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Forslag til budsjett for 2022 Fauske kommune 

Sp, H, FrP og KrF 

 

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 – Økonomiplan 2022-2025 vedtas med følgende 

tillegg og endringer: 

 

Fauske kommune er i en særskilt dårlig økonomisk situasjon og må gjennomføre kraftige tiltak for å 

få en bærekraftig drift i årene som kommer. Hele kommunens tjenestetilbud må ses kritisk på, og 

nedbemanning er helt nødvendig for å kunne få balansert kommunens driftskostnader. 

Fauske kommune skal redusere bruken av vikarbyråer/innleie i omsorgssektoren og ha en målsetting 

om å øke bruken av heltid. Dette er kostnadsdrivende og gir ikke samme kvalitet på tjenestene. I 

2022 og ut økonomiplanperioden må arbeidet for å øke bruk av heltid og større stillingsbrøker for 

deltid intensiveres. Fauske kommune må jobbe systematisk for å sikre seg sykepleiere gjennom egen 

rekruttering. 

 

Fauske kommune har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i Nordland, og kommunene i 

Nordland har høyt sykefravær sammenlignet med kommunene i landet. En reduksjon i sykefraværet 

vil ha en stor besparelse både for økonomien, hindre uførhet og bedre livskvalitet for den enkelte. 

Reduksjon i sykefravær skal settes høyt på dagsorden, noe som også er årsaken til at formannskapet 

har bedt om å følge sykefraværet fra møte til møte. De metoder kommunen til nå har jobbet etter 

for å redusere sykefraværet har ikke ført frem på lang sikt. Kommunedirektøren bes se på andre 

kommuner som har lyktes med å redusere sykefraværet og om det er metoder fra disse som kan 

overføres til Fauske kommune. 

 

Helse- og omsorgstjenestene 

Fauske kommune er i en situasjon hvor behov og forventninger er økende, samtidig som 

ressursknapphet gir en presset driftssituasjon. Dette gjør det helt nødvendig å fornye og utvikle 

helse- og omsorgstjenestene framover. Kommunestyret bestiller en helhetlig gjennomgang av all 

bygningsmasse i helse og omsorg med tanke på å møte trinnene i den omtalte omsorgstrappa. Dette 

skal presenteres i en mulighetsstudie. 

 

Forslag: 

1. Kommunedirektøren bes legge frem første utkast til mulighetsstudie og forslag til bl.a. prosjekt, 

ressurstilgang og tidslinje. Paviljongene er vedtatt revet og bruken av området utredes til dette 

formålet. Dette fremlegges for kommunestyret senest innen juni 2022. 

 

Innkjøpsordning 

Innkjøpsordningen må gjennomgås og sikre at man har oppdaterte avtaler. Kommunedirektøren må 

se på om en egen innkjøpsordning i samarbeid med Saltdal og/eller Sørfold kan gi besparelser. Det 

må også tas med muligheter for økt skatteinngang med at en mindre innkjøpsordning med mindre 

størrelsesorden kan åpne for anbud fra lokale aktører. 

 

Forslag: 

2. Kommunedirektøren bes utrede felles innkjøpsordning med nabokommunene. 



 

IT-kostnader 

Fauske kommune har høye IT-kostnader. Det kan være flere grunner til dette, men ofte har det 

sammenheng med tidligere IT-investeringer og leverandøravtaler. Det er behov for å effektivisere IT-

tjenesten, og det forventes at kompetanse skal gå foran kjøp av det beste utstyret. Det forventes at 

vi har god oversikt over IT-kostnadene og kritisk blikk på kostnadsutvikling. Fauske kommune skal ha 

moderne og fremtidsrettede IT-løsninger som er fleksible. Det er viktig med en helhetlig 

gjennomgang og samordning av velferdsteknologi med mål om å spare arbeid. 

 

Forslag: 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren redusere IT-kostnadene med 30 prosent i planperioden. 

 

Landbruks-, skogbruks- og viltforvaltning 

Den kommunale landbruks-, skogbruks- og viltforvaltningen skal ivareta et bredt spekter av 

oppgaver, blant annet saksbehandling og veiledning. Til dette kreves ressurser, riktig kompetanse og 

innsikt. Det bør gjøres sonderinger for å avklare hvorvidt kommunesamarbeid 

(vertskommunesamarbeid eller interkommunalt samarbeid) på tvers av kommunegrenser kan 

redusere sårbarhet i dagens tjeneste- og oppgaveleveranse og bidra til større fagmiljøer, bedre 

kompetanse- og ressursutnyttelse (stordriftsfordeler) og bedre service overfor brukere av 

tjenestene. Det er dermed relevant å se på sentrale forutsetninger og premisser for godt samarbeid. 

