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ØKONOMIMELDING 1/2020 
 
 
Økonomimelding 1/2020 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.04.2020.  
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med 
forskrift og finansreglement. 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Årsprognose 2020  
 

 
 
Prognosen samlet for 2020 indikerer et merforbruk på 36 mill. kr. På driftssiden er det først 
og fremst Helse og omsorg som rapporterer betydelig merforbruk også etter 1. tertial 2020. 
Prognosen så langt i 2020 tilsier 17 mill. kr i merforbruk. Oppvekst og kultur rapporterer en 
prognose på 3 mill. kr i merforbruk. 
 
Drift av enhetene hadde et merforbruk på 30,7 mill. kr i 2019, mens det i 2018 var et 
merforbruk på enhetene på 17,4 mill. kr. Totalt for kommunen indikerer prognosen en 
forbedring i 2020 på rundt 10 mill. kr sammenlignet med endelig resultat for 2019. For 
detaljer rundt driften av enhetene vises det til kapittel 3.  
 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

T O T A L T -                      8 457 395          29 894 834        21 437 439        39 162 000        36 000 000        
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På fellesområdene utgjør særlig for lavt budsjettert pensjon et betydelig avvik i forhold til 
regnskap. Reduserte refusjoner for resurskrevende tjenester, lavere integreringstilskudd og 
stor inntektssvikt fra kvotekraft bidrar ytterligere til at forventet resultat blir betydelig svakere 
enn beregnet i budsjett. De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for 
skatteinntektene er vanskelig å estimere, men den siste prognosemodellene viser en 
mindreinntekt på skatt og ramme så langt i 2020. Totalt er prognosen for fellesområdene på 
16 mill. kr i merforbruk. 
 
Selv om prognosen totalt for kommunen er bedre sammenlignet med årsresultatet for 2019, 
er det fortsatt betydelig 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 ved utgangen av 1. 
tertial 2020, 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 2019, 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 ved at det ikke er mulig å ha avdragsutsettelser, samtidig som kravet til 
minimumsavdrag forventes å slå inn i form av ekstra avdragsbetaling. På den positive siden 
er rentene rekordlave lave akkurat nå, og det forventes derfor at det som er avsatt til renter 
og avdrag i budsjett vil være dekkende på denne posten. Videre ser vi at vi mister inntekter 
både innenfor integrering og ressurskrevende tjenester. Dette gjør at det er et betydelig 
behov for ytterligere utgiftskutt. I en periode fremover må det forventes at alle ikke-lovpålagte 
tjenester reduseres til et minimum, ikke fordi det ikke er gode tjenester, men fordi kommunen 
rett og slett ikke har råd til å levere dem. Det blir avgjørende å finne riktig nivå på de 
lovpålagte tjenestene, for Fauske kommune har ikke råd til å levere mer enn det loven krever 
i de kommende årene.  
 
 

1.2 Korona og kommunene 
 
Regjeringens tredje krisepakke ifb. korona 
I regjeringens tredje krisepakke som følge av koronapandemien er det en omtale av 
kommuneøkonomien. Omtalen tar utgangspunkt i Stortingets anmodningsvedtak om å 
kompensere kommunene og fylkeskommunene for urimelige virkninger av skattesvikt, 
inntektsbortfall og merutgifter i forbindelse med håndteringen av smittesituasjonen og endret 
økonomisk utvikling. Regjeringen viser videre til at de økonomiske konsekvensene for 
kommunesektoren av virusutbruddet vil bli betydelige, men at det per nå ikke er mulig å 
tallfeste konsekvensene. Regjeringen varslet derfor at de i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett 2020 kommer tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de 
økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet, og vil fremme forslag 
til ytterligere tiltak for kommunene.  
 
I krisepakken bekreftes det at staten legger opp til å kompensere kommunene og private 
barnehager/SFO/offentlig finansierte skoler for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling ved 
stengning av barnehager og skolefritidsordningen (SFO) som følge av virusutbruddet. 
Regjeringen legger ikke opp til å kompensere for bortfall av kostpenger, og viser til at dette i 
hovedsak er utgifter som bortfaller ved stenging.  
 
KS har laget et anslag for hva koronapandemien vil kunne betyr for kommuneøkonomien, og 
disse viser at kommunene vil få inntektstap eller økte utgifter i størrelsesorden 14–19 
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milliarder kr. Usikkerheten knyttet til beregningene er stor, og den gjelder langs mange 
dimensjoner. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en rekke forutsetninger. Varigheten av 
de strengeste smitteverntiltakene er et eksempel. Her er det lagt til grunn at disse blir 
opprettholdt i to måneder, og at det deretter blir en gradvis tilbakevending til det normale. Et 
annet forløp vil gi helt andre anslag for de kommunaløkonomiske konsekvensene. 
 
I analysen KS har laget anslås det at skatteinntektene for kommunene vil reduseres med i 
størrelsesorden 5,3–6,7 mrd. kroner, en svikt KS har store forventninger om blir kompensert 
fra staten med de signaler Stortinget har gitt. For Fauske kommune vil en reduksjon i 
kommunenes samlede skatteinntekter med 5,3 mrd. kr, utgjøre en nedgang på 9,1 mill. kr i 
skatt og inntektsutjevning. Blir reduksjonen i kommunenes samlede skatteinntekter på 6,7 
mrd. kr, vil Fauske kommune få reduserte skatteinntekter og inntektsutjevning med til 
sammen 11,5 mill. kr. 
 
Som en oppfølging av løftet om at kommunene skal kompenseres for virkningen av 
skattesvikt og inntektsbortfall vedtok Stortinget å øke kommunenes rammetilskudd med 3,9 
mrd. kr, der 3,75 mrd. kroner vil bli fordelt til kommunene etter den kommunale 
inntektsnøkkelen. KS har forstått dette vedtaket slik at bevilgningen vil bli fordelt med 
utgangspunkt i kommunenes kostnadsindeks i utgiftsutjevningen, og dette er for øvrig den 
samme fordelingsmekanismen som ble benyttet ved tilleggsbevilgningene til kommunene 
under finanskrisen i 2008/2009. Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av 
dette vedtaket. 
 
Resterende 150 mill. kr av økningen i rammetilskuddet kommer som økning i 
skjønnstilskuddet. Bevilgningen skal bidra til dekning av kommunenes utgifter til uforutsette 
hendelser knyttet til virusutbruddet, og til kommuner som har blitt rammet særskilt hardt av 
de samfunnsmessige konsekvensene av virusutbruddet. Dette kommer i tillegg til de 250 
mill. kr i økt skjønnsramme til kommunene som Stortinget bevilget tidligere i mars. 
Fylkesmannen har fått i oppdrag å fordele de ca. 9 mill. kr som da ble tildelt Nordland fylke, 
og Fylkesmannen vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette så snart det er 
avklart hvordan midlene bør fordeles. Fauske kommune har opprettet et eget 
prosjektnummer for ekstra utgifter knyttet til koronavirusutbruddet, og fører alle slike utgifter 
på samme prosjektnummer. Ved utgangen av april var det bokført 1,9 mill. kr på korona-
prosjektet.  
 
 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 
I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i 
kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 
1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnstilskudd). 
Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens 
skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. 
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. 
kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger 
på dette anslaget fra Finansdepartementet.  
 
Regjeringen foreslår ingen ny generell kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-
19 i RNB, men det fremmes forslag om økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til 
pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom økt rammetilskudd begrunnet i behovet 
for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er foreslått tildelt kommunene med en 
særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å innarbeide denne bevilgningen i 
prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder øremerkede bevilgninger som ikke er en 
del av prognosemodellen. 
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Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt 
med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen: 

 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 
listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020. 

 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger 
fra 1. mai 2020. 

 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er 
utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020). 

 
 
Krisepakke korona 29. mai 2020 
Regjeringen har 29.05.2020 lagt fram en ny krisepakke, Prop 127 S (2019 – 2020) som følge 
av koronavirusutbruddet der flere av tiltakene har direkte eller indirekte betydning for 
kommuneøkonomien. Hovedinnholdet i proposisjonen oppsummeres nedenfor. 
 
Det foreslås å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler mv. og å øke den 
skattefrie fordelen ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet. Forslagene anslås samlet 
å redusere kommunenes inntekter fra formues- og inntektsskatt med om lag 550 mill. kroner i 
2020. For å kompensere for bortfallet av skatteinntekter foreslås at post 60 Innbyggertilskudd 
økes tilsvarende, dvs. med 550 mill. kroner. Det sies ikke noe konkret i proposisjonen om 
hvordan økningen i rammetilskuddet vil bli fordelt. Det tas likevel sikte på å komme med en 
oppdatert prognosemodell så snart Stortinget har gjort sitt vedtak, der endring i skatteanslag 
og økt innbyggertilskudd er innarbeidet. Det vil da bli benyttet skattenivå per innbygger etter 
inntektsutjevning i 2019 som fordelingsgrunnlag, med mindre noe annet følger av Stortingets 
vedtak. Dette da det må antas at departementet vil søke å benytte en fordelingsnøkkel som 
best mulig kompenserer faktisk skattetap i den enkelte kommune. 
 
