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Kapittel : Sentraladministrasjonen

Tiltak 31: SEAD Avvikle tilbud om sommerjobb ungdom

Beskrivelse Med så stor reduksjon i drift må også vurderes lovpålagt - ikke lovpålagt. Mange ungdommer får sommerjobb i kommunen, eks ungdom
over 18 år innen pleie og omsorg. Forslag sommerjobb ungdom utgår.
 
Konsekvens: Ungdom mister et godt arbeidstilbud.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sommerjobb Ungdom (1702)

SUM NETTO TILTAK -139 000 -139 000 -139 000 -139 000 -555 000
-

-

Tiltak 32: SEAD Reduksjon tilskudd kirka 2%

Beskrivelse Hele kommunen må redusere, tilsvarende 2%. Det vil være rimelig at kirka tar sin andel her og tilpasser driften deretter.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)

SUM NETTO TILTAK -56 000 -56 000 -56 000 -56 000 -224 000
-

-

Tiltak 128: SEAD Redusere tilbud om sommmerjobb for ungdom

Beskrivelse Totalt budsjett er på 130.000 kr. Å redusere tilbudet med 50.000 kr vil medføre at nesten halvparten ikke får tilbud til neste år.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sommerjobb Ungdom (1702)

SUM NETTO TILTAK -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 -210 000
-

-

Tiltak 29: SEAD Tilskudd beregnet til Vensmoen Eiendom

Beskrivelse Over flere år er det et tilskuddsbeløp på 115 000 kr som har vært tiltenkt bistand til Vensmoen Eiendom. Dette har ikke vært benyttet,-
forslag fjernes.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Tilfeldige utgifter / formannskapet (1009)

SUM NETTO TILTAK -115 000 -115 000 -115 000 -115 000 -460 000
-

-

Tiltak 104: SEAD Øke tilskudd kirkelig fellesråd ihh til vedtak Saltdal felles menighetsråd

Beskrivelse Jfr brev fra Kirkelig fellesråd av 04.10.2013: Salttda felles menighetsråd har gjort følgende vedtak: Kommunen bes bevilge 3.142.000,- til
kirkens virksomhet i 2014. Konsekvensene av et mindre tilskudd vil være alvorlige og føre til redusert virksomhet som følge av redusert
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bemanning.
Festeavgiften økes til 110,- pr grav pr år.
 
En tilskudd til kirken på kr 3.142.000,- gjør at vi kan videreføre dagens drift, slik vedlagte tallbudsjett viser. Her er tatt med kjente
endringer og innsparinger der det er mulig. Det er i budsjettet lagt inn en økning av festeavgiften for grav fra 105,- til 110,- pr år, som skal
godkjennes av kommunestyret.
 
Dersom det kommunale tilskuddet blir mindre enn 3.142.000,- vil følgende tiltak iverksettes:
 
1.Fjerne ekstrahjelp kirkegård sommer, innspartkr 40.000,-
2.Fjerne 40% stilling (6,5% av årsverket), innspartkr 200.000,-

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1704)

SUM NETTO TILTAK 320 000 320 000 320 000 320 000 1 280 000
-

-

Tiltak 81: SEAD: Fjerning av reserve/tilleggsavsetning

Beskrivelse I forbindelse med asylmottaket og tilskuddet som kommunen får har det vært avsatt en liten pott til administrasjon og uforutsette tiltak.Det
vil bli lagt fram egen sak om fordeling av tilskuddet.
 
Konsekvens: I forhold til mottaksdriften er det mye som ikke er forutsigbart og endringer berører tjenestene som kommunen yter.Det er
behov for en reserve, men forslaget er å fjerne deler av denne 150 000 kr.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Administrasjonskontoret (1101)

SUM NETTO TILTAK -150 000 -150 000 -150 000 -150 000 -600 000
-

-

Tiltak 80: SEAD: Frivillighetssentral

Beskrivelse Driftsnivået må betraktelig ned og vi må bl.a. vurdere lovpålagt/ikke lovpålag. Må også se dette opp mot andre tilbud som kommunen gir.
Dersom vi legger ned Frivillighetssentralen kan vi spare 155 000 kr.
 
