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år i kr 
For barnehager ligger Fauske litt høyere enn de andre i 2015 og 2016, men som tallene viser er det små 

forskjeller mellom kommunene/gruppene. 

 

Figur 14 – Netto driftsutgifter barnehager per innbygger 1-5 år i kr 
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3.7.6 Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
Indikatoren viser netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år, etter at tilskudd fra 

staten og eventuelle andre direkte inntekter er trukket fra. I driftsutgifter til grunnskolesektor inngår 

driftsutgifter til grunnskolen, skolefritidstilbud, skolelokaler og skoleskyss. 

Tallene viser at Fauske kommune i 2016 hadde høyeste utgifter av samtlige til grunnskole. 

Sammenlignet med Sortland, Vågan og landssnittet er forskjellen betydelig. Samtidig er utgiftene og 

også utviklingen ganske lik kommunegruppe 12. 

 

Figur 15 – Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år 
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3.7.7 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og 
skoleskyss 

Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, per elev. 

Nøkkeltallet sammenligner hvor mye ressurser som brukes for å produsere det samlede skoletilbudet når 

en tar hensyn til alle «produksjonsfaktorer». 

Fauske kommune ligger på samme nivå som Sortland, men betydelig over Vågan og landssnittet på 

denne indikatoren. 

 

Figur 16 – Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss 

 

 

 

 

3.7.8 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 
Indikatoren viser andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning, sett i forhold til alle elever i 

ordinær grunnskole. Fauske kommune har en positiv utvikling fra 2014 og ligger nå omtrent på 

landssnittet. 

 

Figur 17 – Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 
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3.7.9 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, 
kommunehelsetjenesten 

Indikatoren viser netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i kroner per innbygger. Inntektene som 

er trukket fra inneholder bl.a. øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter. De resterende 

utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv., og 

indikatoren viser dermed prioritering av disse inntektene til kommunehelsetjenesten. 

Fauske kommune brukte mer per innbygger i 2016 sammenlignet med Sortland, Vågan og landssnittet, 

men noe lavere enn KG12. 

 

Figur 18 – Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 
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3.7.10 Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 
Fauske har lavere legedekning enn Sortland og Vågan, og ligger på samme nivå som KG12, men noe 

over landssnittet. 

 

Figur 19 – Legeårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 

 

 

 

 

3.7.11 Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og 
omsorgtjenesten 

Indikatoren viser driftsutgiftene til pleie og omsorg inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene som 

bl.a. inneholder øremerkede tilskudd og eventuelle andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende 

utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter, rammeoverføringer fra staten mv. 

Indikatoren viser dermed også prioritering av kommunens frie inntekter. 

Tallene viser at Fauske bruker noe mindre enn KG12 og Vågan kommune, men ligger samtidig  

betydelig over Sortland og landssnittet. 

 

Figur 20 – Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 
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3.7.12 Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av 
hjemmetjenester i kroner 

Indikatoren viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for 

dobbeltføringer som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. per hjemmetjenestebruker. 

Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved den aktuelle tjenesten. 

Produktivitet sier noe om hvor mye man bruker per tjenestemottaker/plass. 

Her bruker Fauske litt mer enn Sortland, men mindre enn Vågan og landssnittet. Vi registrerer at den 

største endringen er i KG 12 der utgiftene øker betydelig fra 2015 til 2016. 

 

Figur 21 – Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester i kroner 
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3.7.13 Korrigerte brutto driftsutgifter for institusjon per kommunal 
plass 

Indikatoren viser driftsutgifter i kr, inkludert avskrivninger ved egen tjenesteproduksjon korrigert for 

viderefordeling av utgifter/internkjøp per plass registrert ved utgangen av året i institusjoner med 

kommunal drift. Indikatoren viser dermed enhetskostnadene eller produktiviteten ved tjenesten. 

Produktivitet sier noe om hvor mye man bruker per tjenestemottaker/plass. 

Her ser vi at Fauske kommunes utgifter er noe redusert fra 2014 til 2016, men er fortsatt høyere enn de 

vi sammenligner med. Sammenlignet med 2014 er forskjellen i 2016 mye mindre. 

 

Figur 22 – Korrigerte brutto driftsutgifter for institusjon per kommunal plass 

 

 

 

 

3.7.14 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år 
Fauske ligger under Sortland men vesentlig over de andre på dette nøkkeltallet. 

 

Figur 23 – Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger 20-66 år 
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3.7.15 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 
Fauske kommune bruker mest av samtlige. Samtidig viser tallene at forskjellene for 2016  er små. 

Fauske kommunes utgifter de to siste årene er stabile mens både Sortland, Vågan og KG 12 har økt 

utgiftene opp mot Fauskes nivå. 

 

Figur 24 – Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten 

 

 

 

 

3.7.16 Årsgebyr for vannforsyning 
På vanngebyr ligger Fauske høyest av samtlige, selv om forskjellene i 2016 er relativt små. 
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Figur 25 – Årsgebyr for vannforsyning 

 

 

 

 

3.7.17 Årsgebyr for avløpstjenesten 
Her viser tallene at Fauske kommune er på samme nivå som Vågan, høyere enn Sortland men betydelig 

lavere enn KG12 og landssnittet. 

 

Figur 26 – Årsgebyr for avløpstjenesten 
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3.7.18 Årsgebyr for avfallstjenesten 
Fauske har lavest årsgebyr av samtlige, og har ligget stabilt på ca. kr 2000,– de siste 3 årene. 

 

Figur 27 – Årsgebyr for avfallstjenesten 

 

 

 

 

3.7.19 Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate 
Dette nøkkeltallet viser at Fauske kommune bruker betydelig mindre til vedlikehold av vei, 

sammenlignet med de andre. 

 

Figur 28 – Brutto driftsutgifter i kr per kommunal vei og gate 
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4. Fellesområder 

4.1 Fellesinntekter 

4.1.1 Rammetilskudd og skatt 
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskudd og skatt 

er de klart største inntektene i kommunenes budsjett, og utviklingen på disse postene er helt avgjørende 

for tjenestetilbudet. Inntektssystemet for kommunene er beskrevet i Grønt hefte som følger Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet (KMD) sitt forslag til statsbudsjett. For å gjøre en mer nøyaktig 

beregning av rammetilskudd og skatt benytter rådmannen i tillegg en prognosemodell som administreres 

av KS. Tabellen nedenfor viser utviklingen i rammetilskudd og skatt fra 2015 til 2018 basert på KS’ 

prognosemodell. Skatt i 2017 og 2018 er anslag, og totalsummen er derfor avrundet disse årene. 

 

Tabell 13 – Rammetilskudd og skatt i 2015-2018 

 

 

Frem til 2015 har KS’ prognosemodell gitt et godt bilde på de forventede skatteinntektene. I og med at 

skatteinntekten var unormalt høy i desember 2015, er skatteprosenten i forhold til landsgjennomsnittet i 

modellen justert ned til nivået for 2014. I statsbudsjettet er det skatteprosenten per desember 2015 som 

er lagt til grunn ved beregning av forventet skatteinngang for 2017. Tallene i tabellen ovenfor er derfor 

ikke i samsvar med tallene som fremgår av Grønt hefte. Oppdatert prognose per oktober 2017 viser at 

sum skatt og rammetilskudd vil bli 3 mill. kr høyere enn budsjettert i 2017 som følge av økt 

skatteinngang.  

Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferdstjenester til 

innbyggerne sine. Det beregnes et utgiftsbehov for hver enkelt kommune i utgiftsutjevningen ved hjelp 

av behovsindeksen. 

2015 2016 2017 2018 Endring 2017-2018

Innbyggertilkudd 214 986 000       218 432 000       224 455 000       232 420 000       7 965 000                  

Utgiftsutjevning 13 403 000          9 952 000            2 185 000            -5 972 000          -8 157 000                 

Overgangsordning INGAR -608 000              4 000                    5 948 000            7 520 000            1 572 000                  

Saker med særskilt fordeling 679 000               1 163 000            1 604 000            1 678 000            74 000                        

Nord-Norge tilskudd 15 720 000          16 252 000          16 423 000          16 637 000          214 000                      

Skjønnsmidler 300 000               1 510 000            711 000               1 970 000            1 259 000                  

Endringer saldert budsjett 2014/2015 -518 000              1 192 000            

Kompensasjon Samhandlingsreformen

Ekstra skjønn tildelt av KMD 777 000               

RNB 1 811 000            

Sum rammetiulskudd uten innteksutj. 246 550 000       248 505 000       251 326 000       254 253 000       2 927 000                  

Netto inntekstutjevning 6 225 000            49 776 000          25 891 000          29 483 000          3 592 000                  

Sum rammetilskudd 252 775 000       298 281 000       277 217 000       283 736 000       6 519 000                  

Skatt på formue og inntekt 238 903 000       209 670 000       236 644 000       246 958 000       10 314 000                

Sum skatt og rammetilskudd 491 678 000       508 000 000       513 900 000       530 700 000       16 800 000                
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Gjennom utgiftsutjevningen omfordeles innbyggertilskuddet mellom kommunene ved hjelp av 

behovsindeksen. Midler omfordeles fra kommuner med lavt beregnet utgiftsbehov til kommuner med 

høyt beregnet utgiftsbehov. Utgiftsutjevningen skal gi kompensasjon for forskjeller i utgiftsbehov som 

kommunene ikke kan påvirke selv. 

Behovsindeksen forteller noe om hvor dyr en kommune er å drive i forhold til landsgjennomsnittet. Den 

samlede behovsindeksen er beregnet ved hjelp av et sett kriterier og vekter som sier noe om hvorfor 

kommunenes utgifter varierer. Indeksen brukes videre til å beregne kommunens trekk eller tillegg i 

utgiftsutjevningen. 

Behovsindeksen til Fauske kommune har falt fra 2017 til 2018, og det betyr at det i 2018 skal koste 

98,32 % av landsgjennomsnittet å drive Fauske kommune, mot 99,95 % i 2017. Dette gir Fauske 

kommune et trekk i utgiftsutjevningen for 2018, mens vi de foregående årene har fått et tillegg gjennom 

utgiftsutjevningen. Netto er det snakk om en reduksjon i utgiftsutjevningen på kr 8,2 mill. kr fra 2017 til 

2018.  

 

4.1.2 Kraftinntekter 
Kraftinntektene utgjør en betydelig del av kommunens driftsinntekter, og inngår i sin helhet til å 

finansiere kommunens årlige drift.   

 

Tabell 14 – Oversikt ulike kraftinntekter 2012-2018 

 

 

I 2012 var de samlede kraftinntektene på 63,7 mill. kr, og en budsjettert kraftinntekt på 33,61 mill. kr i 

2018 gir en reduksjon i kraftinntektene på 30,1 mill. kr i perioden. 2018 viser en svekkelse på 9,6 mill. 

kr i forhold til situasjonen i 2017, da samlede kraftinntekter var på 43,2 mill. kr. Kraftinntektene har blitt 

brukt til løpende drift i kommunen, og et inntektsbortfall på 30,1 mill. kr på seks år tilsier et betydelig 

kutt i tjenestetilbudet dersom det ikke tilføres inntekter fra andre områder i stedet.  

 

Kvotekraft 

Fauske kommunes rettigheter til kvotekraft ble i 2008 leid ut til SKS Produksjon for en tiårsperiode. 

Som vederlag mottok kommunen en engangsutbetaling på 60,3 mill. kr. I samråd med Fylkesmannen i 

                                                      
1 Det er ikke inngått avtale om salg av konsesjonskraft i 2018. Netto inntekt på 8 mill. kr fra konsesjonskraft er 

basert på en kraftpris på 25 øre/kWh.  

2012 2 013 2014 2015 2016 2017 2018

Endring 

2017-2018

Endring 

2012-2018

Kvotekraft 4 300 000       4 300 000       4 300 000       4 300 000       4 300 000       4 300 000       4 300 000       -                  -                  

Konsesjonskraft 22 300 000     11 600 000     15 400 000     11 700 000     5 800 000       12 500 000     8 000 000       -4 500 000    -14 300 000  

Utbytte SKS og Indre Salten Energi 14 700 000     13 000 000     7 800 000       6 700 000       7 800 000       6 700 000       4 800 000       -1 900 000    -9 900 000    

Eiendomsskatt kraftanlegg 22 400 000     25 300 000     23 900 000     23 500 000     23 400 000     19 700 000     16 500 000     -3 200 000    -5 900 000    

Sum kraftinntekter 63 700 000     54 200 000     51 400 000     46 200 000     41 300 000     43 200 000     33 600 000     -9 600 000    -30 100 000  
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Nordland ble denne inntekten ved avtalens inngåelse kun ført i balansen, og skal deretter inntektsføres 

med 1/10 i perioden 2010-2019.  

Når nåværende leieperiode for kvotekraft går ut, kan kvotekraften leies ut for nye ti til femten år, eller 

man kan velge årlig utleie. Prisutsiktene i markedet vil være avgjørende for hvilken løsning som velges.  

 

Konsesjonskraft 

Det er ikke inngått avtale om salg av konsesjonskraft i 2018. Rådmannens forslag til budsjett for 2018 er 

saldert med en pris på 25 øre/kWh. Dette gir en netto budsjettert inntekt på 8 mill. kr, som er betydelig 

lavere enn i 2017, da netto inntekt fra salg av konsesjonskraften var på 12,5 mill. kr. Håpet er at prisen 

på konsesjonskraft i området som Fauske tilhører, skal stige utover i november. Ett øre høyere kraftpris 

gir ca. kr 800 000,– økt netto inntekt fra konsesjonskraften. Konsesjonskraften for 2018 må selges innen 

utgangen av november 2017.  

 

Utbytte 

Fauske kommune mottar utbytte fra Salten Kraftsamband AS (SKS) og Indre Salten Energi AS (ISE). 

Det er en klar sammenheng mellom prisene på kraft og inntjeningen til selskapene. Dette betyr igjen at 

lave kraftpriser kan føre til lavere utbytte for Fauske kommune. Fremtidig utbytte vil være bestemt av 

SKS’ investeringsstrategi. Det samme gjelder utbytte fra ISE. 

I 2014-2016 utbetalte SKS 6,7 mill. kr i utbytte. I 2017 er utbyttet redusert til 3,33 mill. kr og det 

budsjetteres med samme beløp i 2018. Som følge av kommunens økte eierandel i ISE fra 2016, så 

budsjetteres utbytte fra ISE med ca. 1,5 mill. kr i 2018.  

 

Eiendomsskatt på kraftanlegg 

Som det framgår av tabellen over, utgjør eiendomsskatt på kraftanlegg 16,5 mill. kroner i budsjett 2018. 

Dette er 3,2 mill. kr lavere enn for 2017, jf. kapittel 4.1.3 nedenfor.  

 

4.1.2.1 Kraftsikringsfond 
Rådmannen er av kommunestyret bedt om å utrede muligheten for å opprette et kraftsikringsfond for å 

unngå store årlige svingninger i kraftinntekter, noe som igjen medfører behov for å justere driftsnivået i 

kommunen tilsvarende.  

Ideen om å opprette et kraftsikringsfond er god. I forkant av etableringen må man definere det nivået på 

kraftinntekter som årlig skal brukes for å finansiere kommunenes ordinære drift. Dersom dette nivået på 

kraftinntekter passeres, så skal det overskytende settes på et kraftsikringsfond. I år der kraftinntektene 

blir lavere enn den verdien som er definert som nivå for årlig driftsfinansiering, så kan det brukes av 

kraftsikringsfondet for at inntektene skal komme opp på det på forhånd definerte nivået. På denne måten 
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vil nivået på driftsinntekter holdes stabilt, og tjenestenivået kan dermed også holdes på det samme nivået 

fra år til år.  

For at det skal kunne settes av midler til et kraftsikringsfond, så må kommunen levere et 

regnskapsmessig mindreforbruk etter avsetning til fond. Ettersom et kraftsikringsfond blir å betrakte 

som et ubundet disposisjonsfond, så må midler fra dette fondet benyttes til å dekke opp eventuelle årlige 

merforbruk i kommunen. I år med merforbruk vil altså kraftsikringsfondet bli brukt, uavhengig av nivået 

på kraftinntekter i budsjettet. I den økonomiske situasjonen som Fauske kommune er i nå, så vil med all 

sannsynlighet den avsetningen som ble gjort til kraftsikringsfond i regnskapet for 2016 bli strøket, og 

midlene benyttet til å dekke merforbruk i 2017. 

 

4.1.3 Eiendomsskatt 
Fauske kommune skrev i 2017 ut eiendomsskatt på næring og verk/bruk med 7 promille og boliger og 

fritidsboliger med 3 promille. Satsen foreslås uendret i 2018 for næring og verk/bruk med 7 promille, 

mens det for boliger og fritidsboliger foreslås en økning med 1 promille til 4 promille. Tabellen 

nedenfor viser utlignet skatt på de enkelte objekttyper i 2017 og 2018. 

 

Tabell 15 – Eiendomsskatt 2017 og 2018  

 

 

Som tabellen viser er det beregnet en nedgang i eiendomsskatten på kraftproduksjon på 3,2 mill. kr, 

sammenlignet med 2017. Forklaringen er at grunnlaget for eiendomsskatt fra vannkraftverk beregnes to 

år etter inntektsåret. Det betyr i praksis at den beregnede skattetekniske verdien på kraftverkene i 2016, 

danner grunnlag for den kommunale eiendomsskatten i 2018. Hovedårsaken til nedgangen er at 

kraftprisen for 2011 er byttet ut med kraftprisen for 2016 i grunnlaget for verdifastsettelsen. Når verdien 

for 2016 skal beregnes, forsvinner prisene fra 2011 ut av grunnlaget og 2016-prisene kommer inn.  

På de øvrige objektene er inntekten fra eiendomsskatt budsjettert tilsvarende budsjett 2017, med tillegg 

på 1 promille for boliger og fritidsbolig, noe som gir en økning på 5,7 mill. kr. Totalt gir dette en 

beregnet økning i samlet eiendomsskatt på 2,5 mill. kr. 

  

Objekt Promillesats Budsjett 2018 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Endring 2017-2018

Kraftproduksjon 7 ‰ 16 469 345           19 658 000       23 400 000         -3 188 655                 

Verk og bruk øvrig 7 ‰ 3 942 000              3 942 000          1 700 000           -                              

Næring 7 ‰ 5 000 000              5 000 000          5 500 000           -                              

Boliger og fritidseiendom 4 ‰ (3 ‰) 22 850 000           17 150 000       18 150 000         5 700 000                  

Sum 48 261 345           45 750 000       48 750 000         2 511 345                  



 

Fauske kommune // Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 // Side 51 
 

4.1.4 Andre inntekter 

Momskompensasjon drift 

Momskompensasjonsordningen ble innført fra og med 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere 

de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes 

kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. 

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer og 

tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med noenlunde tilsvarende beløp som 

momsrefusjonen utgjør. 

 

Momskompensasjon investeringer 

All momskompensasjon fra investeringer skal nå inntektsføres direkte i investeringsregnskapet, og vil 

dermed automatisk medgå til finansiering av investeringene. 

 

Rentekompensasjon for investeringer 

Det er budsjettert med til sammen 4,0 mill. kr i rentekompensasjon for 2017, hhv. 0,5 mill. kr for 

skole/svømmebasseng og 3,5 mill. kr for omsorgsboliger.  

 

4.2 Gjeld, renter og avdrag 
 

Tabellen nedenfor viser oversikt over kommunens lånegjeld pr 31.10.2017. Lånegjelda totalt utgjør da 

1,08 mill. kr. Av dette utgjør lån til selvkostområder ca 200 mill. kr. Det vil si at den driftsbelastende 

gjelda nå er kommet opp i 880 mill. kr. 

 

Tabell 16 – Oversikt gjeld 

 

 

  

Grupper Motpart / Motparts 
navn

Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld 
31.10.2017

Nåværende 
rente

Rentetype / Type Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

Total 1 305 617 635 1 081 623 617 1,6847%
Produkt 3 mnd Nibor 425 057 000 413 910 607 1,4299%

0336 KLP Kommunekreditt 148 850 000 146 941 667 1,4900% Flytende 25.02.2056
KBN-20120611 KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 1,4000% Flytende 22.12.2042
KBN-20130740 KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 1,4100% Flytende 21.12.2043
KBN-20160103 KommunalBanken 148 850 000 146 005 730 1,3900% Flytende 28.02.2056

Produkt Fastrente 707 760 635 540 847 010 1,9157%
KBN-20090330 KommunalBanken 277 744 635 130 876 060 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KBN-20150082 KommunalBanken 47 540 000 44 568 700 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150083 KommunalBanken 153 300 000 143 718 700 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KBN-20150084 KommunalBanken 57 780 000 52 430 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KBN-20170235 KommunalBanken 171 396 000 169 253 550 1,8000% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057

Produkt P.t. rente 172 800 000 126 866 000 1,5311%
KBN-20100403 KommunalBanken 72 800 000 55 813 380 1,5124% Flytende 16.07.2040
KBN-20110740 KommunalBanken 100 000 000 71 052 620 1,5459% Flytende 06.12.2030
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Figur 29 – Fordeling mellom fast og flytende rente 

 

 

4.3 Likviditet 
' 

Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak. Låneopptak til store investeringsprosjekter fungerer 

som likviditet i fasen mellom låneopptak og utbetalinger på investeringene. På bakgrunn av dette er 

innvilget kassekreditt på 140 mill. kr lite benyttet i 2017. På grunn av mindre låneopptak i 2018 må det 

påregnes større trekk på kassekreditt. Figur 30 viser forventet likviditetsutvikling med bakgrunn av 

budsjett 2018. Flere usikkerhetsfaktorer gjør det vanskelig å lage prognosen veldig presis. Dette skyldes 

at framdrift av planlagte og igangsatte investeringsprosjekter har stor betydning for beholdningen. Det 

gjøres også oppmerksom på at prognosen er basert på at alle foreslåtte tiltak vedtas av kommunestyret. 

Rådmannen vil overvåke likviditeten fortløpende gjennom året, både i forhold til tidspunkt for 

låneopptak og i forhold til innvilget trekkrettighet på kassekreditt. 

 

Figur 30 – Likviditetsbudsjett 2018 
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4.4 Bundne og frie egenkapitalfond 
 

Kommunens fondsmidler består av såkalte frie fond og bundne fond. Frie fondsmidler kan benyttes fritt 

til drifts- og investeringsformål (disposisjonsfond) og investeringsformål (investeringsfond). De bundne 

fondene består av avsatte midler som det er knyttet betingelser til bruken av. Eksempler her er Nærings- 

og hjemfallsfond på driftssiden og innbetalte ekstraordinære avdrag på formidlingslån på 

investeringssiden (kan kun benyttes til ekstraordinære avdrag på lån). 

 

Tabell 17 – Fondsoversikt ved siste årsskifte (regnskapstall i kr) 

 

 

Ut fra prognosen i økonomimelding 2/2017 vil alle disposisjonsfond (frie driftsmidler) gå med til å 

dekke beregnet merforbruk på driften i 2017. I tillegg er hjemfallsfondet vesentlig redusert 

sammenlignet med 2015, dette som følge av tilskudd til SKS Arena, oppkjøp av aksjepost i ISE, samt 

tilskudd til filmprosjekt Sulitjelma. 

 

4.5 Finansforvaltning 
 

Fauske kommune har hjemfallsinntekter som er plassert i aktiv forvaltning. Verdiendring på den delen 

av plasseringene som gjelder hjemfallsinntekter skal føres mot eget bundet driftsfond under 

egenkapitalen. På grunn store utbetalinger fra fondet til SKS Arena, samt aksjeoppkjøp i ISE, er det nå 

stort avvik mellom plasseringen og saldo på fondet.  

 

  

Regnskap Regnskap Regnskap

2017* 2 016             2 015             

Bundne driftsfond -18 905 236 -27 540 342 -30 073 056 

Herav Næringsfondet -900 000       -2 169 041    -1 481 046    

Herav Hjemfallsfondet -9 705 236    -11 705 236 -20 579 432 

Herav Øvrige bundne driftsfond -8 300 000    -13 666 065 -8 012 578    

Disposisjonsfond -12 763 000 -4 693 881    

Ubunde investeringfond -5 310 344    -4 198 793    -3 242 138    

Bundne investeringsfond -21 019 150 -21 019 150 -18 202 859 

Herav Eksraordinære innbetalinger videreutlånte midler -20 136 085 -20 136 085 -17 319 794 

Sum fond -45 234 730 -65 521 285 -56 211 934 
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Figur 31 – Utvikling saldo aktiv forvaltning 2010-2016 

 

 

Tabell 18 – Utvikling saldo aktiv forvaltning 2010-2016 

 

 

Tabellen og figuren ovenfor viser utvikling på plassering i aktiv forvaltning fra 2010 til 2016. I 2012 ble 

det foretatt et nedsalg slik at saldo ble redusert fra 65,3 mill. kr til 45,7 mill. kr. Fra 2012 til 2016 har 

verdien steget med 10,7 mill. kr. Samtidig viser tabellen og figuren nedenfor at i samme periode har 

saldo på hjemfallsfondet sunket fra 32,1 mill. kr i 2012 til 9,7 mill. kr i 2017. 

Dette betyr at i et worst case scenario, med kraftig fall i verdiene som er plassert, har vi per nå kun 

dekning for 9,7 av til sammen 56,4 mill. kr som er plassert i verdipapirer. En vil da måtte dekke et 

eventuelt urealisert tap utover de 9,7 mill. kr over vanlig drift. Det må legges til at risikoprofilen på 

plasseringene i henhold til vedtatt finansreglement er lav, der hovedvekt ligger på langsiktige norske 

obligasjoner med forventet god avkastning. 