Skjønnsrammen for kommuner økes samlet med 500 mill. kr, og økningen er relatert til to 
saker: 

 Flom: Det er varslet stor flom i mange deler av landet våren 2020 og det vil trolig 
likevel være behov for å kompensere kommunene for utgifter til gjenoppbygging av 
kritisk kommunal infrastruktur som følge av naturskade. Regjeringen foreslår derfor å 
øke bevilgningen til skjønnsmidler med 100 mill. kr. Det er i tillegg foreslått en økning i 
øremerket tilskudd knyttet til flom og skredforebygging, jf. nærmere omtale nedenfor. 

 Smittevern: For å dekke utgifter til smittevern i kommunene foreslås det avsatt 400 
mill. kr i Prop 127 S. Midlene, som fordeles av fylkesmennene, skal gå til kommuner 
med særlig store utgifter til smittevern, for eksempel innenfor omsorgstjenesten, 
barnehage eller skole. I tilknytning til smittevern kan det også legges til at det under 
bevilgningene til regionale helseforetakene vises til at disse foretar innkjøp av 
smittevernutstyr og beredskapslagring av legemidler som omfatter både den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det anslås at 
smittevernutstyr tilsvarende om lag 800 mill. kr, som en midlertidig ordning i 2020, 
fordeles uten krav om betaling til kommunene. 

 
Krisepakken inneholder diverse øremerkede tilskudd:  

 Tilskudd til fylkeskommunenes arbeid med mobiliserende og kvalifiserende 
næringsutvikling til kommuner som er særlig hardt rammet av arbeidsledighet som 
følge av virusutbruddet. 

 Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg (omtale i eget avsnitt nedenfor). 
 Tilskudd til fredede og verneverdige kirkebygg fra før 1850.  
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 Tilskudd til utredning, planlegging og gjennomføring av fysiske sikringstiltak mot flom 
og skred. Tiltakene vil sikre boliger, skoler, barnehager, sykehus, industribygg og 
infrastruktur mv. 

 Økt bevilgning til ordningen Klimasats som skal fremme klimatiltak i kommuner og 
fylkeskommuner ved å støtte prosjekter som bidrar til reduserte utslipp av 
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. 

 Bevilgningen til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenesten styrkes.  
 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere ved økt bevilgning til økt bruk av 

forlenget introduksjonsprogram for deltagere som er i sluttfasen av programmet, 
bevilgningen til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås økt slik at tiden for 
personer som avslutter sin rett og plikt til opplæring i 2020 kan utvides med inntil 6 
måneder, samt økt bevilgning til Jobbsjansen som er tiltak rettet mot hjemmeværende 
kvinner med innvandrerbakgrunn.  

 
Belastningen på kommuneøkonomien som følge av koronavirusutbruddet er ikke fullt ut 
kompensert i det krisepakkene som er kommet så langt. I proposisjonen heter det bl.a.: 
«Regjeringen vil arbeide videre med å analysere og vurdere de økonomiske konsekvensene 
av virusutbruddet for kommunesektoren og vurdere hvordan kommunesektoren kan 
kompenseres for eventuelle ytterligere virkninger av virusutbruddet. Det vil blant annet bli 
nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS som skal gi 
faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene som virusutbruddet har hatt for 
kommunesektoren.» 
 
 
Vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg 
Regjeringen foreslår at det bevilges 2,5 mrd. kroner i et øremerket tilskudd til kommunene til 
vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg og anlegg. Formålet med bevilgningen er 
raskt å kunne stimulere sysselsettingen innen bygg- og anleggssektoren, og det vil bidra til å 
redusere vedlikeholdsetterslepet i kommunene. Bevilgningen er et engangstilskudd for 2020. 
 
Regjeringen foreslår at tilskuddet gis til kommunene uten forutgående søknadsbehandling. 
Av tilskuddet foreslås 2 mrd. kroner fordelt etter innbyggertall, mens resterende 500 mill. 
kroner fordeles til kommuner med særlig høy arbeidsledighet. 
 
Følgende retningslinjer stilles opp for anvendelsen av tilskuddet i proposisjonen: 

 Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av 
kommunale bygg og anlegg. Det kan også benyttes til tilsvarende tiltak som hører inn 
under kirkelig fellesråd, til mindre investeringer i nybygg/nyanlegg og til tiltak for 
tilrettelegging for besøk i sykehjem.  

 Midlene skal brukes til prosjekter og tiltak som kommer i tillegg til allerede vedtatte 
prosjekter i kommunens opprinnelige, vedtatte årsbudsjetter for 2020.  

 Prosjektene må være satt i gang i løpet av 2020.  
 Det vil ikke stilles krav om kommunal egenandel på prosjektene som finansieres med 

tilskuddet.  
 Revisor må attestere på at midlene har blitt brukt i tråd med forutsetningene.  
 Ubrukte midler som følge av at tiltak ikke har blitt brukt i tråd med kriteriene, må 

tilbakebetales.  
 Det legges opp til en særskilt rapportering om bruken av midlene til våren 2021. 

 
Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme nærmere presiseringer når tilskuddet blir 
utbetalt. 
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2.0 Fellesområder 
 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2020  
 

 
 

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 for 2020 er det lagt inn 
en forventning om 4 mill. kr høyere skatteinngang enn hva som ligger i disse modellene. 
Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år der det har vist seg at summen av skatt, 
rammetilskudd og inntektsutjevningen blir høyere enn det prognosemodellen etter 
statsbudsjettet har vist. Som følge av koronavirusutbruddet forventes det dessverre 
skattesvikt, slik at forutsetningen som er lagt til grunn i budsjettet ikke lenger er like realistisk.  
 
I forkant av revidert nasjonalbudsjett (RNB) har Stortinget bevilget 5,15 mrd. kr i 
kompensasjon til kommunene som følge av covid-19 (3,75 mrd. kr i generell kompensasjon, 
1 mrd. kr for inntektsbortfall i skole og barnehage og 0,4 mrd. kr i skjønnstilskudd). 
Bevilgningene på 3,75 og 1 mrd. kroner er innarbeidet i ny prognosemodell, mens 
skjønnsbevilgningen er innarbeidet med de beløpene som er utbetalt fra fylkesmennene. 
Fauske kommune har fått utbetalt 6,775 mill. kr som følge av dette vedtaket. 
 
Overføringen for kompensasjon av bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO dekker 
ikke fullt ut kommunens inntektsbortfall etter at kompensasjon er utbetalt til de private 
barnehagene iht. retningslinjene. Fauske kommune fikk i alt overført 1,552 mill. kr, og av 
dette er 0,89 mill. kr overført til de private barnehagene.  
 
Anslaget for skatt på inntekt og formue er i RNB 2020 redusert med 4,0 mrd. kr til 168,3 mrd. 
kr, som i hovedsak antas å være en følge av covid-19 pandemien. Prognosemodellen bygger 
på dette anslaget fra Finansdepartementet. Regjeringen foreslo ingen ny generell 
kompensasjon til kommunesektoren knyttet til covid-19 i RNB, men det fremmes forslag om 
økte bevilgninger på 620 mill. kr knyttet til pandemien. Av disse kommer 150 mill. kr gjennom 
økt rammetilskudd begrunnet i behovet for tiltak rettet mot sårbare barn og unge. Midlene er 
foreslått tildelt kommunene med en særskilt fordeling, og det har derfor ikke vært mulig å 
innarbeide denne bevilgningen i prognosemodellen. Resterende 470 mill. kr gjelder 
øremerkede bevilgninger som ikke er en del av prognosemodellen. 
 
Som følge av oppgaveendringer, nytt avtaleverk etc. foreslås rammetilskuddet i 2020 økt 
med 732 mill. kr som fordeler seg slik og er innarbeidet i prognosemodellen: 

 233,3 mill. kr knyttet til innføring av knekkpunkt på 1 000 
listepasientinnbyggere i basistilskuddet til fastleger fra 01.05.2020. 

 33,3 mill. kr knyttet til at det etableres et grunntilskudd i tilskuddet til fastleger 
fra 1. mai 2020. 

 5 mill. kr (halvårseffekt) knyttet til innføring av lovregler om psykososialt 
barnehagemiljø og internkontroll i barnehagene.  

