
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Partssammensatt utvalg 
 
 
 
Tid: 29.10.2019 kl.: 09:00 - 11:00 
Sted: Rådhuset, formannskapssalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Det blir også en generell diskusjon rundt budsjett 2020. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2019 
Sak nr. Sakstittel  
006/19 Økonomimelding 2/2019  
 
 
 
Fauske, 22.10.19 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/15507     
 Arkiv sakID.: 19/2680 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/19 Partssammensatt utvalg 29.10.2019 
054/19 Formannskap 29.10.2019 
 Kommunestyre  

 
 
Økonomimelding 2/2019 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 2/2019 tas til etterretning. 

 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger: 

 
Drift: 
 

 
 

 
Vedlegg: 
22.10.2019 Økonomimelding 2 2019 1424354 
 
Sammendrag: 
Se vedlagte økonomimelding for 2. tertial 2019. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 

1 
 

ØKONOMIMELDING 2/2019 
 
 
Økonomimelding 2/2019 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 31.08.2019.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 2. tertial 2019 samt årsprognose 
for 2019  
 

 
 
 
Prognosen samlet for 2019 indikerer et merforbruk på 19,7 mill. kr, og tilsier en svekkelse av 
resultatet sammenlignet med prognosen etter 1. tertial 2019. Det er først og fremst driften av 
helse og omsorg som rapporterer betydelig svekkede tall etter 2. tertial 2019. Prognosen for 
drift av enhetene var et merforbruk på 9,8 mill. kr etter 1. tertial 2019, mens det etter 2. tertial 
forventes et merforbruk på enhetene i 2019 på 18,1 mill. kr. Prognosen på samme tid i fjor 
viste et beregnet merforbruk på 24,7 mill. kr på driften av enhetene for 2018. Totalt for 
kommunen indikerer prognosen en forbedring i 2019 på rundt 7,7 mill. kr sammenlignet med 
endelig resultat for 2018. For detaljer rundt driften av enhetene vises det til kapittel 3.  

Regulert 

budsjett Budsjett pr aug

Regnskap pr 

aug

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2019 2019 2019 2019 2019

Fast lønn 394 672 738 248 677 118 255 210 164 6 533 045 403 572 738 8 900 000

Overtid 3 276 840 2 184 560 5 674 799 3 490 239 7 676 840 4 400 000

Vikarutgifter inkl eksterne vikartj. 28 498 133 18 998 755 31 552 728 12 553 973 46 538 133 18 040 000

Annen lønn 30 796 577 20 531 051 19 710 220 -820 832 29 616 577 -1 180 000

Sosiale utgifter 79 570 816 65 080 303 67 572 527 2 492 224 82 780 816 3 210 000

Kjøp som inngår i kom. tjenesteprod. 113 748 446 75 972 297 86 389 178 10 416 881 120 998 446 7 250 000

Kjøp som erstatter kom. tjenesteprod. 83 431 606 58 224 404 56 788 355 -1 436 049 86 431 606 3 000 000

Overføringsutgifter 64 515 847 44 328 056 34 055 063 -10 272 993 53 675 847 -10 840 000

Kjøp av konsesjonskraft 13 627 000 9 084 667 8 226 915 -857 752 13 627 000 0

Skatt på kvotekraft 1 680 000 1 680 000 1 386 900 -293 100 1 680 000 0

Rente og finansutgifter 63 475 351 42 316 901 41 943 664 -373 236 63 475 351 0

Avsetninger til fond 0 0 781 013 781 013 5 780 000 5 780 000

Dekning av tidligere års merforbruk 2 000 000 0 0 0 0 -2 000 000

Avskrivninger 37 383 981 0 0 0 37 383 981 0

Sum utgifter 916 677 335 587 078 112 609 291 526 22 213 413 953 237 335 36 560 000

Refusjoner syke- og fødselspenger -14 656 493 -9 770 995 -22 452 660 -12 681 665 -32 286 493 -17 630 000

Brukerbetalinger, salg og leieinntekter -105 719 702 -82 917 873 -84 850 451 -1 932 578 -110 469 702 -4 750 000

Overføringsinntekter eks syke- og fødslesp. -74 526 636 -41 264 872 -39 647 264 1 617 608 -65 996 636 8 530 000

Statstilskudd, tilskudd kommuner og private -39 092 859 -21 018 573 -13 629 367 7 389 206 -39 092 859 0

Rammetilskudd -296 511 272 -195 697 440 -196 364 391 -666 951 -304 871 272 -8 360 000

Skatt på inntekt og formue -256 046 277 -179 232 394 -162 513 356 16 719 038 -251 786 277 4 260 000

Eiendomsskatt -41 650 000 -41 650 000 -42 394 390 -744 390 -42 390 000 -740 000

Salg av konsesjonskraft -33 777 005 -22 518 003 -19 430 944 3 087 059 -33 777 005 0

Salg av kvotekraft -6 000 000 0 -4 244 040 -4 244 040 -6 000 000 0

Aksjeutbytte -7 000 000 -5 000 000 -4 384 071 615 929 -4 380 000 2 620 000

Rente og finansinntekter -1 775 000 -1 183 333 -1 347 634 -164 301 -2 555 000 -780 000

Bruk av fond -2 538 110 -1 692 073 0 1 692 073 -2 538 110 0

Motpost avskrivninger -37 383 981 0 0 0 -37 383 981 0

Sum inntekter -916 677 335 -601 945 556 -591 258 568 10 686 988 -933 527 335 -16 850 000

T O T A L T 0 -14 867 444 18 032 958 32 900 401 19 710 000 19 710 000
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På fellesområdene gjør særlig reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, økte 
tilskudd til private barnehager og betydelig lavere forventet utbetaling fra havbruksfond, at 
forventet resultat blir svakere enn beregnet i budsjett. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er bedre sammenlignet med 2018, er det fortsatt 
ubalanse i driften. Rådmannen vil igjen understreke at det ikke er gjort på ett år å få Fauske 
kommunes økonomi i balanse. Vi ser nå at omstrukturering innenfor skole gir effekt, men at 
det tar noe lenger tid enn forventet å oppnå tilsvarende effekt av omstilling innenfor 
pleie/omsorg. Disse prosessene er ikke i mål, og framover må det være fullt fokus på å få ut 
de beregnede effekter på disse områdene. 
 
Som rådmannen påpekte i forbindelse med behandling av årsregnskapet for 2018, må det 
jobbes videre med rasjonaliseringstiltak/omstruktureringer innenfor hele organisasjonen i 
årene framover. Store investeringer gir økte rente- og avdragsbelastninger, som det må 
finnes rom for innenfor dagens drift. I budsjett 2020 vil det for første gang være full 
avdragsbelastning (ikke mulig å ha avdragsutsettelser), samtidig som rentene har steget 
noe. Videre ser vi at vi mister inntekter både innenfor integrering og ressurskrevende 
tjenester. Dette gjør at det er et betydelig behov for ytterligere utgiftskutt.  
 
 

2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 2. tertial 2019  
 

 
 
 

2.1 Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes i utgangspunktet prognosemodellen til KS, 
som igjen bygger på anslag i Statsbudsjettet. I kommunens budsjett er det lagt inn en 
forventing om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
 
Basert på skatteinngang per september og oppdatert prognosemodell fra KS er det ikke 
realistisk å forvente at budsjettmålet nås for 2019. I prognosen er det lagt til grunn et negativt 
avvik på 4,3 mill. kr. Rammetilskuddet er iht. budsjett. Imidlertid viser prognosemodellen til 
KS en økning i inntektsutjevningen fra staten på ca. 8,5 mill. kr utover budsjett. Netto gir 
dette en økning i skatt og rammetilskudd på 4,2 mill. kr.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 0,7 mill. 
kr høyere enn budsjett i 2019. 
 
 
Utbytte  
Budsjettet ble regulert opp med 2 mill. kr i forbindelse med regnskapsframleggelsen for 2018.  
 