Et salg av hele porteføljen vil ikke gi noen regnskapsmessig inntekt utenom endring i verdi fra 

31.12.2017 til eventuelt realisasjonstidspunkt. Dette skyldes at porteføljen justeres hvert år mot 

markedsmessig verdi. 

Kommunens finansreglement (jf. § 3) pålegger rådmannen å sørge for at kommunen har tilstrekkelig 

likviditet til å dekke sine løpende forpliktelser. Fauske kommunes grunnlikviditet er meget svak, ved et 

salg vil denne styrkes ved at verdiene flyttes over fra verdipapirer til likvide penger. Dette er et positivt 

bidrag, men dessverre ikke tilstrekkelig til å friskmelde likviditeten. 

Minussiden ved å realisere plasseringene, helt eller delvis, er at muligheten til å bygge opp igjen 

hjemfallsfondet forsvinner mer eller mindre. Hjemfallsfondet oppsto for mange år siden da Fauske 

kommune fikk en engangsutbetaling i forbindelse med såkalt hjemfall til staten for tidligere 

kraftkonsesjoner. Hjemfallsfondet kan kun benyttes til næringsfremmende formål. Med de økonomiske 

utsiktene for kommende år, med fallende kraftinntekter og økte finansutgifter, vil hjemfallsfondet være 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiv forvaltning 68 414 915         65 315 281         45 728 188         50 154 770         52 635 480         53 018 538         56 487 435         
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en av få muligheter kommunen har til å gi tilskudd over drift til næringsrettede prosjekter. Ved nedsalg 

vil det ta svært lang tid å bygge dette fondet opp igjen. 

Rådmannen kan ikke se at dagens plassering i aktiv forvaltning er i strid med gjeldende regelverk for 

finansforvaltningen. Rådmannen anbefaler derfor at den langsiktige plasseringen i aktiv forvaltning 

opprettholdes.  

 

Figur 32 – Utvikling saldo hjemfallsfond 2010-2017 

 

 

Tabell 19 – Utvikling saldo hjemfallsfond 2010-2017 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

HJEMFALLSFOND -39 024 018       -33 204 384       -32 119 091       -34 125 972       -30 886 807       -20 579 432       -11 705 236       -9 705 236       
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4.6 Interkommunalt samarbeid 
 

Budsjettert tilskudd til interkommunalt samarbeid er budsjettert på flere ansvarsområder på både 

fellesområder og driftsområder. Tabellen nedenfor er en oppsummering. 

Tabell 20 – Tilskudd interkommunalt samarbeid (i kr) 

 

 

4.7 Selvkost 
 

Med selvkost på kommunale tjenester menes enkelt sagt at kommunen ikke kan ta mer i betaling enn det 

koster å produsere tjenesten. Dette gjelder for følgende tjenesteområder: 

 Vannproduksjon/-distribusjon 

 Avløp og slamtømming 

 Renovasjon 

 Plansaksbehandling 

 Bygge- og delesaksbehandling 

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Budsjett 2016

Nordlandsmuseet 670 000 670 000 668 500

Salten Regionråd sekretariat 371 430 376 740 379 010

Felles Ansvar 179 270 196 630 196 630

Karrieresenter Salten 122 000 120 000 115 000

Salten Friluftsråd 112 886 111 397 108 680

Sekretariat kontrollutvalg 182 000 165 000 151 000

Salten Kommunerevisjon 1 602 000 1 563 200 1 525 000

Helse- og miljøtilsyn Salten 408 618 375 000 366 000

RKK Indre Salten 750 000 750 000 700 000

Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland 137 000 133 000 130 000

Salten interkommunale regnskapskontroll 570 000 560 000 383 000

Utmarkskommunenes Sammenslutning 51 000 49 000 47 000

Salten IUA (akutt forurensning) 48 000 46 000 43 000

Felles legevakt Fauske-Sørfold 6 340 031 5 025 000 4 326 000

Salten Brann 7 988 884 7 828 818 7 355 626

Samordnet innkjøp i Salten 100 000 100 000 100 000

Salten Kultursamarbeid 156 458 151 649 147 950

Samisk bokbuss 20 000 17 000 15 000

Sceneinstruktøren Indre salten 56 000 50 000 46 000

Krisesenteret i  Bodø 825 908 730 743 730 743

Overgrepsmottak Bodø 331 718 331 718 331 718

Legevaktsentral AMK 1 305 577 1 125 514 1 097 395

Sum 22 328 780 20 476 409 18 963 252
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 Kart og oppmåling 

 

Vann og avløp administreres sammen med vei i enhet VVA. Renovasjon administreres og leveres av Iris 

Salten IKS. Øvrige administreres av planavdeling. 

 

4.8 Fauske kirkelige fellesråd 
 

Kommunens økonomiske ansvar for Den norske kirke er nedfelt i kirkeloven § 15. Forståelsen av 

kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven § 15 bygger på den forutsetning at de kommunale 

bevilgninger til kirken skal gi grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, 

og for utgiftsdekningen i kirkelige stillinger med tilhørende driftsposter. Budsjettrammen til disse formål 

vil imidlertid være gjenstand for ordinære kommunale prioriteringer innenfor lovens rammer. Tabell 21 

nedenfor viser utviklingen i Fauske kommunes budsjetterte tilskudd til kirken i perioden 2013–2018.  

2017 har forløpt tilfredsstillende for Fauske kirkelige fellesråd. Organisasjonen har etablert gode rutiner 

for drift og internkontroll, som igjen har ført til god ressursutnyttelse. I 2016 var 84 % av innbyggere i 

Fauske kommune medlem av den norske kirke. I forhold til forutgående år har det vært mindre 

justeringer i antall døpte, vigslede, konfirmerte og gravlagte personer. Tilbakemeldinger fra innbyggere 

og brukerne er gode, noe som indikerer at tjenesten fungerer etter forutsetningene. 

Kirkegårdsanleggene er av en slik størrelse (170 000 m2) at grunnbemanningen ikke er i stand til å utføre 

de arbeidsoppgavene som påkreves gjennom vekst- og sommersesongen. Dette løses i dag med at 

fellesrådet tilføres ressurser fra enhet kultur og idrett i form av skoleungdommer, til klipp og trimming 

av grøntarealene i Sulitjelma og Valnesfjord. Skoleungdommer til anleggene i Fauske finansieres over 

driften. Personell fra Tia, flyktningkontoret og fengselet utfyller det resterende ressursbehov, men ikke 

alltid på en tilfredsstillende måte. Manglende språklige ferdigheter og fagkompetanse innvirker på 

samspillet i teamet. Sommeren 2017 har som nevnt ovenfor forløpt tilfredsstillende, men kirkevergen 

innhenter imidlertid forslag til mulige justeringer. 

Reduserte utbetalinger til KLP, i forhold til opprinnelig estimat, samt vakanse, refusjon fra NAV ifb. 

sykdom, rasjonell drift og god internkontroll bidrar til at Fauske kirkelige fellesråd styrer mot 

resultatmessig balanse eller et lite overskudd i 2017. Estimatet fra KLP for 2018 på kr 1 155 587,– er 

derimot kr 155 625,– høyere enn regnskapsmessig prognose for 2017, og reduserer handlingsrommet i 

budsjettet for 2018. Fauske kirke fyller 150 år i 2019, og fellesrådet varsler allerede nå at man i 

budsjettet for 2019 vil fremlegge ønsker i forbindelse med dette. Kirkebygningene og tilhørende 

bygningsmasse samt maskinpark er av noenlunde tilfredsstillende kvalitet, men med behov for stadig 

vedlikehold og fornyelser. Det gjenstår noe investeringsmidler for 2017.  
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Tabell 21 – Tilskudd Fauske kirkelige fellesråd 2013–2018 (i kr) 

 

Budsjett 2018 

Rådmannen foreslår at det i budsjettet for 2018 gis en økning i tilskuddet til Fauske kirkelige fellesråd 

tilsvarende kommunal deflator på 2,6 %. Tilskuddet for 2018 blir dermed på kr 8 130 000,–. Rådmannen 

foreslår ingen investeringsmidler for 2018.  

  

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Driftstilskudd 6 979 000       7 189 000       7 674 000       7 674 000       7 924 000       8 130 000            

Vekst % 3,3 % 3,0 % 6,7 % 0,0 % 3,3 % 2,6 %
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5. Samhandlingsområder 

5.1 Generelt for samhandlingsområdene 

5.1.1 Prosjekt «Framtias Fauske» 
Rådmannen vil presisere at driftsnivået i Fauske kommune må harmoniseres med kommunens 

inntektsnivå. Selv med et teknisk balansert budsjett for 2018, er budsjettet meget stramt, og 

driftserfaringene i 2017 tilsier en stor risiko for overskridelser også i 2018.  

Rådmannen etablerer derfor prosjektet «Framtias Fauske» som har til intensjon å redusere 

aktivitetsnivået til kommunen ytterligere. Dette vil være en prosess som involverer tett samarbeid med 

de tillitsvalgte og verneombud. Prosjektet vil være grunnsteinen i budsjettet for 2019.  

Prosjektets andre hovedintensjon er å imøtekomme behovet for å kanalisere ressurser fra de øvrige 

samhandlingsområdene til pleie- og omsorgssektoren over tid. Dette vil omhandle å rasjonalisere og se 

på mer effektive tjenestestrukturer innenfor de øvrige samhandlingsområdene i kommunen.  

Det er hevet over enhver tvil at man fra 2020 og fremover har behov for vekst i årsverk innenfor 

pleie/omsorg, som beskrevet i hovedfase 3 (vekstfasen), redegjort for i strategiske tiltak i kapittel 5.3 – 

Helse og omsorg.   

 

5.1.2 Rekruttering  
Årlig utarbeides en oversikt over antatt rekrutteringsbehov for de fire neste årene. Den er basert på 

dagens bemanningsnorm/stillinger og de ansattes alderssammensetning.  

 

Tabell 22 – Antatt rekrutteringsbehov faste stillinger per november 2017  

 

 

Fauske kommune benytter seg også av KS sin rekrutteringsmodell. Modellen tar utgangspunkt i 

historiske data både for den enkelte kommune og landet som helhet. Disse dataene hentes fra PAI-

Ansatte  

63-66 år 

Ansatte 

67 år 

Ansatte  

63-66 år 

Ansatte 

67 år 

Ansatte      

63-66 år 

Ansatte            

67 år 

Ansatte     

63-66 år 

Ansatte            

67 år 

Barne og ungdomsarbeidere 31 19,67 0 0 1 0 2 0 0 0

Ufaglærte 35 47 2 0 3 0 5 0 9 0

Lærere 109 102 6 1 8 1 10 1 16 1

Barnehagelærere 16 14,25 0 0 2 0 0 0 6 0

Helsefagarbeidere 118 79,6 4 0 11 0 17 0 22 0

Ufaglærte 33 18,33 5 0 4 1 5 4 5 4

Sykepleier 117 98,55 0 0 3 0 5 0 13 0

Lege 11 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingeniør 8 6,8 0 0 1 0 1 0 1 0

SUM 17 1 33 2 45 5 72 5

2020 2021

Antatt rekrutteringsbehov 

AntallStillingstype Årsverk

2018 2019
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registeret som administreres av KS. Data hentes både fra lønns- og personaldatabasen og 

fraværsdatabasen. Dessuten hentes statistikk fra KOSTRA. 

Ved hjelp av modellen kan en lage prognoser for rekrutteringsbehovet for de ulike stillingsgruppene ti år 

fram i tid, forutsatt at tjenestetilbudet relativt sett forblir som i dag kvantitativt og kvalitativt. KS har 

basert dette på historiske data og anslag på endringer i kommunens innbyggertall og aldersstruktur. 

 

5.1.3 Kompetanseutvikling 
Kompetanseplanen for 2012-2020 er veiledende og retningsgivende for kommunens 

kompetanseutvikling. Planen er et verktøy for å videreutvikle lokale kompetansestrategier for å gi 

langsiktig forutsigbarhet. Den synliggjør de viktigste kompetanse-, innovasjons- og utviklingstiltakene 

kommunen må gripe fatt i. Enhetene utarbeider årlig sammen med rådmannen en oversikt over 

nødvendige kompetansetiltak. RKK Indre Salten tar dette med i sine prioriteringer for kommende år.   

Videre har skolene flere kompetanseutfordringer, spesielt i fagene norsk, matematikk og engelsk. Mest 

kritisk er engelsk. Dette begrunnes i nye sentralt bestemte krav til undervisningskompetanse fra 2025. 

Noen lærere er allerede i gang med videreutdanning i relasjon til dette. Staten dekker ca. 65 % av 

utgiftene. De nye kompetansekrav må også tas hensyn til ved nyrekruttering av lærere.  

 

5.1.4 Vikarbruk 
Totalt sett har vikarutgiftene i 2017 gått opp. Dette til tross for at det totale sykefraværet har gått ned. De 

økte utgiftene kan ses i tråd med blant annet økning i korttidsfraværet. I tillegg kommer:  

 Omsorgspermisjon for syke barn som ikke tas med i sykefraværsstatistikken. 

 Videreutdanning og kurs, da særlig videreutdanning for lærere som er begrunnet i sentrale krav 

om kompetanseheving innen 2025. 

 Styrket bemanning i forbindelse med ekstra oppfølging av enkeltbarn og økning av tildelte timer 

i hjemmetjenesten.  

 

For 2018 blir det stort fokus på å redusere bruken av vikarer mest mulig. Totalt for alle enheter er det 

budsjettert med 16,7 mill. kr i vikarutgifter etter fradrag for refunderte fødsels- og sykepenger. Dette 

skal dekke innleie ved sykefravær, overtid, ferieavvikling samt øvrig fravær. Driftsbudsjettet på denne 

posten har hatt store merforbruk år etter år. I 2017 har rådmannen omdisponert ressurser fra 

vikarbudsjettet og ansatt i faste stillinger. Det forventes at dette skal redusere bruken av vikarer i 2018 

sammenlignet med 2017. Det må likevel ikke være tvil om at det fortsatt er stor ubalanse mellom 

grunnbemanningen og aktivitetsnivået innenfor pleie- og omsorgssektoren. Den strukturelle endringen 

som rådmannen foreslår i denne sektoren, har som mål å på sikt redusere dette gapet.   
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Med bakgrunn i partssammensatt utvalgs vedtak 20.9.2016, med anbefaling om at grunnbemanningen i 

pleie/omsorg økes gradvis over fire år til alle stillinger er minimum 80 %, vil rådmannen fortløpende 

vurdere omdisponering av midler fra vikarutgifter til faste stillinger for å nå denne målsettingen.  

Per 30. september 2017 er sykefraværet lavere enn tilsvarende periode for 2016.  

 

Tabell 23 – Nøkkeltall sykefravær 2016 og 2017 

Nøkkeltall 

 Korttidsfravær Langtidsfravær Totalt fravær 

2016 2,9 % 5,6 % 8,5 % 

2017 3,5 % 4,4 % 7,9 % 

Endring +0,6 % - 1,2 % -0,6 % 

 

Det ble i 2015 utarbeidet ny overordnet HMS-plan som danner utgangspunkt for den enkelte enhets 

plan. Heri inngår også tiltak i henhold til mål i IA-avtalen. Et systematisk HMS-arbeid i hele 

organisasjonen er svært viktig for å forebygge både kort- og langtidsfraværet.   

 

Figur 33 – Utvikling sykefravær 9/2016 vs. 9/2017 

 

 

Økt grunnbemanning vil redusere vikarbehovet, jf. partssammensatt utvalgs vedtak i sak 18/16 av 

20.9.2016 under avsnitt 5.1.4. Det må inngås avtale med arbeidstakerorganisasjonene om at ansatte som 
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ut fra økt grunnbemanning vil gå på topp i turnus, må være fleksible. De må kunne påta seg oppgaver på 

tvers av avdelinger. Innleie av vikar vil til enhver tid bli nøye vurdert og kun benyttes etter uttrykt 

behov. 

For ytterligere å få ned vikarbruken ble det i mai 2017 tilsatt nærværsrådgiver som skal jobbe med 

sykefraværsoppfølging. Hovedfokus er å bidra til å øke nærværet innad i, og på tvers av 

samhandlingsområdene. Målet er først og fremst å bistå lederne ute i enhetene og avdelingene med 

forebygging ved hjelp av et systematisk HMS-arbeid og tett oppfølging av ansatte som er, eller står i 

fare for å bli sykemeldt. Nærværsrådgiver jobber tett opp mot støtteinstanser som arbeidslivssenteret, 

bedriftshelsetjeneste, NAV mv. Dette for at rådmannen til enhver tid skal kunne ta i bruk de muligheter 

og tjenester som finnes for å øke nærværet. 

 

5.2 Oppvekst og kultur 
 

Samhandlingsområdet oppvekst og kultur består av enhetene; skole, barnehage, barn og familie og 

kultur/idrett, og leverer hovedsakelig tjenester til barn og unge mellom 0 til 20 år og deres 

foreldre/foresatte. Unntaket er kultur/idrett som leverer tjenester tilpasset hele befolkningsgruppen i 

kommunen. Tjenesteleveransen hos enhetene spenner fra svangerskapskontroll, vaksinering og 

fosterhjemsrekruttering til bosetting av flyktninger, undervisning/opplæring, etablering av skytebane og 

vedlikehold av grøntareal. 

Driftsåret 2017 har vært et travelt år for samhandlingsområdet. Strukturmessig er nye Vestmyra skole 

ferdigstilt med uteområdet som fase 2, nye Valnesfjord skole skal stå ferdig om mindre enn ett år, og det 

er gjort endelige vedtak knyttet til Sulitjelma barnehage inn i Sulitjelma skole samt oppstart av arbeidet 

med nytt uteområde for begge avdelingene. Erikstad barnehage skal inn i Erikstad skole, og får også 

med seg en avdeling fra Vestmyra barnehage – hvit. Utredning knyttet til eventuell flytting av de to 

gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit samt ny lokalisering av voksenpedagogisk senter, 

skal politisk behandles høsten 2017.  

Spenningen og forventningen knyttet til GATA18 øker stadig, og flere av kommunens basseng er 

renovert og satt i drift igjen. Lysverkgården er kjøpt til etablering av Familiens hus, og prosessen her er i 

en oppstartsfase, både på planlegging av det bygningsmessige og den faglige samhandlingen. 

På den andre siden oppleves 2017 som et år hvor trykket og kravene til hver enkelt avdeling i hver 

enkelt enhet har vært økende, på tross av at statistikken tilkjennegir at det blir færre barn mellom 0 og 16 

år for hvert år. Barnevernet har de to seneste årene et meldingstilfang høyere enn noen gang, skoler og 

nå også barnehager har sammensatte utfordringer knyttet til enkeltbarns og gruppers adferd. 

Flyktningestrømmen av både bosatte og mottak har endret seg massivt gjennom året, og kravene til hva 

hver enkelt arbeidstaker skal besitte av kompetanse og erfaring for å kunne bistå et stadig økende 

hjelpebehov øker. Forventningene til det tjenestetilbudet vi skal levere og den ekspertisen vi som 

kommune skal besitte er dermed økende. Derav også ansettelse av egen kommunepsykolog i 2017. 

Generelt sagt opplever sektoren at stadig flere og alvorlige saker preger arbeidshverdagen til ansatte i 
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barnehage, skole og barne- og familieenheten, og at fokuset og ressursene disse enkeltsakene krever 

tilsier en økt ressurstilgang. 

I løpet av 2017 stoppet flyktningestrømmen til Norge nesten helt opp. Dermed kan det for 2018 komme 

anmodning fra IMDI om bosetting av mange færre flyktninger enn tidligere, faktisk helt ned i null. Dette 

vil ha betydning for både inntekter, utgifter og sammensetning av det totale tjenesteapparatet som er 

bygd opp over mange år. Mange avdelinger og tjenesteområder berøres samtidig, og det å harmonisere 

tjenesteapparatet til en så dynamisk og skiftende etterspørsel er krevende. I enkelte perioder av året blir 

kapasiteten for liten, i andre perioder for stor og dermed henger ikke ressursbruken og utgiftssiden 

sammen med inntektssiden. Det siste mottaket for enslige, mindreårige flyktninger ble lagt ned ved 

skoleslutt i juni 2017, og midlertidige ansettelser og leiekontrakter på undervisningslokaler er 

fortløpende avviklet i etterkant. 

I 2016 ble det gjort endringer i skolestrukturen og elevstrømmen i sentrum i kommunen, selv om det 

ikke ble færre enheter totalt. Endringene bestod i at Vestmyra ble skole for alle elevene i sentrum fra og 

med 5. trinn og til og med 10. trinn, mens Hauan, Erikstad og Finneid stod igjen med færre klasser og er 

nå rene 1.–4. skoler. Vestmyra har også 1.–4. trinn som den fjerde sentrumsskolen. Etter hvert som 

demografiutviklingen i Fauske fortsetter, vil altså andelen barn i alder 0–16 år være rimelig stabil, mens 

andelen eldre vil øke. Det betyr at kommunen må prioritere en stadig større andel av de totale ressursene 

sine til helse- og omsorgssektoren, og uten tilførsel av økte midler inn til kommunen, betyr det at andre 

sektorer må klare seg med en mindre andel. I forhold til skoler og barnehager er det hovedsakelig tre 

faktorer som bestemmer hvor mye ressurser som trengs for å gi et godt og forsvarlig tilbud, selv om det 

er også flere andre drivere knyttet til ressurser. De tre faktorene er antall enheter og de administrative 

ressursene for å drive disse (skoler, barnehager), antall klasser/grupper og størrelse på hver av de 

(skoleklasser, barnehageavdelinger) og lærertetthet/voksentetthet i hver gruppe. For kommunens totale 

utgift har også antall kvadratmeter som skal driftes i forhold til FDVU-kostnader betydning for den 

samlede utgiften. 

Skolens ressursfordelingsmodell sikrer en rettferdig fordeling mellom de ulike skolene av de ressurser 

som hvert år tilfaller kommunen over statsbudsjettet og utfra politiske prioriteringer. Hvis 

samhandlingsområdet skal kunne bidra til en gradvis ressursforskyvning i kommunen, vil området være 

avhengig av å rasjonalisere i form av færre og større enheter i årene som kommer for å opprettholde 

samme ressursnivå som i dag. Det fremstår åpenbart at områdets handlingsrom etter hvert krymper når 

antall lovpålagte oppgaver fra ulike lover og forskrifter økes, samtidig som struktur og ressursinngang 

holdes på samme nivå. 

Slik som den økonomiske utviklingen fremstår for kommunen gjennom 2017 og videre inn i 2018, 

fremstår det tydelig at kommunen i enda større grad enn tidligere er nødt til å ha fokus på den enkelte 

enhets primæroppgaver og være tydelig på hvilke tjenester vi som kommune skal tilby våre innbyggere. 

Det innebærer også å definere hva vi ikke kan bruke ressurser på. Spissing av tjenestetilbudet for de 

tjenester vi er pålagte å gjøre er med på å sikre god kvalitet. For neste budsjettperiode og med de tiltak 

rådmannen foreslår for å levere et budsjett i balanse, betyr det at vi må gi færre tilbud enn vi ga i 2017, 

og vi må samhandle og bruke de ressursene vi rår over enda bedre og mer effektivt. Etablering av 
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Familiens hus for tjenestene PPT, barnevern og familiesenter er et prosjekt med nettopp det siktemålet, 

men senteret vil ikke være i drift før tidligst ved utgangen av kommende budsjettår.  

Utfordringer og tiltak for den enkelte enhet beskrives nærmere i det videre dokumentet. 

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 24 – Budsjett 2018-2021 for felles Oppvekst og kultur (i kr) 

 

Området består av poster som er sektorovergripende. 

 

  

Felles oppvekst kultur  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 045 582 0

Netto 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 045 582 0
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5.2.1 Tiltak 
 

Tabell 25 – Tiltak per enhet for samhandlingsområde Oppvekst og kultur (i kr) 

 

  

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Skole

Kutte tilbudet om skolefrukt -650 000            -650 000            -650 000            -650 000            

Nedleggelse Newtonrommet -295 000            -675 000            -675 000            -675 000            

Stillinger i vakanse -190 000            

Reduksjon i antall klasser -1 625 000         -3 900 000         -3 900 000         -3 900 000         

Fellesferie SFO -250 000            -250 000            -250 000            -250 000            

Reduksjon i tilbudet voksenopplæring -710 000            -1 690 000         -1 690 000         -1 690 000         

Oppsigelse av avtale kantinebruk videregående skole -100 000            -100 000            -100 000            -100 000            

Økning av SFO-satsene -340 000            -340 000            -340 000            -340 000            

Oppsigelse av avtale med Sørfold kommune -400 000            -1 000 000         -1 000 000         -1 000 000         

Sum tiltak skole -4 560 000         -8 605 000         -8 605 000         -8 605 000         

Barnehager

Fellesferie i barnehage -950 000            -950 000            -950 000            -950 000            

Redusere vedlikehold av uteområder -200 000            -200 000            -200 000            -200 000            

Redusere antall lærlinger -130 000            -200 000            -200 000            -200 000            

Sum tiltak barnehage -1 280 000         -1 350 000         -1 350 000         -1 350 000         

Barn og familie

Vakant stilling helsesøster -150 000            

Vakant stilling barnevernskonsulent -240 000            

Vakant stilling miljøarbeider -250 000            -750 000            -750 000            -750 000            

Vakant stilling foreldreveileder -765 000            

Vakant stilling PPT -640 000            

Reduksjon i antall fosterhjem -240 000            

Sum tiltak barn og familie -2 285 000         -750 000            -750 000            -750 000            

Kultur og idrett

Vakanse kulturskolerektor -210 000            

Tilskudd strøm lysløyper -120 000            -120 000            -120 000            -120 000            

Stans av fontenen -400 000            

Reduksjon kulturtilskudd -500 000            -500 000            -500 000            -500 000            

Annonsering ifb. kino -55 000              -55 000              -55 000              -55 000              

Salg av dirigenttjenester fra kulturskolen -40 000              -40 000              -40 000              -40 000              

Endring av partnerskapsavtaler løypekjøring -130 000            -130 000            -130 000            -130 000            

Endret biblioteksdrift Valnesfjord -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Vakant stilling idrettskonsulent -350 000            

Stillingsreduksjon i kulturskolen -150 000            -150 000            -150 000            -150 000            

Stillingsreduksjon Ungdommens hus -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Sum tiltak kultur og idrett -2 205 000         -1 245 000         -1 245 000         -1 245 000         

Sum tiltak Oppvekst og kultur -10 330 000      -11 950 000      -11 950 000      -11 950 000      
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5.2.2 Skole 

Ansvarsområde 

Alle barn og unge har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år til de 

har fullført det tiende skoleåret. Skolene i Fauske skal legge til rette for gratis grunnskoleopplæring som 

gir alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre eget liv og til å 

delta i arbeids- og samfunnslivet. Skolene har plikt til å gi elevene et godt fysisk og psykososialt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og arbeide aktivt og systematisk for å utvikle gode 

skolemiljø der den enkelte opplever trygghet og sosial tilhørighet. Kommunen er pliktig å gi tilbud om 

skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.–4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.–7. 