 460,3 mill. kr som følge av at overføring av skatteoppkrevingen til staten er 
utsatt til 01.11.2020 (reversering av uttrekk i statsbudsjettet 2020). 

 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

7 Fellesområder

Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        

Sum område: 7 Fellesområder 576 202 028-      197 857 342-      186 129 588-      11 727 754        560 202 028-      16 000 000        



 

7 
 

De økonomiske langtidseffektene koronapandemien vil få for skatteinntektene er vanskelig å 
estimere, men den siste prognosemodellene viser en mindreinntekt på skatt og ramme på 
2,2 mill. kr så langt i 2020. Dette forventes å endre seg i løpet av høsten 2020, og det knytter 
seg stor usikkerhet til hvor stor andel av den forventede skattesvikten som vil bli kompensert 
fra staten.  
 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli ca. 
1,5 mill. kr høyere enn budsjett i 2020. 
 
 
Utbytte  
Utbytte er budsjettert til 5 mill. kr i 2020. Utbytte er ikke endelig fastsatt ennå.  
 
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli ca. 0,3 mill. kr lavere enn budsjett.  
 
 
Kvotekraft 
Strømprisen har stupt siden høsten 2019 og er nå på rekordlave nivåer historisk sett. Det 
forventes derfor en mindreinntekt på salg av kvotekraft på ca. 4 mill. kr i 2020.  
 
 
Refusjon ressurskrevende tjenester 
Inntekt forventes å bli noe lavere enn budsjett. Den forventede inntektssvikten er foreløpig 
beregnet til ca. 1,2 mill. kr. Dette skyldes at minst to brukere fra 2019 faller ut av ordningen. 
Om det kommer nye brukere inn i ordningen er det for tidlig på året til å si noe om.  
 
 
Integreringstilskudd 
I budsjettet er det lagt inn en forventet inntekt på integreringstilskudd på 14,3 mill. kr. Om 
budsjettmålet nås avhenger av hvor mange som bosettes i løpet av 2020. Dersom vi bosetter 
10 får vi ca. 0,55 mill. kr mindre i tilskudd enn budsjettert. Årsaken er i hovedsak at vi ikke 
fikk bosatt 10 personer i 2019, som var en del av beregningen for 2020. Vi bosatte 8 
personer i 2019. 
 
 

2.2 Andre fellesområder 
 
Tilskudd til private barnehager 
Det forventes en mindreutgift på ca. 2 mill. kr i 2020 ift. budsjett. 
 
 
Rente- og avdragsutgifter 
Renter og avdrag forventes å bli i tråd med budsjett samlet sett.  
 
 
Pensjonskostnader  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første 
prognose for 2020 kom høsten 2019. Nye prognoser er presentert i februar (SPK) og april 
(KLP) 2020, men disse kan igjen endre seg i løpet av høsten 2020. Det er imidlertid skjedd 
en feil ved budsjetteringen av pensjonskostnader for 2020. Effekten av premieavviket er ikke 
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riktig behandlet. Dette medfører at samlet pensjonskostnad er budsjettert med ca. 13,6 mill. 
kr for lavt.  
 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 
 

 
 
 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter 
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2020 
 

 
 
 

Budsjett 2020 Ny prognose Endring

PENSJON KLP FELLESORDNNING 47 659 235          50 567 756        2 908 521          

PENSJONSINNSKUDD LÆRERE SPK 9 481 425            8 505 628           -975 797            

PREMIEAVVIK PENSJON KLP 34 585 902-          -24 057 874       10 528 028        

AMORTISERING AV PREMIEAVVIK KLP 12 126 899          12 356 235        229 336             

PREMIEAVVIK SPK 3 554 483-            -2 648 810         905 673             

PENSJONSPREMIE AFP 108 171                -                      -108 171            

PENSJON SYKEPLEIERE KLP 8 882 995            9 126 074           243 079             

AMORTISERING PREMIEAVVIK SPK 81 529-                  -173 498            -91 969              

T O T A L T 40 036 811           53 675 511        13 638 700        

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        

T O T A L T -                      8 457 395          29 894 834        21 437 439        39 162 000        20 000 000        
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Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet. 
Som tabellen viser er det innenfor hjemmetjeneste, institusjon og barnehage de største 
utfordringene ligger.  
 

 

3.1 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk og prognose per 1. tertial 2020 for Oppvekst og kultur 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet oppvekst og kultur kan for 1. tertial i 2020 vise til et regnskapsmessig 
forbruk som er 8,35 millioner kroner lavere enn for samme periode i 2019, selv uten fratrekk 
for årlig lønns- og prisvekst. Dette har i hovedsak sammenheng med endret skolestruktur, 
samt god ressurs- og budsjettdisiplin på enhetene. 
 
Etter første tertial 2020 er mindreforbruket mellom periodisert budsjett og regnskap på ca. 
3,1 mill. kr. Det er et bedre utgangspunkt for resten av året enn på samme tid i fjor, men 
samtidig ikke et nøyaktig bilde for den nåværende økonomiske situasjonen for området. 
Mange inntekter og utgifter gjennom året følger ikke en månedlig periodisering og gir derfor 
ulikt utslag på bunnlinja gjennom året. 
 
På samme tid er det flere usikkerhetsfaktorer som preger driften i år enn for tidligere år. 
Korona-pandemien har hatt, og vil fortsatt ha, stor innvirkning på både utgifts- og 
inntektssiden for samhandlingsområdet. I hvilken grad dette kompenseres fra statlig hold, 
eller gjennom økte inntekter i andre og tredje tertial er det umulig å si noe sikkert om. Det 
gjør prognosesettingen særdeles usikker. Det vil også være usikkerhet knyttet til effekten og 
gevinsten av alle tiltak som er vedtatt og som gjennomføres fortløpende. 
 
Estimert årsprognose for samhandlingsområdet anslås foreløpig til ca. 3 mill. kr i merforbruk. 
Det jobbes over hele linja med en reduksjon av dette for de siste 8 månedene. 
 
 

3.1.1 Skole 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Vurdert årsprognose for grunnskole forventes å være i balanse. Det foreligger likevel 
utfordringer som kan ha betydning for resultatet. Regnskap per april viser mindre inntekter 
knyttet til foreldrebetaling SFO, og det sees i sammenheng med tapte inntekter pga. korona-
pandemien, samt færre barn som benytter SFO-tilbudet sett opp mot budsjett. Det er mange 
som sier opp og/eller reduserer SFO-plassen i løpet av vårhalvåret, noe som påvirker både 
inntektene til kommunen samt utgiftene til bemanning. Det er vanskelig å redusere allerede 
tilsatt bemanning tilsvarende, og erfaring viser at barnetallet på SFO øker igjen ved oppstart 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

4 Oppvekst og kultur

Skole 132 771 966      48 073 264        43 786 642        4 286 622-          132 771 966      -                      

Barnehage 35 480 579        12 939 477        12 186 654        752 823-             38 842 579        3 000 000          

Barne og familie 38 698 244        13 116 146        13 248 163        132 017             38 998 244        -                      

Kultur 12 934 633        4 535 941          6 296 333          1 760 393          13 434 633        -                      

Oppvekst og kultur Felles 1 111 864          396 518             412 959             16 441               1 111 864          -                      

Sum område: 4 Oppvekst og kultur 220 997 286      79 061 346        75 930 751        3 130 595-          225 159 286      3 000 000          
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av nytt skoleår. Sykefraværet i skole ligger fortsatt høyt og generer behov for vikar, det 
samme gjelder lærere på videreutdanning.  
 
Reduksjon i antall årsverk i skole fra august 2020 vil føre til mindre voksentetthet på skolene. 
Det kan medføre et økt behov for å dekke opp spesielle situasjoner rundt enkeltelever og 
grupper som det ikke er dekning for i budsjettet.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Vakanse Newtonlærer 8 måneder  Stilling som newtonlærer står vakant til 

oktober 2020.  
Reduksjon pedagog- og assistentstillinger 11,7 
årsverk fra 01.08.2020 

Nedtrekk i antall stillinger til skole er 
justert gjennom 
ressurstildelingsmodellen for skole. 
Nedtrekket er tatt inn gjennom naturlig 
avgang og permisjoner.  

Økt inntekt/reduserte utgifter SFO 
(selvkostprinsipp)  

Det er færre barn som benytter SFO 
enn antall lagt til grunn i budsjett, det 
har dermed ikke vært mulig å hente ut 
effekt i endring av oppholdsbetaling fra 
01.01.2020.  