 

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

Fellesområder -590 044 759 -394 752 443 -371 951 912 22 800 533 -588 434 759 1 610 000
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Konsesjonskraft/kvotekraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Inntekt forventes å bli vesentlig lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er 
beregnet til ca. 5 mill. kr. Dette skyldes at to tunge brukere fra 2018 faller ut av ordningen. 
 
Det er søkt om skjønnsmidler fra Fylkesmannen for brukere som ikke kommer inn under den 
ordinære statlige tilskuddsordningen. Det er innvilget et skjønnstilskudd på 1 mill. kr for 
ressurskrevende tjenester i 2019. Dette vil kompensere noe for denne inntektssvikten. 
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 22,3 mill. kr. Dette er 
ca. 0,5 mill. høyere enn siste beregning viser.  
 
 
Havbruksfondet 
I budsjettet er det lagt inn et anslag på 5 mill. kr fra Havbruksfondet. Det er fortsatt ikke kjent 
hvor store utdelingene i 2019 vil bli, men ut fra signaler fra Fylkesmannen i Nordland må 
utdelingen i 2019 påregnes å bli vesentlig lavere. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Budsjettert tilskudd til private barnehager i 2019 utgjør 35,5 mill. kr. Oppjustert prognose 
tilsier et tilskudd på 37,3 mill. kr, en utgiftsøkning på 1,8 mill. kr. 
 
 
Renteutgifter 
I budsjett 2019 er det lagt inn 4 mill. kr i økte renteutgifter sammenlignet med 2018. Dette tar 
først og fremst høyde for renter på nye lån iht. investeringsbudsjettet. Tidspunkt for 
låneopptak er forskjøvet lengst mulig, til januar 2020. Dette har medført behov for å øke 
rammen til kassekreditten. Lavere renteutgifter på lån, ca. 2,2 mill. kr går dermed mot 
tilsvarende økt rente kassekreditt.  
 
 
Avdragsutgifter 
I budsjett 2019 er det budsjettert med 33,8 mill. kr i avdrag på lån, inkludert 
avdragsutsettelse på 6 mill. kr. Kommunelovens § 50 nr. 7 stiller krav til minimumsavdrag på 
gjeld, basert på forholdet mellom lånegjeld og verdien på anleggsmidler og avskrivninger. 
Beregningen viser at budsjetterte avdrag er for lave i forhold til disse reglene. Hvor stor 
differansen blir avhenger av hvor stort låneopptak som gjøres i 2019. Rådmannen anbefaler 
å skyve så mye som mulig på tidspunkt for låneopptak for å unngå for stort budsjettavvik på 
denne posten. 
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2019 kom høsten 2018. Det er denne som ligger til grunn for budsjettet.  
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Oppdatert prognose fra KLP tilsier ca. 3 mill. kr høyere pensjonskostnad enn budsjettert. 
Dette er foreløpige tall og kan endre seg i løpet av høsten 2019. 
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

  

Budsjett Ny prognose Endring

2019

PENSJON KLP FELLESORDNNING 53 539 705     48 721 679     -4 818 026     

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE 9 166 762       8 979 902       -186 860         

PREMIEAVVIK PENSJON KLP -26 184 379   -17 623 023   8 561 356       

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 9 465 689 9 711 870 246 181          

PREMIEAVVIK SPK -896 043         -1 105 209     -209 166         

PENSJONSPREMIE AFP 116 887 0 -116 887         

PENSJON SYKEPLEIERE 7 390 234 6 952 551 -437 683         

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK -23 177 191 866 215 043          

T O T A L T 52 575 678 55 829 636 3 253 958       
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3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 2. tertial 2019 
 

 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. 
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og eiendom de største 
utfordringene ligger.  
  

Reg. budsjett

Periodisert 

budsjett Regnskap

Avvik regnsk / 

per. budsjett

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2019 2019 2019 2019 2019

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000

T O T A L T 590 044 759 379 885 002 388 952 980 9 067 981 608 144 759 18 100 000
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3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 2. tertial 2019 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur har siden rapportering til økonomimelding 1 
gjennomført nye strukturendringer. Hauan og Erikstad skole er lagt ned og elevene er 
overført til henholdsvis Finneid og Vestmyra skole. Finneid skole har da 114 elever (kapasitet 
165) og Vestmyra skole har 667 elever (kapasitet 675). Kommunen står nå med 4 operative 
grunnskoler hvorav tre er 1–10 skoler og én er 1–4 skole. 
 
På integreringsområdet er det planlagt og startet en prosess for sammenslåing av 
avdelingene voksenpedagogisk senter og flyktningkontor fra 01.01.2020. Disse vil 
samlokaliseres i gamle Hauan skole under én, felles avdelingsleder og vil igjen fremstå som 
en integreringsavdeling. 
 
For barnehageområdet har Erikstad barnehage endelig fått permanente og tidsriktige lokaler, 
og er flyttet inn i ombygde fasiliteter i gamle Erikstad skole. Brakkerigg er tømt og skal 
avhendes til annet bruk, og en lang periode i midlertidige lokaler er dermed avsluttet. I tillegg 
jobbes det med å sette kjellerlokalene i barnehagen i Valnesfjord i stand til å åpne ny 
avdeling, samt flytting av resten av hvit-barnehagen på Vestmyra til de ledige arealene av 
gamle Erikstad skole. 
 
01.01.2019 opprettet kommunen lovpålagt akuttberedskap for barnevernet. Vi har i 2019 
solgt denne tjenesten til Sørfold kommune og Nord-Salten barnevern i Hamarøy/Tysfjord. 
Etter avtale og ved gjennomføring av kommunesammenslåing går Nord Salten ut av denne 
ordningen fra 01.01.2020. Vi skal fortsatt levere tjenesten til Sørfold kommune i 2020, men 
mister et inntektsgrunnlag fra Nord Salten for drift av turnusordningen. 
 
På kultursiden er Gata 19 gjennomført i strålende vær og med god stemning, og booking for 
Gata 20 er allerede i gang. Festivalen har utviklet seg i en god retning i sine to driftsår og er i 
ferd med å etablere et godt navn i festivalbransjen. 
 
Regnskapsmessig prognostiseres det at skole skal gå med et mindre underforbruk og 
dermed klare innsparingene som forutsatt i budsjett og skolestruktursak. Som rapportert i 
økonomimelding 1 vil ikke enhet barnehage gå i balanse for 2019. Prognose etter 2. tertial 
tilsier et merforbruk på 1,35 mill. kr, en økning på 0,35 mill. kr fra 1. tertial. 
 
Kultur og Barne- og familieenheten gir besparelser som sammen med skole dekker 
merforbruk innenfor barnehage. Integrering rapporterer balanse. 
 
 
 
 
 

4 Oppvekst og kultur

Skole 121 749 519 79 640 138 76 169 671 -3 470 468 121 399 519 -350 000 

Barnehage 35 405 047 22 352 083 22 725 648 373 565 36 755 047 1 350 000

Barne og familie 38 652 452      24 721 974      23 831 175      -890 798          38 352 452 -300 000 

Intergrering 19 660 910      12 741 444      12 380 905      -360 539          19 660 910 0

Kultur 13 430 430 8 590 248 10 125 035 1 534 787 12 730 430 -700 000 

Oppvekst og kultur Felles 1 144 814 721 576 740 308 18 731 1 144 814 0

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 230 043 172 148 767 463 145 972 742 -2 794 722 230 043 172 0
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3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fra 1.august 2019 endret skolestrukturen seg fra 6 til 4 grunnskoler. Dette vil påvirke 
budsjettet til den enkelte skole i siste tertial, hvor Finneid og Vestmyra skole vil få økte 
driftsutgifter som følge av økte personalutgifter. Fra august 2019 gjennomføres det 
budsjettregulering mellom skolene, med bakgrunn i endret struktur og ressursfordeling. 
 
Det er fra høsten 2019 5 elever på 5.–7. trinn med behov for utvidet SFO-tilbud. Dette har 
ført til økt ressursbruk i SFO.  
 