årstrinn. I Fauske gis det også tilbud om skolefritidsordning på skolefrie dager.   

Skolene i Fauske er nødt til å følge opp nasjonale krav og forventninger knyttet til opplæringen, på 

samme tid som de også må følge opp lokale planer og vedtak.   

Voksenpedagogisk senter er lagt inn under enhet skole og har som primæroppgave å sikre god 

språkopplæring på en slik måte at de som blir elever der får reelle muligheter for å ta del i norsk 

samfunnsliv og bli selvhjulpen. Også flyktninger med rett til grunnskoleopplæring undervises av 

voksenpedagogisk senter.  

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Skolene i Fauske har utfordringer på flere områder i årene som kommer. Nye krav til 

undervisningskompetanse fra 2025 gjør at det allerede er iverksatt tiltak knyttet til videreutdanning av 

lærere, slik at de vil oppfylle de kommende kompetansekrav. Det rapporteres årlig inn i grunnskolenes 

informasjonssystem (GSI) på om kommunens lærere oppfyller kompetansekravene, og det viser at det er 

mange ansatte som mangler formalkompetanse i fagene norsk, matematikk og engelsk. Som det 

fremkommer i tabellen er det mest kritisk i faget engelsk, men også fagene matematikk og norsk krever 

at vi har fokus på videreutdanning av lærerne. Oppfylling av kompetansekravene må også sees i 

sammenheng med nyrekruttering av lærere. Vi har årlig ansatte på vilkår, som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting. Kommunen konkurrerer med nabokommunene om rekruttering av 

kvalifisert arbeidskraft, og det må sees på virkemidler for å tiltrekke seg den nødvendige kompetansen.   

 

Tabell 26 – Behov for videreutdanning 

 

1.-7.årstrinn 8.-10. årstrinn 1.-7. årstrinn 8.-10- årstrinn 

Engelsk 58 24 50 16

Matematikk 62 20 32 11

Norsk 64 26 22 17

Antall lærere som underviser i 

faget 

Antall lærere som underviser 

og  har under 30/60 

studiepoeng i faget
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Elevtallet i kommunen har blitt redusert de siste årene, og det samme har antall elever med rett til 

spesialpedagogisk hjelp. I samme periode har lærerressursene økt. Likevel meldes det om behov for økte 

ressurser knyttet til håndtering av enkeltelever som trenger oppfølging av helsemessige grunner, eller 

oppfølging av elever som har atferdsmessige utfordringer. Tilbakemeldingene fra skolene er at dette har 

økt i omfang over flere år, og rådmannen er bekymret for utviklingen og er opptatt av å finne tiltak som 

kan avhjelpe de økende utfordringene. Tilsetting av annen fagkompetanse i skolene er et av tiltakene 

som allerede er iverksatt på dette området. Skolens ressurser må også sees i sammenheng med valgt 

skolestruktur, der flere mindre enheter gir større ressursbruk.  

 

Tabell 27 – Ressursutvikling 2012/2013–2017/2018 

 

 

Skolene står overfor krav og forventninger til måloppnåelse og resultatmessige forbedringer. Det er 

utviklet en strategiplan for Fauskeskolene, som skal bidra til målrettet jobbing på utvalgte områder, som 

etter hvert skal gi synergier på faglige resultater. I tillegg til oppfølging av lokale planer og vedtak, skal 

skolene også følge opp nasjonale føringer og forventninger. I 2019 innføres ny læreplan for 

grunnskolene, og allerede i 2018 må forberedelsene til hvordan denne skal implementeres i skolen 

planlegges. 

Utvikling av elevenes digitale ferdigheter og kunnskap krever at teknologien er på plass, og 

rammefaktorene i form av både utstyr og lærerkompetanse må være til stede. Det er derfor nødvendig å 

se på en årlig investering knyttet til IT-utstyr i skolene, for å oppgradere dagens utstyrsnivå samt å holde 

tritt med den utviklingen som skjer. Det er også nødvendig å ha riktig IT-kompetanse knyttet til skolene, 

som kan holde oversikt over utviklingen og gi råd og veiledning i forbindelse med valg av løsninger.     

  

Tiltak i budsjett 2018 

 Kutte tilbudet om skolefrukt 

Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket for 2017 innført gratis skolefrukt til alle elever i 

grunnskolen i Fauske, satt til en utgift på kr 650 000,–. I tillegg har staten subsidiert 

skolefrukttilbudet i Norge. Staten har varslet at denne støtten vil forsvinne, noe som igjen vil 

føre til økte utgifter for kommunene som tilbyr gratis skolefrukt. Det foreslås derfor å fjerne 

tilbudet om skolefrukt i grunnskolen. Dersom tilbudet om gratis skolefrukt videreføres, må også 

de økonomiske rammene knyttet til tilbudet økes tilsvarende statens bidrag.  

  

Årstall 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Elevtall 1034 1112 1096 1080 1076 1041

Årsverk undervisingspersonale 120,25 127,85 123,18 121,38 133,59 133,51

Elever med enkeltvedtak 182 165 152 90 85 76
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 Nedleggelse Newtonrommet  

Newtonrommet tilfører skolesektoren variert, praktisk og relevant undervisning. Likevel 

oppleves hverdagen i skolen så stram økonomisk at nedleggelse av Newtonrommet foreslås som 

ressurssparende tiltak. Dagens Newtonlærer har varslet avgang til pensjon i løpet av våren 2018, 

det foreslås dermed å ikke tilsette ny Newtonlærer fra høsten 2018. 

 

 Stillinger i vakanse 

Merkantil stilling ved Sulitjelma skole er per tiden ubesatt, da innehaver av stillingen har 

permisjon frem til 31.8.2018. Det foreslås at stillingen blir stående ubesatt frem til permisjon 

utløper. De merkantile tjenestene løses gjennom et samarbeid med merkantile på andre skoler, 

som da må bistå Sulitjelma skole slik at de får løst sine oppgaver.   

 

 Reduksjon i antall klasser  

I forbindelse med ressursbehandlingen for skole 2017–2018 ble det gitt ressurser knyttet til totalt 

58 klasser i kommunen. Dette foreslås redusert med 3 klasser til 55 klasser. En slik reduksjon 

tilsvarer 6 årsverk i skole. Konsekvensen av reduksjon vil være at vi får klasser på opp mot 30 

elever i hver klasse på 5.–10. trinn. Tiltaket må sees i sammenheng med reduksjon i elevtallet.  

   

 Fellesferie SFO  

Fauske kommune har nå gitt eget tilbud om sommer-SFO over noen år. En gjennomgang av 

bruken av sommer-SFO viser at det er barn som benytter seg av tilbudet hele sommeren, på 

samme tid er det en markant reduksjon i antall barn som benytter seg av tilbudet i 

fellesferieperioden. Netto utgifter knyttet til drift av sommer-SFO er rundt kr 250 000,–. Det 

foreslåes derfor at det innføres fellesferie i forbindelse med kommunens SFO-tilbud. Da vil 

SFO-ansatte avvikle ferie på samme tidspunkt som tilbudet er stengt, og det vil gi økte 

besparelser knyttet til vikarinnleie.  

  

 Reduksjon i tilbudet voksenopplæring 

Voksenopplæringen gir i dag tilbud om norsk og samfunnsfagopplæring knyttet til 

introduksjonstilbudet og grunnskoleopplæring for voksne for totalt 90 elever fordelt på 6 

klasser. Med bakgrunn i varslet nedgang i mottak av flyktninger til kommunen, kan tilbudet 

reduseres til 4 klasser fra høsten 2018. 

  

 Oppsigelse av avtale kantinebruk videregående  

Vestmyra skole har hatt en avtale om bruk av kantinen på Fauske videregående skole for 

ungdomstrinnselevene ved Vestmyra. Dette avtalene er allerede sagt opp, og vil gi en årlig 

besparelse på kr 100 000,–.  
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 Økning av SFO-satsene  

For å dekke opp økte utgifter i skolesektoren er det foreslått en økning av SFO-satsene på hhv. 

kr 100,– og kr 200,– for sats 1 og sats 2. Økningen er innarbeidet i betalingsregulativet til 

kommunen. Fauske kommune har lave SFO-satser sammenlignet med landet for øvrig, og selv 

om satsene økes med hhv. kr 100,–/kr 200,– vil satsene fortsatt ligge under landsgjennomsnittet.  

 

 Oppsigelse av avtale med Sørfold kommune 

Fauske kommune har i dag en avtale som innbefatter at kommunen dekker skoleplass i Sørfold 

for elever bosatt i Rødås. Denne avtalen koster Fauske kommune i underkant av 1 mill. kr i året. 

Det foreslås at denne avtalen sies opp fra august 2018, og elevene overføres til skoler i Fauske. 

Per i dag gjelder dette 7 elever.  

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 28 – Budsjett 2018-2021 for enhet Skole (i kr) 

 

 

5.2.3 Barnehage 

Ansvarsområde 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og er ansvarlig for veiledning av barnehagene, og skal også 

påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehagens innhold styres gjennom lov 

og rammeplan for barnehager. Kommunen har et overordnet ansvar for å sikre at barna får et godt 

pedagogisk og trygt barnehagetilbud, samt å skape barnehager med god kvalitet. Kommunen skal også 

oppfylle retten til barnehageplass, noe som innebærer at alle barn som fyller ett år innen utgangen av 

november i opptaksåret, og som søker om plass ved hovedopptaket, har rett til barnehageplass. Som 

barnehagemyndighet skal man også sikre at barn under skolepliktig alder, som har rett til 

spesialpedagogisk hjelp, får den hjelpen de har krav på uavhengig av om de går i barnehage. 

 

  

Skoler  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -23 530 965 -23 530 965 -23 530 965 -23 530 965 -16 709 184 -26 802 492

Sum utgifter 148 733 713 144 686 980 144 686 980 144 686 980 136 820 318 148 446 512

Netto 125 202 748 121 156 015 121 156 015 121 156 015 120 111 134 121 644 020
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Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Ny rammeplan og kvalitetsarbeid 

Ny rammeplan for barnehagene trådte i kraft fra 1. august 2017. Bakgrunnen for at ny rammeplan er 

vedtatt er ønsket om et mangfoldig, men likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er også sett 

behov for et tydeligere styringsdokument og at ny kunnskap om barn, barnehager og samfunnet for øvrig 

skal sette sitt preg på barnehagene. Samtidig skal barnehagene ivareta den nordiske 

barnehagetradisjonen og et helhetlig syn på barns utvikling 

Målet med ny rammeplan er å heve kvaliteten i barnehagene. Fauske kommune har en rekke prosjekt og 

prosesser i gang som skal bidra til økt kvalitet i barnehagene i kommunen. Noen eksempler er 

«Helsefremmende barnehager», «Trafikksikker barnehage», «Ren hånd», tidlig innsats og 

endringsledelse for styrere og pedagogiske ledere. I fellesskap med skolene samarbeides det om 

overgang barnehage–skole og inkluderende barnehage- og skolemiljø.  

Regjeringen la frem Kompetansestrategi 2018–2020 rett før sommeren, og har med den kommet med et 

viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. 

Strategiens tiltak skal bidra til å videreutvikle barnehagen som lærende organisasjon og styrke 

barnehagelærernes profesjonelle fellesskap. Styrer og pedagogisk leder er gitt et særlig ansvar for å 

iverksette og utvikle barnehagens praksis i tråd med oppdatert forskning og kunnskap på feltet. 

Endrings- og utviklingsarbeid er sammen med daglig drift forventet aktivitet i alle avdelinger. Det er et 

lederansvar og et ansvar for den enkelte medarbeider.   

 

Rekruttering og voksentetthet 

Høsten 2017 har det vært et lovforslag ute på høring med forslag om at det lovfestes et minimumskrav 

til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven som innebærer at det minimum skal være 

én ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. Det foreslås også å skjerpe 

kravet til den pedagogiske bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i forskrift om pedagogisk 

bemanning. Forslaget innebærer at det stilles krav om at barnehagene har en pedagogisk bemanning som 

tilsvarer minimum én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn 

over tre år.  

Kommunen må arbeide mer målrettet og systematisk for å sikre tilgangen på kompetent arbeidskraft. 

Konkurransen mellom kommunene blir stadig større, og da er det viktig å markedsføre seg som en god 

arbeidsgiver med attraktive jobber. 

 

Kapasitet og tilgang på ledige plasser: 

Det er for tiden ikke ledig kapasitet i barnehagene i Fauske kommune. Ved hovedopptaket i 2017 fikk 

alle med rett til plass i barnehage. Etter hovedopptaket har det kommet nye søkere som ikke får plass. 

Ved flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole vil det etableres 3 avdelinger. 2 
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småbarnsavdelinger og 1 storbarnsavdeling. I dag har barnehagene areal og grunnbemanning for en 

norm på 9 små/18 store barn. Nye Erikstad barnehage vil ha avdelinger med kapasitet på 12 små/24 

store barn arealmessig. Ved behov kan bemanningen økes slik at arealkapasiteten utnyttes fullstendig. 

Ved etablering av nye avdelinger/barnehager i fremtiden, vil det bygges med for en norm på 12/24 

plasser med tanke på areal. Inntil ny bemanningsnorm er vedtatt vil dette vil bidra til å øke kapasiteten i 

kommunen ytterligere ved at man kun trenger å øke grunnbemanningen ved svingninger i etterspørsel på 

barnehageplasser. 

 

Tabell 29 – Antall barn i barnehage fra 2013-2017, fordelt på kommunale og private barnehager 

 

 

Tabell 30 – Forventet utvikling i barnetall ut fra prognose SSB for Fauske kommune 

 

 

Tilskudd til private barnehager 

Kommunen skal yte tilskudd til private barnehager basert på gjennomsnittskostnadene knyttet til en 

kommunal barnehageplass. Dermed er det en direkte sammenheng mellom forbruk i kommunale 

barnehager og beregning av tilskudd. I tillegg mottar private barnehager et påslag på tilskuddssatsen på 

2013 2014 2015 2016 2017

Kommunale barnehager 218 208 204 184 184

Små barn 71 66 69 66 58

Store barn 143 140 135 118 126

Andel små barn 33 32 34 36 32

Ikke kommunale barnehager 238 228 213 211 221

Små barn 67 79 79 70 83

Store barn 169 146 134 141 138

Andel små barn 28 35 37 33 38

Alle barnehager 456 436 417 395 405

Små barn 138 145 148 136 141

Store barn 312 286 269 259 264

Andel små barn 30 33 35 34 35

Andel kommunale barnehager 48 48 49 47 45

Ander private barnehager 52 52 51 53 55

Alder 2017 2018 2019 2020 2021

0 år 86 86 88 88 88

1 år 74 88 88 90 90

2 år 78 77 89 90 91

3 år 99 80 79 90 91

4 år 81 99 81 80 92

5 år 85 83 100 82 81

6 år 108 86 83 101 84
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4,3 % for administrasjon samt kapitaltilskudd per barnehageplass, basert på barnehagens byggeår og 

godkjenning. 

 

Barnehagebyggene 

Flere av de kommunale barnehagebyggene er slitt og har behov for betydelig oppgradering både 

innvendig og utvendig. Barnehagene er i ulike lokasjoner, der noen er i leide lokaler, andre i bygg som 

har behov for både oppussing og renovering. Den tidligere foreslåtte barnehagestrukturen var ment å 

sørge for at de kommunale barnehagene i sentrum skulle inn i egne, egnede lokaler. Det er nå vedtatt en 

løsning for Erikstad barnehage, som var i midlertidige leide lokaler, samt at Sulitjelma barnehage skal 

inn i Sulitjelma skole. Også Vestmyra barnehage hvitt hus, må sees på, da bygget ikke er hensiktsmessig 

til barnehage slik det fremstår i dag.  

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Felles sommerferie 

Det foreslås å innføre felles sommerferie i barnehagene. Dette tiltaket vil ha stor konsekvens for 

foreldre og barna. Utviklingen av ferieavvikling går i motsatt retning av tiltaket. Tiltaket vil ha 

moderat konsekvens for personalet, ved at dette på mange måter vil bety styrt ferieavvikling for 

ansatte. På den annen side har tiltaket en stor positiv konsekvens for styrere som får en enkel 

ferieplan. 

 

 Redusere vedlikehold av uteområder 

De siste årene har det blitt gjennomført oppgradering uteområdene i barnehagene. Tilstanden er 

nå tilfredsstillende, så det foreslås at vedlikehold av uteområdene reduseres i 2018. Tiltaket vil 

ha moderat konsekvens for barna ved dårligere vedlikehold og fornying av uteområdene. Det vil 

ha lav konsekvens for personalet ved et mindre attraktivt og tilrettelagt uteområde. For å ivareta 

HMS-krav, må ikke vedlikeholdsbudsjettet reduseres utover forslaget. 

 

 Redusere antall lærlinger 

Det foreslås å redusere antall lærlinger i barnehage fra to til én i 2018:Tiltaket vil ha lav 

konsekvens for foreldre og barna. Det samme gjelder for personalet, men det er verdt å merke 

seg at lærlingene er med på å styrke kapasiteten utover grunnbemanningen. På sikt vil dette 

tiltaket få konsekvens for kommunen ved lavere utdanningstakt av fagarbeidere. 
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Budsjett 2018 

 

Tabell 31 – Budsjett 2018-2021 for enhet Barnehage (i kr)  

 

Differanse mellom budsjett 2017 og budsjett 2018 skyldes at tilskudd til private barnehager er flyttet 

over til fellesområdet. Beløpet utgjør 31,5 mill. kr. 

 

5.2.4 Barn og familie 

Ansvarsområde 

Barne- og familieenheten består av fire avdelinger. Familiesenteret skal ivareta fysisk og psykisk 

helseoppfølging til gravide, barn og ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Barneverntjenesten skal 

sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til 

rett tid, og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. PPT skal gi råd til elever, foreldre og skoler 

om opplæring, tilrettelegging og om ulike utfordringer som kan vanskeliggjøre opplæringssituasjonen. 

Flyktningkontoret koordinerer kommunens arbeid med bosetting av flyktninger, og arbeider for 

integrering og likestilling. Flyktningkontoret skal gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at 

hun/han raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet. 

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover. 

Etablering av Familiens hus, med samlokalisering av barneverntjeneste, familiesenter og PPT vil være 

hovedfokus i 2018. Målsetting med innflytting høst 18 - vinter 19. Utgiftene er lagt inn i 

investeringsbudsjettet (fra leid til eid) 

Driftssituasjonen på enheten er utfordrende, med sviktende inntekter på bosetting av flyktninger. 

Oppbygging av tjenestene i forbindelse med etablering av 3 asylmottak i kommunen, med påfølgende 

bortfall av tilskuddsinntekter har gitt konsekvenser på flere enheter og områder. 

Sykefraværet på enheten er lavt, 1,8 % ved utgangen av august 2017. 

 

PPT  

Fauske er nå nede på landsgjennomsnitt på spesialundervisning. Systematisk jobbing fra 2014 og frem 

til i dag gjør også at saksbehandlingstid er redusert, køene er tatt unna og det foreligger i dag ingen 

ventelister. 

Barnehager  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -8 383 589 -8 383 589 -8 383 589 -8 383 589 -8 904 059 -10 655 464

Sum utgifter 41 073 488 41 007 326 41 007 326 41 007 326 70 209 817 66 423 642

Netto 32 689 899 32 623 737 32 623 737 32 623 737 61 305 758 55 768 178
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Vi ser en økning i antall tilmeldinger fra Fauskeskolene, samtidig med en nedgang fra 

samarbeidskommunene. Bemanningen må ansees som lav, sett ut fra befolkningsgrunnlaget. Intern 

omorganisering har styrket saksbehandlerkapasiteten. 

 

Barnevern 

Fra 1.7.2016 har barneverntjenesten i Fauske fått tildelt midler fra Fylkesmannen til ytterligere én 

saksbehandlerstilling i barneverntjenesten. Kommunen har fra før 1 stilling fra Fylkesmannen. Begge 

tilsagnene blir videreført i 2018. 

Økende antall meldinger er en stor utfordring for tjenesten. Det høye antall meldinger har medført en 

gradvis opphopning av undersøkelsessaker. Statistikken under viser økninger over år, der tall for 2017 er 

etter 10 mnd. 

  

Tabell 32 – Nye meldinger 2007–2017 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Nye 

meldinger 

83 97 105 102 108 105 99 114 137 197 159* 

 

           * første 10 mnd. 

Flere alvorlige meldinger medfører økte utgifter til tiltak, multisystemisk terapi (MST), fosterhjem, 

avlastning/besøkshjem, støttekontakter, og institusjonsplasseringer. I løpet av 2018 vil 8 av kommunens 

fosterhjemsplasserte barn fylle 18 år. Noen av disse vil fortsatt ha oppfølging, men kommunen vil få en 

reduksjon i antall fosterhjemsplasseringer.  

 

Familiesenteret 

Kommunen er tilført 1,5 mill. kr fra Helsedirektoratet som gjør det mulig å styrke psykiatrisk sykepleie 

og barnefysioterapi. 

Ny veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten pålegger tjenesten utvidede oppgaver. Det skal 

gjennomføres flere konsultasjoner i aldersgruppen 0–5 år, og det skal også gjennomføres flere 

gruppekonsultasjoner (nettverksbygging). Det legges i tillegg opp til en ny skolestartundersøkelse 

sammen med lege. 

Tjenesten ser stadig flere familier med utfordringer, helt ned på småbarnsstadiet. Foreldreveileder har 

gått av med pensjon, og stillingen er utlyst og klar for ansettelse. På grunn av den økonomiske 

situasjonen, ser enheten seg likevel nødt til fremme vakanse av denne stillingen som et økonomisk tiltak 

for 2018.  
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Flyktningkontoret 

Hovedoppgaven for flyktningkontoret er å bosette de flyktningene som får tildelt plassering i 

kommunen, støtte dem gjennom introduksjonsprogrammet og deretter overgang til skole og/eller lønnet 

arbeid. IMDI har forhåndsvarslet at anmodning om bosetting vil bli nedjustert for 2018. Dersom vi ikke 

blir bedt om å bosette noen i 2018, må budsjettinntektene nedjusteres med minimum 10 mill. kr. 

Anmodning kommer i uke 44. Med stor bosetting i 2015/2016, har vi et stort antall som deltar på 

introduksjonsprogrammet, som igjen utløser introduksjonsstønad. 

Avdelingen drar med seg en boligportefølje som det er inngått langsiktige leiekontrakter på. Mange av 

disse ikke i bruk ettersom brukerne etter hvert har funnet private utleiere, men husleieutgiftene må 

dekkes av tjenesten. 

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Vakant stilling helsesøster 

20 % helsesøsterstilling foreslås holdt vakant (permisjon). Gjennomførbart uten store 

konsekvenser. 

 

 Vakant stilling barnevernskonsulent 

20 % stilling som barnevernskonsulent foreslås holdt vakant (permisjon). Gjennomførbart uten 

store konsekvenser. 

 

 Vakant stilling miljøarbeider 

En miljøarbeider vurderer avgang til pensjon, men tidspunkt er ikke avklart. Stillingen foreslås 

vakant ut året, eventuelt vurderes avviklet dersom bosetting fortsetter å avta. 

 

 Vakant stilling foreldreveileder 

Det foreslås å ikke ansette i utlyst 100 % stilling som foreldreveileder på Familiesenteret. Vil 

ramme forbyggende tiltak for alle foreldre, tiltak til utsatte grupper (psykiske vansker). 

Stillingen har også individuell veiledning for familier som har utfordringer.  

 

 Vakant stilling PPT 

En saksbehandler vil gå ut i svangerskapspermisjon i mars/april 2018. Stillingen foreslås vakant 

i permisjonstiden. Vil bare gi halv effekt for Fauske kommune, og like mye til 

samarbeidskommunene. 

 

 Reduksjon i antall fosterhjem  

Vi får en reduksjon av antall fosterhjem i løpet av 2018 fordi ungdommene fyller 18 år. Noen 

skal ha videre oppfølging/ettervern, men usikkert hvor mange. Det er også usikkert hvor mange 

nye plasseringer som kommer i 2018. Posten er allerede nedjustert kr 200 000,– i 
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konsekvensjustert budsjett, men det foreslås også som tiltak å justere ned ytterligere kr 

200 000,–. 