 
 Alternativt skoletilbud: I K-sak 23/19 ble det vedtatt opprettet alternativt 

grunnskoletilbud for ca. 8 elever fra skoleåret 2020-21 i Fauske. Jf. vedtaket skulle 
tilbudet finansieres i budsjett 2020. Rådmannen fant ikke økonomisk dekning for 
finansiering av tilbudet i forslag til årsbudsjett for 2020. Tiltaket ble heller ikke vedtatt 
finansiert gjennom politiske endringer av rådmannens forslag.  

 
 

3.1.2 Barnehage 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Barnehagene og fellesområdet for barnehagene skal i utgangspunktet gå i balanse ved 
ordinær drift. Utfordringen ligger i at effekten av tiltaket med reduksjon av avdeling ved 
Valnesfjord barnehage ikke kan realiseres. Det vil påløpe driftsutgifter (lønn) som ikke er 
budsjettert. Konsekvensen er at prognosen for enheten må settes til et merforbruk på inntil 
0,5 mill. kr. 
 
Det er i forarbeidet med økonomimelding 1 og ved systematisk regnskapskontroll iverksatt i 
2020 avdekket en budsjettert inntekt som er høyere enn det som kan forventes i løpet av 
året. Samlet sett har enhet barnehage budsjettert med 2,4 mill. kr for mye i inntekt. Et så 
stort beløp vil vanskelig kunne dekkes inn over året. Prognosen for barnehage samlet 
forventes å bli et merforbruk på 3 mill. kr i 2020.  
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
 Tiltak Status implementering 
Vestmyra barnehage – reduksjon med 1 avdeling Barnehagen reduserer med 1 avdeling. 

Det forventes at de ansatte må beholdes 
for å kunne gi tilbud til barn som utredes 
om spesialpedagogisk hjelp.  

Valnesfjord barnehage – reduksjon med 1 
avdeling 

Barnehagen kan ikke redusere 
kapasiteten pga. at hovedopptaket til 
barnehagene var større enn forventet. 

Effekt av tiltak 1 og 2 i tilskudd private 
barnehager 

Tilskudd til private barnehager vil bli noe 
redusert ved at Vestmyra barnehage 
reduserer ordinær drift. Ressurs til barn 
med spesialpedagogisk hjelp har ikke 
betydning for regnskapstallene som 
ligger til grunn for beregning av tilskudd 
til private barnehager. 

 
 

3.1.3 Integrering 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Regnskapet viser et avvik i utbetaling av integreringstilskudd, der det er utbetalt lavere 
tilskudd enn budsjettert. Fauske kommune har utgifter til kjøp av grunnskoleplass for voksne 
til Bodø kommune. Bakgrunnen er lavt elevtall i Fauske kommune, og opprettelse av eget 
tilbud i Fauske ville generert økte utgifter. Regnskapet viser noe økte utgifter til fastlønn for 
årets 4 første måneder for voksenopplæringen. Fra august 2020 vil voksenopplæringen 
redusere med én klasse, fra tre til to klasser. Dette er vedtatt i budsjett for 2020.  
 
Fauske kommune har fortsatt forpliktelser knyttet til husleieavtaler inngått ved 
flyktningestrømmen for en del år tilbake. Det arbeides aktivt med avslutning av leieforhold i 
de tilfeller kontraktene gir åpning for det.   
 
Det er forventet at integreringsavdelingen skal gå i balanse for 2020. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Ingen tiltak i budsjett 2020. 
 
 

3.1.4 Barn og familie 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Prognose for Barne- og familieenheten er at man skal gå i balanse på ordinær drift, men det 
kan bli en utfordring at Familiens hus ikke er klar til innflytting som planlagt. Det vil påløpe 3–
4 måneder med driftsutgifter (husleie, renhold og energi) som ikke er budsjettert. Enheten vil 
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ha vakanse i enhetslederstillingen i årets siste 6 mnd. Reduserte lønnsutgifter vil 
kompensere for tiltaket. Prognosen for enheten settes dermed til balanse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Implementering 
Akuttberedskap barnevern  
(ressurs avspasering) Implementert. 
Permisjon 20% saksbehandler PPT Implementert. 
Nedtrekk PPT Vil bli implementert fra juli med forventet 

effekt. 
Barnevern – redusert driftsutgifter ved flytting til 
Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
desember/januar og ikke høsten. 

Familiesenter – reduserte driftsutgifter ved 
flytting til Familiens hus 

Vil ikke bli implementert som planlagt fordi 
innflytting i Familiens hus er utsatt til 
desember/januar og ikke høsten. 

 
 
3.1.5 Kultur 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Korona-stenging av badeanlegg, idrettsanlegg og kino har medført store uforutsette 
endringer i driftsgrunnlaget for enheten. Bortfall av inntekter pga. korona-pandemien er 
kalkulert til kr 750.000 (årseffekt). Dette medfører også noe mindre driftsutgifter per 30.04. på 
kr 120.000. 
 
Enhet Kultur ligger foreløpig an til et merforbruk for 2020. Forutsatt at resten av driftsåret går 
tilnærmet som normalt kan dette tas inn gjennom økte inntekter i årets siste 8 mnd., og 
foreløpig prognose sier dermed balanse for 2020. Hvis korona pandemien gir begrensninger 
gjennom større del av året kan enheten tape ytterligere inntekter og gå mot et merforbruk. 
 
Bruken av vikarer må reduseres så langt det er mulig innenfor dagens driftsrammer/-volum. 
Fauske kino programmerer for flere store filmer som vil gi økte inntekter, forutsatt at det fra 
statlig hold gis tillatelse til bruk av alle stoler i salen. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon 20 % stilling i biblioteket Implementert (helårseffekt). 
Fauske kino - økte billettpriser Implementert (helårseffekt). 
Fauske kulturskole - økte brukerbetalinger Implementert (helårseffekt). 

Fauskebadet - endret driftsmodell 
Vil bli implementert i forbindelse med 
ferieavvikling. 

Sulitjelma Bad Implementert. Badet er stengt per 1. mai. 
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3.2 Helse og omsorg 
 
Tabell 6 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Helse og omsorg 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Helse og omsorg vil i 2020 styre mot et merforbruk på 17 mill. kr. Mye 
av merforbruket skyldes manglende kapasitet til rask gevinstrealisering av endringer. Mye av 
administrativ- og lederkapasitet går med til å håndtere uforutsette hendelser, dermed 
forsinkes arbeidet med å sørge for at innsparinger og gevinster av omstillingsarbeidet 
realiseres i tilstrekkelig tempo. Det er særlig Hjemmetjenesten og Demensavdelingen som 
bidrar til merforbruket. Disse to avdelingen står for 17 mill. kr alene. Ved begge avdelingene 
er det iverksatt tiltak for å redusere merforbruket. I hele Pleie og omsorg vil vi fram til 
september i år redusere driften med 19 årsverk, noe som tilsvarer en helårseffekt på rundt 13 
millioner kroner. Det vil fortsatt være behov for enten å tilføre sektoren midler, eventuelt 
ytterligere dra ned tjenestene både kvantitativt og kvalitativt. Samhandlingsområdet er per 
mars 2020, foruten drift i Paviljong 7, ferdig med den planlagte restruktureringen som 
kommer til å gi betydelige innsparinger i årene som kommer. I den planlagte neste fase vil en 
søke å optimalisere driften ytterligere både i forhold til innhold i tjenestene, prosessene rundt 
tildeling av tjenestene og utnyttelse av kapasitet. Samhandlingsområdet vil samtidig lukke 
avvik i områdene der det er påvist uforsvarlig drift av Fylkesmannen i Nordland med flere 
andre tilsyn. 
 
Fauske kommune har søkt om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av 
omsorgstjenestene. Søknaden er innvilget og vil bli behandlet i egen sak. 
 
 

3.2.1 Institusjon 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Institusjon består av:  

 Helsetunet 1 – 30 somatiske langtidsplasser. 
 Helsetunet 2 – 38 langtidsplasser til personer med demens og 2 avlastningsplasser til 

personer med demens. 
 Moveien – 10 langtidsplasser somatikk og 2 avlastningsplasser somatikk. Stengt 

medio mars 2020.  
 
Helsetunet 1, somatisk avdeling, drifter i henhold til plan og vedtatt budsjett innenfor sine 
rammer. Avdelingen er tilfredsstillende bemannet med lite fravær, og vil gå i balanse ved 
årets slutt. 
 
