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001/22 Fauske ungdomsråd 12.12.2022 

 
 

Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 
 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet har ingen merknader til Årsbudsjett 2026 – Økonomiplan 2023-2026. 
 

 
Fauske ungdomsråd 12.12.2022: 
 
Behandling: 

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: 
Vedlegg 1883: Fjerne stilling med et årsverk på familiens hus 
Vil ikke påvirke de som bruke det, men går veldig negativt for de som bruke det aktivt. Blir også noen 
som ikke får det de trenger grunnet mindre tid for de som jobber der. 
 
Vedlegg 1851: Avslutning på SFO på skolefrie dager  
Folk kommer til å flytte unna hvis det blir kutt i SFO. Mange som flytter til Fauske for jobb kommer til å 
flytte grunnet dårlig tilbud. 
Vil uttale seg om det 
 
Vedlegg 1889: Leirskole kutt  
Vil flytte til Sjunkhatten.  
 
Vedlegg 1892: Chromebook til mellomtrinnet  
Er ikke en ide vi synes er god. 5. Trinn til 7. Trinn har hatt ipader siden 2018/2019 som så hvorfor skal vi 
bruke mer penger på Chromebook når de funker.  
Vil uttale seg om denne saken 
 
Ungdomsrådet vil også uttale seg om tap og kutt av logoped\PPT (Vedlegg 1860) 
 
FUR- 001/22 Vedtak: 

Vedtak (Uttalelse): 
Vedlegg 1883: Fjerne stilling med et årsverk på familiens hus 
Vil ikke påvirke de som bruke det, men går veldig negativt for de som bruke det aktivt. Blir også 
noen som ikke får det de trenger grunnet mindre tid for de som jobber der.  
 
Vedlegg 1851: Avslutning på SFO på skolefrie dager  
Folk kommer til å flytte unna hvis det blir kutt i SFO. Mange som flytter til Fauske for jobb 
kommer til å flytte grunnet dårlig tilbud. 
Vil uttale seg om det 
 
Vedlegg 1889: Leirskole kutt  



Vil flytte til Sjunkhatten.  
 
Vedlegg 1892: Chromebook til mellomtrinnet  
Er ikke en ide vi synes er god. 5. Trinn til 7. Trinn har hatt ipader siden 2018/2019 som så hvorfor 
skal vi bruke mer penger på Chromebook når de funker.  
Vil uttale seg om denne saken 
 
Ungdomsrådet vil også uttale seg om tap og kutt av logoped\PPT (Vedlegg 1860) 

 
Vedlegg: 

18.11.2022 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 1527510 

16.11.2022 Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 -- 
Fauske kommune 

1527512 

23.11.2022 Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2023 - Forslag fra kommunedirektør 1527513 

23.11.2022 Vedlegg 1B - Notat til betalingsregulativ 2023 1527514 

16.11.2022 Vedlegg 1C - Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2023 
(2022_09_25) 

1527515 

16.11.2022 Vedlegg 1D - Prisliste 2023 - Iris Salten 1527516 

16.11.2022 Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak 1527517 

 

Sammendrag: 
Det vises til kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026 med vedlegg. 
Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt ungdomsrådet. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 