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 33 – Budsjett 2018-2021 for Barne- og familieenheten (i kr) 

 

Differanse mellom budsjett 2017 og budsjett 2018 skyldes at integreringstilskuddet er flyttet over til 

fellesområdet. Inntekten utgjør 32,3 mill. kr. 

 

5.2.5 Kultur og idrett 

Ansvarsområde 

Enheten skal legge til rette for kommunens samlede uttrykk innenfor aktivitetene i lag og foreninger, 

men også tilgodese enkeltstående prosjekter som fremmer identitet og positiv profil for Fauske 

kommune. 

Enheten er delt inn i følgende driftsområder: 

Kino, som også har ansvaret for arrangementer som gjennomføres i hel/delvis kommunal regi. 

Bibliotekdrift, der hovedbiblioteket befinner seg i administrasjonsbygget. To mindre avdelinger i 

Valnesfjord og Sulitjelma som også er skole- og folkebibliotek. 

Park/idrett forestår tildeling av aktivitetstimer i kommunens anlegg (idrettshall, skoler, basseng m.m.). 

Bistår og saksbehandler søknader om tippemidler. Samarbeid med lag/foreninger om løypekjøring, 

vedlikehold av sportsarenaer, forskjønning m.m.   

Kulturskolen har tilbud om instrumental/vokal opplæring samt innen teater/forming.  

Ungdommens hus/fritidsklubber, der ungdommens hus befinner seg i første etasje i Fauske 

samfunnshus. Klubblokaler også i Sulitjelma samfunnshus og eget lokale i Valnesfjord. Samvær med 

andre ungdommer under tilsyn av kvalifiserte voksne. Sosialisering og viktig møteplass for mange, 

særlig de som ikke deltar i organisert lagaktivitet. 

Fauske frivillighetssentral initierer forskjellig aktivitet/prosjekter med hovedvekt for de eldre.  

 

Barne- og familieenheten  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -8 569 198 -8 569 198 -8 569 198 -8 569 198 -46 613 355 -47 562 772

Sum utgifter 62 172 913 63 614 242 63 614 242 63 614 242 68 467 067 69 459 631

Netto 53 603 715 55 045 044 55 045 044 55 045 044 21 853 712 21 896 859
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Utfordringer i 2018 og årene fremover 

I sterkere grad synliggjøre behovet og verdien av stadig bedre tilrettelagte kulturtilbud som gir 

kommunens innbyggere mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.   

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Vakanse kulturskolerektor  

Norsk kulturskoleråd frikjøper 50 % av kulturskolerektors lønn i sju mnd. til 

sekretariatsfunksjon. Stillingen foreslås holdt vakant i dette tidsrommet. 

 

 Tilskudd strøm lysløyper  

Kommunalt tilskudd til dekning av strøm i lysløyper foreslås fjernet.  

 

 Stans av fontenen 

Det foreslås å ikke sette fontenen i drift i 2018. Driften har i 2017 vært preget av store utgifter til 

utbedringer og høyt strømforbruk. 

 

 Reduksjon kulturtilskudd 

Reduksjon i kulturtilskudd til festivaler, lag/foreninger m.m. Det foreslås en revisjon av tilskudd 

til festivaler, samt et lavere tilskudd til lag/foreninger. Driftstilskudd til Sulitjelma samfunnshus 

og Sjønstå gård berøres også. 

   

 Annonsering ifb. kino  

Det foreslås å endre rutinene for kinoens annonsering. Kulturkontoret har i dag andre og raskere 

muligheter til å annonsere forestillinger. Avisannonsering beholdes, men frekvens reduseres.  

  

 Salg av dirigenttjenester fra kulturskolen 

Det er inngått avtale om salg av dirigenttjenester til Valnesfjord skolekorps. Ordningen 

delfinansieres bl.a. ved at kulturtilskuddet reduseres tilsvarende korpsets egenandel.  

  

 Endring av partnerskapsavtaler løypekjøring 

Partnerskapsavtaler for løypekjøringer foreslås avviklet. Det bør ses på andre måter å 

delfinansiere tilbudet, f.eks. sponsoravtaler, brukerbetalinger o.l.  
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 Endret bibliotekdrift i Valnesfjord 

I forbindelse med flytting av folkebibliotekets lokaler til nye Valnesfjord skole, medfører det 

driftsendringer som vil øke samarbeidet med enhet skole om bibliotekdriften i Valnesfjord. 

Dette medfører synergieffekter som vil fordele driftskostnadene på en annen måte. 

 

 Vakant stilling idrettskonsulent 

100 % stilling som idrettskonsulent foreslås holdt vakant i 6 mnd. 

 

 Stillingsreduksjon kulturskolen 

Det foreslås å redusere en stilling i kulturskolen med 50 % fra august 2018.  

 

 Stillingsreduksjon Ungdommens hus 

To stillinger på 20 % hver foreslås inndratt. Innebærer en dag mindre åpent per uke.  

 

 Finansiering over næringsfondet 

Gjennom samarbeid mellom Sørfold kommune, Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Norland samt Fauske kommune er det opprettet en prosjektlederstilling som 

skal jobbe med Sjunkan/Misten nasjonalpark. Prosjektleder har sitt arbeidssted tilknyttet enhet 

Kultur/idrett i Fauske kommune. Kommunens andel i prosjektet foreslås finansiert over 

næringsfondet, jf. kapittel 7.2. 50 % stilling som festivalsjef for Gata 18 foreslås også finansiert 

over næringsfondet i 2018, jf. kapittel 7.2.   

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 34 – Budsjett 2018-2021 enhet Kultur og idrett (i kr) 

 

  

Kultur og idrett  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -6 672 073 -6 672 073 -6 672 073 -6 672 073 -6 675 733 -8 042 508

Sum utgifter 22 700 602 23 946 095 23 946 095 23 946 095 23 571 439 24 012 992

Netto 16 028 529 17 274 022 17 274 022 17 274 022 16 895 706 15 970 484
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5.3 Helse og omsorg 
 

Samhandlingsområdet Helse og omsorg leverer helse-, omsorgs- og sosialtjenester til alle innbyggerne i 

Fauske kommune. Mange av tjenestene er av høy kvalitet og drives på en effektiv og god måte. 

Tjenestene ytes av engasjerte, dyktige og motiverte ansatte og de er ofte tilpasset behovet til den enkelte 

borger, bruker og pasient. Fauske kommune har flere innbyggere over 67 år enn under 16 år. Det er en 

voksende gruppe av eldre over 80 år. Demografisk utvikling, endringer i sykdomsbilde og overføring av 

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten setter kommunens evne til å levere forsvarlige og gode tjenester på 

prøve. Kombinasjon av mindre tilgang til frie økonomiske ressurser, tilgang på kvalifisert arbeidskraft 

og behovet for renovering av eksisterende og ny bygningsmasse, gir oss store og umiddelbare 

utfordringer. Dette gjelder spesielt innenfor områdene Rus og psykisk helse og Pleie og omsorg. Det er 

ikke forsvarlig å videreføre dagens sammensetning, strukturer og organisering av pleie og 

omsorgstjenestene, hverken økonomisk eller pleie- og omsorgsfaglig. 

 

Hovedutfordringer 

Hovedutfordringene innenfor samhandlingsområdet er manglende sammenheng mellom ønsket kvalitet, 

innhold og omfang av tjenestene i forhold til tildelte økonomiske rammer, tilgangen på kvalifisert 

personell og mangelen på en hensiktsmessig bygningsmasse. 

 

Strategiske tiltak 

For å løse situasjonen i Helse og omsorg vil rådmannen iverksette en prosess som først harmoniserer 

driftsorganisasjonen i forhold til økonomiske rammer og tilgangen på personell, for deretter legge til 

rette for vekst og utvikling.  

På overordnet nivå vil prosessen bestå av tre hovedfaser. Fase én er en harmoniseringsfase der 

driftsorganisasjonen og tjenestetilbudet skaleres ned til et nivå det er økonomiske og personellmessige 

forutsetninger for å løse. Fase to er en konsolideringsfase der en bygger kompetanse, kapasitet og 

forutsetninger for utvikling og vekst. I den siste fasen vil en renovere eksisterende samt bygge nye 

arealer til en kompakt, moderne og lettdrevet bygningsmasse som en framtidig tjeneste kan vokse inn i. 

Harmoniseringsfasen vil vare i 12-24 måneder. Hovedfokus er å harmonere drifts- og aktivitetsnivået til 

et bærekraftig nivå først og fremst økonomisk. Det må reetableres et solid fundament for utvikling av 

fremtidens pleie- og omsorgstjeneste. Samtidig må grepene som gjøres i denne fasen ikke forpurre 

vridningen av tjenestenes innhold og fremtidig utvikling. Helse og omsorg vil fortsette og forsterke 

vridningen av innsats som er startet. Tidlig intervensjon, hverdagsrehabilitering og mestring, 

implementering av velferdsteknologi, fag- og tjenesteutvikling vil ytterligere forsterkes for å 

effektivisere tjenestene både i forhold til bruk av personell, men også for å fortsette å heve kvaliteten i 

tjenestene. Det er særlig viktig at den økte levealderen i Fauskes befolkning fører til en lengre periode 

med god helse, livskvalitet og livsglede, en utvidet periode med sosialt engasjement og produktivitet for 

den enkelte. Vi må hindre at den økte levealderen innebærer lengre perioder preget av sykdom, 
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pleiebehov, institusjonalisering og avhengighet av andre med en lite tilfredsstillende livsglede og 

livskvalitet for den aldrende delen av befolkningen.  

For å kunne håndtere harmoniseringen av tjenestene, er det viktig å endre sammensetningen mellom de 

ulike elementene som utgjør pleie og omsorg. Rådmannen vil i denne fasen søke å øke kapasiteten i den 

ordinære hjemmetjenesten, øke antall korttidsplasser, samle avlastningsplassene og øke kapasitet i dag-

/aktivitetstilbudet. For 2018 vil disse tiltakene med flere reguleres inn i budsjettet i løpet av 2018 om det 

oppstår økonomisk handlingsrom. 

I fase to starter oppbyggingen av en organisasjon med de nødvendige faglige-, administrative- og 

ledelseskapasiteter for å kunne planlegge og gjennomføre en vekst- og utviklingsprosess. Vekst- og 

utviklingsprosessen har til siktemål å føre pleie- og omsorgstjenesten i Fauske kommune til et nivå som 

er blant de beste i Norge både faglig, driftsmessig og økonomisk. Deler av dette arbeidet bør starte tidlig 

i harmoniseringsfasen, for å være klar til å gjennomføre fase to og tre hurtig, og med høy kvalitet. 

Fase tre vil preges at utbygging, utvikling og vekst i tjenestene. Vekstperioden må skje innenfor 

forsvarlige økonomiske og organisatoriske rammer. Nærmere bestemt må en ikke vokse mer enn det 

organisasjonen er i stand til å håndtere økonomisk og personellmessig. Veksten bør være planmessig. 

Rådmannen foreslår en rekke drastiske kutt i aktiviteter og tjenester. Blant annet foreslås det å utsette 

byggingen av Buen, stenge en sykehjemsavdeling samt stenge to bokollektiv; Sagatun og paviljong 3. 

Dette er helt nødvendige tiltak for å harmonisere økonomiske rammebetingelser og tilgangen på 

personell med oppgavene som skal løses. Stengingen av disse botilbudene krever ikke at de beboerne 

som bor på institusjon eller i et bokollektiv i dag sendes hjem. Det er det ikke anledning til å gjøre 

juridisk. Kapasitetene vil bli tatt ned ved at en ikke tar inn nye beboere i sykehjem eller bokollektiv når 

det blir ledige rom. Dette er en situasjon som vil bli særlig krevende for Tildelingskontoret og 

hjemmetjenestene. Vi kommer derfor til å vurdere forløpende å øke saksbehandlingskapasiteten ved 

Tildelingskontoret og oppdragskapasiteten i hjemmetjenestene. 

Nedleggelsen av 12 sykehjemsplasser og stengingen av 4 dobbeltrom medfører et sett med midlertidige 

kapasitetsutfordringer, som vil implisere en heving av terskel for tildeling av varig 

institusjonsplassering. Frigivelsen av areal er imidlertid også et gode. En kan da starte arbeidet med å 

legge en ny struktur der en øker antall korttidsplasser, etablerer egne avlastningsplasser, muliggjør 

økning i kapasiteten for dagsenter/aktivitetstilbudet samt frigjør areal for videre vekst i 

hjemmetjenesten. Denne vridningen blir særs vanskelig om en ikke velger å frigi 12 institusjonsplasser. 

Det vil sette samhandlingsområdet i en enda vanskeligere stilling for å løse det samlede pleie- og 

omsorgsbehovet i Fauskes befolkning.  

Overtallig personell vil søkes innarbeidet i økt grunnbemanning i hjemmetjenestene og vakanser i de 

øvrige pleie- og omsorgstjenestene. Dermed vil en løse en rekke av problemene en har i forhold til 

midlertidige ansettelser og bruk av tilfeldig arbeidskraft. Dersom Buen åpnes, vil det ytterligere 

forsterke den personellmessige ubalansen og gjøre driftssituasjonen ytterligere krevende. 
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Budsjett 2018 

 

Tabell 35 – Budsjett 2018-2021 for felles Helse og omsorg (i kr) 

 

 

Helse og omsorg felles består av lederressurser, merkantile ressurser, tilskudd m.m., som ikke er fordelt 

direkte på enhetene.  

 

5.3.1 Tiltak 
 

Tabell 36 – Tiltak per enhet for område Helse og omsorg (i kr) 

 

 

5.3.2 Institusjon 

Ansvarsområde 

Hovedoppgaver ved enhet institusjon er å gi døgnkontinuerlig helsefaglig behandling og pleie til 

personer med akutt og kronisk sykdom, og vesentlig nedsatt funksjonsevne. Institusjon fungerer som et 

varig hjem for personer med svekket helse, redusert førlighet og omfattende hjelpebehov eller kortvarig 

opphold i form av avlastning. Tjenesten gis innenfor to hovedretninger. Somatiske avdelinger gir et 

tilbud til personer med fysiske sykdommer, og så er det avdelinger tilrettelagt for personer med demens.  

 

Helse og omsorg Felles  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -705 275 -705 275 -705 275 -705 275 -736 525 -1 030 909

Sum utgifter 11 492 414 11 492 414 11 492 414 11 492 414 15 527 990 8 473 847

Netto 10 787 139 10 787 139 10 787 139 10 787 139 14 791 465 7 442 938

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Institusjon

Avvikle 12 senger somatisk langtidsplass og 4 dbl.rom -6 150 000         -12 300 000      -12 300 000      -12 300 000      

Sum tiltak institusjon -6 150 000         -12 300 000      -12 300 000      -12 300 000      

Hjemmetjenesten

Avvikle paviljong 3 -1 775 000         -1 775 000         -1 775 000         -1 775 000         

Avvikle drift Sagatun -1 570 000         -3 135 000         -3 135 000         -3 135 000         

Sum tiltak hjemmetjenesten -3 345 000         -4 910 000         -4 910 000         -4 910 000         

NAV

Ikke justering økonomisk sosialhjelp -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Vakanse stilling NAV -750 000            -330 000            -330 000            -330 000            

Sum tiltak NAV -1 150 000         -730 000            -730 000            -730 000            

Sum tiltak Helse og omsorg -10 645 000      -17 940 000      -17 940 000      -17 940 000      
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Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Bevisstheten om tjenestekvaliteten har økt de siste årene innenfor pleie og omsorg, både som følge av 

nasjonale føringer og lokale initiativ. Kommunen har satset på økt kvalitet i internkontroll, etablering av 

fagutviklingssykepleier, samt bruker- og pårørendeundersøkelser. Det er mye arbeid med livsglede-

implementeringen og resertifisering som skal skje i 2018. 

Samtidig er det noen utfordringer som må ha ekstra fokus i årene som kommer. Tilbudet til personer 

med demens på institusjon har en økende grad av svært ressurskrevende pasienter og økte krav til 

tjenestilbudet. Dette gir utfordringer innenfor den faglige tilnærmingen, personalressurser og økonomi. 

Dagens lokaliteter er svært dårlig tilpasset denne brukergruppen. Bygningsmassen motiverer til lite 

aktivitet og bevegelsesfrihet. Det er lite tilgang til terapeutiske ute- og inneområder. Videre gir 

lokalitetene svak utnyttelse av fagressursene. Rådmannen foreslår etablering av botilbud og 

dagsentertilbud i renoveringen og byggingen av nye Fauske Helsetun, noe som vil ha stor betydning for 

tjenestekvaliteten og for bedre kapasitet på institusjons-, dagsenter- og omsorgsboligplasser, jf. forslaget 

til investeringsbudsjett.  

Samhandlingsreformen medfører store endringer for den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kravet 

til økt grunn- og basiskompetanse, kompetanseheving og spesialisering øker. Fauske kommune har ikke 

i tilstrekkelig grad tatt inn over seg samhandlingsreformens konsekvenser både i forhold til 

bygningsmasse, kapasitet, kompetanse og tjenestesammensetning. Konsekvensen er lite stabil drift ved 

alle avdelinger. Ad-hoc-drift er vesentlig dyrere og kvalitativt dårligere enn en forutsigbar 

driftssituasjon. Det vil være av vesentlig betydning å få en mer stabil og forutsigbar drift for en større 

del av institusjonsområdet.  

Løsningen for en rimeligere og kvalitativt bedre institusjonsdrift er å øke antall korttidsplasser, samle 

avlastningsplassene i to spesialiserte enheter (demens og somatikk), øke kapasiteten i dagtilbudet til 

demente samt styrke de hjemmebaserte tjenestene med støttetjenestene fysio- og ergoterapi.  

Den demografiske utviklingen viser at det blir stadig flere eldre over 80 år i kommunen. Mange av disse 

er friske og klarer seg selv, eventuelt med litt tilrettelegging, mens andre har stort bistandsbehov. Vi ser 

også et økende antall yngre med svært store bistandsbehov. Tjenesten er ikke dimensjonert i forhold til 

denne veksten, og dette gjenspeiler seg i behovet for vikarer og er en svært kostbar løsning. I tillegg går 

det ut over kvaliteten på tjenestene. Sosial isolasjon og ensomhet er faktorer som kan bidra til dårligere 

helse. Kommunens utfordring er å «fange opp» disse personene og å informere om aktivitetstilbud der 

man kan bygge nettverk, samt introdusere folk for andre tilbud som gis av frivillige lag og foreninger. 

Styrking av miljø- og aktivitetstjenesten vil være en viktig faktor i dette arbeidet. Sett i lys av at stadig 

yngre personer får en demensdiagnose eller får behov for omfattende tjenester, bør man tenke at 

tjenesten kan bygges ut til å gi et tilbud til flere også på ettermiddagstid. Dette kan virke som en 

avlastning til familier med store omsorgsoppgaver og kan utsette behovet for institusjonsplass. I tillegg 

vil et tilbud om en kartlegging av helse og boforhold for personer over 75 år kunne virke forebyggende 

når det gjelder behov for tjenester.  
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Innenfor pleie- og omsorgstjenestene er man i gang med et arbeidstidplanleggingsprosjekt som skal 

vurdere og iverksette endringer innenfor følgende områder: 

 Døgnrytmeplaner 

 Bemanningsplaner 

 Teamorganisering 

 Tredelt turnus 

 Rullering  

 Nattevakter  

 Hinkehelg 

 Flexiturnus 

 Jobbglidning 

 Rett kompetanse på rett pasient 

 Kartlegging av kompetansen vi innehar 

Målet er blant annet å få brukt kommunens sykepleierkompetanse riktig, slik at vi kan unngå å ha dyr 

innleie fra eksterne vikarbyrå i 2018. Det vil i 2018 gjøres en utredning for en ytterligere forbedring og 

optimalisering av arealbruk, avdelingenes fysiske plassering og kapasitet. Arealoptimaliseringen skal 

også ses i lys av samhandlingsområdets organisering, kapasitet og strukturer. 

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Nedlegging 12 somatiske langtidsplasser 

Det foreslås å legge ned 12 somatiske langtidsplasser for å harmonisere økonomiske 

rammebetingelser og tilgangen på personell med oppgavene som skal løses. Stengingen av disse 

plassene krever ikke at de beboerne som bor på institusjon i dag sendes hjem. Det er det ikke 

anledning til å gjøre juridisk. Kapasitetene vil bli tatt ned ved at en ikke tar inn nye beboere i 

sykehjem når det blir ledige rom. 

 

 Nedlegging av 4 dobbeltrom 

Det foreslås å avvikle 4 dobbeltrom for å harmonisere økonomiske rammebetingelser og 

tilgangen på personell med oppgavene som skal løses. Stengingen av dobbeltrommene krever 

ikke at de beboerne som bor på rommene i dag sendes hjem. Det er det ikke anledning til å gjøre 

juridisk. Kapasitetene vil bli tatt ned ved at en ikke tar inn nye beboere når det blir ledige rom. 
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Tabell 37 – Budsjett 2018-2021 for enhet Institusjon (i kr) 

 

 

5.3.3 Hjemmebaserte tjenester 

Ansvarsområde 

Hjemmebaserte tjenester består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljø- og aktivitetstjeneste, miljø- 

og habiliteringstjeneste, rehabiliterings-/korttidsavdeling med kommunal akutt døgnplass og 

paviljongene 3, 5 og 7 samt hverdagsrehabilitering. I tillegg kommer fagutviklingssykepleier, 

kreftsykepleier, hukommelsesteamet og en seniorveileder som foretar forebyggende hjemmebesøk til 

aldersgruppen 75+. 

De hjemmebaserte tjenesten i Fauske kommune skal bidra til at brukerne gjennom hjelp og veiledning til 

egenmestring skal få muligheten til å bo lengst mulig i eget hjem, herunder omsorgsboliger. Tildeling av 

tjenester foretas etter individuell faglig vurdering av funksjonsnivå, og skal sikre at det utøves rett 

tjeneste, til rett tid og på rett sted.  

Miljø- og habiliteringstjenesten gir bistand til mennesker med medfødt eller tidlig ervervet nedsatt 

kognitiv funksjonsevne. Tjenesten skal bidra til at brukerne kan utvikle og utnytte egne ressurser, og til 

at den enkelte gis mulighet til å delta i sosiale aktiviteter.  

Miljø- og aktivitetsavdelingen gir dagtilbud til hjemmeboende eldre og andre med et omsorgsbehov. 

Avdelingens målsetting er å øke livskvaliteten i hverdagen til brukerne, gjennom tilpasset aktivitet.  

Rehabiliterings-/korttidsavdelingen legger til rette for rehabilitering i samarbeid med ergo- og 

fysioterapitjenesten, gjennomfører kartlegging av funksjonsnivå og bistandsbehov i nært samarbeid med 

Tildelingskontoret og hjemmetjenesten for øvrig. Avdelingen har en kommunal akutt døgnplass.  

Paviljongene 3, 5 og 7 er kommunalt botilbud for 24 hjemmeboende med behov for et forsterket 

tjenestetilbud i form av nærhet til bemanning dag og aften. Hjemmesykepleien bistår med tilsyn og 

betjening av trygghetsalarm på natten. Paviljong 3 er i så dårlig forfatning at den mest sannsynlig 

stenges som boligformål innen kort tid.  

Hjemmehjelpene utfører praktisk bistand i form av renhold. Fra høsten 2017 er denne tjenesten skilt fra 

hjemmesykepleiens soner, og er etablert i et eget team som skal dekke hele kommunen. De er nå samlet 

i felles lokaler i Helsetunet 11. Denne strukturendringen vil gi en gevinst i form av mer effektiv 

tidsbruk.   

Institusjon  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -26 277 287 -27 382 287 -27 382 287 -27 382 287 -28 040 732 -25 703 003

Sum utgifter 99 788 192 94 717 799 94 717 799 94 717 799 106 123 314 101 676 886

Netto 73 510 905 67 335 512 67 335 512 67 335 512 78 082 582 75 973 883
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I nært samarbeid med enhet Helse er det opprettet et hverdagsrehabiliteringsteam som består av 

fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. Målet for 

hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring er at den enkelte bruker skal mestere aktiviteter i dagliglivet 

selv, med utgangspunkt i egne ressurser.  

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Kravet til kompetanse i hjemmesykepleien har økt etter at samhandlingsreformen trådte i kraft. Pasienter 

skrives tidligere ut fra sykehus, og oppgavene hjemmesykepleien forventes å skulle kunne håndtere blir 

stadig mer komplekse og avanserte. Det må legges til rette for kompetanseheving for yrkesgruppene. 

Det kreves også et spesielt fokus på hjemmeboende med demenslidelser, samt generell ernæringsmessig 

risiko. Grunnlaget for rekruttering er svært variabelt i de hjemmebaserte tjenestene. Tilfanget av 

kvalifisert arbeidskraft varierer over tid. 

Hjemmesykepleien har for lengst vokst ut av lokalene de disponerer. Det er knapt plass til at alle får sitte 

under rapportene. Få av vinduene lar seg åpne, det for dårlig plass til å kunne ha forskriftsmessige 

medisinrom. Det er heller ikke egnede rom for å ha samtaler med pårørende eller personell. Dersom man 

skal kunne organisere tjenesten på en annen og mer hensiktsmessig måte enn det som gjøres i dag, er det 

helt nødvendig at tjenesten får større og mer hensiktsmessige lokaler.  

I tråd med nasjonale føringer og kommunens gjeldende helse- og omsorgsplan, bør det satses mer på å 

styrke hjemmebaserte tjenester. Det er behov for flere omsorgsboliger for å få en mer sømløs tilpasning 

til omsorgstrappen. Disse boligene må være tilrettelagt for bruk av velferdsteknologi. Effektivisering av 

hjemmebaserte tjenester vil kreve storstilt implementering av velferdsteknologi. Velferdsteknologien må 

understøtte både administrative prosesser, trygghetsskapende tiltak, sosiale nettverk og løse individuelle 

behov hos den enkelte mottaker av tjenestene. Rådmannen foreslår å sette av investeringsmidler til 

velferdsteknologi i 2018.  