Helsetunet 2, demensavdeling, har et merforbruk innenfor både faste og variable 
lønnsutgifter. Noe skyldes nødvendigheten av å sette inn ekstra ressurser på 
enkeltpasienter. Demensavdeling har økt sin kapasitet i antall senger. En analyse av mulige 
aktivitetsbaserte inntekter viser en underfinansiering av avdelingen på ca. 4,5 mill. kr. I tillegg 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles 12 777 953        4 415 425          5 439 282          1 023 857          14 777 953        -                      

Institusjon 74 464 738        27 556 844        29 035 208        1 478 364          80 464 738        6 000 000          

Hjemmetjenesten 99 902 612        35 738 896        39 809 898        4 071 002          109 902 612      10 000 000        

Fauske storkjøkken 3 015 227          1 078 922          1 566 555          487 632             3 015 227          -                      

Helse 47 017 417        16 665 860        18 569 598        1 903 739          48 017 417        1 000 000          

NAV 23 575 478        8 036 763          7 998 211          38 553-               23 575 478        -                      

Sum område: 5 Helse og omsorg 260 753 425      93 492 711        102 418 752      8 926 041          279 753 425      17 000 000        
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er lokalitetene avdelingen driver innenfor ikke optimale for dagens driftsform, 
pasientproblematikk og krav til effektiv og god drift. Det mangler implementering av 
trygghetsteknologi og alarmsystemer på 14 av pasientrommene i avdelingen.  
 
Demensavdelingen vil uten tiltak ha et merforbruk på 6 mill. kr. Analysen som er gjort i 
forbindelse med statlig finansiering av omsorgstjenestene viser at avdelingen vil bli tilført 4,5 
mill. kr i aktivitetsbasert tilskudd i ordningen sett i forhold til budsjett 2020. Det er rimelig å 
anta at avdelingen er underfinansiert samt at pleiefaktor er lav i forhold til pasientgruppen.  
 
Foruten å søke å fremskynde implementering av velferdsteknologi i hele arealet til 
avdelingen er det tre tiltak som kan bidra til å balansere driften ved demensavdelingen: 

1. Legge ned 5 plasser. 
2. Overføre 2 avlastningsplasser til Korttidsavdelingen uten tilførsel av ressurser til 

Korttidsavdelingen. Legge ned 3 plasser ved demensavdelingen. 
3. Overføre midler fra andre sektorer i størrelsesorden 4,5 millioner kroner. 

 
Nedleggelse av plasser vil innebære en svært krevende situasjon for demente i Fauske 
kommune. Kommunen ligger på grensen til underdekning av plasser for heldøgns omsorg 
sett i lys av antall innbyggere over 80 år. Spesielt gjelder dette tilbudet både til 
hjemmeboende og pasienter med langtidsplass som er diagnostisert med en 
demenssykdom. 
 
Kommunestyret har vedtatt at den gjennomsnittlige stillingsstørrelse på ansatte med 
deltidsstillinger skal økes i Fauske kommune. Økt stillingsstørrelse må også ses i 
sammenheng med når arbeidsgiver har behov for bemanning. Turnusarbeid med en 
tradisjon med å arbeide hver tredje helg innebærer mindre stillinger. For å bøte på dette har 
partene inngått en avtale om en noe forhøyet kompensasjon for ansatte som arbeider mer av 
arbeidstiden sin lørdag og søndag enn hva som er vanlig i sektoren. Dette har en utgift, men 
avtalen reduserer bruk av vikarbyrå betydelig samt at lønnsmidler går til egne ansatte og ikke 
variabel arbeidskraft. 
 
Utgifter til kost, medikamenter og medisinsk forbruksmateriell har økt mer enn 
forutsetningene i budsjettet. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Utsatt oppstart utvidet døgnavlastningstilbud Moveien stengt mars 2020. 

 
 

3.2.2 Hjemmetjenesten 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Hjemmetjenesten er under store endringer både i forhold til organisering, arbeidsutførelse og 
hvilke tjenester som skal leveres. Siden våren 2019 er avdelingen driftet under svært usikre 
og lite forutsigbare forhold og med dårlige arbeidsbetingelser for å kunne realisere krav og 
forventninger om økt effektivisering og heving av kvalitet i tjenestene. Blant annet er to 
avdelinger slått sammen til en. Arbeidstilsynet har stengt lokalitetene til tjenesten og 
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avdelingen har gjennomført betydelige organisatoriske endringer de siste 12 månedene i den 
hensikt å etablere en mer effektiv tjeneste. 
 
Hjemmetjenesten er blant annen sammen med NAV det siste sikkerhetsnettet i 
velferdsstaten. Når andre tjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten endrer tilbudet 
sitt fanges dette ofte opp i de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg til endringer i sine egne 
tjenester er hjemmetjenesten buffer for nedtrekket som er gjort på institusjonsområdet det 
siste året fram til medio mars 2020. Pasienter og brukere som tidligere ble overført 
institusjonsområdet eller paviljongene må nå få sine tjenester fra hjemmetjenesten. I en slik 
prosess vil det være en naturlig forsinkelse med tilpasninger av tjenestenivå og leveranser 
sett i forhold til de kravene som ligger i budsjettet for 2020. I forbindelse med søknaden om 
deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene er det gjort en 
analyse og beregning på hvor stort aktivitetstilskudd hjemmetjenesten mest sannsynlig vil få i 
ordningen. Med de forutsetninger som ligger i ordningen vil avdelingen mest sannsynlig 
motta 5,1 mill. kr mer enn hva budsjettet for 2020 tilsier. 
 
I budsjettene for hjemmetjenesten er BPA-ordningen bakt inn. Mengde BPA-timer er utenfor 
hjemmetjenestens kontroll og de kan dermed ikke lastes for merforbruk innenfor denne 
ordningen. Det er varslet en betydelig økning av BPA fra høsten 2020. Dette er ikke 
medregnet i prognosen, da situasjonen er usikker. 
 
Mengden av prosesser og endringer i hjemmetjenesten sett i sammenheng med tilgang på 
ledere og administrativt personell medfører en forsinket gevinstrealisering. Forsinkelsen 
skyldes at en ut fra kapasitetshensyn ikke er i stand til å kjøre prosesser og endringsarbeid i 
parallell, men må arbeide med et mindre sett av problemstillinger i sekvens. Etter plan skal 
alle planlagte endringer med gevinstrealisering være ferdig i løpet av august 2020. Da vil ny 
bemanningsplan være i bruk, og alle oppsigelser og termineringer av arbeidskontrakter vil 
være gjennomført. 
 
Korttidsavdelingen drifter innenfor tildelt budsjett, og prognosen i Buen for 2020 vil være en 
drift i balanse.  
 
Paviljong 7 er vedtatt lagt ned i 2019, men er fortsatt i drift. Det er den sisten paviljongen 
som er i drift. Beboerne er for friske på nåværende tidspunkt til å overføres til institusjon. De 
vil overføres når behovet for varig institusjonsopphold oppstår. Det er inntaksstopp på 
paviljongen slik at den over tid vil fases ut. 
 
For Hjemmetjenesten er prognosen for 2020 et merforbruk på 10 mill. kr. Med de tiltakene 
som er iverksatt antas avdelingen å drifte i balanse fra og med september 2020. Tiltakene 
som er iverksatt er å ta ned antall fast ansatte til budsjettert nivå, redusere bruk av 
korttidskontrakter samt redusere merforbruk av variabel arbeidskraft. I tillegg avsluttes eller 
reduseres tjenester til enkeltbrukere for å redusere antall timer som skal leveres hver uke. 
 
Samhandlingsområdet vil starte et arbeid med arbeidsprosess, standarder og prosedyrer for 
tildeling av tjenester samt oppfølging og kontroll av utførelsen av vedtak. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 
Avvikle drift Sagatun Stengt 17.1 2020. 
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3.2.3 Helse 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Prognosen for 2020 tilsier at enhet Helse mest sannsynlig vil få et merforbruk på 1 mill. kr på 
bakgrunn av følgende: 
 

 Enhet Helse er en kostnadsdriver ved oppbemanning og omstrukturering av 
legetjenesten i forbindelse med korona-pandemien. Det må understrekes at 
usikkerheten her er stor, da det er uvisst hvordan dette vil forløpe i resten av 2020. 

 Merutgifter ved kjøp og leie av utstyr i forbindelse med korona-pandemien. 
 Økte utgifter for bakvakt på Indre Salten legevakt. 
 Det er ved en inkurie falt ut to turnuslegestillinger i budsjett 2020. Konsekvensen av 

dette blir et netto merforbruk på ca. kr 600.000 etter tilskudd fra staten for 
turnusleger. Alle kommuner er pålagt å ta imot turnusleger. 

 
De andre avdelingene i enhet Helse har marginale budsjetter som vil gå i balanse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Stilling Miljø og habilitering  Gjennomført. 