Skolene har fortsatt et høyt sykefravær som genererer økte vikarutgifter, på samme tid som 
det også medfører økte sykepengeoverføringer. Noe av vikarutgiftene er i tillegg knyttet til 
lærere på videreutdanning, og frembringer refusjon fra staten to ganger per år. Vi får overført 
fra Utdanningsdirektoratet ca. 1,2 mill. kr i desember 2019, for lærer på videreutdanning.   
 
Målsettingen er fortsatt å gå i balanse for enhet skole. Prognosen for 2019 viser at det skal 
være mulig å nå målsettingen med fortsatt stram budsjettstyring frem til årsregnskapet 
avsluttes.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Øking av SFO-sats og reduksjon innslag SFO-ressurs 
SFO satsene er økt fra 01.08.2019. Prognosen for 2019 tilsier likevel at vi ikke får inn 
forventet brukerbetaling knyttet til SFO. Det henger sammen med færre elever på 
SFO ift. opprinnelig budsjett. Det er fremmet sak om endring av betalingssatser for 
SFO, for å i større grad kunne gjennomføre strategisk ressursstyring knyttet til 
bemanning.  
 
Ved ressurstildelingen for 2019 ble innslagsfaktoren økt fra 15–18 barn per voksen 
på SFO fra høsten 2019. Det er utfordringer knyttet til ressursbruk i SFO, da dagens 
satser ikke er tydelige på hvilke tidspunkt det er behov for redusert voksentetthet. Det 
er derfor fremmet sak om endring av SFO-satsene i Fauske kommune.  

 
 Innsparing skole 

Det er gjennomført prosess knyttet til endring av skolestruktur og ny struktur er 
iverksatt fra 01.08.2019. Det forventes innsparing i tråd med vedtaket.  

 
 Manglende finansiering Newtontilbud med kr 50 000 

Det er ikke foretatt reduksjon av Newtontilbudet i 2019 for å hente inn kr 50 000 i 
manglende finansiering.   

 
 Nye smarttavler skole 

Smarttavler er innkjøpt og montert på skolene. 
 

 Flere PC-er og iPader i skolen 
Det er kjøpt inn iPad til elever på 1.–3. trinn samt 5. og 6. trinn, som innføres fra 
skoleåret 2019–2020. Utgiftene til iPad er dekt gjennom øremerket investering, samt 
at noe av dekt gjennom midler avsatt til PC-er til lærere og elever. Fra revisjonen har 
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vi fått tilbakemelding på at innkjøp av læringsbrett for fremtiden må dekkes av 
driftsmidler og ikke av investeringsmidler. Dersom satsingen på læringsbrett skal 
fullføres fra 1.–7.trinn er det nødvendig med driftsmidler til sluttføring av satsingen.  
 
Det gjenstår fortsatt i overkant av kr 0,6 mill. kr som enda ikke er benyttet. Det 
avventes bruk av disse investeringsmidlene inntil ny struktur er satt høsten 2019, da 
det kan oppstå behov som vi ikke har forutsett knyttet til strukturendringen. Disse 
midlene kan ikke benyttes til innkjøp av læringsbrett jf. tilbakemelding fra revisjon. Det 
vil fortsatt være behov for videre investeringer både for å nå målsettingen om at hver 
elev skal disponere en enhet, samt oppgradering og utskifting av gammelt IT utsyr i 
skolene. 

 
 Individuell opplæring utenfor egen nærskole for 5.–10. trinn 

Alternativ skole i Fauske er planlagt iverksatt fra skoleåret 2020–2021. Slik det ser ut 
per i dag tilsier den økonomiske situasjon i Fauske kommune at oppstart av 
alternativt grunnskoletilbud tidligst kan iverksettes skoleåret 2021. Det gjennomføres 
fortsatt en prosjektorganisering frem mot oppstart, som skal ivareta alle prosesser 
knyttet til opprettelse av tilbudet. Det er nedsatt arbeidsgruppe, referansegruppe og 
styringsgruppe, som vil følge opp mandatet for opprettelse.  

 
 Sulisbadet, koordinering av åpningstider med skolesvømming/fritidsaktiviteter 

Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulisbadet, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for tjenesteområdet barnehage er et merforbruk på inntil 1,35 mill. kr.  
 
Budsjettert inntekt i 2019 for barn i private barnehager bosatt i andre kommuner er på 1,2 
mill. kr. Den forventede inntekten utgjør 1 mill. kr for 2019, noe som er 0,2 mill. kr under 
budsjett.  
 
Tiltaket med utsatt pedagog- og bemanningsnorm på kr 1 million blir ikke gjennomført, i tråd 
med kommunestyrets vedtak. Dette er midler som ikke ble tilført lønnsbudsjettet. Den 
forventede innsparingen på 0,75 mill. kr fra styrking private barnehager kan ikke realiseres. 
Det er vanskelig å forutsi antall vedtak til spesialpedagogisk hjelp og størrelsen på disse 
gjennom året. Foreløpige regnskapstall tilsier et merforbruk på denne posten på 0,75 mill. kr.  
 
De tre forholdene over ligger under fellesområdet til barnehagene og utgjør et merforbruk på 
kr 1,95 million. Korrigert for et samlet mindreforbruk for de fem barnehagene på kr 0,6 million 
vil tjenesteområdet ha en prognose på et merforbruk på kr 1,35 million. Dette er en utvikling i 
negativ retning sammenlignet med prognosen etter 1. tertial som var på 1 mill. kr. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
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 Reduksjon i ressurs styrking private barnehager 
Tiltaket er implementert ved at budsjettposten er redusert. Det viser seg imidlertid at 
det ikke er mulig å realisere denne besparelsen, da det er kommet refusjonskrav. Når 
det gjelder barn med rett til spesialpedagogisk hjelp er dette utgifter kommunen er 
pliktig til å dekke i henhold til lov og forskrift. Det må derfor påregnes et merforbruk på 
dette området ved utgangen av året.  

 
 Ny 0–3-årsavdeling på Vestmyra 

Ny avdeling ved Vestmyra barnehage startet opp 20. mars 2019 med 6 barn i alderen 
0–3 år. Ut fra kravene til bemanning og pedagogtetthet tilsier vedtaket i 
kommunestyret at avdelingen har budsjettmessig dekning for drift med inntil 6 barn i 8 
måneder.  

 
 Pedagogisk bemanning bhg. forutsettes gjennomført iht. forskrift 

Barnehagene driftes i henhold til bemannings- og pedagognorm. Oppdraget 
innebærer at budsjettet til barnehagedrift har en underdekning på fast lønn med inntil 
1 mill. kr. Dette vil medføre et merforbruk gjennom året. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Fauske kommune har anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 2019. En forutsetning for 
at budsjettet skal holdes er at det bosettes flyktninger i kommunen. Det er per 31.08. bosatt 3 
flytninger. Prognose for 3.tertial tilsier et merforbruk i forhold til husleieforpliktelser, på 
samme tid som kommunen har betalt ut mindre enn budsjettert i introduksjonsstønad og 
bosettingsutgifter. Vurdert årsprognose for avdelingene er balanse.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Utgåtte boligkontrakter Flyktningkontoret 
Flyktningetjenesten har fortsatt løpende husleieavtaler som ble inngått da 
flyktningstrømmen var stor for den del år tilbake. Dette fører til et merforbruk knyttet 
opp til husleie, og vil fortsatt være en faktor som øker utgiftene til kommunen. Det er 
inngått avtale med boligkontoret for å forsøke å få leid ut flest mulig av boligene for å 
dekke inn noe av utgiftene. Enkelte boligkontrakter utgår i 2019, og beboere overtar 
utgiftene knyttet til leie.   

 
 

3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2019 
 
PPT forventes å gå i balanse i 2019. Det forventes at Barnevernet vil gå med et merforbruk 
på 0,5 mill. kr på slutten av året, mens Familiesenteret vil ha et mindreforbruk på 0,5 mill. kr. 
Det betyr at dersom prognosen holder, vil de tre avdelingene samlet sett gå i balanse. 
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Fellesområdet for enheten har mindreutgifter til lønn enhetsleder etter at enhet barnehage og 
enhet barn og familie ble slått sammen i mars 2019. Dette betyr at årsresultatet for enhetene 
forventes å bli et mindreforbruk på 0,3 mill. kr totalt sett. 
  