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Avvikle drift Sagatun 

Det foreslås å avvikle driften ved Sagatun da driften er svært personellintensiv og 

uforholdsmessig utgiftskrevende. Tilfanget av beboere er svært begrenset og mindre enn først 

antatt. 

 

 Avvikle drift paviljong 3 

Paviljong 3 er i så dårlig forfatning at den foreslås stengt.  
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Budsjett 2018 

 

Tabell 38 – Budsjett 2018-2021 for enhet Hjemmebaserte tjenester (i kr) 

 

Differanse mellom budsjett 2017 og budsjett 2018 skyldes at inntekt ressurskrevende tjenester er flyttet 

over til fellesområdet. Beløpet utgjør 12,3 mill. kr. 

 

5.3.4 Helse 

Ansvarsområde 

Enhet Helse ivaretar fastlegetjenester, legevakt, kommunepsykolog, kommunal rus og psykisk 

helsetjeneste, friskliv, fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddellager og bemanningskontoret. Enheten skal 

ivareta de spesialiserte helsetjenestene til kommunens innbyggere. Herunder forebygging, utredning, 

behandling og rehabilitering. Helsetilbudet skal følge lovens krav til forsvarlighet, og utøves med basis i 

en til enhver tid nødvendig faglig kompetanse. 

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Rus- og psykiatritjenesten 

1 januar 2017 ble det lovpålagt for kommunene å tilby sine innbyggere et akutt døgntilbud for 

mennesker med behov for bistand innen psykisk helse og/eller rusproblemer. For kommuner som ikke 

kan ta imot denne pasientgruppen er det estimert en døgnmulkt på ca. kr 4165,–, og dette iverksettes fra 

årsskiftet 2018. KAD (kommunal akutt dagpost) for rus og psykisk helsetjenestes pasienter ble 

implementert i allerede eksisterende tilbud for somatisk KAD i Fauske kommunes på 

Rehabiliterings/korttidsavdelingen. Dette er et lite tilfredsstillende tilbud, som blir lite brukt på grunn av 

beliggenheten. 

Det er et stort behov for ettervernsboliger i Fauske kommune. I begrepet ettervern ligger et egnet 

botilbud med tilgjengelige personalressurser hvor man kan gjennomføre rehabilitering i trygge rammer. 

Slik det er i dag kommer personer som har hatt opphold på institusjon tilbake til en bolig som ligger i det 

samme miljøet som de forlot. Det er i tillegg viktig med et arbeids-/dagtilbud for personer som skal ha 

en meningsfylt hverdag. Begge disse lovpålagte oppgavene må ses i sammenheng med hverandre med 

tanke på en best mulig ressursutnyttelse. 

Dagens lokaliteter for rus og psykisk helsetjeneste begrenser muligheten for å ivareta flere grupper i 

samfunnet innenfor dette tjenestetilbudet. Tjenesten ønsker å utnytte ressursene på en mer effektiv måte 

Hjemmebaserte tjenester  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -9 776 764 -10 729 365 -10 729 365 -10 729 365 -22 434 738 -21 794 867

Sum utgifter 106 884 609 108 042 321 108 042 321 108 042 321 104 247 552 101 884 527

Netto 97 107 845 97 312 956 97 312 956 97 312 956 81 812 814 80 089 660
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enn det de gjør i dag, blant annet med å etablere flere gruppebaserte tilbud også på ettermiddagstid. Med 

bakgrunn i dette bør en prioritere nye lokaler for tjenesten, en har grunn til å tro at det kunne bli et 

rimeligere alternativ enn lokalene vi leier i dag.   

 

Legetjenesten 

De kommunale legekontorene driftes godt og gir god medisinsk behandling til innbyggerne i Fauske 

kommune. Det er imidlertid utfordringer i forhold til lokaliteter når man nå har utvidet driften med en ny 

legehjemmel, og en turnuskandidat på Fauske legesenter. Det bør prioriteres å utvide romkapasiteten på 

Fauske legesenter for å kunne gi en optimalt god lege-/helsetjeneste til kommunens innbyggere som 

benytter seg av dette legesenteret. Tiltaket er prioritert i investeringsbudsjettet. 

I forbindelse med samhandlingsreformen kommer det stadig sykere pasienter tilbake til kommunen fra 

sykehus I kommunene er det leger og andre hjelpeinstanser i Helse og omsorg som skal ivareta disse 

pasientene. Det vises nå et behov for at legene må få anledning til å oppdatere seg faglig for å møte 

forskjellige problemstillinger. Det er ønskelig fra kommunens side at legene er spesialister når de 

ansettes, eller er villige til å bli spesialister. I dag er det ikke økonomiske midler til å ivareta dette 

behovet.  

På kommunebarometeret kommer Fauske kommune dårlig ut når det gjelder tilsyn på sykehjem. I dag 

har institusjon/sykehjem tilsyn én gang per uke fra en av fastlegene. Dette er lite tilfredsstillende for 

pasientene og personell 

Det vil fra 2018 bli lovpålagt for legevaktsdrift med bakvaktsordning for leger som er under veiledning. 

Dette vil i praksis si at en erfaren lege må være tilgjengelig 24 timer i døgnet for en lege som ikke har 

hatt tre års veiledning etter endt studium. Dette er en god og betryggende ordning. Fauske og Sørfold 

interkommunale legevakt ser verdien i at dette kunne ha vært en ordning for alle leger. I vårt langstrakte 

distrikt kan det oppstå samtidighetskonflikter hvor lege må rykke ut. Det er da viktig at det er en annen 

lege i bakvakt, slik at legevakten ikke blir uten lege slik det er i dag. 

Ved dagens drift av legevakten er det helsepersonell tilstede deler av døgnet. På natt og deler av helgen 

er legen alene. Dette ser legene på som en stor utfordring, både faglig og sikkerhetsmessig.  

 

Frisklivstilbud 

Friskliv har gode helsefremmende tilbud til alle aldersgrupper i hele kommunen. Friskliv har både en 

forebyggende og en rehabiliterende funksjon. Det er imidlertid kostbart å leie lokaler til forskjellige 

aktiviteter. Spesielt leie av basseng er kostnadsdrivende. Kvaliteten og omfanget på tjenesten har økt i 

de siste årene både som følge av nasjonale føringer, men også innsats fra frivillige instruktører som 

bidrar inn i tjenesten. Antall deltagere som benytter seg av Frisklivssentralen har økt betraktelig, og de 

har i dag ca. 400 brukere av denne tjenesten. I tillegg er det 15–20 ungdommer som er på ukentlig 

trening på Frisklivssentralen i forskjellige tiltak. Friskliv tilbyr også raskere tilbake for kommunens egne 

ansatte som står i fare for, eller er sykemeldte.  
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Fysioterapitjenesten 

I 2017 startet arbeidet med å etablere hverdagsrehabilitering i Fauske kommune. Enhet Helse sammen 

med hjemmebaserte tjenester har nå startet opp dette tilbudet for kommunens innbyggere. 

Hverdagsrehabiliteringstemaet som består av sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut gir 

tilbud på et tidlig tidspunkt ved funksjonsfall, og ikke minst forebygging for gruppen av eldre. Dette er 

en viktig tjeneste, slik at eldre kan bo lenger hjemme og klare seg mest mulig selv. 

Tilbudet til beboere på sykehjem har blitt styrket i 2017, som et ledd i økt ansettelse av kommunalt 

ansatte fysioterapeuter. 

 

Ergoterapitjenesten/Hjelpemiddellager 

Behovet for tjenester fra ergoterapeut og hjelpemiddellager har økt betraktelig de siste årene. 

Ergoterapeutene jobber tett med fysioterapeutene og hjemmetjenesten, og er en naturlig del av 

implementeringen av hverdagsrehabilitering i kommunen. 

Ergoterapeutene og de ansatte på kommunalt hjelpemiddellager er viktige støttespillere for 

hjemmebaserte tjenester, slik at hjemmeboende kan få tilrettelagt for en optimal livskvalitet i eget hjem. 

Ergoterapeutene og ansatte på hjelpemiddellager er i en nøkkelrolle når pasienter skrives ut fra sykehus, 

og har behov for hjelpemidler på plass i hjemmet før de kan skrives ut til kommunen.  

De siste årene er det forventet fra NAV hjelpemiddellager at det kommunale hjelpemiddellager skal ta 

over en del av arbeidsoppgavene som tidligere ble utført av ansatte i Bodø. Dette er ikke det lokale 

hjelpemiddellager rustet for i dag. Lokalene hvor lageret er i dag, er ikke dimensjonert til å kunne 

håndtere denne økningen av tjenestene. I dag må ansatte ved hjelpemiddellageret kjøre til Bodø for å 

hente senger, da det ikke er plass for slik oppbevaring i dag. Hvis tjenesten skal klare å imøtekomme de 

kommende krav må tjenesten rustes opp til å imøtekomme framtidens tjenestebehov. 

Det er et stort behov for å utbedre lokalene på Helsetunet hvor det er mange smale passasjer og små 

rom, som ikke er egnet for å ta imot bevegelseshemmede brukere av tjenesten.  

 

Tiltak budsjett 2018  

 Det er ikke foreslått tiltak i enhet Helse i budsjett 2018. 
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Budsjett 2018 

 

Tabell 39 – Budsjett 2018-2021 for enhet Helse (i kr) 

 

 

5.3.5 NAV 

Ansvarsområde 

NAV har som hovedoppgave å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk 

trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og fremme overgangen til 

arbeid slik at graden av sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet blir størst mulig. 

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Etter nedgang i søknader til sosialhjelpsytelser i 2016 har behovet økt kraftig i 2017. Arbeidsmarkedet er 

svært godt med lav ledighet og gode arbeidsmuligheter. Hovedtrenden er at flere personer på tross av lav 

ledighet ikke lykkes i sin søken etter arbeid. Arbeidsgivers krav til utdanning, språkferdigheter og 

mindre stillingsbrøker synes å være hindringer for stadig flere i Fauske. Samtidig er det mange personer 

med oppfølging fra NAV som bør være interessant for arbeidsgivere. Det er et klart mål å redusere 

antallet sosialhjelpsmottakere gjennom godt samarbeid mellom kommune, utdanningsinstitusjoner, 

NAV og arbeidsgivere. Godt samarbeid med arbeidsgivere og velvilje til å ta imot personer på 

arbeidsutprøving fra NAV, er avgjørende for å møte utfordringene på sosialhjelpsområdet i 2018 og 

årene fremover.  

Det er knyttet utfordringer til flere sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn og 

sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar for barn. Arbeid og aktivitet for foreldre som mottar 

sosialhjelp er særskilt viktig med tanke på barns oppvekstsvilkår og sosial arv. Rask oppstart i 

introduksjonsprogram og tilgjengelighet til barnehageplasser er utfordringer som må møtes i årene som 

kommer.    

Høyere leiepriser for bolig er en annen utfordring. Nivået på husleie har på kort tid økt, samtidig med 

endringer i beregningsgrunnlaget for bostøtte. Dette har ført til en økning i søknader for å dekke husleie. 

Støtte til bostedsløse har også økt kraftig, og er svært kostnadsdrivende og ressurskrevende. Boligsosial 

handlingsplan blir et viktig verktøy for å møte utfordringer som kommunens innbyggere nå møter på 

boligmarkedet.  

For enhet NAV blir det viktig å utnytte statlige og kommunale ressurser slik at flest mulig mottakere av 

sosialhjelp får avklart sin situasjon mot arbeid eller uføre.  

Helse  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -14 019 935 -14 019 935 -14 019 935 -14 019 935 -14 071 848 -13 987 506

Sum utgifter 57 018 202 57 018 202 57 018 202 57 018 202 52 113 785 53 291 607

Netto 42 998 267 42 998 267 42 998 267 42 998 267 38 041 937 39 304 101
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Tiltak i budsjett 2018 

 Vakant stilling NAV 

Rådmannen foreslår å holde en 60 % ressurs vakant i enhet NAV ut 2018. Enheten må gjennom 

godt tverrfaglig arbeid løse sine oppgaver med 60 % vakanse i en stilling. Rådmannen forventer 

en besparelse på kr 330 000,–. I tillegg vil en gjøre budsjettmessige reduksjoner i lønnsutgiftene 

tilsvarende kr 444 000,–. 

 

 Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 

For å bremse veksten i sosialhjelpsutbetalinger foreslår rådmannen at veiledende norm for 

sosialhjelp ikke økes i 2018. Det er knyttet stor usikkerhet til den økonomiske virkning av denne 

endring. Fauske kommune er én av to kommuner i Nordland med høyere norm en statens 

veiledende sats. Som en konsekvens av tiltak forventes en besparelse på kr 400 000,–.     

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 40 – Budsjett 2017-2021 for enhet NAV (i kr) 

 

 

5.4 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

Samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling ble opprettet 1. juni 2017, og består av 

enhetene Fauske kommunale eiendommer med ca. 60 ansatte, Plan og utvikling med ca. 14 ansatte, samt 

VVA med 2,95 ansatte innenfor veiområdet og 14 stillinger på selvkostområdet vann og avløp, totalt ca. 

91 stillinger. Samhandlingsområdet har mange og viktige oppgaver for Fauske kommunes befolkning i 

form av leveranser av tjenester, bygg og er også en viktig samfunnsaktør i samarbeid med lag og 

foreninger så vel som rene driftsoppgaver til oppvekst- og helseområdet. 

Enheten Fauske kommunale eiendommer er opprettet som egen enhet i forbindelse med at kommunens 

eiendomsforetak, Fauske eiendom KF ble vedtatt nedlagt av kommunestyret i februar 2017. 

Vedtaket var slik at Fauske eiendom KF skulle nedlegges 1. juni 2017, og legges som egen enhet inn i 

kommunen. Det ble umiddelbart satt stort fokus på å ivareta personellet, samt igangsette gode og 

ryddige prosesser sammen med de tillitsvalgte og verneombud. Hyppig og informativ kommunikasjon i 

tillegg til to fellesmøter for alle ansatte, ga veldig positiv tilbakemelding. På disse møtene var 

NAV  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -697 910 -697 910 -697 910 -697 910 -696 231 -940 822

Sum utgifter 22 722 543 23 143 411 23 143 411 23 143 411 19 694 302 19 223 973

Netto 22 024 633 22 445 501 22 445 501 22 445 501 18 998 071 18 283 151
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rådmannen og personalseksjonen sammen med daglig leder til stede for å svare på spørsmål vedrørende 

prosessen.  

Ved overgangen til kommunal enhet var alle prosesser gjennomført i henhold til planlagt fremdrift og 

milepæler. Fauske kommunale eiendommer driver videre som enhet etter samme prinsipp (FDVU), der 

den opprinnelige brukeravtalen ligger til grunn for ansvars- og utgiftsdeling. Organisatorisk fortsatte 

enheten med samme organisasjon og intern inndeling i avdelinger. 

 

5.4.1 Tiltak 
 

Tabell 41 – Tiltaksoversikt samhandlingsområde Eiendom, plan og samfunnsutvikling (i kr) 

 

 

5.4.2 Fauske kommunale eiendommer 

Ansvarsområde 

Fauske kommunale eiendommer forvalter Fauske kommunes eiendomsmasse på ca. 52 000 m2 eide 

bygg, samt innleide lokaler som er til bruk som storkjøkken, kontorlokaler og lager-/driftsbygg. Enhet 

eiendom utreder og kjører også mindre og større prosjekt som kommer som bestilling basert på vedtak i 

kommunestyret. Fauske kommunale eiendommer skal sørge for at kommunens formålsbygg blir 

effektivt ivaretatt med hensyn på forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-prinsippet). Riktige 

tiltak med rehabilitering og nødvendig utvikling, skal sørge for at Fauske kommune kan opprettholde et 

godt, kvalitativt servicenivå i gode og effektive bygg.  

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Fauske kommunale eiendommer

Reduksjon renholdsfrekvenser -660 000            -660 000            -660 000            -660 000            

Besparelse energi Fauske idrettshall -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Stenging av Fauskebadet i skoleferier -450 000            -450 000            -450 000            -450 000            

Stenging av Sulitjelma bad i skoleferier -85 000              -85 000              -85 000              -85 000              

Stenging av Fauske idrettshall i skoleferier -125 000            -125 000            -125 000            -125 000            

Besparelse FDVU ved salg av Kosmo skole -400 000            -400 000            -400 000            -400 000            

Besparelse tørkepapir -20 000              -20 000              -20 000              -20 000              

Ikke innleie vikar ved sykefravær -225 000            -225 000            -225 000            -225 000            

Besparelse energi Rådhuset -60 000              -60 000              -60 000              -60 000              

Besparelse FDVU-utgift paviljong 3 -380 000            -480 000            -480 000            

Kutt vedlikehold kommunale boliger -150 000            -150 000            -150 000            

Sum tiltak Fauske kommunale eiendommer -2 955 000         -3 055 000         -3 055 000         -2 425 000         

Plan/utvikling

Reduksjon konsulenttjenester -760 000            -760 000            -760 000            -760 000            

Sum tiltak plan/utvikling -760 000            -760 000            -760 000            -760 000            

Vei og gatelys

Overføre 70 % stilling fra vei til VA-området -525 000            -525 000            -525 000            -525 000            

Sum tiltak vei og gatelys -525 000            -525 000            -525 000            -525 000            

Sum tiltak Eiendom, plan og samfunnsutvikling -4 240 000         -4 340 000         -4 340 000         -3 710 000         
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Utfordringer i 2018 og årene fremover 

FDVU-prinsippet (FDVU) har en klar tredeling i eiendomsforvaltningen med eier, bruker og forvalter. 

Kommunestyret har eierrollen, fagenhetene har brukerrollen og Fauske kommunale eiendommer har 

forvalterrollen. Basert på NS 3454 reguleres en indeks basert på kostnadsdekkende husleie, med en 

kostnadsdekkende husleie for 2013 (da prinsippet ble innført) på kr 850,– per m2. Denne ble ikke 

regulert hverken i 2014, 2015, 2016 eller 2017. Kostnadsdekkende FDVU-utgifter i 2018 vil ligge på ca. 

kr 925,– per m2. Budsjett i 2017 var på kr 696,– per m2, og for 2018 vil dette være ca. kr 940,– per m2. 

I rent vedlikeholdsbudsjett var det i 2017 brukt ca. kr 35,– per m2, normen for verdibevarende 

vedlikehold ligger på ca. kr 240,–. Over tid vil manglende vedlikehold føre til bygningsteknisk forfall og 

etter hvert gjøre at bygg vil være utsatt for kortere eller lengre driftsstans. Nye bygg er betraktelig mer 

avansert enn eldre bygg, og komponenter som driver for eksempel ventilasjon, varme og lys, er dyre å 

erstatte ved brekkasjer. Det er også satset på nye, store nærmiljøanlegg og store areal med 

lekeplassutstyr/-apparat, som igjen er utgiftsdrivende over relativt kort tidshorisont, men også på lang 

sikt i form av utskiftinger og rent vedlikehold. I praksis vil dette si at enheten opparbeider seg et årlig 

vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 9–10 mill. kr hvis tildelingen på vedlikehold skal ligge på dagens 

nivå. 

Når man ser utviklingen over tid, har rehabiliterings- og nybyggkostnader økt, og i tråd med nye og 

strengere krav til byggkvalitet, er det dyrt å måtte satse på rehabilitering eller nybygg i stedet for et 

planmessig og godt vedlikehold. Omløpstakt for et normalt formålsbygg bør være ca. 40 år sett i 

levetidsbegrepet (LCC) for bygg. Med et planmessig vedlikehold og utskifting av nødvendige tekniske 

og byggrelaterte konstruksjoner og infrastruktur i perioden, kan et bygg fortsette å være funksjonelt i 

nye 30–40 år. 

Kommunens ambisjon om å ha en tilstandsgrad på 1 vil basere seg i første rekke på investeringsmidler 

til totalrehabilitering der oppgradering skjer, da det i praksis ikke er tilgjengelige vedlikeholdsmidler til 

annet en strengt nødvendig «brannslukking». Det å ha et forsvarlig vedlikeholdsnivå er viktig, og sett ut 

fra kommunens økonomi er det viktig å kunne holde byggene i så god stand at funksjon og verdi ikke 

forringes i nevneverdig grad. Lav vedlikeholdsgrad vil gjøre seg gjeldende og eskalere forfall, og 

dermed også driftskostnader. 

Figuren under illustrerer forholdet mellom innsparing på vedlikeholdsmidler, økte driftskostnader og 

reduksjon av bygningens verdi. Lite midler vil på kort sikt gi innsparinger for byggeier, men etter en tid 

vil forfallet tilta og utgiftene bli mye større enn besparelsene. I tillegg vil funksjonalitet og verdi få en 

sterkere degressiv kurve etter hvert som midler uteblir. 
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Figur 34 – Hva som skjer med kommunens økonomi når vedlikeholdsmidler reduseres 

 

 

Videre er det en utfordring at tidligere budsjett hadde tatt høyde for en innsparing av leid areal som ble 

gjenspeilet i strategisk plan for arealutnyttelse. Denne fordret en mer effektiv bruk av en del 

formålsbygg, og derav redusere innleid areal. Noen av disse tiltakene er ikke kommet til utførelse, og 

dette medfører fortsatt stor utgift i form av innleie av areal samt FDVU-utgifter. I dette ligger det blant 

annet at den planlagte effektiviseringen av renhold ikke har kunnet finne sted da vi i stedet for å ha 

redusert areal, i stedet har økt arealet (eid) med 2000 m2. Dette arealet vil øke ytterligere med nesten 

2000 m2 når nye Valnesfjord skole er ferdig bygd. I 2017 er det gjort et godt arbeid med å forhandle ned 

leiepriser samt si opp unødvendig leid areal. Dette har allerede redusert en del på det innleide areal, og 

avtaler som har vært mulig å si opp er avsluttet. Etablering av Familiens hus vil kunne gi besparelser ved 

oppsigelse og fraflytting av innleide bygg i Familiesenteret, barnevern og PPT. Det er usikkert og 

tvilsomt hvorvidt dette vil gi effekt for budsjett 2018. 

 

Sykefravær 

Sykefraværet har gjennom året variert en del, og det har vært en del svingninger i fraværet. Fra å være 

en gledelig nedgang i sykefraværet i første halvår 2017, har dette økt noe etter ferien, og da spesielt på 

renhold. Kurven gikk derimot litt ned i september og oktober og det antas at dette var en svingning som 

man kan få. 

I forbindelse med ansettelse av nærværsrådgiver har det vært stort fokus hos enheten på å få i gang dette 

arbeidet, og som et av punktene har ergonomikurs for renholdere vært avholdt. I tillegg har vi hatt en 

gjennomgang av tiltak for å styrke egen helse, blant annet med å organisere trimtilbud for de ansatte i 
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tråd med kommunens reglement. Dette er blitt veldig populært blant de ansatte, og forventes å gi resultat 

på en nedgang i sykefraværet sammen med god oppfølging av tiltak. For de andre avdelingene i enheten 

har det vært relativt lavt sykefravær, og lite langtidsfravær. HMS-arbeid er viktig og det avholdes 

månedlige møter med både verneombud og tillitsvalgte i enheten, men også samhandlingsmøter med 

hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Dette er viktig for å sette riktig fokus på HMS og aktivt 

sykefraværsarbeid. Arbeidsmiljøet i Fauske kommunale eiendommer er veldig godt, og det er et fint og 

sosialt kollegium. 

En av hovedprioritetene i 2018 vil være å kunne ferdigstille eide areal til bruk i stedet for leide areal. 

Prosjektene med å få barnehager inn i skolebygg, samt etablering av Familiens hus i eid areal, vil gjøre 

at den totale arealbruken vil reduseres og komprimeres i kompakte enheter. Likeså er det i kommunens 

portefølje enkelte bygg som ikke har kommunal aktivitet, og det å få disse ut av porteføljen vil 

prioriteres for å redusere FDVU-kostnader. 

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Reduksjon i renholdsfrekvenser 

Det er investert i et renholdsprogram som gir effekter i form av bedre ressursstyring. Bedre 

ressursstyring vil gi en bedre fordeling av personellet i de respektive renholdsareal. I tillegg vil 

god dokumentasjon og riktig renholdsfrekvens kunne gi besparelser i personell på sikt, da ved 

naturlig avgang. 

 

 Besparelse energi Fauske idrettshall 

Tiltaket er koblet mot nødvendig erstatning av alle lyspunkter i Fauske idrettshall. Det er ikke 

mulig å skaffe lyskilder da pæremateriellet er ulovlig og kan ikke skaffes (kvikksølv). Foreslås 

byttet ut med nye LED-armatur. 

 

 Besparelse energi stenging av Fauskebadet i alle skoleferier 

Stenging av Fauskebadet i alle skoleferier medfører store besparelser på energibruk, samt at 

ferieavvikling og omdisponering av renholds- og vaktmestertjenester kan gjøres og man sparer 

innleie av vikarer. 

 

 Stenging av Sulitjelma bad i alle skoleferier  

Stenging av Sulitjelma bad i alle skoleferier medfører store besparelser på energibruk, samt at 

ferieavvikling og omdisponering av renholds- og vaktmestertjenester kan gjøres og man sparer 

innleie av vikarer. 

 Stenging av Fauske idrettshall i alle skoleferier 

Stenging av Fauske idrettshall i alle skoleferier medfører store besparelser på energibruk, samt 

at ferieavvikling og omdisponering av renholds- og vaktmestertjenester kan gjøres og man 

sparer innleie av vikarer. 
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 Salg av Kosmo skole  

Ved salg av Kosmo skole vil dette medføre store besparelser i FDVU-utgifter, herunder energi, 

renhold, vedlikehold og drift. Rådmannen foreslår å selge bygningen. 