 
 

3.2.4 NAV 
 
Prognose 31.12.2020 
 
NAVs drift påvirkes i stor grad av behovet for sosialhjelp i befolkningen. Etter 1. tertial viser 
enhetens drift et lite mindreforbruk. I hovedsak forklares dette med at antall mottakere av 
sosialhjelp er redusert fra 171 til 169 personer sammenlignet med 2019. Antall personer med 
sosialhjelp som eneste inntektskilde (livsopphold) er redusert fra 66 i 2019, til 52 i 2020. 
Færre mottakere med livsopphold og reduserte utbetalinger til personer med 
flyktningbakgrunn bidrar til et positivt resultat. Færre deltakere i kvalifiseringsprogrammet 
fører også til reduserte utbetalinger.   
 
Med utgangspunkt i forbruk etter første tertial forventes et årsresultat i balanse. Det 
understrekes at usikkerheten er svært stor. Mange permitterte og et vanskeligere 
arbeidsmarked er forhold som over tid vil føre til økt behov for sosialhjelp. Enheten har som 
en konsekvens av korona-pandemien forventet økt behov for sosialhjelp fra primo april. 
Økningen har imidlertid uteblitt. Dersom situasjonen på arbeidsmarkedet ikke raskt forbedres 
forventes en økning i behovet for sosialhjelp fra medio august.  
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Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 

Ikke justere sats for økonomisk sosialhjelp 

Kommunal norm for økonomisk sosial er ikke 
justert i 2020. Statens veiledende norm er 
fortsatt lavere enn hva som er tilfelle i Fauske 
kommune. Som en konsekvens av at norm 
holdes i bero forventes besparelser i 
utbetaling av økonomisk sosialhjelp. 

 
 

3.3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 
Tabell 7 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Eiendom, plan og samfunnsutvikling 
 

 
 
 
Samhandlingsområdet Eiendom, plan og samfunnsutvikling består av Fauske kommunale 
eiendommer, Plan og utvikling samt VVA. Vinteren har vært krevende på mange måter. Det 
har vært ekstreme snømengder, samtidig som været har skiftet mye mellom kaldt og mildt. 
Derav har vi stort forbruk av både brøytetjenester og strøing. Korona-krisen kom også sterkt 
medvirkende inn i bildet, noe som gjorde at det ble en stor svikt i inntekter, blant annet på 
parkering. Parkeringsinntektene har en svikt på ca. kr 400 000–500 000,–. Pandemien har 
også gjort at andre inntekter som for eksempel byggesak, har hatt en markant inntektssvikt. 
Gjennomføring av tiltak vedrørende stillingsreduksjoner er utført, samt at konkurranse på 
næringsavfall er nå under evaluering. Begge disse tiltak gir reduksjoner i utgifter. Når korona-
krisen er begynt å legge seg, ser vi allerede at det kommer inn flere bygge- og 
delingssøknader. I tillegg er det nå en klar økning i parkering i sentrum, noe som da vil gi 
mer normale inntekter for kommunen utover i året. 
 
Etter å ha gjennomgått budsjett, status regnskap og prognose, ser vi det som en utfordring å 
komme i balanse på alle enhetene. Dette knytter seg til brekkasjer på maskinelt utstyr, samt 
en krevende vinter. Samhandlingsområdets enheter har så knappe budsjetter, at det er 
ytterst små hendelser som fører til merforbruk. Totalt sett jobber vi kontinuerlig med mulige 
innsparingspotensial, der vi har stort fokus på prioritering. Samlet sett for 
samhandlingsområdet søker vi å jobbe for å ta inn det estimerte merforbruk, og levere et 
regnskap i balanse. Dette fordrer at inntektssiden tar seg opp markant, noe vi ser konturene 
av i april og mai måned. Om det er mulig å kompensere fullt ut for denne inntektssvikten, er 
vanskelig å forutse før sommeren trer inn med betydelig større trafikk enn det har vært i 
vinter på parkering og bobilparkering.  
 
Strategisk eiendomsforvaltning er en viktig faktor for å kunne redusere utgifter. Effektivisering 
av arealbruk som medfølger utgifter på ikke-virksomme areal, er viktig å ha et kontinuerlig 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling

Vei og gatelys 8 368 832          2 815 907          4 518 225          1 702 318          9 068 832          700 000             

Fauske kommunale eiendommer 40 269 908        14 183 960        15 952 992        1 769 032          39 919 908        350 000-             

Plan og utvikling 7 102 051          2 575 533          2 789 339          213 806             6 752 051          350 000-             

Felles Eiendom, Plan og  Samfunnsutvikling 1 155 333          410 576             405 602             4 974-                  1 155 333          -                      

Sum område: 3 Eiendom, plan og samfunnsutvikling 56 896 124        19 985 976        23 666 158        3 680 182          56 896 124        -                      
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fokus på. Det er derfor sett på de areal som er mulig å kunne selge unna i løpet av året, og 
en avhendingsplan er utarbeidet for politisk behandling.  
 
 

3.3.1 Vei og gatelys 
 
Prognose 31.12.2020 
 
På grunn av værforhold har årets brøytesesong vært mer kostnadskrevende enn normalt. 
Hvis en sammenligner med fjorårets brøytesesong viser årets sesong så langt et merforbruk 
på ca. kr 200 000,–. I tillegg oppstod det et motorhavari på veihøvelen som medførte en 
utgift på ca. kr 200 000,–. Disse ekstrautgiftene forklarer merforbruket i år sammenlignet mot 
2019. 
 
Fauske kommune leier inn private entreprenører til å utføre vintervedlikehold i Valnesfjord og 
Sulitjelma. Den fire-årige rammeavtalen for Sulitjelma gikk ut 1. mai 2020. Kommunen har 
lyst ut ny fire-årig rammeavtale der vinneren er kåret og ny avtale er signert. Ny avtale er kr 
157 000,– dyrere per måned enn tidligere avtale. Med bakgrunn i at nettobudsjettet er 
redusert med kr 617 000,– samt at veiområdet blir påført merkostnader for vintervedlikehold i 
Sulitjelma for november og desember på kr 314 000,– vil utfordringen til å levere regnskap i 
tråd med budsjett 2020 bli krevende. 
 
For å dekke inn vedtatt lavere nettobudsjett samt ekstra utgifter forbundet med økte utgifter 
av vintervedlikehold i Sulitjelma, vil enhet VVA som tidligere år kjøre en meget stram linje 
med hensyn til å holde aktivitet og utgifter til et minimum.  
 
Med bakgrunn i at veiområdet har fått redusert veibudsjettet i 2020, uforutsett reparasjon på 
veihøvel, noe mer kostnadskrevende vintervedlikehold og dyrere rammeavtale for 
vintervedlikehold i Sulitjelma, anslås det at veiområdet ved årets slutt leverer et negativt 
resultat på ca. kr 700 000,–.   
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020:  
 
Tiltak Status implementering 

Asfaltering kommunale veier 
Ikke utført på grunn av manglende 
finansiering 

Utskifting gamle gatelysarmaturer til LED-gatelys Under planlegging. 
Produksjon grus Skysselvik – Fauske videregående 
skole 

Ikke påbegynt på grunn av Korona-
stengt skole 

Parkeringsplass Kvalhornet 
Ferdig regulert. Oppstart sommer 
2020. 

Asfaltering nytt boligområde Hauan. 
Er satt i bestilling. Utføres til høsten 
2020. 

Kiss and ride sone Vestmyra skole/Idrettshall 
Under regulering. Finansiering på 
plass, oppstart sommer/høst 2020. 
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3.3.2 Fauske kommunale eiendommer 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Koronapandemien har medført store inntektstap på parkering, samt økte utgifter både på 
renhold og vedlikehold. En del forbruk av konsulenttjenester skal føres på prosjekt i løpet av 
året.  
 
Prognosen for 2020 ser etter 1. tertial bra ut. Driftsbudsjett ser ut til å gi et mindreforbruk på 
kr 350 000,–, om det ikke dukker opp uforutsette hendelser i løpet av året.  
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2019:  
 
Tiltak Status implementering 
Fauske kommunale eiendommer – nedtrekk 
administrative stillinger Utført 
Utlysning næringsavfall – konkurranseutsetting – 
oppstart 01.07.2020 Under evaluering 

 
 

3.3.3 Plan og utvikling 
 
Prognose 31.12.2020 
 
For plan/utvikling er det alltid avvik tidlig på året. Avviket begrunnes med at det er lite 
inntekter de første månedene av året. Inntektene kommer fra mai og utover, men på grunn 
av koronavirusutbruddet er det usikkerhet i forhold til om inntektene blir like store som de to 
foregående årene, ettersom det er mindre aktivitet på nybygging i kommunen.  
 