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Redusert husleie ifb. flytting til Familiens hus 
Det har tatt lenger tid enn forventet å få nødvendig vedtak om Familiens hus, noe 
som tilsier at redusert husleie ikke kan oppnås som planlagt i 2019. 

 
 Vakanse 20 % helsesøster 

Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Vakanse 100 % svangerskapspermisjon 3 mnd. 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Vakanse 20 % barnevernkonsulent 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 
 

 Etablering av akuttberedskap 
Akuttberedskap er etablert og driftes iht. inngåtte avtaler med forventet effekt.  
 

 Økte utgifter lønn avlastere 
Tiltaket er implementert med forventet effekt. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det forventes at enheten vil ha et mindreforbruk på kr 700 000 ved årets slutt.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Endret markedsføring kinoen 
Tiltaket er implementert. 
 

 Stenge Sulitjelma bad halve året 
Tiltaket er implementert i samarbeid med Fauske kommunale eiendommer. 
 

 Stillingskutt i Kulturskolen – inntil 50 % 
Prosess pågår. Tiltaket har blitt delvis finansiert ved eksternt salg av tjenester der 
rektor kjøpes ut 40 % av Norsk kulturskoleråd og én lærer leies ut i 25 % stilling til 
Saltdal kommune.  
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 Vakant 100 % idrettskonsulent 
Tiltaket er implementert. 

 
 Sulitjelma bad, koordinering av åpningstider med 

skolesvømming/fritidsaktiviteter 
Skolen i Sulitjelma tilpasser svømmeundervisningen i skolen til endringer i åpningstid 
for Sulitjelma bad, og sikrer at elevene får svømmeopplæring i de perioder bassenget 
holdes åpent. 

 
 Gratis treningstimer for barn og unge videreføres 

Vedtaket er fulgt opp.  
 
 

3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 2. tertial 2019 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg styrer mot et merforbruk på 17,6 mill. kr fordelt på 
0,4 mill. kr på NAV, 1,2 mill. kr på enhet Helse og 16 mill. kr innenfor pleie og omsorg. Det er 
oppstått store forsinkelser i omstrukturering og omlegging av drift både innenfor 
institusjonsdriften og de hjemmebaserte tjenestene. Forsinkelsene skyldes i stor grad pålegg 
fra hovedverneombud om å stenge Hjemmetjenestens lokaler. Stengingen av 
Hjemmetjenestens lokaler innebærer full stans i planlagte prosesser fra mai 2019. 
Prosessene gjelder både nedtrekk i de hjemmebaserte tjenestene og i institusjonsdriften. Til 
tross for det store merforbruket minker samhandlingsområdet bruken av innleie fra eksterne 
bemanningsbyråer med 3 mill. kr hittil i år. Samhandlingsområdet arbeider etter et målbilde 
med å ferdigstille pågående endringer i institusjonsstruktur innen årsskiftet. Unntaket er 
nedtrekk og oppbygging av avlastningstilbud i Moveien. Dette vil skje i løpet av første halvår 
2020. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Institusjon har lik drift hele året. Kravet til bemanning og tilstedeværelse av kompetanse er 
likt gjennom hele driftsåret. Sommerferieavvikling og høytidsturnuser er krevende. Eksterne 
parter som sykehuset tar ned sitt driftsnivå i disse periodene. Pasienter som kommer fra 
sykehuset er ikke ferdig behandlet men utskrivningsklare. Den kommunale helsetjenesten 
må særlig i disse periodene videreføre oppstartet behandling. Særlig krevende er driften i 
månedene juni, juli og august. Vi opplever å ta imot pasienter tidligere fra sykehuset i 
behandlingsforløpet. Det medfører at vi kan få pasienter som er ekstremt krevende i forhold 

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 577 456 8 147 586 8 493 666 346 080 12 577 456 0

Institusjon 78 412 181 50 211 435 55 552 168 5 340 734 85 412 181 7 000 000

Hjemmetjenesten 102 278 444 65 656 243 71 623 404 5 967 161 111 278 444 9 000 000

Fauske storkjøkken 3 142 904 1 979 412 2 146 927 167 515 3 142 904 0

Helse 43 930 617 27 895 668 24 825 618 -3 070 049 45 130 617 1 200 000

NAV 22 986 572 15 042 053 16 024 382 982 329 23 386 572 400 000

Sum område: 5 Helse og omsorg 263 328 174 168 932 397 178 666 165 9 733 770 280 928 174 17 600 000
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til å ha nok kvalifisert personell på jobb. Vi må ofte styrke bemanningen i ferieavviklingen når 
slike situasjoner oppstår. 
 
Prognosen er et merforbruk på 7 mill. kr ved årsslutt. Hovedårsaken er at 
omorganiseringsprosessen er forsinket på grunn av uforutsette hendelser, slik at vi ikke 
klarer å få effekt av omorganiseringen før i 2020. Det er ikke budsjettert tilstrekkelig på T-
trinn, og det utgjør et merforbruk på ca. 3 mill. kr. Årsaken er i det vesentlige endringer i 
tariffavtalen for T-trinn og ubekvemstillegg i 2019. Økningen ble ferdig forhandlet og iverksatt 
høsten 2018 og ble ikke tatt høyde for i budsjettet for 2019. Institusjon har ikke innleie av 
vikarer fra eksternt vikarbyrå før medio april måned i 2019. Ved sommerferieavvikling og 
pga. manglende nattevaktsykepleiere i hele institusjon, har det vært behov for innleie av 
sykepleiere fra eksterne vikarbyrå. Det er liten tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet 
vikarbyrå. Det jobbes med å få implementert sykepleierteam i institusjon for å redusere 
sårbarheten ved fravær av sykepleierkompetanse. Det er også merforbruk på overtid, noe 
som gjenspeiler at egne ansatte i så stor grad som mulig brukes til å fylle opp vakter der det 
er fravær. Det fører til bruk av overtid. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Omstrukturering drift institusjon 
 
Institusjon har en kjøreplan med gjennomføring av samlingen av somatiske pasienter 
i henholdsvis Helsetunet 1 og Helsetunet 2. Estimert gjennomføringstidspunkt var 
medio juni. Som en del av dette skulle paviljong 9 stenges og driften av Moveien 
skulle omdefineres. Den planlagte flytteprosessen er imidlertid blitt utsatt på grunn av 
at hjemmetjenesten sitt areal er blitt stengt av hovedverneombudet. Driften i paviljong 
5 måtte dermed tas ned tidligere enn planlagt for å frigi midlertidig areal til 
hjemmetjenesten. Det førte til at institusjon måtte ta pasienter fra paviljong 3 inn i en 
avdeling som var planlagt til somatisk drift. Planen gjennomføres fra medio oktober 
der paviljong 9 avvikles innen 01.11.2019. Samtidig endres driften av Moveien 
gjennom å flytte pasienter inn på Helsetunet ved ledighet. Det er estimert 
ferdigstillelse av denne prosessen i løpet av 1.halvår 2020. 
 
Iverksettingen av nye turnuser er forsinket. Fordi vi drifter en avviksturnus ift. driften i 
desember (juleturnus) vil ikke nye turnuser bli startet før 6. januar 2020. Dette av 
praktiske årsaker. Etter nyttår vil det bli etablert to store turnuser, samt én 
sykepleierturnus. Dette skal gi en mer stabil drift og redusere behovet for innleie. 

 
 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Det har vært rapportert gjennom flere år at Hjemmetjenesten er underdimensjonert i forhold 
til mengden vedtak som er tildelt brukerne av tjenesten. Det timetallet som Tildelingskontoret 
jevnlig rapporterer på gjelder direkte brukertid. Det er ikke tatt med indirekte tid til transport, 
ernæring, dokumentasjon, rapportering og samarbeidsmøter med pårørende, fastlege og 
sykehus. 
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For å kunne levere de lovpålagte tjenestene brukerne har vedtak på, må man benytte seg av 
vikarer. I den utstrekning det har latt seg gjøre bruker tjenesten egne ansatte som vikarer. 
Dette har medført noe merforbruk på overtid. Det er likevel mindre utgiftskrevende enn 
innleie fra bemanningsbyrå.  
 