 

 Besparelse tørkepapir der det er elektriske håndtørkere 

Konkret tiltak for Vestmyra skole der det er montert opp elektriske håndtørkere på en del wc 

sammen med dispensere for tørkepapir. Det blir ikke etterfylt papir i disse. 

 

 Ikke innleie av vikar første 16 dager av sykefraværsperiode 

Besparelser i form av ikke innleie/kun strengt nødvendig innleie av vikarer i forbindelse med 

sykdom. 

 

 Besparelse energi Rådhuset  

Ved bytte av elanlegg (LED) vil det bli en besparelse på energi i Rådhuset.  

 

 Besparelse i FDVU-utgift paviljong 3 

Ved eventuell stenging av paviljong 3 vil det komme besparelser i form av FDVU-utgifter. 

Bygget foreslås revet ved en ev. stenging, da det ikke er økonomisk forsvarlig å rehabilitere. 

 

 Kutt i vedlikeholdsutgifter kommunale boliger 

Kommunale boliger har vært gjenstand for et betydelig etterslep på vedlikehold historisk sett. 

De siste årene har det vært satset betydelige beløp på vedlikehold og rehabiliteringer av 

leiligheter og kommunale boligbygg. Tilstandsgrad for de kommunale boligene er blitt betydelig 

bedret, og i den økonomiske situasjonen kommunen er i nå, så foreslås det å redusere 

vedlikeholdet av kommunale boliger i 2018. Det er dog viktig at det satses på videre vedlikehold 

de kommende år, for å ha et verdibevarende vedlikehold, og derav klare å ha en funksjonell 

standard.  
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Tabell 42 – Budsjett 2018-2021 for Fauske kommunale eiendommer (i kr) 

 

 

Fauske kommunale eiendommer  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -17 674 309 -17 649 309 -17 649 309 -17 791 217 0 -2 913 492

Sum utgifter 53 184 868 53 059 868 53 059 868 53 832 035 36 150 903 38 210 717

Netto 35 510 559 35 410 559 35 410 559 36 040 818 36 150 903 35 297 225
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5.4.3 Plan- og utviklingsenheten 

Ansvarsområde  

Plan- og utviklingsenheten har en sentral rolle i utvikling av kommunens infrastruktur og legger til rette 

tomter/eiendommer for boligbygging, industri og næringsliv. Enheten har 13 ansatte som utgjør 11,6 

stillingshjemler og det er følgende ansvarsområder: 

 Byggesak – Byggesaksbehandling, forurensning og utslipp. 

 Planavdelingen – Utarbeide ulike planer så som kommuneplan/arealplan, behandle private 

reguleringsplaner, kulturminneplaner, samt jobbe med utvikling av Fauske kommune.  

 Oppmåling – Oppmåling ute i felt, boliger, seksjonering, beliggenhetskontroll, matrikkelføring, 

fradelinger av eiendommer. 

 Landbruk – Innen dette området ligger også skogbruk og vilt. Det utarbeides landbruksplaner, 

skogsplaner, ulike viltplaner. Innenfor området ligger også jakt, ettersøk etter skadet vilt og 

andre relaterte oppgaver innenfor feltet. 

 For øvrig så jobbes det med trafikksikkerhetsplaner, landbruksplaner, kystsoneplaner, salg/kjøp 

av arealer, utarbeidelse av forskrifter for skuterkjøring både på land og vann, behandle søknader 

for skuterkjøring og generell motorferdsel i utmark. 

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

Utfordringer i 2018 og årene som kommer, er å overholde lovpålagte frister for de vedtak som skal 

gjøres og opprettholde det lave sykefraværet som avdelingen har. For å kunne det bør dagens bemanning 

opprettholdes. Det er også viktig å holde ansatte oppdatert på de ulike lovendringer som skjer og som 

berører hele avdelingen. For å kunne det er det kursing og etterutdanning som må til. Om man ikke 

overholder fristene kan inntekter gå tapt eller at det kan gå utover tredjepart. Per nå har dette vært løst 

med at saksbehandlere har jobbet overtid.  

Det er lagt ned mye arbeid med å få frem kommuneplanens arealdel for vedtak i 2017, og slik det ser ut 

nå vil den bli behandlet i siste kommunestyremøte i 2017 eller første møte på nyåret. Å 

utarbeide/revidere kommuneplanen er krevende og tar tid. Samfunnet er i en stadig utvikling og endring, 

og det stilles større krav til raskere endringer av planer. Utfordringen er å rullere deler av planer oftere, 

og ikke ta hele planen til rullering. 

 

Sykefravær  

Sykefraværet har vært lavt gjennom året. Ingen var langtidssykemeldt og korttidsfraværet var på 1,9 %. 

For å holde sykefraværet nede tilrettelegges den enkeltes arbeidsplass med de hjelpemidler som er 

nødvendig for arbeidstakeren. Det er også organisert trimtilbud for de ansatte som storparten benytter 

seg av og som også er en årsak til det lave sykefraværet. Plan- og utviklingsavdelingen har et godt 

arbeidsmiljø og det er med å bidra til det lave sykefraværet.  
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Tiltak i budsjett 2018 

 Reduksjon konsulenttjenester 

Det foreslås å redusere kjøp av konsulenttjenester for plan- og utviklingsenheten. Det betyr at 

større planarbeid må til politisk behandling for finansiering, og dermed vil tiden fra vedtak om 

at en plan skal utarbeides til den er ferdig øke.  
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Tabell 43 – Budsjett 2018-2021 for enhet Plan/utvikling (i kr) 

 

 

5.4.4 Vei og gatelys 

Ansvarsområde  

Fauske kommune ved enhet Vei, vann og avløp (VVA) forvalter og drifter ca. 130 kilometer vei, hvorav 

ca. 47 km vei er med fast dekke. Enhet VVA har som målsetting å forvalte de kommunale veier så 

effektivt som mulig i henhold til de budsjettmidler som kommunestyret vedtar. En stor del av utgiftene 

gjennom et budsjettår relateres til vintervedlikehold. Utgifter forbundet med vintervedlikehold styrer i 

stor grad aktivitetsnivået for sommervedlikeholdet. I tillegg drifter enheten ca. 2000 gatelys spredt over 

hele kommunen. 

Enhet VVA utfører også politiske vedtatte prosjekter som eksempelvis utbygging av infrastruktur til nye 

boligfelt og utbygging/rehabilitering av vann og avløpsprosjekter. 

 

Utfordringer i 2018 og årene fremover 

For å nå målet med å levere et regnskap i balanse, må det årlig iverksettes harde sparetiltak gjennom 

sommerhalvåret. Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å 

opprettholde en god veistandard. Dette medfører at etterslepet av sommerveivedlikehold økes gradvis år 

for år. Gjennom de siste ti år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt 

grusveier og nyasfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke at verdien av tidligere investeringer innenfor 

veiområdet blir ivaretatt tilstrekkelig. Spesielt veier som ikke tidligere har blitt opprustet krever ofte 

nødreparasjoner. Driftsbudsjett tillater derfor kun "brannslukking" av akutte skader som kan oppstå 

under vårløsning og ved store nedbørsmengder.  

Plan utvikling  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -11 026 868 -11 026 868 -11 026 868 -11 026 868 -11 816 743 -12 291 453

Sum utgifter 18 247 996 18 247 996 18 247 996 18 247 996 19 317 520 17 886 821

Netto 7 221 128 7 221 128 7 221 128 7 221 128 7 500 777 5 595 368
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I følge Statistisk sentralbyrå brukte kommunen i 2016 kr 69 431,– per km vei, mens landet for øvrig 

bruker kr 119 440,– per km. Innenfor veiområdet er sykefraværet meget lavt. 

Fauske kommune har ansvaret for ca. 2000 gatelys. Ca. 770 av disse lyspunktene inneholder kvikksølv 

(HQL-pærer). Produksjonen av HQL-pærer er av miljøhensyn stanset. For å opprettholde disse 

lyspunktene er det nødvendig å skifte ut hele armaturet ved å montere nye LED-armaturer. Led-

armaturer krever et betydelig lavere energiforbruk, samt at de har lengre levetid. Gamle HQL-armaturer 

krever ca. 120 watt, mens LED-armaturer krever ca. 40 watt. 

Gatelysene er i drift ca. 4500 timer per år. Hvis det legges til grunn en kilowattpris inkludert nettleie på 

50 øre, vil energiutgiftene for 220 gamle gatelys beløpe seg på kr 59 500,– per år. Årlige energiutgifter 

for tilsvarende antall LED-lys vil være kr 19 800,– per år. 

Generelt består mange av de gamle gatelysene av tremaster med strømtilførsel via luftstrekk. Mange av 

tremastene er gamle og i dårlig forfatning. Det vil derfor på sikt være behov for å iverksette utskifting 

mer systematisk. Samlet utgift for å skifte ut samtlige 770 HQL-armaturer til LED anslås til ca. 3,5 mill. 

kr inkl. mva., og er innarbeidet i rådmannens forslag til driftsbudsjett.  

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Overføre 70 % stilling fra vei til VA-området 

Det foreslås å overføre en 70 % stilling fra vei til VA-området.  
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Tabell 44 – Budsjett 2018-2021 for enhet VVA (vei og gatelys) (i kr) 

 

 

5.5 Rådmannens stab 
 

Rådmannens stab består av rådmann, folkehelsekoordinator, kommunikasjonsrådgiver, politisk 

sekretariat, personalstab, IT, innkjøp, servicetorg og økonomistab. I budsjettet til rådmannens stab ligger 

også satsing på folkehelse, samt kompetanseutvikling (herunder tilskudd RKK) og seniormidler. 

Tidligere har enhetene vei, vann og avløp (VVA) og plan/utvikling vært lagt inn under rådmannens stab. 

Disse enhetene er nå en del av det nye samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling, jf. 

kapittel 5.4. 

Vei og gatelys  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -1 566 549 -1 566 549 -1 566 549 -1 566 549 -1 801 799 -2 916 997

Sum utgifter 9 977 761 9 977 761 9 977 761 9 977 761 9 818 883 10 579 153

Netto 8 411 212 8 411 212 8 411 212 8 411 212 8 017 084 7 662 156
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5.5.1 Tiltak 
 

Tabell 45 – Tiltaksoversikt Rådmannens stab (i kr) 

 

 

5.5.2 IT 
Innenfor alle kommunens enheter innføres, og utvikles bruk av stadig flere IT-baserte tjenester. 

Utvidelse av antall systemer, og økt kompleksitet medfører økende driftsutgifter, og behov for 

kompetanse til drift.  

Det er et generelt økende behov for tilgjengelighet og oppetid for alle typer IT-tjenester. Dette setter 

krav til proaktiv drift, kompetanse, vaktordning og tilstrekkelig kapasitet. 

I et beredskapsperspektiv utfordres IT på sikring av redundante løsninger, og backupsystemer som raskt 

kan gjenopprette applikasjoner og data.  

 

5.5.3 Innkjøp 
Endringer i regelverk for offentlige anskaffelser har gitt noen flere muligheter for tilrettelegging for 

lokalt næringsliv, men med hensyn til det volum kommunen anskaffer, vil de fleste kjøp fortsatt skje 

gjennom etablering av rammeavtaler og gjennomføring av tradisjonelle anbudskonkurranser.  

Innkjøp til Fauske kommune vil primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Av disse vil det fortsatt 

være ressursbesparende og en kvalitetssikring å etablere avtalene gjennom vår deltakelse i Samordnet 

innkjøp i Salten (SIIS).  

Både gjennom egne konkurranser, og vår deltakelse gjennom SIIS, utfordres kommunen på 

forventninger om tilrettelegging for lokalt næringsliv, og nytt regelverk skjerper krav til interne rutiner 

for å sikre likebehandling av leverandører.  

Med bakgrunn i endring i regelverk bør kommunens innkjøpsveileder revideres i løpet av 2018. 

 

Tiltak 2018 2019 2020 2021

Rådmannens stab

Vakant folkehelserådgiverstilling -400 000            

Kutt leasingavtale bil -100 000            -100 000            -100 000            -100 000            

Reduksjon konsulenttjenester -50 000              -50 000              -50 000              -50 000              

Reduksjon reiseutgifter -50 000              -50 000              -50 000              -50 000              

Anbud økonomi- og lønnssystem -100 000            -100 000            -100 000            

Sum tiltak rådmannens stab -600 000            -300 000            -300 000            -300 000            



 

Fauske kommune // Årsbudsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 // Side 100 
 

5.5.4 Servicetorget 
Servicetorget er i dag en avdeling bestående av post og arkiv, samt det fysiske servicetorget. 

Servicetorget skal være publikums dør inn til kommunen og innbyggerne skal få hjelp med informasjon 

og veiledning med mere. Post og arkivtjenesten har ansvaret for kommunens post og arkiv, og jobber 

etter lov om offentlige arkiv – arkivloven.   

Rådmann ser at kommunen står ved et veiskille. Flere innbyggere kan betjene seg selv hvis en har 

tilgjengelige gode nettbaserte løsninger. Samtidig vet en at enkelte eldre innbyggere ikke er fortrolig 

med den digitale utviklingen i samfunnet. Kommunen må derfor i en overgangsperiode fortsatt drifte 

servicetorget, samtidig som en utvikler gode elektroniske løsninger for fremtiden. Rådmannen ønsker at 

Servicetorget skal jobbe under begrepet: Kommunikasjon, Informasjon og Dokumentasjon.  

Kommunens post- og journalsystem er blitt digitalisert og kommunen jobber for «meroffentlighet,» i 

denne forbindelse er postlistene lagt ut i fulltekst. Dette fordi forholdet mellom innbyggerne og 

forvaltningen bør være preget av åpenhet og tillit for å lokaldemokratiet skal fungere. Innsyn i 

saksbehandlingen kan være med å bidra til økt engasjement.  

 

5.5.5 Personalstaben 
Personalstaben er en del av rådmannens stab/støttetjeneste blant annet med ansvar for implementering 

av sentralt inngåtte lover og avtaleverk. Videre skal rådmannen tilrettelegge for at Partssammensatt 

utvalg får drøfte kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak samt oppfølging og implementering av 

nasjonalt vedtatte reformer. Det utarbeides og foreslås lokale reglementer, retningslinjer og rutiner for 

kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Alt dette er i tett 

samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og Partssammensatt utvalg. 

Annet hvert år revideres lønnspolitisk plan. Den skal da harmoniseres med sentralt inngått 

hovedtariffavtale og vedtas av kommunestyret som retningsgivende og veiledende. Selve lønnsarbeidet 

er en nå i gang med å se på om kan gjøres interkommunalt. Det er igangsatt et samarbeid med Bodø 

kommune for å se om hele eller deler av arbeidet kan samordnes.  

Personalstaben har også ansvar for det overordnede HMS-arbeidet, herunder planer, AMU og AKAN. 

Som bidrag til å redusere sykefraværet ble det i mai 2017 ansatt en nærværsrådgiver. 

Nærværsrådgiveren er kommet godt i gang med arbeidet, og jobber tett opp mot lederne i kommunen for 

å bistå i deres HMS-arbeid og sykefraværsoppfølging.  

 

5.5.6 Økonomistaben 
Økonomistaben har ansvar for regnskap, budsjett, fakturering, innkreving og eiendomsskatt. 

Skatteoppkreveren og Salten interkommunale regnskapskontroll (SIRK) er også en del av 

Økonomistaben.  
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Økonomisystem 

Fauske kommune har økonomisystem fra Visma. Det er nå kommet nye aktører på dette markedet, og 

det økte tilbudet har medført endring i prisen på tjenesten. Det er derfor sannsynlig at vi gjennom en ny 

anbudskonkurranse for økonomisystemet kan oppnå besparelser på de årlige driftsutgiftene, både om vi 

får en ny leverandør eller om Visma forblir kommunens systemleverandør. Det foreslås derfor å 

gjennomføre en anbudsrunde ift. økonomisystemet i løpet av 2018. Besparelser som følge av denne 

prosessen vil tidligst komme fra 2019.  

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres to ganger per år fra Fauske kommune, med 

betalingsfrist 30. mars og 30. september. Rådmannen har blitt bedt om å utrede muligheten for at 

kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres over flere terminer hvert år.  

 

Faktureringsfrekvens 

Ved hver fakturering sendes det ut ca. 3500 fakturaer. Selv om det er stadig flere som velger å benytte 

eFaktura, så medfører hver fakturering økte portoutgifter og utgifter til konvolutter og blanketter. For de 

ansatte i Fauske kommune som utfører denne oppgaven i dag, så vil en dobling av antall faktureringer, 

medføre betydelig merarbeid, og tiden som gjenstår til viktige kontrolloppgaver vil bli redusert. Det vil 

kunne bli behov for ekstra innleie av personell ved økt faktureringsfrekvens. Ved flere faktureringer vil 

det bli større belastning på innfordring også, fordi antallet fakturaer som skal følges opp dobles. 

Omfanget av innfordring er økende, slik at kapasitetsutnyttelsen på dette arbeidsfeltet er høy i dag. 

Vesentlig økt arbeidsmengde vil medføre et behov for ekstra ressurser. Ved flere faktureringer vil 

ordningen som praktiseres i dag, der det er mulig å få oppdelt faktura, opphøre. Det vurderes å være en 

utfordring at betalingsfristen for to eventuelle ekstra terminer vil sammenfalle med sommerferietiden og 

julefeiringen. Av erfaring ser vi at de som ber om oppdelt fakturering ofte kan slite ekstra i slike 

perioder. Ved flere faktureringer, forsvinner fleksibiliteten som kommunen i dag praktiserer overfor dem 

som har behov for å dele betalingen opp i flere avdrag.  

I en periode der avgiftsnivået øker, vil noen av kommunens innbyggere få problemer med å betale de 

første fakturaene. For de personene det gjelder, så er kommunen behjelpelig med å bidra til mer fleksible 

innbetalingsløsninger. Majoriteten av kommunens innbyggere tar hånd om dette selv, ved å sette av 

midler jevnlig til å dekke store terminvise utbetalinger. Flere faktureringer vil bety økt ressursbruk for 

Fauske kommune. Rådmannen anbefaler derfor at dagens ordning med to terminer opprettholdes, og at 

kommunen samtidig fortsetter sin praksis med oppdelte betalinger for de innbyggerne som har behov for 

det. Når kommunen er klar til å ta i bruk mer fleksible digitale løsninger, kan spørsmålet om fakturering 

i flere terminer tas opp til ny vurdering.  
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5.5.7 Beredskap 
Fauske kommune har en beredskapsleder i ca. 25 % stilling som rapporterer direkte til rådmannen.  

De siste årene har kommunen gjort flere nødvendige tiltak for å heve nivået innenfor beredskap. Bl.a. er 

en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) under utarbeidelse, og det vurderes å opprette et 

kommunalt beredskapsråd.  

Fauske kommune har deltatt i et interkommunalt samarbeid for utarbeidelse av ROS-Salten. Dette 

arbeidet er i sluttfasen, men det vil i etterkant kreves av alle kommunene en oppfølging av rapporten. 

Som en del av oppfølgingsarbeidet er det tatt initiativ til å få på plass et permanent beredskapssamarbeid 

mellom Salten-kommunene. 

Kravene til beredskapsarbeidet skjerpes stadig fra sentralt hold. Det vil derfor være behov for noe økte 

midler til det videre arbeidet med kompetanseheving, sluttføring av ROS-analysen, deltakelse i 

interkommunalt beredskapssamarbeid/-øvelser, og avvikling av egne øvelser. Beredskapsbudsjettet er 

derfor styrket med kr 112 000,– i forslaget til budsjett for 2018. 

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Vakant folkehelserådgiverstilling 

Det foreslås å holde folkehelserådgiverstillingen vakant i 48 % i 2018.  

  

 Kutt leasingavtale bil 

Leasingbil er solgt, og vil ikke bli erstattet.  

  

 Reduksjon konsulenttjenester og reiseutgifter 

Konsulenttjenester og reiseutgifter foreslås kuttet med kr 50 000,– hver i 2018.  

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 46 – Budsjett 2018-2021 for Rådmannens stab (i kr) 

 

  

Rådmannens stab  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -4 540 363 -4 540 363 -4 540 363 -4 540 363 -4 427 863 -5 675 532

Sum utgifter 35 572 558 35 974 768 35 974 768 35 974 768 34 881 631 33 570 322

Netto 31 032 195 31 434 405 31 434 405 31 434 405 30 453 768 27 894 790
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5.6 Politisk virksomhet 
 

Under politisk virksomhet utbetales møtegodtgjørelse, frikjøpsdager og fastgodtgjørelse til medlemmer 

og varamedlemmer av politiske utvalg. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes også her. Kontingent til Salten 

Regionråd, kontingent til Salten Kontrollutvalgsservice, kommunalt tilskudd til tros- og 

livssynssamfunn, tilskudd til nærmiljøutvalg og støtte til politiske partier ligger under politisk 

virksomhet. Under formannskapets disposisjonskonto dekkes fast støtte til Radio Salten, støtte til 1. mai-

arrangement og støtte til TV-aksjonen. 

 

Tiltak i budsjett 2018 

 Rådmannen har ikke foreslått tiltak på dette området i 2018. 

 

Budsjett 2018 

 

Tabell 47 – Budsjett 2018-2021 for politisk virksomhet (i kr) 

 

 

  

Politisk virksomhet  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Sum inntekter -154 843 -154 843 -154 843 -154 843 -154 843 -382 187

Sum utgifter 10 268 151 10 268 151 10 268 151 10 268 151 10 196 886 8 881 810

Netto 10 113 308 10 113 308 10 113 308 10 113 308 10 042 043 8 499 623
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6. Investeringer 

6.1 Ordinære investeringer 
Investeringsplanen 2018-2021 bygger på gjeldende investeringsplan vedtatt av kommunestyret gjennom 

økonomiplanen for 2017-2020. Alle investeringer er finansiert med låneopptak og momskompensasjon. 

Egenkapitaltilskudd KLP er finansiert med salg av fast eiendom.  

 

Tabell 48 – Investeringer 2018-2021 (i kr) 

 

  

Område Tidligere bevilget 2018 2019 2020 2021

Vestmyra skole 382 200 000             

Valnesfjord skole og flerbrukshall 172 000 000 105 000 000 6 000 000

Finneid skole uteområde (fullføre) 3 500 000 0

Uteområdet Sulitjelma skole og barnehage 16 875 000 0

Sulitjelma barnehage 16 050 000 0

Erikstad barnehage inn i Erikstad skole 6 300 000 0

Erikstad barnehage uteområdet 9 500 000 0

Fra leid til eid (flytting av enheter) 13 000 000 17 000 000

Fauskebadet 15 000 000 0

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 18 500 000 5 850 000 5 450 000 5 500 000 3 000 000

Renovering og nybygg Helsetunet 3 000 000                  0 0 150 000 000 200 000 000

Buen fase 1 30 000 000               

Ombygging fysio, legekontor, hjemmetjeneste Helsetunet 2 500 000                  5 000 000

Velferdsteknologi 2 000 000                  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

HMS-tiltak, mindre oppgraderinger samhandlingsområdene 1 500 000                  

Riving/sanering gamle bygninger 4 750 000                  4 000 000                  

Utvikling næringsareal 1 500 000

Rassikring Farvikbekken 11 100 000

Trafikksikkerhetstiltak 1 350 000 1 350 000 1 400 000

Trafikksikker skolevei 11 200 000 6 625 000

IT-utstyr 2 650 000 1 000 000 1 000 000

Sum ekskl. VA (inkl. mva.) 701 625 000 163 825 000 19 300 000 159 400 000 204 500 000

Mva. kompensasjon -32 765 000 -3 860 000 -31 880 000 -40 900 000

Bruk av investeringsfond

Annet tilskudd

Investeringstilskudd husbanken

Nye lån ekskl. VA -131 060 000 -15 440 000 -127 520 000 -163 600 000

2018 2019 2020 2021

Vann 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Avløp 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Sum 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Nye lån VA -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000

Nye lån Husbanken -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000

Sum nye lån -153 060 000 -37 440 000 -149 520 000 -185 600 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2 500 000 2 600 000 2 700 000 2 700 000

Annen finansiering (salg eiendom) -2 500 000 -2 600 000 -2 700 000 -2 700 000
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6.1.1 Gjeldsnivå 
Høy gjeld er ikke nødvendigvis et problem, dersom kommunen har forutsetninger for å betjene den 

samlede gjelden på både kort og lang sikt, uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet for 

nåværende og framtidige innbyggere. Det er ikke et mål at kommunene skal ha så lav gjeld som mulig 

hvis det for eksempel betyr at de ikke ivaretar nødvendige utbygginger eller vedlikehold av 

bygningsmassen. Utfordringen med et høyt gjeldsnivå inntreffer når kommunens økonomi totalt sett 

ikke tåler økninger i renter og avdrag utover dagens nivå. Dette er slik rådmannen ser det utfordringen 

for Fauske kommune i årene som kommer. Kombinasjonen av negative driftsresultat og manglende 

avsetninger til disposisjonsfond, innebærer at kommunen ikke tåler nevneverdige renteøkninger uten at 

dette vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til nåværende og fremtidige innbyggere. 

Etter rådmannens oppfatning har Fauske kommune nådd en smertegrense når det gjelder lånegjeld, og 

uten en omfattende omstrukturering av kommunens drift kommende år, vil det bli store utfordringer med 

å få driften til å balansere. 

Halvparten av dagens gjeld er bundet med en snittrente rundt 2 %. Det må gjøres fortløpende 

vurderinger på hvorvidt en større andel av kommende låneopptak skal bindes, for å hindre at fremtidige 

renteøkninger vil påvirke kommunens tjenestetilbud. 