For å oppnå balanse ift. budsjett 2020 blir det å ha fokus på utgifter. Plan/utvikling har relativt 
lite driftsbudsjett, men det vil bli holdt igjen der det er mulig. Inntektene er avgjørende. Den 
siste tiden har det vært en markant økning i byggesaker til behandling, og det igjen har skapt 
kapasitetsproblem som kan bety tapte inntekter da vi ikke klarer å overholde 
saksbehandlingsfristene. Per dato er det kun 1,5 stillinger som er operative, den siste 100 % 
stillingen er i permisjon frem til 22. juli 2020. Plan/utvikling har også redusert bemanningen 
med 60 %, dette iht. budsjettvedtaket. Reduksjon ble gjeldende fra 31.03.2020, slik at vi 
håper at dette kan kompensere noe av inntektsbortfall og at vi dermed kan levere et resultat 
med et mindreforbruk på kr 350 000,–.  
 
Sikring av gamle bygg Sulitjelma 
Det ble i sak 015/19 vedtatt å utarbeide en tilstandsrapport på gamle bygg, herunder de 
gamle byggene som tilhører den gamle gruvedriften i Sulitjelma. Denne skulle være regulert 
inn i økonomimelding 1 i 2019. Våren 2019 var en ekstremt hektisk periode som gjorde at 
konkurransen ikke ble utlyst så tidlig som ønsket, i tillegg ble det tidlig vinter som igjen 
vanskeliggjorde en slik kartlegging. Denne tilstandsregistreringen må uansett skje på 
sommeren når snøen er forsvunnet, og det planlegges å gjennomføre denne sommeren 
2020. Tilstandskartleggingen ble derfor utlyst som konkurranse vinteren 2020.  
 
Fauske kommune er innmeldt i ROBEK, og Fylkesmannen skal dermed godkjenne alle 
låneopptak. Fylkesmannen har varslet at alle låneopptak som ikke er bidrar til å redusere 
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driftsnivået i kommunen ikke vil bli gitt prioritet. Rådmannen foreslår derfor å omdisponere fra 
tidligere vedtatte investeringsprosjekter for å få gjennomført tilstandskartleggingen. I 
investeringsposten «Riving/sanering gamle bygninger» er det en ramme på 1,6 mill. kr inkl. 
mva. i 2020-budsjettet. Det er tidligere omdisponert kr 600.000 til relokalisering av 
hjemmetjenesten. Rådmannen foreslår å omdisponere ytterligere kr 311.500 inkl. mva. fra 
denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpet 
er i tråd med tilbudssummen etter gjennomført konkurranse. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Tiltak Status implementering 
Vaktordning vilt Pågår. 
Kjøp av oppmålingsutstyr Utført. 
Regulering Fortau Erikstad/badestrand 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Påbegynt. 

Kiss and ride sone ved Vestmyra skole 
(Trafikksikkerhetstiltak) 

Påbegynt regulering. 

Gatelys Tortenlia (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Gatelys Bådsvik (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Gatelys Einerveien (Trafikksikkerhetstiltak) Ikke påbegynt. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva Ikke påbegynt. 
Trafikksikkerhetstiltak Søbbesva, 3 stk. gangfelt 
m/gatelys, gangfelt krysset Løvgavelveien/E6 samt se 
på hva som kan gjøres med kryssløsningen 
Løvgavelveien/E6, samt trafikktelling Løvgavelveien. 

Påbegynnes i løpet av tidlig 
sommer. 

Grunnundersøkelse sentrum  Ikke finansiering, utsettes til 2021. 
 
 

3.4 Politikk 
 
Tabell 8 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Politikk 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
Det forutsettes balanse ved årets slutt. 
 
 
Status tiltak budsjett 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Salten regionråd – redusert tilskudd Vil ikke kunne realiseres.   

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

1 Politikk

Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      

Sum område: 1 Politikk 8 293 438          3 169 262          3 254 848          85 586               8 293 438          -                      
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3.5 Rådmannens stab 
 
Tabell 9 – Netto forbruk per 1. tertial 2020 for Rådmannens stab 
 

 
 
 
Prognose 31.12.2020 
 
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 2020 
 
Nedenfor følger status for implementering av tiltak som ble vedtatt i forbindelse med budsjett 
2020: 
 
Tiltak Status implementering 
Reduksjon stillingsressurs HTV og HVO Implementert.  
Kutte velferdsmidler Implementert. 
Reduksjon kurs Implementert. 
Sentralbordløsning Under arbeid. 
RKK – redusert tilskudd Implementert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reg. budsjett 

2020

Periodisert 

budsjett 2020

Regnskap pr 

april 2020 Avvik pr april

Vurdert 

årsprognose Forventet avvik

2 Administrasjon

Rådmann stab 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      

Sum område: 2 Administrasjon 29 261 755        10 605 442        10 753 912        148 470             29 261 755        -                      
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3.6 Sykefravær 
 
Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune sammenlignet med 2019:  
 

 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2019 – 30.april 2019:    10,0 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2020 – 30.april 2020:    11,7 % 
 Gjennomsnittlig fravær 1. januar 2020 – 30. april 2020 uten Covid-19:  11,0 % 

 
 

 
 
 

 Januar Februar Mars April 

2019 Totalt 9,3 % 10,9 % 10,1 % 10,0 % 

2020 Totalt 12,2 % 12,3 % 12,9 % 9,3 % 

2020 Totalt uten 
korona 12,2 % 12,3 % 11,0 % 8,6 % 

 
12. mars 2020 ble det iverksatt strenge tiltak i forbindelse med COVID-19 pandemien. Vi ser 
at sykefraværet de to første månedene ikke er berørt av dette. Det er likevel en økning i januar 
2020 på over 2 % sammenlignet med januar 2019, og 1,4 % for februar. Med Covid-19-
pandemien ser vi at det totale sykefraværet har økt ytterligere i mars. Det er kun 
korttidsfraværet som har økt.  
 
I april ligger det totale sykefraværet på 9,3 % (8,6 % uten Covid-19). Til sammenligning var 
sykefraværet 10 % i april 2019. Nedgangen vi ser i april kan være på grunn av de strenge 
smitteverntiltakene som er iverksatt nasjonalt samtidig som at den enkelte har økt fokus på 
god håndhygiene og på å beskytte seg selv. I tillegg har skoler og barnehager vært stengt og 
mange ansatte har hatt hjemmekontor, noe som har redusert smitterisiko for ikke bare Covid-
19, men også andre virus- og bakteriesykdommer.  
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Totalt 2019 vs. 2020 - Samhandlingsområder  
 2019 2020 

u/Covid-19 
2020 
m/Covid-19 

Endring 
u/Covid 19 

Endring 
m/Covid-
19 

Helse og omsorg 10 % 
 

10,3 % 10,8 % + 0,3 % + 0,8 % 

Oppvekst/kultur 11,4 % 12,4 % 13,4 % + 1 % + 2 % 
Rådmannens stab 8,2 % 9,5 % 9,5 % + 1,3 % + 1,3 % 
Eiendom, plan og 
samfunnsutvikling 

9,1 % 11 % 11,6 % + 1,9 % + 2,5 % 

 
Det er økning på det totale sykefraværet i alle samhandlingsområdene.  
 
 

4.0 Investeringer 
 
Nedenfor følger status for investeringsprosjektene i Fauske kommune. 
 
Eiendom 
 

 Valnesfjord skole og flerbrukshall: prosjektet var ferdig innflyttet i januar 2019, da 
etter en lang utbedringsperiode i 2018 etter oppdaget konstruksjonssvikt. I etterkant 
av utbedringene er det gjort reklamasjonsarbeider i løpet av sommeren/høst 2019. 
Fauske kommune ligger i juridisk konflikt med prosjekteringsgruppen, og en 
beramming av rettssak vil sannsynlig komme i løpet av høst 2020. Sannsynlig 
kommer saken opp i løpet av vinter 2021. 

 Valnesfjord barnehage, ombygging og tilpasning underetasje: Prosjektet har 
vært i prosjekteringsfase i deler av 2019, og det var kjørt en konkurranse der 
anbudssummen lå noe høyere enn forventet. Tilleggsfinansiering vedtatt politisk, men 
ikke av Fylkesmannen. Nødvendige midler til tilleggsfinansiering ble omdisponert fra 
kulturhusprosjektet da det vil være avgjørende å ferdigstille barnehagen for å kunne 
selge området Løkåsåsen. Oppstart ## og planlagt ferdigstilt ##.  