Det var unormalt høyt sykefravær i sommermånedene i hjemmesykepleien. Det medførte 
innleie av ekstern bemanning fra byrå for å kunne avvikle ferie og erstatte fagkompetanse 
som er borte på grunn av sykmeldinger. For å redusere fravær generelt og sykefravær 
spesielt er Hjemmetjenesten med i prosjektet «prima arbeidsklima» gjennom KLP. Dette 
prosjektet kjøres i nært samarbeid med personalavdelingen. I tillegg arbeides det med 
endringer i arbeidsmetoder, arbeidstid med mer. 
 
Estimert årsprognose er et merforbruk på 9 mill. kr. Denne prognosen kan bli bedre hvis vi 
klarer å drifte høytidsturnusen uten eksterne vikarer. Det er som kjent vanskelig å rekruttere 
kvalifiserte vikarer lokalt, og fagpersonell må derfor i stor grad leies fra bemanningsbyrå. Det 
var et svært lavt søkertilfang av kvalifiserte sommervikarer til Helse og omsorg i år. De fleste 
av søkerne vi fikk hadde ingen formell helsefaglig kompetanse. Det innebærer at det måtte 
avvikles sommerturnus ved hjelp av kvalifisert personell fra eksternt byrå. Det er ikke 
budsjettert tilstrekkelig på T-trinn, av samme årsak som for institusjonsdriften, og det utgjør 
et merforbruk på ca. 1,5 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Omstrukturering drift hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten har i en årrekke vært delt i to avdelinger med hver sin leder og hver 
sin turnus. 01.03.2019 ble de to avdelingene slått sammen, med én avdelingsleder og 
én felles turnus. Vi ser allerede en positiv effekt i form av bedre styring av logistikk, 
arbeidsoppgaver og arbeidslister. I sommer ble det startet et utviklingsprosjekt der det 
jobbes med å få en enda mer robust og effektiv tjeneste. 
 
Hjemmetjenestens lokaler er i svært dårlig forfatning og er nå stengt av 
hovedverneombudet. Dette har ført til at driften ved Paviljong 5 er avviklet som 
boligformål noe tidligere enn planlagt, og at bygget ble tatt i bruk som base for 
hjemmetjenesten fra 27.05.2019. Paviljong 5 vil bli brukt til dette formålet inntil nye 
lokaler er på plass. Det viser seg at paviljong 5 ikke er hensiktsmessig som lokale for 
hjemmetjenesten. Paviljong 5 er i svært dårlig forfatning. Det jobbes med å få flyttet 
hjemmetjenesten inn i bedre lokaler så fort som mulig. 
 
Buen korttidsavdeling ble tatt i bruk 25.04.2019 med 11 plasser som tidligere. Flytting 
av korttidsavdelingen vil foreløpig ikke innebære den økningen i kapasitet som bygget 
gir mulighet til. Når vi drifter korttidsavdelingen med 11 plasser vil Fauske kommune 
fremdeles ha begrenset kapasitet til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten. Det medfører økte utgifter til betaling for «overliggere» på 
sykehuset, og det fører også til økt press på hjemmetjenesten som dermed vil få 
behov for flere vikarer. 
 

 Tilbud på Sagatun for selvhjulpne eldre / forebygge ensomhet 
Sagatun driftes med 6 plasser.  
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3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Prognosen for 2019 tilsier at enhet Helse får et merforbruk på 1,2 mill. kr i 2019. 
Utfordringene for enhet helse er i 2019 knyttet til kommunale leger i spesialisering, ekstra 
turnuslege, samt innføring av turnus i rus og psykisk helsetjeneste.  
 
Noen av de kommunale legene er i spesialistutdanning ved Nordlandssykehuset med en 
varighet på ett år. Dette er en viktig del av det å opprettholde en stabil og faglig dyktig 
legetjeneste i Fauske kommune. Samhandlingsreformen utfordrer de kommunale 
legekontorene ved at stadig mer komplekse tilfeller tilbakeføres til kommunen. Pasientene er 
utskrivningsklare, men ikke ferdigbehandlet.  
 
Alle kommuner er forpliktet iht. tjenesteavtale 12 med Nordlandssykehuset, til å ta imot en 
ekstra turnuskandidat som for eksempel har vært ute i svangerskapspermisjon. Denne 
personen har da en rett til å komme tilbake til kommunen de er tildelt turnusplass hos. Det vil 
si at kommunen fra 1. mars til 1. september har hatt tre istedenfor to turnuskandidater. Dette 
er estimert til en merutgift på ca. kr 550 000. 
 
Fylkesmannens tilsyn ved rus og psykisk helsetjeneste i 2018 avdekket manglende helhetlig 
omsorg for brukere av tjenesten. Med bakgrunn i dette er det startet opp med turnus i denne 
avdelingen fra 25. mars 2019. T-trinnstillegg som kommer som et resultat av utvidet 
arbeidstid utover dagtid gir et merforbruk på ca. kr 650 000 som det ikke er budsjett for. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 50 % stilling hjelpemiddellager 
Tiltaket ble implementert i januar 2019. 

 
 

3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Enhet NAV har et merforbruk etter 2. tertial. Utgifter knyttet til sosialhjelp er fremdeles høye. 
På den positive siden ser enheten at antall mottakere av sosialhjelp er noe redusert per 2. 
tertial. Imidlertid er hjelpebehovet stort for de som mottar sosialhjelp, bl.a. med flere større 
barnefamilier i mottakergruppen, slik at det foreløpig ikke kan fremvises en utgiftsreduksjon.  
 
Antallet deltakere i kommunens kvalifiseringsprogram har økt. Dette er svært positivt da det 
betyr at flere er i arbeidsrettet avklaring og aktivitet. Den høye aktiviteten synliggjøres 
gjennom merforbruk av annen lønn og er hovedforklaringen til enhetens merforbruk. 
 
Det er forventet høyere utbetalinger av økonomisk sosialhjelp frem mot julehøytiden. Basert 
på beholdning av saker og kompleksitet i sakene og høyere utbetalinger for julehøytiden, 
forventes et årsresultat med ca. kr 400 000 i merforbruk. Sosialhjelpsområdet er generelt 
vanskelig å beregne og det er knyttet stor usikkerhet til prognosen.  
 
 



 

15 
 

Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Etablering av jobbspesialist etter IPS-metoden 
Etablering av tiltaket jobbspesialistteam kom noe senere i gang enn planlagt. Første 
jobbspesialist begynte i arbeid 13. mai 2019, og fra primo august var alle tre 
jobbspesialister i gang med sitt arbeid.  
 

 Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 
Veiledende norm for utmåling av økonomisk sosialhjelp er holdt i bero for 2019 i 
påvente av at den skal harmonere med at statens veiledende norm. 

 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2019 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Innen samhandlingsområdet eiendom, plan og samfunnsutvikling, har året 2019 vært 
ekstremt hektisk. Stor aktivitet på investeringsprosjekt, og da særskilt innen eiendom og 
VVA, med flere store og krevende oppfølgingsoppgaver, fører til utfordringer med oppfølging 
av alle oppgaver som ligger til samhandlingsområdet, og det legges ned en stor 
arbeidsinnsats.  
 
Enormt stor aktivitet, med nesten 60 prosjekt av større eller mindre art de siste 4–5 år, har 
medført mye arbeid i oppfølging. Samtidig med stor investeringshastighet krever dette høyt 
fokus på utgifter og kontroll, noe som har vært tema på alle avdelings- og enhetsledermøter. 
Investeringsprosjektene har vært gjennomført med at de aller fleste prosjektene har gått i 
balanse eller mindreforbruk. Ettervirkninger etter vinterstormer har kommet, og et udekket 
forsikringsoppgjør, førte til at vi ikke får tilbake ca. kr 500 000 på flytebryggen som fikk en 
god del skader i vinter. I tillegg har flytteprosessen fra administrasjonsbygget til rådhuset 
medført betraktelige ekstrautgifter som ikke var budsjettert med i 2019.  
 
