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Budsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen innvendinger til 
kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.  
 

 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 30.11.2021: 
 
Behandling: 

Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å uttale seg i forslag på kutt i forbindelse med 
kommunedirektørens forslag på budsjett for 2022. 
 
I området 1341 er det foreslått et nedtrekk på 3,15 årsverk i form av reduksjon av pedagoger og 
assistenter i skole. Dette er vi kritisk til da det først og fremst er de elevene med ekstra behov som vil 
møte konsekvensen av dette nedtrekket.  
 
I område 1391 er det foreslått nedleggelse av drift av offentlig bad. Dette vil være veldig uheldig for våre 
grupper. Bassenget brukes mye til rehabilitering og opptrening både organisert og uorganisert. Personer 
med funksjonsnedsettelse av ulik grad har stor nytteverdi av bassenget og det er et viktig tilbud for 
livskvaliteten. Vi støtter formannskapets innstilling om å videreføre drift av offentlig bad.  
 
I område 1563 er det foreslått en stillingsreduksjon på 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten. Utfallet 
av dette vil trolig gi et  svakere tilbud og ressurser til personer med funksjonsnedsettelse. Dette vil igjen 
gå utover deres dag- og kveldstilbud. Hvis en nedskjæring likevel blir gjennomført ber vi at stillinger 
knyttet direkte til brukerne skjermes.  
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FUN- 015/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse ønsker å uttale seg i forslag på kutt i forbindelse med 
kommunedirektørens forslag på budsjett for 2022. 
 
I området 1341 er det foreslått et nedtrekk på 3,15 årsverk i form av reduksjon av pedagoger og 
assistenter i skole. Dette er vi kritisk til da det først og fremst er de elevene med ekstra behov som vil 
møte konsekvensen av dette nedtrekket.  
 
I område 1391 er det foreslått nedleggelse av drift av offentlig bad. Dette vil være veldig uheldig for våre 



grupper. Bassenget brukes mye til rehabilitering og opptrening både organisert og uorganisert. Personer 
med funksjonsnedsettelse av ulik grad har stor nytteverdi av bassenget og det er et viktig tilbud for 
livskvaliteten. Vi støtter formannskapets innstilling om å videreføre drift av offentlig bad.  
 
I område 1563 er det foreslått en stillingsreduksjon på 4 årsverk i miljø og habiliteringstjenesten. Utfallet 
av dette vil trolig gi et  svakere tilbud og ressurser til personer med funksjonsnedsettelse. Dette vil igjen 
gå utover deres dag- og kveldstilbud. Hvis en nedskjæring likevel blir gjennomført ber vi at stillinger 
knyttet direkte til brukerne skjermes.  
 
Sammendrag: 
Det vises til kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og Økonomiplan 2022-2025. 
Budsjettforslaget er sendt ut pr epost. Det ligger også på hjemmesiden til Fauske kommune. Link vil også 
sendes ut sammen med møteinnkallingen. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 

https://www.fauske.kommune.no/aarsbudsjett-og-oekonomiplan.523379.no.html

