BUDSJETTFORSLAG
FRA DE SAMARBEIDENDE PARTIENE
SP, H, Frp og Krf
2021

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 vedtas med følgende endringer:
Oppvekst og kultur:


Skole:
 Reduksjon av antall stillinger endres til
Kr. 1 641 680
 Utredning om å flytte ungdomstrinnet fra Sulitjelma skole til Fauske utgår.



Kultur og idrett:
 Fauskebadet: Det foreslås å avvikle kommunens ansvar for folkebadet mot å få noen
andre til å drifte dette. Hvis dette ikke lykkes skal saken tilbake til politisk behandling
før eventuell stenging iverksettes.
 Fritidsklubbene i Sulitjelma og Valnesfjord driftes videre innenfor rammen for
fritidsklubbene
 Prinsippet om gratis bruk av kommunens anlegg til barne- og ungdomsidrett
videreføres
Kr. 370 000
 Kommunale kulturtilskudd videreføres med følgende:
Lag og foreninger

kr. 400 000

17. mai

«

30 000

Sjønstå gård

«

10 000

Sulitjelma samfunnshus

«

50 000

Kulturpris

«

50 000

Energiutgifter – utendørs anlegg

«

50 000

Løypekjøring

«

90 000

Kulturskole

« 243 000

Kr. 923 000

Eiendom, plan og samfunnsutvikling:



Avgiftsfri parkering på lørdager i sentrum videreføres og innarbeides i regulativet.
Kr. 350 000
Det innføres parkeringsavgift på kommunens utfartsteder
og andre områder i sentrum der dette er naturlig slik beskrevet i budsjettet
Saken sendes tilbake til KD for utredning og fastsetting av gebyrsats som beskrevet i
budsjettet, samt effektuering så snart ordningen og det praktiske er på plass.

Politisk virksomhet:



Utvalgene HEOM og OPKU legges ned fra 01.01.2021
Øvrig besparelse på politikk utgår og ses i sammenheng med gjennomgang av politisk
struktur

Følgende endringer vedtas i forhold til punkt 1.3.1.1 Forslag til utredninger i omstillingsprosjektet:


Bygging av omsorgsboliger, vurdere terskelverdier for tildeling av tjenster i Fauske og
gjennomgang av administrativ og politisk struktur skal være 1. prioritet som det umiddelbart
skal jobbes med.



Kulepunkt 6 endres til:
Administrativ og politisk struktur



Kulepunkt 19 endres til:
Utrede vertskommunesamarbeid med Bodø og andre kommuner om felles tildelingskontor
for helse- og omsorgstjenester



Nytt kulepunkt:
Utrede optimalisering av barnehagedrift



Nytt kulepunkt:
Innkjøpssamarbeid SIIN, se på mulighet for å gå ut av dette samarbeidet for å heller gjøre
denne oppgaven selv eller i samarbeid med de øvrige kommunene i Indre Salten

Tiltak
Reduksjon besparelse antall
stillinger skole
Kommunale kulturtilskudd til
lag og foreninger
17.mai
Sjønstå gård
Sulitjelma samfunnshus
Kulturpris
Energiutgifter – utendørs
anlegg
Løypekjøring
Kulturskole
Gratis bruk av kommunens
anlegg til barne- og
undomsidrett videreføres
Lørdagsfri parkering
opprettholdes
Redusert besparelse politisk
virksomhet
Omstilling
administrasjon/redusert
aktivitet
kurs/konferanser/reiser

Økt utgift
Kr. 1 641 680

Økt inntekt

Kr. 400 000
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

30 000
10 000
50 000
50 000
50 000

Kr.
Kr.
Kr.

90 000
243 000
370 000

Kr.

350 000

Kr. 1.449.779
Kr. 1 370 000

Parkering økt inntekt
Omstilling Helse og omsorg
Nedlegging av utvalgene
HEOM/OPKU
SUM

Kr. 600 000
Kr. 2 414 459
Kr. 350 000
Kr. 4 734 459

Betalingsregulativet:

 Pnkt 12 Parkeringssatser

Parkeringsgebyr utfartsteder – Årskort endres til kr. 1 300

Kr. 4 734 459