Det er likevel å bemerke at det ellers drives på sparebluss, og drift og vedlikehold på enhet 
VVA og Fauske kommunale eiendommer er skadelidende av dette. Det er kun absolutt 
nødvendig aktivitet som utføres med de midlene som er tilgjengelig, og det hersker liten tvil 
om at det er krevende å kunne holde kontinuitet i vedlikeholdet. Risikoen for følgeskader er 
absolutt til stede, og selv om vi har bygd mange flotte nye bygg, så er det en god del eldre og 
lite vedlikeholdte bygg igjen. Sykefraværet på eiendomsenheten har i noen avdelinger gått 
ned, mens det har vært stabilt, men for høyt i enkelte. Det jobbes godt og strukturert med å 
få ned fraværet. 
 
Plan og utvikling har hatt en meget hektisk periode med relativ høy aktivitet på byggesak, 
reguleringssaker, og kanskje mest; delingssaker. Det er likevel gledelig at sykefraværet har 
gått ned og arbeidsmiljøet betegnes som veldig bra. 

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 999 061 5 954 715 5 394 850 -559 865 8 499 061 -500 000 

Fauske kommunale eiendommer 39 777 367 25 483 210 28 522 873 3 039 663 42 277 367 2 500 000

Plan og utvikling 7 353 019 4 573 174 3 324 859 -1 248 314 6 353 019 -1 000 000 

Felles Eiendom, plan og  samfunnsutvikling 1 194 095 754 893 723 534 -31 359 1 194 095 0

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 57 323 542 36 765 992 37 966 116 1 200 125 58 323 542 1 000 000



 

16 
 

Fauske kommune har helt tydelig kommet inn i en meget positiv periode med satsing på 
bolig- og leilighetsbygging, samt nyetablering og utvikling av næringsaktivitet, noe som 
utelukkende er bra, men det kreves med det også ressurser som kan ivareta en profesjonell 
saksbehandling for å kunne ivareta samfunnets krav. Planverkets rulleringer, løpende 
byggesaker, regulerings- og fradelingsaker osv., krever mye ressurser tilgjengelig for å 
løses. Vi ser en stadig økende interesse for nye næringsareal, og dette arbeidet har pågått 
det siste året, og i forbindelse med det nye Blålysbygget vil det komme nytt og attraktivt 
næringsareal på Krokdalsmyra. 
 
Når det gjelder økonomi sees samhandlingsområdet under ett, og prognosen tilsier et 
merforbruk på 1 mill. kr ved årets slutt. I prognosen ser enhet VVA og Plan og utvikling ut til å 
komme ut med et mindreforbruk, mens Fauske kommunale eiendommer sannsynligvis vil få 
noe merforbruk. Det er stort fokus på å redusere merforbruket mot årets slutt.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Med bakgrunn i tidligere års erfaringer mht. utgifter for tredje tertialperiode forventer enhet 
VVA å levere regnskap ved årets slutt med et mindreforbruk på kr 500 000. Dette er under 
forutsetning av at brøyteutgiftene resten av året forløper seg som normalt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Vei (Vika og Leivset) 
Rehabilitering av veien i Vika er ferdigstilt innenfor budsjettrammen. 

 
 

3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Flytebrygga ble overtatt av Fauske kommune i januar i 2019. Allerede samme måned fikk 
den store skader i stormen som herjet. Det ble iverksatt skadebegrensende tiltak under 
stormen, og brygga ble reparert etter at takstmann hadde vurdert skadene. 
Forsikringsselskapet vil ikke dekke utgiftene til reparasjon, da de mener at skadene skyldes 
manglende vedlikehold.  
 
Ved Fauskebadet og Sulitjelma bad har det blitt innskjerpet krav om prøvetaking for at vi skal 
ha en forsvarlig drift. Vi har ingen som er ansatt for å jobbe på ettermiddag/kveld/helg, så her 
er ansatte ved avdelingen ute på overtid for å ta disse prøvene.  
 
Renholdsavdelingen har hatt et svært høyt sykefravær i 2019. Hvis skoler, barnehager og 
institusjoner ikke rengjøres vil disse måtte stenges, og det må derfor leies inn vikar ved 
fravær. Vi ser nå at det er svært vanskelig å få tak i vikarer, og da vil rengjøringsbyråer måtte 
benyttes. Hvis ikke dette sykefraværet reduseres, vil det hele tiden påløpe ekstra utgifter til 
vikarer. Innleie av renholdsvikar ved sykefravær er over budsjett.  
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I forhold til budsjett 2019 er økte kraftpriser en utfordring. Hvis prisene holder seg på dagens 
nivå, tilsier dette et betydelig merforbruk på energi i 2019. 
 
Prognosen for 2019 er et merforbruk på kr 2,5 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 

 Besparelse FDVU ved salg Kosmo skole 
Skolebygget ble solgt i oktober 2019, så FDVU har påløpt inntil da. 

 
 Oppgradering av lysløypa i Hauan, samarbeid med lag og foreninger 

Første del av arbeidet med lysløypa som gjelder riving og deponering er ferdigstilt. 
Videre planlegging av nytt lysanlegg avventes inntil videre ifb. den økonomiske 
situasjonen.  

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Inntektene på oppmåling og plan er noe høyre enn beregnet for perioden, mens for 
byggesak er det i balanse. Det er holdt igjen på kjøp av plankompetanse og utredninger, her 
gjør enheten nå det meste selv.  
 
For 2019 tilsier prognosen et mindreforbruk på 1 mill. kr.  
 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er ingen vedtatte tiltak for enheten i budsjett 2019.  
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Under forutsetning av at vedtatt kutt gjennomføres, forventes det et mindreforbruk på kr 
500 000 ved årets slutt. 
 
 
 
 

1 Politikk

Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 

Sum område: 1 Politikk 9 172 569 6 089 280 5 011 881 -1 077 398 8 672 569 -500 000 
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Status tiltak budsjett 2019 
 
Det er vedtatt et generelt kutt på kr 750 000. 
 
 

3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 2. tertial 2018 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2019 
 
Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at kontingenter og lisensutgifter på IT-avdeling 
ikke er fordelt. Videre er det en god del inntekter som først inntektsføres helt på slutten av 
året. Vurdert årsprognose tilsier balanse ift. budsjett. 
 
Status tiltak budsjett 2019 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019: 
 

 Digitalisering, IT, innkjøp, etc. 
Endrede innkjøpsrutiner er iverksatt på flere områder. Det forventes at dette vil bidra 
til reduserte innkjøpsutgifter. 
 

 Reduksjon stillinger 
Reduksjon i stillinger vil skje mot slutten av året. Ved sykefravær leies det ikke inn 
vikar hvis det ikke er strengt nødvendig. 
 

 Gebyr for gravemelding 
Det er krevd inn gebyr for gravemelding i 2019, men antallet gravemeldinger i 2019 er 
lavere enn foregående år. Det forventes derfor en mindreinntekt på dette området. 

 
 Fleksibel fakturering 

Fleksibel fakturering krever nye moduler i regnskapssystemet, og det var ikke mulig å 
ha disse på plass ved inngangen av 2019. Det vil bli lagt til rette for fleksibel 
fakturering fra 2020.  

 
 

3.6 Sykefravær 
 
Vi ser en negativ utvikling med tanke på sykefraværet for perioden januar t.o.m. august i 
Fauske kommune sammenlignet med fjoråret: 
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2018: 8,2 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar–31. august 2019: 9,3 %  

 

2 Administrasjon

Rådmann stab 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0

Sum område: 2 Administrasjon 30 177 302 19 329 870 21 336 076 2 006 206 30 177 302 0
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I januar ser vi en reduksjon på 0,9 %, og i februar har vi en reduksjon på 0,6 %. Videre ser vi
en økning, hvor vi i mars har en økning på 2,2 %, i april på 1,5 % og i mai en økning på 2,4
%. Juni, juli og august har en økning på henholdsvis 2,6 %, 0,7 % og 1,4 %.