 

6.1.2 Om investeringsprosjektene 
Valnesfjord skole og flerbrukshall  

Valnesfjord skole og flerbrukshall er kommet godt i gang med byggingen, og skal stå ferdig til skolestart 

2018. Nybygget med uteområder har en total ramme på 283 mill. kr inkl. mva. Fremdrift og 

økonomistatus følger planlagt løp. 

 

Finneid skole – nærmiljøanlegg 

Ved Finneid skole gjenstår uteområdet med Finneid nærmiljøanlegg. Prosjektet er forsinket pga. økt 

prosjekteringstid (skulle vært i gang i 2017), samt at prosjektet ble satt på hold da det skulle utredes 

mulig flytting av barnehage i Vestmyra hvit til Finneid i tomme lokaler. Hvis det skulle bli et faktum vil 

det bli økte utgifter i prosjektet da det ville måtte ombygges med hensyn på barnehagedrift. Prosjektet er 

finansiert med låneopptak foregående år. Forventes uansett utfall ferdig i løpet av høst 2018. 

 

Sulitjelma barnehage og skole med uteområder 

Sulitjelma barnehage er vedtatt flyttet inn i skolebygget. Løsninger er utarbeidet, godkjent, vært ute på 

anbud, og anleggsarbeidet på både skole- og barnehageområdet fullføres vår 2018. Prosjektet er 

finansiert med låneopptak foregående år. 
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Erikstad barnehage 

Erikstad barnehage er vedtatt flyttet inn i Erikstad skole. Utredning og planløsning er under fullføring, 

og det forventes oppstart av prosjektet vinter 2018 med sluttføring av både inne- og uteareal innen nytt 

barnehageår 2018. Prosjektet er finansiert med låneopptak foregående år. 

 

Fra leid til eid (flytting av enheter) 

Fauske kommune leier en del arealer på det private markedet. Det er gjort beregninger som viser at det 

på sikt vil lønne seg for kommunen å være i bygg vi selv eier, selv om det vil medføre investeringer for 

å tilpasse lokalene til annen kommunal virksomhet enn det de opprinnelig var bygd for. Fauske 

kommune kjøpte Lysverkgården for å flytte barnevern, familiesenter og PPT under samme tak. Huset 

skal totalombygges for å tilpasses nevnte avdelinger, og er en del av det totale prosjektet fra leid til eid. 

Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i Fauske kommune, anbefaler rådmannen å stanse alle 

delprosjekter i «Fra leid til eid» som ikke allerede er igangsatt. De foreslåtte investeringsmidlene på 

denne posten omfatter dermed kun ombygging ifb. Familiens hus.  

 

Fauskebadet 

Fauskebadet har hatt en feilkonstruksjon på taket over gamle gymsal. Taket må rives i sin helhet og 

erstattes i sin helhet, og skadet infrastruktur må erstattes i nødvendig utstrekning. Prosjektet er finansiert 

med låneopptak foregående år. Forventet ferdigstilt februar 2018 med prosjektsum kr 6 950 000,– inkl. 

mva. 

 

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 

I forbindelse med etableringen av Fauske Eiendom KF i 2013, ble det vedtatt å gjennomføre en 

tiltaksplan over 10 år for opprustning av kommunal eiendomsmasse. Total bevilgning utgjør 50 mill. kr 

og videreføres inn i etableringen av Fauske kommunale eiendommer. Profilen på tiltaksplanen er slik at 

de årlige bevilgningene er høyere i startfasen og avtar utover i langtidsperioden. Dette er innarbeidet i 

budsjett 2018 og resten av økonomiplanperioden. 
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Figur 35 – Profil tiltaksplan 2015-2023 

 

 

Helse- og velferdspark, renovering og nybygg Helsetunet 

Det er satt av midler til planlegging og prosjektering av ny demensomsorg i 2017. Midlene omfordeles 

til å starte planlegging og prosjektering av nye Fauske velferds og helsepark gjennom nybygg og 

renovering av eksisterende bygningsmasse på Helsetunet. Ny og renovert bygningsmasse skal 

dimensjoneres til videre vekst innenfor Helse og omsorgsområdet. Store og viktige tjenesteområder er 

demensomsorg, korttids og rehabiliteringsavdelingen, hjemmetjenestene, dag og aktivitetstilbudet. 

Bygningsmassen må huse tilstrekkelig med institusjonsplasser, omsorgsboliger med muligheter for 

heldøgns bemanning, bokollektiv osv. Planleggingen må svare på dimensjonering av tjenestene, men det 

er rimelig å anta en markant økning i omsorgsboliger i alle kategorier, korttidsplasser og en viss økning i 

antall institusjonsplasser. Det er viktig å komme i gang med planleggingen da tilskuddsordningene i 

Husbanken er i endring. Nybygg og renoveringsprosjekter innenfor helse og omsorg vil nedprioriteres 

de neste årene i Husbankens tilskuddsordninger. Denne endringen vil medføre betydelige 

utgiftsøkninger for kommunen. 

 

Ombygging fysio, legekontor og hjemmetjeneste 

Utbedring av lokaliteter for fysioterapitjenesten og Fauske legesenter for å kunne gi gode tilpassede 

helsetjenester. Ombyggingen omfatter bl.a. bedre treningsfasiliteter for pasientene. Prosjektet har vært 

utredet, prosjektert finansiert med eget låneopptak, og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2018. 

 

Velferdsteknologi 

Fauske kommune har startet investeringer og implementering av velferdsteknologiske løsninger både 

innenfor hjemmetjenesten og på institusjonene. Videre investeringer innenfor dette området dreier seg i 

første omgang om å ta i bruk eksisterende løsninger sammen med nye muligheter. Investeringene 

knytter seg til implementering av e-lås, e-rom, arbeidslistestyring og individuelle trygghets- og 
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overvåkningspakker (eksempelvis digitale trygghetsalarmer, fallovervåking med mer). Samtidig med 

investeringene må organisasjonen, arbeidsflyt og rutiner endres. Sentral i 2018 er implementering av 

trygghetsskapende hjelpemidler. 

 

HMS-tiltak, mindre oppgraderinger samhandlingsområdene 

Det er stadig behov for mindre utbedringer ved enhetene. Det kan dreie seg om ulike pålegg fra 

arbeidstilsynet, enklere HMS-tiltak og mindre justeringer av lokalene. Det foreslås derfor at 

samhandlingsområdene tildeles investeringsmidler som kan benyttes til disse formålene. Det forventes å 

ha positiv effekt på arbeidsmiljøet å kunne ta tak i slike mindre forhold med en gang det oppstår behov.  

 

Riving/sanering av gammel bygningsmasse 

Valnesfjord nye skole skal stå ferdig til skolestart 2018. Dette medfører at gamle Valnesfjord skole med 

tomt, frigjøres til annet formål, og da spesifikt boligformål. Tomten betegnes som «en indrefilet» i 

Valnesfjord, og innehar allerede det meste av infrastruktur for å kunne utvikle området. Området må 

reguleres og planlegges med inndeling for aktuell bygningsmasse, da sett i forhold til flere aktuelle 

brukergrupper og inndelinger. For å gjøre tomter klare for salg, er det viktig å utvikle tomteområdet for 

salg. I dette ligger da at den eksisterende bygningsmasse rives og området tilrettelegges for videre 

utvikling. Bygningsmassen er av en slik karakter og stand at det meste av den gamle skolen rives, mens 

den nyeste delen (ungdomsskolen) gjenstår for videre utvikling. Det anses at utgiftene med riving vil 

komme på anslagsvis 8 mill. kr inkl. mva. Prosjektet inneholder miljøsanering, prosjektering, riving og 

deponering/planering/klargjøring for salg av tomter. 

Kommunen har overtatt Coop-villaen i Sulitjelma for sanering. Det er påbegynt utarbeidelse av 

miljørapport, og det skal utarbeides beskrivelse for rivning for utlysning på Doffin. Tjenesten til dette 

kjøpes gjennom Cowi.  

 

Utvikling næringsareal 

Skjerpede krav fra NVE nødvendiggjør omfattende grunnundersøkelser i forbindelse med arbeid med 

reguleringsplaner og klargjøring av arealer for salg. Det er avsatt egne midler til dette, men må 

frembringes til politisk behandling for hver enkelt sak, dette i tråd med de salderinger som er gjort i 

budsjettet for 2018. 

Fauske kommunes eventuelle overtagelse av steindeponi fra Statens Vegvesen ved Finneid bru, vil gjøre 

det nødvendig å tilrettelegge og klargjøre deponi for å kunne kjøre bort steinmasser for salg til 

næringslivet i forbindelse med etablering av tomt/ifylling nytt næringsareal. Det er kommet 

henvendelser, og interessen er til stede for bruk av steinmasser. 

Deponiet må klargjøres og sikres slik at det enkelt kan organiseres bortkjøring på en forsvarlig måte. I 

dette vil det ligge klargjørings- og oppfølgingsutgifter som må budsjetteres inn i langtidsperioden med 

lukking av deponi etter hvert som det tømmes. Dette estimeres til en årlig utgift i perioden på kr 
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200 000,–. Normal salgspris ferdig opplastet er kr 73,– per tonn ferdig opplastet ekskl. mva. Det anses 

som forsvarlig å selge steinmassene for kr 60,– per tonn ekskl. mva. Inntektspotensialet vil være til stede 

ved salg, og gagne utviklingen av næringsliv og sannsynligvis nyetableringer i Fauske kommune. 

Potensialet i salg av steinmasser er i størrelsesorden 30 000–40 000 m3, og representerer en inntekt på 

mellom 1,8 og 2,4 mill. kr. 

Fauske kommune vil ved eventuell overtakelse av steindeponi, få tilgang til fyllmasser som utgjør 

størrelser på vel 50 000 m3 sprengt stein. Dette er god fyllmasse som Fauske kommune kan benytte til 

salg for utvikling av næringstomter, vegbygging og eventuelt knuse stein til grusmasser til eget 

vedlikehold av kommunalt veinett/prosjekter i kommunal regi. Det kommunale veinettet som fremdeles 

er grusvei er i dårlig forfatning, så behovet er stort. Det er avholdt eget møte med yrkesskolen som er 

meget interessert i å kunne bidra på øvingsfelt der de kan knuse stein til grusmasser, eventuelt andre 

fraksjoner. Det må påregnes utgifter til tilrettelegging for aktivitet og knusing. Hvis det fordres en 

aktivitet på anslagsvis 7000–9000 m3 per år i produksjon, vil det medføre en utgift på ca. kr 500 000,– 

ekskl. mva. Disse fordeles over 3 år, 2018, 2019 og 2020 med fordeling hhv. kr 300 000,–,500 000,– og 

400 000,–. Dette vil dog være billig i forhold til kjøp av masser, samt at massene vil være tilgjengelig 

for bruk ved behov, og Fauske kommune bidrar aktivt til utvikling av linjetilbudet for Fauske 

videregående skole flere år fremover. 

 

Rassikring Farvikbekken ved Vestmyra skole 

Det er behov for å rassikre uteområdet ved Vestmyra skole mot Farvikbekken. Det er gjort vedtak i 

kommunestyret om en tilleggsbevilgning til dette formålet på 11.1 mill. kr inkl. mva., som finansieres 

ved låneopptak. Det er usikkert hvorvidt Fauske kommune vil få tilskudd fra NVE. Pågående 

grunnundersøkelser vil vise om området mot boligområdet i Kirkeveien er rasutsatt og krever tiltak. 

Hvis det viser seg å være tilfelle, vil Fauske kommune kunne søke tilskudd, men da i konkurranse med 

andre søkere. Det er derfor på nåværende tidspunkt ikke mulig å påregne delvis finansiering av dette 

tiltaket gjennom NVE.  

 

Trafikksikkerhetstiltak 

Det er avsatt en årlig egenandel på 0,2 mill. kr. til trafikksikkerhetsprosjekter hvor det søkes/tildeles 

midler fra fylkeskommunen.  

Alle kommunale og offentlige veier skal ha veinavn og veinavnskilt. Utgifter til dette er beregnet til ca. 

0,5 mill. kr over en treårsperiode. Det foreslås investert kr 150 000,– inkl. mva. i 2018. 

Fauske kommune har ansvaret for ca. 2000 gatelys. Ca. 770 av disse lyspunktene inneholder kvikksølv 

(HQL-pærer). Produksjonen av HQL-pærer er av miljøhensyn stanset. For å opprettholde disse 

lyspunktene er det nødvendig å skifte ut hele armaturet ved å montere nye LED-armaturer. Samlet utgift 

for å skifte ut samtlige 770 HQL-armaturer anslås til ca. 3,5 mill. kr inkl. mva. Det foreslås at det 

investeres 3,5 mill. kr i perioden 2018–2021, hvorav 1 mill. kr i 2018.  
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Trafikksikker skolevei 

Prosjektet trafikksikker skolevei er blitt dyrere enn opprinnelig planlagt, og det ble høsten 2017 vedtatt 

en tilleggsbevilgning på kr 6 625 000,– inkl. mva. for fullføring av prosjektet (ref. kommunestyresak 

067/17).  

 

IT-utstyr 

Det er utarbeidet en detaljert plan som omfatter nyanskaffelser av maskinvare, programvare og 

nettverkskomponenter. Dette for å sikre nødvendig kvalitet i nettverk og serverpark. Det foreslås også å 

anskaffe nye PCer til lærerne. Det er satset stort på læremidler til elevene og moderne teknologi på 

klasserommene, og da må lærerne også ha riktig utstyr. Dette henger også sammen med 

satsningsområde i den kommende strategiplan for skole. 

 

6.2 Investeringer VA-området 

Vann 

Iht. hovedplan for vann er det avsatt 7 mill. kr i investeringsbudsjettet. Tabell 49 gir en oversikt over 

prosjekter som er planlagt gjennomført i 2018. 

 

Tabell 49 – Prosjekt vann 2018 

Sanering/rehabilitering kummer  1 500 000 

Rehabilitering hovedvannledning Bjørkveien 1 500 000 

Rehabilitering vannledning Symreveien 1 500 000 

Rehabilitering hovedvannledning Nyveien 1 000 000 

Ny tankvogn (Salten brann) 1 500 000 

Sum ramme – Vann 2018 7 000 000 

 

Bjørnbakkan private vannverk har gjennom flere år hatt ustabil vanntilførsel. Med bakgrunn i dette 

vedtok kommunestyret i desember 2016 at det skulle anlegges ny vannledning på Kosmo til 

Bjørnbakkan slik at Bjørnbakkan blir tilknyttet det kommunale vannverket. Det ble vedtatt at prosjektet 

skulle strekke seg over to år (2017–2018) og finansieres med et låneopptak av 4 mill. kr hvert år. 

Arbeidet er igangsatt og vil pågå også i 2018. 
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Avløp 

Iht. hovedplan for avløp er det avsatt 3 mill. kr i investeringsbudsjettet. Midlene benyttes til å 

rehabilitere gamle avløpsnett og pumpestasjoner.  

 

Tabell 50 – Prosjekt avløp 2018 

Rehabilitering hovedavløp Bjørkveien 1 300 000 

Rehabilitering hovedavløp Farvikbekken 1 500 000 

Rehabilitering avløpspumpestasjoner    200 000 

Sum ramme – Avløp 2018 3 000 000 
 

6.3 Egenkapitaltilskudd KLP 
 

Medlemmer i KLP plikter å betale egenkapitaltilskudd i den utstrekning det er nødvendig for å gi 

selskapet tilfredsstillende soliditet. Tilskuddet fastsettes i forhold til premien og beregnes av KLPs styre 

for det enkelte kalenderår. 

Egenkapitalinnskuddet skal føres i investeringsregnskapet som kjøp av andeler og kan ikke 

lånefinansieres. I økonomiplanperioden foreslås egenkapitaltilskuddet finansiert med salg av 

næringseiendom. Egenkapitaltilskuddet har de seneste årene ligget på rundt 1,9 -2,5 mill. kr. 

 

Tabell 51 – Egenkapitaltilskudd KLP (i kr) 

 

 

6.4 Husbankens videreformidlingslån 
 

Utgifter og inntekter vedrørende videreutlånsordningene gjennom Husbanken skal føres i 

investeringsregnskapet. Denne ordningen er selvfinansierende og medfører ingen reelle utgifter eller 

inntekter for kommunen, da utgiftene dekkes av låntakerne. 

 

  

Budsjett 2018 Budsjett 2017

2019 2020 2021

Egenkapital tilskudd KLP 2 500 000 2 600 000 2 700 000 2 700 000 2 400 000

Overført fra driftsregnskap -2 500 000 -2 600 000 -2 700 000 -2 700 000 -2 400 000

Netto 0 0 0 0 0

Økonomiplan 
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Tabell 52 – Husbankens videreformidlingslån (i kr) 

 

  

Budsjett 2018 Budsjett 2017

2019 2020 2021

Utlån 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

Bruk av lån -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000

Avdrag på lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000

Mottatte avdrag på utlån -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000

Netto 0 0 0 0 0

Økonomiplan 
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7. Andre områder 

7.1 Fauna KF 
 

Fra etableringa i 2005 og fram til 2008, var foretaket bemannet med én person i fast 100 % stilling. 

Derfra har det vært viktig å styrke Fauna KF med ulik kompetanse. I dag har foretaket to ansatte i fast 

stilling og to prosjektstillinger. For å være i stand til å påta seg oppgaver av et visst omfang, er det 

avgjørende at Fauna besitter både kompetanse og økonomisk forutsigbarhet. Dermed kan foretaket bidra 

til at Fauske får styrket næringsarbeidet og dermed utviklet nye arbeidsplasser. Gjennom godt 

samarbeid, langsiktige målsettinger og ufortrødent arbeid, bidrar Fauna til å utvikle eksisterende 

næringsliv samt opprette nye og varige arbeidsplasser i kommunen.  

I tiden framover, vil det fortsatt være viktig å ha et styrket Fauna, slik at Fauske kan ha en aktiv rolle i 

arbeidet med å styrke lokalt og regionalt næringsliv. Som bindeledd mellom ulike næringsaktører og det 

offentlige, kan Fauske ha mulighet til å få tilført ny aktivitet. Når Fauske settes på kartet, både nasjonalt 

og internasjonalt, gir vi mulighet til å skape nye arbeidsplasser i tillegg til at etablerte bedrifter styrkes. 

Fauna har også påtatt seg en rolle overfor regionen, der enkeltkommuner ikke har mulighet å 

gjennomføre oppdrag. Dette styrker både Fauna og Fauske i det regionale næringsarbeidet. 

I 2017 har Fauna jobbet med flere ulike prosjekter. Prosjekt for framtidig mineralutvinning i Sulitjelma 

og prosjektet Sjunkhatten folkehøgskole er fortsatt i gang. I tillegg er vi i prosess med å se på mulige 

lokasjoner av datasenter i Fauske. Dette arbeidet blir gjort i nært samarbeid med Arctic Host. Alle disse 

tre prosjektene er i et langsiktig perspektiv der arbeidet er krevende og trenger bred administrativ og 

politisk støtte. Ressursbruk og intensitet kan variere noe fra år til år avhengig av de politiske signaler 

man får fra sentralt hold (statsbudsjettet). Ved alle prosjekt vil det kontinuerlig bli evaluert og vurdert 

hvor stor ressursbruken til enhver tid skal være. Videreføring av arbeidet med Fauske som trafikalt 

knutepunkt med utvidelse av dagens godsterminal, der omlegging av RV 80 og E6 også vil være sentralt 

i det videre arbeidet med sentrumsutviklingen i Fauske.  

Disse punktene samsvarer med vedtatt strategiplan, og er strategisk viktige prosjekter med planer som 

omfatter både etablering av nye arbeidsplasser, og ikke minst styrking av allerede eksisterende 

virksomheter i Fauske. For å lykkes med dette arbeidet må man evne til å sette både kort- og langsiktige 

mål og ha stayer-evne. Derfor er heller ikke disse prosjektene tidsavgrenset. Men ved bruk av betydelige 

menneskelige ressurser, både i og utenfor Fauna i form av frivillighet, forventes måloppnåelse og 

positive resultat.  

Fauna har hatt prosjektansvar for etablereropplæringen Start Opp Salten de siste seks årene, det det ble 

avsluttet kurs på våren og nytt kull deltakere startet på høsten 2017. Utover dette er Fauna delaktig i 

flere ulike prosjekt eller satsinger for å få etableringer i kommunen. For 2018–2020 har Fauna et tett 

samarbeid med Nordland fylkeskommune for å vurdere en mer offensiv og systematisk reiselivssatsing i 

Sulitjelma, ”Opplev Sulis”. Fauna er bedt om å administrere dette prosjektet. Oppstart vil være tidlig i 

2018. For å oppnå ønsket resultat, er det avgjørende at vi klarer å holde stø kurs med de prosjektene som 

er i gang. I tillegg er det avgjørende i tiden framover å se på nye muligheter som kan bidra til utvikling 
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av kommunen. Skal vi få økt tilflytting trengs økt tiltrekningskraft. Til det trengs ambisjoner for å nå 

større mål. Utredningsarbeid og kvalitetssikring til etablering av datapark vil være en av strategiene i 

den retning. Det samme gjelder sentrumsutvikling og nytt planlagt hotell i Fauske. 

For å opprettholde planlagt aktivitet, er det viktig at Fauna har finansiering som tilsvarer denne. 

Samtlige prosjekt har ekstern finansiering. Før det settes i gang ytterligere nye og allerede påbegynte, 

må prosjektene være fullfinansiert.  

 

Lønn og honorar 

Ved utgangen av 2017 har Fauna fire stillinger (tre i 100 % og én i 60 %). For 2018 vil behovet for økt 

aktivitet og kompetanse bety en styrking av staben. Organisasjonen nyter godt av den brede og særskilte 

kompetansen hos ansatte, som bidrar til å styrke de ulike prosjektene, ettersom det ansatte utfyller 

hverandre på en god måte.  

 

Leie, konsulenttjenester 

Fauna er administrativ leder for Start Opp Salten 2017/18. Dette er gründeropplæring som er et 

samarbeid mellom de ni Saltenkommunene og arrangeres for 13. året. Her vil det være behov for kjøp av 

konsulenttjenester. Også andre prosjekt eller oppgaver som Fauna pålegges av eier, gir behov for kjøp 

av ulike kompetansetjenester.  

 

Inntekter 

For 2018 er Fauna, som tidligere år, avhengig av kommunalt tilskudd for å holde et tilfredsstillende 

aktivitetsnivå på den daglige driften. For å få ekstra fart i ny og etablert næring i Fauske er det 

førsteprioritet å få en god oversikt over disponering av næringsfondet. Dette har vi nå fått, og fremtidig 

god styring av næringsfondet sammen med rådmannen er viktig for at man kan ha god forutsigbarhet. 

Slik situasjonen var i 2016 der næringsfondet ikke hadde frie midler til disposisjon, er det krevende å 

kunne stimulere til ny næringsaktivitet i Fauske. Det er nå satt av midler som er øremerket utvikling av 

eksisterende og nyetablert næringsliv, for på den måten motivere til utvikling og nyskaping. Selv om de 

økonomiske rammevilkårene ikke er store vil dette være stimulans som man kan bygge videre på. 

Med god økonomistyring har Fauna finansiert den daglige driften med dagens tilskuddsramme. Totalt 

budsjett er ca. 5 mill. kr. Av dette er ca. 1/3 av inntektene eksterne tilskudd, utover driftstilskudd.  
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7.2 Næringsfondet 
 

I 2017 ble det vedtatt å sette av kr 600 000,– i en pott som øremerkes tilskudd til næringsutvikling. Av 

denne potten er det benyttet kr 300 000,– i 2017. De resterende kr 300 000,– foreslås overført til 2018 og 

finansiering av 50 % stilling som festivalsjef for Gata 18. Til potten for næringsutvikling foreslås det 

videreført et beløp på kr 600 000,– i 2018. Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av 

søknader om støtte til næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til 

beslutning. Økonomistaben administrerer næringsfondet.  

Tabellen nedenfor viser beholdningen for næringsfondet og hvilke prosjekter som har fått støtte, og når 

disse forventes å komme til utbetaling. Tabellen viser også oversikt over prosjekter som foreslås 

finansiert over næringsfondet i 2018. 