 

Forslag: 

4. Kommunedirektøren bes gå i forhandlinger med nabokommunene om felles landbrukskontor. 

 

Øvrige forslag: 

 

5. Det er mange ledd mellom arbeidstaker og kommunedirektør. Kommunedirektøren bes se på om 

ledelsesstrukturen vi har i dag er riktig. 

 

6. Kommunedirektøren bes vurdere om det er besparelser i å redusere prosjektstillinger og heller 

benytte fast ansatte. 

 

7. Det går mye tid for kommunalt ansatte til deltakelse i både formelle og mer uformelle møter. 

Kommunestyret forventer en gjennomgang og bevisstgjøring på bruk av ansattes arbeidstid i forhold 

til interne møter. 

 

8. Kommunedirektøren bes se på om kulturskolen kan inngå i et samarbeid med nabokommune. 

 

9. Kommunestyret ber om en sak om kommunens eierskap og en egen eierstrategi innen juni 2022. 

 

10. Politisk organisering utredes og legges frem til politisk behandling i juni 2022, herunder om 

planutvalget skal legges ned. 

 

11. Utbetaling til nærmiljøutvalg forutsetter aktivitet. Ved søknad om tilskudd skal regnskap for 

foregående år legges ved. Årsmelding sendes kommunen så snart årsmøte er avviklet, og legges som 

referatsak til kommunestyret. 

 

12. Kommunedirektøren bes i forbindelse med utredning av sykefravær om at fastlegenes rolle også 



vurderes. 

 

13. Oppgaver innenfor samhandlingsområdet VVA, skal konkurranseutsettes fra årsskiftet. 

 

14. Økonomiplan 

I forbindelse med samlokalisering av de kommunale legekontorene, skal salg av eiendom vurderes. 

 

15. Budsjettmessige endringer 

 

Helse og omsorg: 

- Ytterligere reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg tilsvarende 2 stillinger. 

Stillinger direkte knyttet til brukerne skjermes. 

- Optimalisering av bemanning NAV tilsvarende 1 stilling. 

 

Oppvekst og kultur: 

- Fauske kommune skal fortsatt betale for strømutgifter til lysløyper, idrettsplasser og fotballøkker. 

- Offentlig bad skal fortsatt driftes. Det forventes at det legges til rette for økt aktivitet slik at 

inntektene økes. 

- Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett videreføres. 

- Betaling for bruk av kommunens lokaler til voksenaktivitet innføres. 

- Det må finnes en løsning for Ungdomsklubben innenfor en ramme på 250 000. 

- Tilskudd til Sulitjelma samfunnshus videreføres. 

 

Eiendom, plan og samfunnsutvikling: 

- Medlemskap i Utmarkskommunens sammenslutning videreføres. 

- Gratis lørdagsparkering i sentrum videreføres, men det forventes at næringslivet bidrar med sin 

del. I motsatt fall innkortes perioden for betalingsfrie lørdager. 

- Folkehelsearbeidet skal inngå i all kommunal virksomhet og innarbeides i de ulike virksomhetenes 

daglige drift. 

- Prosjektering kommunale boligtomter Sjåheia: Prosjektering utføres første tertial 2022, og jobben 

legges ut på anbud med mål om ferdigstillelse innen april 2023. 

- Gebyr for ambulerende skjenkebevilling økes. 

 

Politikk: 

- Bevertning politiske møter utgår. 

  

Tiltak: 

 

Økt utgift 

Strømutgifter lysløype 140 000 

Offentlig bad – fortsatt drift 443 000 

Fortsatt gratis bruk av kommunes anlegg til barne- og ungdomsidrett 400 000 

Gratis lørdagsparkering 350 000 

Medlemskap USS 56 250 

Tilskudd Sulitjelma samfunnshus 50 000 

Oppgradering og tilpasning av lokaler til ungdomsklubb 250 000 

SUM 1 689 250 

 



Økt inntekt 

Reduksjon av stillinger i samhandlingsområde helse og omsorg 600 000 

Optimalisering av bemanning NAV 400 000 

Bevertning politiske møter 100 000 

Økt aktivitet offentlig bad 100 000 

Reduksjon stilling samhandlingsområde plan, eiendom og utvikling 400 000 

Gratis lørdagsparkering (næringslivets del) 100 000 

Aktivitet voksne / kommunale anlegg 200 000 

Ambulerende skjenkebevilling 50 000 

SUM 1 950 000 

 

Investeringer Kostnader 

Gang-/sykkelvei Erikstad 400 000 

 

Mulig ytterligere innsparingstiltak (ikke kostnadsberegnet): Ekstra fridag jul. 

 