Korttidsfraværet er redusert med 0,5 %, mens langtidsfraværet har økt med 1,6 %.

Figur 1 – Utvikling sykefravær2. tertial 2018 vs. 2. tertial 2019

Endring på de ulike samhandlingsområdene:
2018 2019 Endring

Helse og omsorg: 8,7 % 10,3 % + 1,6 %
Oppvekst/kultur: 8,5 % 10,0 % + 1,5 %
Rådmannens stab: 4,8 % 10,5 % + 5,7 %
Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 9,6 % 9,0 % - 0,6 %

Eiendom, plan og samfunnsutvikling kan vise til en reduksjon i sykefraværet. Helse og
omsorg og Oppvekst og kultur har hatt en økning, det samme har Rådmannens stab.

Kommunen har kunnskap om hvorfor fraværet har økt og er høyt i enkelte avdelinger. Det
jobbes aktivt med dette, blant annet gjennom prosjektet «Prima Arbeidsklima», hvor
risikofaktorer som har sammenheng med arbeidsrelatert sykefravær blir kartlagt og jobbet
med for å redusere risiko for fravær. Fauske kommune har også høyt fokus på HMS-arbeidet
som et ledd i å forebygge arbeidsrelatert sykefravær og å utvikle helsefremmende
arbeidsplasser.

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug

2018 10,1 % 9,9 % 8,7 % 8,6 % 8,5 % 8,0 % 6,0 % 5,6 %

2019 9,2 % 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,9 % 10,6 % 6,7 % 7,0 %
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4.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Som beskrevet i økonomimelding 1/2019 finnes det ikke tilgjengelige reserver i form av 
disposisjonsfond til å dekke opp det forventede merforbruket for 2019. De 
budsjettreguleringer som foreslås er reguleringer som har til hensikt å minimere avviket 
mellom de enkelte kontogrupper i forhold til kjente endringer i forhold til opprinnelig budsjett, 
jf. tabell 10. 
 
Tabell 10 – Forslag til budsjettreguleringer drift 
 

 
 
 

5.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 
Trafikkprosjektet 
Trafikksikringsprosjektet er ferdigstilt innenfor budsjettramme. Det er søkt om, og fått, ekstra 
trafikksikkerhetsmidler for å lage «Kiss and ride» sone ved Fauske idrettshall. Prosjektet skal 
planlegges vinter 2020 til utførelse sommer 2020. 
 
Finneid skole – Uteområde 
Ferdigstilt oktober 2019. En god del utfordringer som er kommet ved grunnforhold, samt at 
det ble støtt på fjell som gjorde at det måtte sprenges betydelige masser for å få montert 
lekeapparat, trapper og så videre. Dette har medført en utgiftsøkning på i overkant av kr 
2 278 000. 
 
Farvikbekken 
Forventet oppstart våren 2020. NVE har godkjent å ta dette prosjektet som et 
investeringsprosjekt, og dekker inntil 80 % av utgiftene til gjennomføring. Tildelt 
budsjettramme fra kommunestyret vil være godt dekkende for prosjektet som egenandel, og 
sannsynligvis vil ikke hele investeringsbeløpet komme til anvendelse. Dette må vurderes 
nærmere når prosjekteringsfasen er gjennomført og prosjektet har vært ute på anbud. Det er 
forventet at det vil være millionbeløp i besparelser. 
 
Helsebygg Buen 
Ferdig 01.08.2019, prosjektet overlevert under investeringsrammen.  
 
 
 

D Premieavvik KLP Felles 5 200 000

K Pensjon drift enheter -5 200 000 

D Skatt på inntekt og formue 4 000 000        

D Inntekt havbruksfond 4 000 000        

K Rammetilskudd, inntektsutjevning -8 000 000       

K Ref. sykepenger -17 000 000    

D Lønn/vikarutgifter 17 000 000      

D Momskompensasjon 8 875 000        

K Momskompensasjon -8 875 000       
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Underetasje Helsetunet, ombygging 
Ferdigstilt 01.09.2019. Prosjektet kom i mål med et lite mindreforbruk. 
 
Erikstad barnehage inn i gamle Erikstad skole 
Ferdigstilt 01.10.2019. Gjennomført innenfor de økonomiske rammene som var satt av til 
prosjektet.  
 
Myrveien 15 
I utførelsesfase, forventes ferdigstilt 01.07.2020. Forventes gjennomført innenfor de 
økonomiske rammene som er satt av i prosjektet.  
 
Skytebane idrettshall 
Skytebanen er under prosjektering, dette prosjektet kan ikke starte opp før etter at 
Farvikbekken er ferdigstilt med geoteknisk sikring.  
 
Familiens hus 
Familiens hus er kommet i gang, men det har tatt lang tid i etterkant av oppstart ved at 
Arbeidstilsynet har 11 ukers behandlingstid på søknad i forhold til å få 
igangsettelsestillatelse. Byggestart med hovedombygging vil være november 2019. 
Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2020. Det fraflyttes da leide lokaler i Hellandgården og 
Diplomgården (delvis). PPT har allerede flyttet ut av Edvardsen-gården og inn i 
Administrasjonsbygget. 
 
Valnesfjord barnehage ombygging 
Prosjektet er i gang og tilbudsforespørsel vil bli lagt ut på Doffin i slutten av oktober 2019. 
 
Ombygging Vestmyra barnehage hvit 
Investeringsrammen for prosjektet er vedtatt overført til ytterligere ombygging av tidligere 
Erikstad skole til barnehage. 
 
Utskifting ventilasjonsanlegg Vestmyra barnehage rød 
Det er vedtatt i kommunestyret at prosjektet skal innarbeides i budsjett 2020.  
 
Etterarbeid Rådhuset 
Etter at prosjektet med innvendig rehabilitering av Rådhuset var avsluttet, har det påløpt en 
del oppussing. Dette er arbeider som ikke var med i prosjektet, og som da følgelig er tatt av 
ordinære driftsmidler. Dette utgjør rundt 300 timer for kommunens vedlikeholds-ansatte.  
 
Valnesfjord skole – juridisk etterspill 
Saken er inne i rettssystemet til behandling. Saken følges tett med fremdrift. Forventet 
behandlingstid vil være vinter 2020. 
 
 
VVA 
 
Prosjekter innenfor vannområdet 
 
Anlegging av ny tilførselsledning fra Kosmo–Bjørnbakkan 
Prosjektet startet opp september 2017 med en vedtatt investeringsramme på 8. mill. kr. 
Finansieres med eget låneopptak. Prosjektet er ferdigstilt innenfor vedtatt ramme. 
 
Rehabilitering vannledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Ny vannledning forventes å settes i 
drift i oktober/november 2019. Prosjektet finansieres innenfor årlig låneopptak av kr. 7 mill. 
Prosjektregnskap per 3. oktober viser 1,890 mill. kr.  
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Rehabilitering vannledning Symreveien 
Prosjektet startet uke 39. Forventes ferdig i løpet av første halvdel november 2019. 
Finansieres innenfor årlig låneopptak av 7 mill. kr.  
 
Rehabilitering vannledning Valnesfjord  
Ny overvannsledning Venset–Nes. Fullføres som høst/vinterarbeid 2019/20. 
Prosjektregnskap per 1. oktober viser 1,473 mill. kr.  
 
Ny tankvogn 
Ny tank m/pumpe som skal monteres på kommunens flerbruksbil er satt i bestilling. Utgift kr 
973 500. Tanken blir overlevert i uke 42. Finansieres innenfor årlig låneopptak 7 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 
Erikstad renseanlegg 
Kommunestyret har vedtatt igangsetting av nytt renseanlegg innenfor en investeringsramme 
på 57 mill. kr. Ervervelse av grunn fra Nordland fylkeskommune har tatt lenger tid enn antatt. 
Etter at tomten er fradelt må arealet omreguleres. Konkurranse for levering av prosessanlegg 
pågår. Etter at vinner er kåret vil konkurransegrunnlag for bygg bli utarbeidet. Forventet 
byggestart vår/sommer 2020. Prosjektregnskap per 3. oktober viser 0,914 mill. kr.  
 