 

Tabell 53 – Næringsfondet 2018 

 

  

Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Inngående beholdning -1 481 046 -2 169 041 -2 808 575 -1 723 109 -1 737 643 -2 052 177

Konsesjonsavgifter -5 062 995 -5 064 534 -5 064 534 -5 064 534 -5 064 534 -5 064 534

Beregnede renter -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Tilskudd Fauske Næringsforum 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

Delegerte saker 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Tilskudd Fauna KF 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Tilskudd Mineralprosjektet Fauna KF 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Tilskudd Datapark Fauna KF 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Sjunkhatten Folkehøgskole 100 000 75 000 75 000 75 000 75 000

Vedtak i formannskapet 2016 400 000

Vedtak i formannskapet 2017 50 000

Hovedinnfallaport Sjunkhatten Nasjonalpark 100 000

Prosjekt "Opplev Sulis" (reiseliv) 100 000 100 000 100 000

Planarbeid  "Ny E6, ny by" 500 000

Planarbeid utviklingsprosjekter 500 000

Gatevarme i sentrum 300 000

Tilskudd festivalsjef 50 % Gata 18 300 000

Tilskudd til næringsutvikling 300 000 600 000 600 000 600 000 600 000

Utgående beholdning -2 169 041 -2 808 575 -1 723 109 -1 737 643 -2 052 177 -2 466 711
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Vedlegg 
Vedlegg 1 – Hovedoversikt drift 
 

 

  

 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Linjenavn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Brukerbetalinger -26 153 410 -27 013 410 -29 000 000 -31 000 000 -26 932 946 -25 339 174

Andre salgs- og leieinntekter -65 178 473 -67 000 000 -70 000 000 -72 000 000 -56 672 140 -54 407 355

Overføringer med krav til motytelse -75 184 573 -80 000 000 -85 000 000 -87 000 000 -70 086 306 -89 238 130

Rammetilskudd -283 736 000 -290 000 000 -290 000 000 -290 000 000 -277 231 000 -298 881 152

Andre statlige overføringer -36 947 800 -36 947 800 -36 947 800 -36 947 800 -35 547 000 -34 121 724

Andre overføringer -33 152 046 -39 000 000 -43 000 000 -47 000 000 -37 447 046 -35 528 799

Skatt på inntekt og formue -246 958 277 -252 000 000 -256 000 000 -260 000 000 -236 596 277 -209 670 513

Eiendomsskatt -48 250 000 -48 250 000 -48 250 000 -48 250 000 -45 750 000 -49 743 032

SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -815 560 579 -840 211 210 -858 197 800 -872 197 800 -786 262 715 -796 929 879

Lønnsutgifter 442 108 769 452 277 271 463 584 202 470 000 000 413 759 391 402 344 477

Sosiale utgifter 76 330 777 78 084 852 78 084 852 78 203 060 72 499 969 72 961 601

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 107 967 188 109 060 214 113 000 000 115 000 000 88 044 341 105 135 672

Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 73 927 511 73 857 511 73 857 511 73 857 511 110 655 993 107 968 182

Overføringer 65 065 253 66 195 595 66 008 643 66 175 551 57 086 940 62 477 407

Avskrivninger 38 000 000 40 000 000 42 000 000 45 000 000 36 147 706 34 962 499

Fordelte utgifter -4 841 191 -4 841 191 -4 841 191 -4 841 191 -3 691 191 -5 016 197

SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 798 558 307 814 634 252 831 694 017 843 394 931 774 503 149 780 833 641

BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) -17 002 272 -25 576 958 -26 503 783 -28 802 869 -11 759 566 -16 096 238

Renteinntekter, utbytte og eieruttak -6 775 000 -6 775 000 -10 000 000 -10 000 000 -9 775 000 -11 284 790

Gevinst på finansielle instrumenter -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -3 468 897

Mottatte avdrag på utlån 0 0 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -8 275 000 -8 275 000 -11 500 000 -11 500 000 -11 275 000 -14 753 687

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 25 787 204 28 000 000 33 000 000 35 000 000 23 782 204 20 866 815

Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0

Avdrag på lån 37 788 178 41 000 000 44 000 000 50 000 000 33 788 178 24 199 160

Utlån 0 0 0 0 0 0

SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 63 575 382 69 000 000 77 000 000 85 000 000 57 570 382 45 065 975

RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 55 300 382 60 725 000 65 500 000 73 500 000 46 295 382 30 312 288

Motpost avskrivninger -38 000 000 -40 000 000 -42 000 000 -45 000 000 -36 147 706 -34 962 499

NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 298 110 -4 851 958 -3 003 783 -302 869 -1 611 890 -20 746 449

Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0 -310 035

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne fond -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 538 110 -843 918

SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 538 110 -1 153 953

Overført til investeringsregnskapet 0 5 150 068         3 301 893         600979 2 400 000 2 273 599

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0 0 0 3 722 765

Avsetninger til bundne fond 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 750 000 10 654 297

SUM AVSETNINGER (K) 1 500 000 6 650 068 4 801 893 2 100 979 3 150 000 16 650 661

REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0 0 -5 249 741
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Vedlegg 2 – Budsjettskjema 1A 
 

 

  

 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Linjenavn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Skatt på inntekt og formue -246 958 277 -252 000 000 -256 000 000 -260 000 000 -236 596 277 -209 670 513

Ordinært rammetilskudd -283 736 000 -283 736 000 -283 736 000 -283 736 000 -277 231 000 -298 881 152

Skatt på eiendom -48 250 000 -48 250 000 -48 250 000 -48 250 000 -45 750 000 -49 743 032

Andre generelle statstilskudd -36 947 800 -36 947 800 -36 947 800 -36 947 800 -35 547 000 -34 121 724

Sum frie disponible inntekter -615 892 077 -620 933 800 -624 933 800 -628 933 800 -595 124 277 -592 416 421

Renteinntekter og utbytte -6 775 000 -6 775 000 -6 775 000 -6 775 000 -9 775 000 -11 284 790

Gevinst på finansielle instrumenter -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -3 468 897

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 25 787 204 25 787 204 25 787 204 25 787 204 23 782 204 20 866 815

Avdrag på lån 37 788 178 41 000 000 44 000 000 50 000 000 33 788 178 24 199 160

Netto finansinntekter/-utgifter 55 300 382 58 512 204 61 512 204 67 512 204 46 295 382 30 312 288

Til bundne avsetninger 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 750 000 10 654 297

Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 0 3 722 765

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 0 -310 035

Bruk av bundne avsetninger -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 798 110 -1 538 110 -843 918

Netto avsetninger -298 110 -298 110 -298 110 -298 110 -788 110 13 223 109

Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 2 400 000 2 273 599

Til fordeling drift -560 889 805 -562 719 706 -563 719 706 -561 719 706 -547 217 005 -546 607 425

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 560 889 805 562 719 706 563 719 706 561 719 706 547 217 005 541 357 684

Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 0 -5 249 741
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Vedlegg 3 – Budsjettskjema 1B 
 

 

 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Beskrivelse Linjenavn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Helse og omsorg 

Institusjon

Sum inntekter -26 277 287 -27 382 287 -27 382 287 -27 382 287 -28 040 732 -25 703 003

Sum utgifter 99 788 192 94 717 799 94 717 799 94 717 799 106 123 314 101 676 886

Netto 73 510 905 67 335 512 67 335 512 67 335 512 78 082 582 75 973 883

Hjemmetjenesten 

Sum inntekter -9 776 764 -10 729 365 -10 729 365 -10 729 365 -22 434 738 -21 794 867

Sum utgifter 106 884 609 108 042 321 108 042 321 108 042 321 104 247 552 101 884 527

Netto 97 107 845 97 312 956 97 312 956 97 312 956 81 812 814 80 089 660

Helse 

Sum inntekter -14 019 935 -14 019 935 -14 019 935 -14 019 935 -14 071 848 -13 987 506

Sum utgifter 57 018 202 57 018 202 57 018 202 57 018 202 52 113 785 53 291 607

Netto 42 998 267 42 998 267 42 998 267 42 998 267 38 041 937 39 304 101

NAV 

Sum inntekter -697 910 -697 910 -697 910 -697 910 -696 231 -940 822

Sum utgifter 22 722 543 23 143 411 23 143 411 23 143 411 19 694 302 19 223 973

Netto 22 024 633 22 445 501 22 445 501 22 445 501 18 998 071 18 283 151

Helse og omsorg Felles 

Sum inntekter -705 275 -705 275 -705 275 -705 275 -736 525 -1 030 909

Sum utgifter 11 492 414 11 492 414 11 492 414 11 492 414 15 527 990 8 473 847

Netto 10 787 139 10 787 139 10 787 139 10 787 139 14 791 465 7 442 938

Oppvekst og kultur 
Kultur 

Sum inntekter -6 672 073 -6 672 073 -6 672 073 -6 672 073 -6 675 733 -8 042 508

Sum utgifter 22 700 602 23 946 095 23 946 095 23 946 095 23 571 439 24 012 992

Netto 16 028 529 17 274 022 17 274 022 17 274 022 16 895 706 15 970 484

Skoler 

Sum inntekter -23 530 965 -23 530 965 -23 530 965 -23 530 965 -16 709 184 -26 802 492

Sum utgifter 148 733 713 144 686 980 144 686 980 144 686 980 136 820 318 148 446 512

Netto 125 202 748 121 156 015 121 156 015 121 156 015 120 111 134 121 644 020

Barnehager 

Sum inntekter -8 383 589 -8 383 589 -8 383 589 -8 383 589 -8 904 059 -10 655 464

Sum utgifter 41 073 488 41 007 326 41 007 326 41 007 326 70 209 817 66 423 642

Netto 32 689 899 32 623 737 32 623 737 32 623 737 61 305 758 55 768 178

Barne- og familieenheten 

Sum inntekter -8 569 198 -8 569 198 -8 569 198 -8 569 198 -46 613 355 -47 562 772

Sum utgifter 62 172 913 63 614 242 63 614 242 63 614 242 68 467 067 69 459 631

Netto 53 603 715 55 045 044 55 045 044 55 045 044 21 853 712 21 896 859

Felles oppvekst kultur 

Sum inntekter 0 0 0 0 0 0

Sum utgifter 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 045 582 0

Netto 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 090 133 1 045 582 0

Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
Vei og gatelys 

Sum inntekter -1 566 549 -1 566 549 -1 566 549 -1 566 549 -1 801 799 -2 916 997

Sum utgifter 9 977 761 9 977 761 9 977 761 9 977 761 9 818 883 10 579 153

Netto 8 411 212 8 411 212 8 411 212 8 411 212 8 017 084 7 662 156

Fauske kommunale eiendommer 

Sum inntekter -17 674 309 -17 649 309 -17 649 309 -17 791 217 0 -2 913 492

Sum utgifter 53 184 868 53 059 868 53 059 868 53 832 035 36 150 903 38 210 717

Netto 35 510 559 35 410 559 35 410 559 36 040 818 36 150 903 35 297 225

Plan utvikling 

Sum inntekter -11 026 868 -11 026 868 -11 026 868 -11 026 868 -11 816 743 -12 291 453

Sum utgifter 18 247 996 18 247 996 18 247 996 18 247 996 19 317 520 17 886 821

Netto 7 221 128 7 221 128 7 221 128 7 221 128 7 500 777 5 595 368

Politisk virksomhet 
Sum inntekter -154 843 -154 843 -154 843 -154 843 -154 843 -382 187

Sum utgifter 10 268 151 10 268 151 10 268 151 10 268 151 10 196 886 8 881 810

Netto 10 113 308 10 113 308 10 113 308 10 113 308 10 042 043 8 499 623

Rådmannens stab 
Sum inntekter -4 540 363 -4 540 363 -4 540 363 -4 540 363 -4 427 863 -5 675 532

Sum utgifter 35 572 558 35 974 768 35 974 768 35 974 768 34 881 631 33 570 322

Netto 31 032 195 31 434 405 31 434 405 31 434 405 30 453 768 27 894 790

Fellesområder, fondsforvaltning , selvkost mm

Netto -6 442 410            2 060 768              3 060 768              430 509                 2 113 669              20 035 248           
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Vedlegg 4 – Budsjettskjema 2A 
 

 

 

  

 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Linjenavn Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Investeringer i anleggsmidler 173 825 000 29 300 000 169 400 000 214 500 000 225 745 000 254 612 624

Utlån og forskutteringer 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 752 611

Kjøp av aksjer og andeler 2 500 000 2 600 000 2 700 000 2 700 000 2 500 000 14 616 692

Avdrag på lån 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 543 745

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0 0 20 994 191

Avsetninger 0 0 0 0 0 4 998 291

Årets finansieringsbehov 190 325 000 45 900 000 186 100 000 231 200 000 242 245 000 308 518 154

Bruk av lånemidler -153 060 000 -37 440 000 -149 520 000 -185 600 000 -183 396 000 -230 477 347

Inntekter fra salg av anleggsmidler -2 500 000 -2 600 000 -2 700 000 -2 700 000 0 -7 412 584

Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 -12 000 000 -1 820 300

Kompensasjon for merverdiavgift -32 765 000 -3 860 000 -31 880 000 -40 900 000 -42 349 000 -46 918 324

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -5 460 834

Andre inntekter 0 0 0 0 0 -147 664

Sum ekstern finansiering -190 325 000 -45 900 000 -186 100 000 -231 200 000 -239 745 000 -292 089 389

Overført fra driftsregnskapet 0 0 0 0 -2 500 000 -2 273 595

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 0 0 0 0 0 -14 007 506

Sum finansiering -190 325 000 -45 900 000 -186 100 000 -231 200 000 -242 245 000 -308 518 154

Udekket/udisponert 0 0 0 0 0 0
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Vedlegg 5 – Budsjettskjema 2B 
 

 

 

  

Område Tidligere bevilget 2018 2019 2020 2021

Vestmyra skole 382 200 000             

Valnesfjord skole og flerbrukshall 172 000 000 105 000 000 6 000 000

Finneid skole uteområde (fullføre) 3 500 000 0

Uteområdet Sulitjelma skole og barnehage 16 875 000 0

Sulitjelma barnehage 16 050 000 0

Erikstad barnehage inn i Erikstad skole 6 300 000 0

Erikstad barnehage uteområdet 9 500 000 0

Fra leid til eid (flytting av enheter) 13 000 000 17 000 000

Fauskebadet 15 000 000 0

Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 18 500 000 5 850 000 5 450 000 5 500 000 3 000 000

Renovering og nybygg Helsetunet 3 000 000                  0 0 150 000 000 200 000 000

Buen fase 1 30 000 000               

Ombygging fysio, legekontor, hjemmetjeneste Helsetunet 2 500 000                  5 000 000

Velferdsteknologi 2 000 000                  1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

HMS-tiltak, mindre oppgraderinger samhandlingsområdene 1 500 000                  

Riving/sanering gamle bygninger 4 750 000                  4 000 000                  

Utvikling næringsareal 1 500 000

Rassikring Farvikbekken 11 100 000

Trafikksikkerhetstiltak 1 350 000 1 350 000 1 400 000

Trafikksikker skolevei 11 200 000 6 625 000

IT-utstyr 2 650 000 1 000 000 1 000 000

Sum ekskl. VA (inkl. mva.) 701 625 000 163 825 000 19 300 000 159 400 000 204 500 000

Mva. kompensasjon -32 765 000 -3 860 000 -31 880 000 -40 900 000

Bruk av investeringsfond

Annet tilskudd

Investeringstilskudd husbanken

Nye lån ekskl. VA -131 060 000 -15 440 000 -127 520 000 -163 600 000

2018 2019 2020 2021

Vann 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Avløp 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

Sum 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Nye lån VA -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000

Nye lån Husbanken -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000 -12 000 000

Sum nye lån -153 060 000 -37 440 000 -149 520 000 -185 600 000

Egenkapitaltilskudd KLP 2 500 000 2 600 000 2 700 000 2 700 000

Annen finansiering (salg eiendom) -2 500 000 -2 600 000 -2 700 000 -2 700 000
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Vedlegg 6 – Hovedoversikt investeringer 
 

 

Linjenavn  ØKONOMIPLAN 2018-2021 Budsjett 2017 Regnskap 2016

Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Salg av driftsmidler og fast eiendom -2 500 000 -2 600 000 -2 700 000 -2 700 000 0 -7 412 584

Andre salgsinntekter 0 0 0 0 0 -147 664

Overføringer med krav til motytelse 0 0 0 0 0 -100 798

Kompensasjon for merverdiavgift -32 765 000 -3 860 000 -31 880 000 -40 900 000 -42 349 000 -46 918 324

Statlige overføringer 0 0 0 0 -12 000 000 -955 000

Andre overføringer 0 0 0 0 0 -865 300

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 0 0

SUM INNTEKTER (L) -35 265 000 -6 460 000 -34 580 000 -43 600 000 -54 349 000 -56 399 670

Lønnsutgifter 0 0 0 0 0 4 175 443

Sosiale utgifter 0 0 0 0 0 5 976

Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 141 060 000 25 440 000 137 520 000 173 600 000 183 396 000 202 663 618

Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 0 0 0 0 0 0

Overføringer 32 765 000 3 860 000 31 880 000 40 900 000 42 349 000 47 765 787

Renteutg, provisjoner og andre finansutg 0 0 0 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0 0 0 1 800

SUM UTGIFTER (M) 173 825 000 29 300 000 169 400 000 214 500 000 225 745 000 254 612 624

Avdragsutgifter 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 543 745

Utlån 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 10 752 611

Kjøp av aksjer og andeler 2 500 000 2 600 000 2 700 000 2 700 000 2 500 000 14 616 692

Dekning tidligere års udekket 0 0 0 0 0 20 994 191

Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 2 182 000

Avsetninger til bundne fond 0 0 0 0 0 2 816 291

SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 16 500 000 16 600 000 16 700 000 16 700 000 16 500 000 53 905 530

FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L) 155 060 000 39 440 000 151 520 000 187 600 000 187 896 000 252 118 484

Bruk av lån -153 060 000 -37 440 000 -149 520 000 -185 600 000 -183 396 000 -230 477 347

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -5 360 036

Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 0 -2 500 000 -2 273 595

Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 0 0 0 0 0 -12 343 093

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 0 -1 664 413

Bruk av bundne investeringsfond 0 0 0 0 0 0

SUM FINANSIERING (R) -155 060 000 -39 440 000 -151 520 000 -187 600 000 -187 896 000 -252 118 484

UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R) 0 0 0 0 0 0
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Omorganisering av ledelesesstrukturen innenfor Skjermet avdeling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Partssammensatt utvalg vedtar omorganiserer av lederstrukturen innenfor de skjermede 
avdelingene. 
 

 
Vedlegg: 
13.07.2017 Drøftingsmøter med Hovedtillitsvalgte angående omorganisering av 

lederstrukturen i Demensomsorgen 
1354736 

20.09.2017 Forslag til stillingsbeskrivelse ass avdelingsleder 1360382 
 
 
Sammendrag og bakgrunn:  
 
Da en av våre avdelingsledere har sagt opp sin jobb for å gå over i en ny jobb i en av nabokommune er 
det riktig å vurdere lederstrukturen. 
 
Demensavdelingene i institusjon er inndelt i fem avdelinger og er pr i dag organisert under to 
avdelingsledere. Vi har i dag utfordringer med å få plassert rett pasient på rett avdelingen, og få brukt 
riktig kompetanse på riktig pasient på riktig avdeling til riktig tid. 
 
Vi foreslår derfor en omorganisering av lederstrukturen ved å omgjøre en av avdelingssykepleier 
stillingene ved skjermet avdeling til ass avdelingsleder. 
 
En slik omorganisering vil gi bedre pasientflyt og kompetanseflyt innenfor samme pasientgruppe. Ved å 
få en felles leder for avdelingene innenfor demens omsorgen vil det være lettere å se på det 
overordnede behovet for pasientene. De fem avdelingene vi har i dag innenfor dements omsorgen har 
ulike grupperinger av pasienter på bakgrunn av sykdommens utvikling.  
 
Vi mener ved å ha en avdelingsleder innenfor demensomsorgen vil det blant annet gjøre det lettere å 
bryte ned «skottene» mellom avdelingene, og vi vil få en bedre kompetanseflyt og pasientflyt under en 
felles avdelingsleder. 
 
Gjennomføring av omorganiseringen: 
Omorganiseringen er drøftet i møte den 26.juni d.å. med HTV.  
 
Det er gjennomført personalmøter og informert i forhold til endringer av lederstrukturen. 
 
Ettersom at avdelingssykepleier sluttet 1.9 har vi konstituert en ass avdelingsleder i påvente av vedtak 
om endringer. 



 
 
Avdelingsleder vil få det overordnede ansvaret for personal, økonomi og fagansvaret.  
Ansvaret for pr i dag 35 senger og ca. 50 årsverk.  
 
Vi ansetter en ass.avdelingsleder som skal rapportere til avdelingssykepleier og være hans 
stedsforttreder i hans fravær. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Drøftingsmøte med Hovedtillitsvalgte etter Hovedavtalen § 1-4-1. 

 

Sted: Fauske, 26.juni 2017 

Tilstede: NSF hovedtillitsvalgt Eli Hansen, Fagforbundet hovedtillitsvalgt Sissel Osnes, 

plasstillitsvalgt NSF Ellen Vollan, kommunalleder Nils-Are Johnsplass og enhetsleder 

Institusjon Elisabeth Larsen. 

 

Omorganisering av lederstrukturen i demensomsorgen. 

Bakgrunn: 

Demensavdeling i institusjon er inndelt i fem avdelinger og er pr i dag organisert under to 

avdelingsledere. Vi har i dag utfordringer med å få plassert rett pasient på rett avdelingen, og 

få brukt rett kompetanse på rett pasient. Det er en utfordring ved å få personalet til å gå over 

avdelingene ved behov for deres kompetanse. 

Vi mener ved å ha en avdelingsleder innenfor demensomsorgen vil det blant annet gjøre det 

lettere å bryte ned «skottene» mellom avdelingene. 

Da en av våre avdelingsledere har sagt opp sin jobb for å gå over i en ny jobb i en 

nabokommune er det passende å tenke en omorganisering av lederstrukturen. 

Denne saken er diskutert med avdelingsleder, Snorre og plasstillitsvalgt / 

fagutviklingssykepleier Ellen Vollan. Vi burde hatt med oss plasstillitsvalgte fra Fagforbundet 

og lokalt verneombud. 

 

Gjennomføring av omorganiseringen: 

Vi ser for oss at vi har en avdelingsleder som har det overordnede ansvaret for personal, 

økonomi og fagansvaret. Denne avdelingsleder vil få ansvaret for pr i dag 35 senger og ca. 50 

årsverk.  

Vi ansetter da en ass avdelingsleder som vil få blant annet ansvaret for:  

Arbeidskontrakter 

Lønnsmeldinger / sluttmeldinger 

Tilganger i profil 

Livsglede 

Iplos oppfølging 

Tvangsvedtak – oppdatering 

Bemanningsplanlegging  

Stillingsbeskrivelse skal utarbeides mere og drøftes med hovedtillitsvalgte før den blir 

godkjent.  



Kompetansekrav til en ass avdelingsleder er helsefagutdanning – ikke nødvendigvis 

høgskoleutdanning.   

Tiden går fort og nå står sommerferien for døren så vi har tenkt at vi i første omgang 

konstituerer en ass avdelingsleder. 

Vi skal i ettertid diskutere hvordan vi skal ivareta fagbiten på en mest mulig hensiktsmessig 

måte uten å øke årsverk i ledelsen ved demensomsorgen.  

 

 

Konklusjon: 

Vi konstituere en ass avdelingsleder umiddelbart etter ferieavviklingen er ferdig. 

Vi må også diskutere lønn til både avdelingsleder og ass avdelingsleder. Dette tar 

kommunalleder seg av sammen med enhetsleder og personalkontoret. 

Vi utarbeider utlysningstekst på ass avdelingsleder som sendes til hovedtillitsvalgte for 

gjennomlesning før vi sender den ut. 

Vi må også ha fokus på hvordan vi fysisk plasserer disse to lederne i forhold til å være nært 

personalet.  

Vi planlegger informasjonsmøte med alle ansatte i løpet av uke 26. Vi skal også utarbeide et 

skriftlig informasjonsskriv slik at alle ansatte for samme informasjonene, også de som er på 

ferie. 

Dette vil være en start på å få tilpasset kompetansen i demensomsorgen til vi flytter inn i nye 

tilpassede lokaler.  

Hovedverneombudet får kopi av referat fra drøftingsmøtet.   

 

Elisabeth M Larsen 

Enhetsleder institusjon 

 

Sissel Osnes 

Hovedtillitsvalgt Fagforbundet 

 

Eli Hansen 

Hovedtillitsvalgt NSF. 

 

Nils – Are Johnsplass 

Kommunalleder Helse og omsorg. 



 



 
   
 
 
 
Forslag til stillingsbeskrivelse ass. avdelingsleder ved 
Fauske sykehjem – skjermet avdeling 

Fauske sykehjem Fauske sykehjem har inngått et samarbeid med stiftelsen Livsglede for Eldre 
for å bli sertifisert som Livsgledesykehjem. Som medarbeider ved Fauske sykehjem forplikter 
du deg til å delta aktivt i dette arbeidet. 
 
PLASS I ORGANISASJONEN 
 
Nærmeste overordnede:  Avdelingssykepleier 
Underordnede :   Alle medarbeidere i tildelt ansvarsområde 
Stedfortreder:   Avdelingssykepleier  
  
 
ANSVAR OG MYNDIGHET 

• Utarbeide og ha oversikt over arbeidskontrakter. 
• Ha ansvar for dokumentasjonssystemet profil for de skjermede avdelingene. 
• Føre oversikt over behov for oppdatering av ulike kurs. 
• Ha ansvar for livsgledearbeidet ved avdelingene. 
• Bestilling av forbruksmateriell. 
• Bistå avdelingsleder i ferieplanlegging og bemanningsplanlegging.  
• Skal bidra til å ivareta avdelingenes HMS arbeid 

 
 
Formelt ansvar 
Ass avdelingsleder er ansvarlig for daglig drift av avdelingene i avdelingssykepleier sitt 
fravær.  
 
Organisasjonsansvar 
 
Ass. avdelingsleder skal bidra til gode samarbeidsforhold innad i avdelingene og at det 
utviklers et godt arbeidsmiljø. Skal bidra sammen med avdelingssykepleier for god 
samhandling med de andre avdelingene for å søke gode løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ØVRIGE BESTEMMELSER 
 

• Stillingen er underlagt ansettelses – og arbeidsreglementet i Fauske kommune og 
gjeldende lover og forskrifter. 

• Endringer i stillingsbeskrivelsen kan – etter drøfting – foretas av enhetsleder. 
 
 KOMPETANSEKRAV 
 

• Helsefaglig utdannelse med videreutdanning i geriatri. 
• Relevant ledererfaring 
• Klinisk erfaring innen demensomsorgen.  
• IKT-kompetanse. 
• Sett inn Kjennskap til organisasjonen. 
• Sett inn Erfaring fra dokumentasjonssystemet profil. 
• Sett inn Erfaring med livsgledearbeid. 
• Personlig egnethet blir vektlagt 
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