 Myrveien kommunal bolig: Prosjektet har i tidligere fase hatt store utfordringer med 
omregulering og høringsfrister. Dette gjorde at prosjektet kom sent i gang, men 
forventes å være innflyttingsklart sommer 2020. Dette prosjektet sammen med 
Tareveien 18 er et løft for Fauske kommune i forhold til å få nye, moderne og 
tilpassede boliger. Prosjektet leveres noe over planlagt budsjettsum. Årsak er at det 
blir medtatt asfaltering av et større område enn først planlagt. 

 Familiens hus: Prosjektet var gjenstand for et omfattende skisseprosjekt, og 
utsettelse i forhold til veldig lang saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet. Prosjektet 
forventes ferdig overlevert til jul i 2020. 

 Blålysbygg: Prosjektet er igangsatt, men fremdriftsplan er ikke klar pga. sen oppstart 
da prosjektet måtte godkjennes av Fylkesmannen i Nordland. Estimert ferdigstillelse 
2022. 

 Skytebane Vestmyra: Bygging av ny skytebane ved Fauske idrettshall, som del av 
kompensasjon for avtale med Valnesfjord skytterlag, der øvelsesskyting foregikk i 
gamle Vestmyra skoles bomberom. I budsjett 2020 er avtalen foreslått kompensert 
uten fullføring i regi Fauske kommune. Det er foreslått kompensasjon med en samlet 
verdi på MNOK 1,2 mill. kr inkl. prosjektunderlag, verdi av tomt samt tegninger. 
Ettersom Fauske kommune ikke vil ha eierskap til dette anlegget kan ikke ev. 
kompensasjon som utbetales finansieres med låneopptak.  
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 Flytting av Vestmyra Hvit barnehage til Erikstad gamle skole: Prosjektet skal nå 
starte opp med skisser og planløsning, deretter prosjekteres og lyses ut på anbud. 

 Riving gamle bygg: Prosjekt lå opprinnelig inne med riving av paviljong 5 og 7. Det 
ble i april 2020 vedtatt å omdisponere kr 600 000,– inkl. mva. av rammen på 1,6 
MNOK til ombygging/rehabilitering 1. etasje Helsetunet, i forbindelse med at 
Hjemmetjenesten skal flytte inn i 2 etasje. Rådmannen foreslår å omdisponere 
ytterligere kr 311 500,– inkl. mva. fra denne posten til utarbeidelse av tilstandsrapport 
over gamle bygninger i Sulitjelma. Beløpt er i tråd med tilbudssummen etter 
gjennomført konkurranse. Riving av paviljongene utsettes inntil videre. 

 
Prosjekter innenfor vannområdet 
 

 Ny vannledning Symreveien: Arbeidet er påbegynt. Forventes ferdig ca. 15. juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny vannledning Rognveien: Ikke igangsatt. Forventet oppstart første del av juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 

 Ny trykkøkningsstasjon Lund: Søkt om dispensasjon fra reguleringsplan. Ikke 
ferdig behandlet. Forventet oppstart august/september. Finansieres av årlig 
låneopptak på 7 MNOK på selvkostområdet for vann. 
 

Prosjekter innenfor avløpsområdet 
 

 Nytt avløp Rognveien: Ikke igangsatt. Forventet oppstart første del av juni. 
Finansieres av årlig låneopptak på 3 MNOK på selvkostområdet for avløp. 
 

Prosjekter innenfor gatelys 
 

 Utskifting LED-armaturer 
Under planlegging.  

 
Prosjekter innenfor kommunale veier/parkeringer 
 

 Asfaltering kommunale veier: Ikke igangsatt grunnet manglende finansiering. 
 Parkeringsplass Kvalhornet: Ikke igangsatt. Forventet oppstart juni/juli. Finansieres 

av statlig tilskudd på inntil kr 293 000,–. Kommunens egenandel finansiers med inntil 
kr 279 000,–. Det er ikke avsatt midler til brøyting av parkeringsplassen på årets 
budsjett.  

 Kiss and ide Vestmyra skole: Ikke påbegynt. Forventet oppstart august. 
Finansieres av statlig tilskudd og kommunal egenandel. 

 Lagerveien: Arbeidet med å tilrettelegge vei, vann og avløp pågår. Framføring av 
vann og avløp er ferdig. Gjenstår grusing og asfaltering av vei samt gatelys. Egen 
finansiering kr 6,9 MNOK. Forventer å levere prosjektet innenfor tildelt ramme. 

 Produksjon av grus Skysselvik – Fauske videregående skole: 
Ikke igangsatt på grunn av koronakrisen. Tidligst oppstart til høsten (nytt skoleår).  
 

 

5.0 Budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Det ikke tilgjengelige reserver i form av disposisjonsfond til å dekke opp det forventede 
merforbruket for 2020. Det foreslås derfor ingen budsjettreguleringer i driftsbudsjettet i 
økonomimelding 1, men eventuell regulering av budsjettet avventes til økonomimelding 2 
høsten 2020. 
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I investeringsbudsjettet foreslås følgende regulering: 
 
Tabell 10 – Forslag til budsjettregulering investering 
 
D Tilstandsrapport gamle bygninger Sulitjelma 311.500 
K Riving/sanering gamle bygninger 311.500 

 
 

6.0 Finansforvaltning 

6.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2020 
 

 
 
 
Figuren ovenfor viser utvikling i likviditet hittil i 2020 sammenlignet med 2019. 
 
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 
driftslikviditet, men etter hvert som de store utbyggingsprosjektene ferdigstilles, forverres 
likviditeten tilsvarende. Per 30.04.2020 var trekket på kassekreditten 4,9 mill. kr. 
 
I september 2019 ble rammen på kassekreditten økt fra 140 mill. kr til 200 mill. kr. Dette var 
midlertidig inntil investeringslån for 2019 ble tatt opp i januar 2020. Rammen ble satt ned til 
140 mill. kr igjen i januar 2020.  
 
 

6.2 Langsiktig likviditet 
 
I løpet av 2. tertial 2019 solgte Fauske kommune seg helt ut av aktiv forvaltning.  
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6.3 Gjeldsportefølje 
 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av 11 lån i Kommunalbanken, samt 4 lån i KLP 
Banken. I tillegg har kommunen diverse lån i Husbanken til videre utlån.  
 
Tabell 12 – Fordeling av gjelden per 30. april 2020 
  

 
 
 
På rentemøtet 6. mai 2020 besluttet Norges Bank å sette styringsrenten til null prosent. 
Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte i denne forbindelse at slik utsiktene og risikobildet nå 
vurderes, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund 
fremover. Norges Bank ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned.  
 
 
Figur 3 – Fordeling fast/flytende rente 
 

 
 
 
Som figur 3 viser er 23 % av låneporteføljen sikret med fastrente. Dette utgjør ca. 330 mill. 
kr. Det betyr samtidig at de resterende 77 %, ca. 1,1 mrd. kr, er eksponert for renteendringer 
på kort sikt.  

Långiver Opprinnelig 
lånebeløp

Restgjeld etter termin Gjeldende rente Rentetype Margin Fastrente 
utløpsdato

Sluttdato

1 724 594 635 1 408 900 394 1,8054%

425 057 000 394 888 040 2,2435%

KommunalBanken 64 457 000 60 159 880 1,8800% NIBOR3M 0,6000% 22.12.2042

KommunalBanken 62 900 000 60 803 330 1,9200% NIBOR3M 0,6000% 21.12.2043

KommunalBanken 148 850 000 136 524 830 2,3400% NIBOR3M 0,6000% 28.02.2056

KLP Kommunekreditt 148 850 000 137 400 000 2,4500% NIBOR3M 0,7000% 25.02.2056

536 364 635 330 320 130 1,9757%

KommunalBanken 277 744 635 107 505 330 2,0038% Fastrente 02.03.2022 03.06.2031

KommunalBanken 47 540 000 41 597 400 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055

KommunalBanken 153 300 000 134 137 400 1,9600% Fastrente 23.02.2022 23.02.2055

KommunalBanken 57 780 000 47 080 000 1,9700% Fastrente 03.03.2022 03.03.2042

763 173 000 683 692 224 1,4702%

KommunalBanken 72 800 000 50 877 320 1,7145% Ordinær p.t. 16.07.2040

KommunalBanken 100 000 000 62 719 280 1,9975% Ordinær p.t. 06.12.2030

KommunalBanken 171 396 000 158 541 300 1,0892% Ordinær p.t. 24.04.2057

KommunalBanken 81 882 500 79 291 300 1,6780% Ordinær p.t. 04.06.2058

KLP 81 882 500 79 782 949 1,9278% Ordinær p.t. 14.02.2058

KLP 45 474 000 44 052 938 1,4294% Ordinær p.t. 19.12.2058

KLP Kommunekreditt 209 738 000 208 427 138 1,2960% Ordinær p.t. 02.01.2060
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