Rehabilitering avløpsledning Bjørkveien/Gryttingveien 
Prosjektet ble startet i april 2018 og videreført i 2019. Nytt avløp og overvannsledning 
forventes å settes i drift oktober/november 2019. Prosjektet samkjøres med rehabilitering 
vann med oppstart april 2018. Ny avløpsledning forventes å settes i drift i løpet av 
oktober/november 2019. Prosjektregnskapet viser et resultat per 3. oktober på 1,938 mill. kr.  
 
Prosjekter innenfor gatelys 
Kommunestyret bevilget 0,8 mill. kr ekskl. mva. til å bytte ut gamle gatelysarmaturer som 
inneholder HQL-pærer (kvikksølv) med LED-lys. Bevilgningen rekker til å skifte ut 184 
armaturer. Arbeidet er utført innenfor kostnadsrammen. 
 
Trafikksikkerhetsmidler – gatelys Bremsebakken 
Det er montert 9 stk. nye LED-gatelys i Bremsebakken til Hauanbrua (skolevei). Prosjektet 
finansieres med tilskudd fra Staten med kr 273 400. Kommunens egenandel er kr 200 000. 
Prosjektet ble ferdigstilt 01.10.2019. Av den grunn er ikke regnskapet helt ajour. Prosjektet 
forventes å være innenfor tildelt investeringsramme.  
 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 
Asfaltering 
Kommunestyret bevilget 1,5 mill. kr inkl. mva. til nyasfaltering av kommunale veier Følgende 
veier ble prioritert ut fra vedtatt veiplan gjeldende for perioden 2018–2021: 

 Selbergveien 
 Skogveien 
 Vangsveien 
 Virumveien 
 Svenskveien 
 Oppigardsveien 

 
Arbeidet er fullført innenfor tildelt investeringsramme. 
 
Opprusting grusveier 
Kommunestyret bevilget 1,8 mill. kr inkl. mva. til opprusting av Vikaveien på Leivset. Arbeidet 
er utført innenfor tildelt investeringsramme. 
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Lagerveien 
Første del av prosjektet med å anlegge grovfylling fra Industriveien til Bergverksveien ble 
igangsatt vinteren 2018/19. Grovfyllingen av ca. 350 meter er utført. Sluttbefaring av del én 
av prosjektet ble utført 28. mars. For å fullføre prosjektet med å ferdigstille veien er anbefalt 
tid til forbelastning ca. seks måneder. Det vil bli fremmet sak til politisk behandling for å 
fullfinansiere prosjektet. 
 
Parkering Kvalhornet 
I vedtatt investeringsbudsjett er det bevilget kr 280 000 inkl. mva. som egenandel til å 
etablere parkeringsplass til Kvalhornet. Fauske kommune har søkt om statlig medvirkning og 
nødvendig tilrettelegging til å anlegge parkeringsplass for besøkende i området rundt 
Kvalhornet. Parkeringen vil knyttes til FV 531. Kommunen har søkt Staten om tilskudd på kr 
572 880. Bevilget tilskudd er kr 293 000. Søknaden fra kommunen viser til forventede utgifter 
på kr 572 880. Det ikke klart for å iverksette dette prosjektet da en av grunneierne foreløpig 
ikke har signert avtale for avståelse av grunn med kommunen.  
 
Moen bru 
I vedtatt investeringsbudsjett for 2019 inngår Moen bru med en investeringsramme på 
1 500 000 inkl. mva. Moen bru inngår på listen over bruer som er kontrollert av Safe Control 
som krever forholdsvis store vedlikeholdskostnader. Som en antatt mindre kostnadskrevende 
løsning er det foreslått at det ses på om det kan igangsettes tiltak ved å legge om den 
kommunale veien mot øst slik at bruen permanent stenges for biltrafikk. I dette tiltaket inngår 
regulering, ervervelse av grunn, anlegg av ny vei inkludert asfalt og eventuelt gatelys. Antatt 
utgift er kr 1 500 000 inkl. mva. I påvente av regulering av området er ikke arbeidet startet. 
 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2019 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2019 sammenlignet med 2018. 
 
Kommunens likviditet er som rådmannen har redegjort for tidligere, meget svak, og med en 
fortsatt negativ drift, forverres dette fra år til år. Ubrukte lånemidler har fungert som 
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driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 31.08.2019 var trekket på kassekreditten 128 mill. kr. 
 
Rådmannen har, for å styrke driftslikviditeten, i løpet av forsommeren solgt resterende 
portefølje i Pareto rentefond. Dette ga en forbedring i likviditeten på rundt 33 mill. kr.  
 
I september er rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette er 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 tas opp i løpet av januar 2020. Rammen settes ned 
til 140 mill. kr igjen senest ved utgangen av januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
Fauske kommune har i løpet av 2. tertial solgt seg helt ut av aktiv forvaltning. I den 
forbindelse ble det tilført 33,3 mill. kr til kommunenes driftslikviditet.  
 
Tabell 11 – Oversikt kapitalplasseringer 
 
Plassering 31.12.2018 Januar 2019 Februar 2019 Mars 2019 April 2019 Mai 2019 

Hjemfallsfond plassering Pareto 32 513 32 653 32 832 33 015 33 199 33 294 

 
 

6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 3 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 31. august 2019 
 

 
 
 
På rentemøtet 19. september 2019 besluttet Norges Bank å heve styringsrenta med 0,25 
prosentpoeng. Det betyr at styringsrenta nå ligger på 1,50 prosent. Sentralbanksjef Øystein 
Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå vurderes, så vil 
styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.  
 
 

Långiver/ rentetype Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter 
termin

Gjeldende 
rente

Rentetype / 
Type

Margin Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

3 mnd Nibor 425 057 000 398 692 553 2,2514%
KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 2,2200% Flytende 0,6000% 22.12.2042
KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 2,2200% Flytende 0,6000% 21.12.2043
KommunalBanken 148 850 000 138 421 010 2,2200% Flytende 0,6000% 28.02.2056
KLP Kommunekreditt 148 850 000 139 308 333 2,3100% Flytende 0,7000% 25.02.2056
Fastrente 707 760 635 499 258 550 1,9140%
KommunalBanken 277 744 635 112 179 480 1,9800% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031
KommunalBanken 47 540 000 42 191 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 153 300 000 136 053 660 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055
KommunalBanken 57 780 000 48 150 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042
KommunalBanken 171 396 000 160 683 750 1,8000% Fastrente 20.04.2020 24.04.2057
P.t. rente 382 039 000 323 470 257 2,2779%
KommunalBanken 72 800 000 52 118 230 2,2845% Flytende 0,0000% 16.07.2040
KommunalBanken 100 000 000 65 570 160 2,2306% Flytende 0,0000% 06.12.2030
KommunalBanken 81 882 500 80 327 780 2,3011% Flytende 0,0000% 04.06.2058
KLP 81 882 500 80 832 724 2,2505% Flytende 0,0000% 14.02.2058
KLP 45 474 000 44 621 363 2,3478% Flytende 0,0000% 19.12.2058
Total 1 514 856 635 1 221 421 360 2,1205%
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Figur 3 nedenfor viser prognosen for utviklingen i 3 måneders NIBOR i perioden 2020–2030  
 
Figur 3 – Prognose 3 måneders NIBOR 2020–2030 
 

 
 
 
 
 
Figur 4 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 4 viser er 41 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 500 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 59 %, ca. 720 mill. kr, er eksponert for rentehevinger 
på kort sikt. En renteheving på 0,5 prosentpoeng tilsvarer en årlig økning i renteutgiftene på 
3,6 mill. kr mens 1 prosentpoeng gir tilsvarende økning på 7,2 mill. kr. 
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