Konsekvens: Redusert tjenestetilbud til befolkningen.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Frivillighetssentralen (1706)

SUM NETTO TILTAK -155 000 -155 000 -155 000 -155 000 -620 000
-

-

Tiltak 83: SEAD: IT-stilling

Beskrivelse I Saltdal har det vært en stilling knyttet til IT siden 80-tallet. I alle disse årene har det skjedd en enorm utvikling. Kommunen har over lang
tid vært sterkt underbemannet på området,og dermed veldig sårbart etter som alle er avhengig av IT for å kunne utføre jobben. Her MÅ
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bemanningen styrkes. Grensa er nådd. Konsekvens: Fare for sykemelding og redusert effektivitet i hele organisasjonen.
 
Som eksempel kan nevnes at Hemnes kommune som kan sammenlignes i forhold til folketall, har 3,5 stilling på IT.
 
Det legges inn forslag på en stilling.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Edb-avdelingen (1104)

SUM NETTO TILTAK 0 555 000 555 000 555 000 1 666 000
-

-

Tiltak 85: SEAD: Innkjøp av arkivreoler

Beskrivelse Vi må kjøpe inn og tilerettelegge for arkivrom i kjelleren på rådhuset. Dette i henhold til tilbakemelding fra Riksarkivet angående godkjent
tilrettelegging av arkiv.
 
Konsekvens: Ikke godkjent oppbevaring

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rådhuset (1103)

SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000
-

-

Tiltak 88: SEAD: Reduksjon av tilskudd Vensmone Eiendom

Beskrivelse Det er beregnet et tilskudd til Vensmone Eiendom på 775 000 kr der det anslås at noe av dette må gå til pleie og omsorg for merutgifter
for bruk av kjøkkenet til Hjelpemiddelsentralen.
 
Forslag er å redusere dette tilskuddet med 600 000 kr. I den sammenheng bør det vurderes om Vensmoen Eiendom kan kjøpe tjenester,
f.eks. vaktmestertjeneste fra Saltdal kommune. Konsekvens at Vensmoen Eiendom ikke lenger er istand til å betale sine økonomiske
forpliktelser.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Tilfeldige utgifter / formannskapet (1009)

SUM NETTO TILTAK -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000
-

-

Tiltak 74: SEAD: Reduksjon kommunestyre/levekår

Beskrivelse Vedtak må fattes i 2014 for å få effekt i 2016. Ved en reduksjon til 23 medlemmer vil det bli en besparelse på 32000 kr. Ved en reduksjon
til 21 medlemmer vil det bli en besparelse på 48 000 kr. Dette må vurderes.
 
Levekår kan legges ned tidligere, her kan det bli en besparelser på 102 000 kr. Konsekvens: Noe økt saksmengde til Formannskap.
 
Legger inn sistnevnte som tiltak fra 2014 og reduksjon kommunestyre fra 2016  til 23 medlemmer. Føres på møtegodtgjørelse, men må
fordeles på møtegodtgjørelse, tjenestefrikjøp og tapt arbeidsfortjeneste.
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-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kommunestyre/formannskap/levekår (1000)

SUM NETTO TILTAK -107 000 -107 000 -141 000 -141 000 -496 000
-

-

Tiltak 87: SEAD: Reserve attføringstiltak

Beskrivelse Fra denne posten er det overført 60 000 kr til økning lønn personalmedarbeider. Det gjenstår derfor 40 000 kr til reserve som foreslås
som tiltak.
 
Konsekvens: Ikke mulighet for ekstra tiltak i attføringsarbeidet.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Personalutgifter (1201)

SUM NETTO TILTAK -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
-

-

Tiltak 14: SEAD: Ruskontrakt

Beskrivelse I regionrådsmøte sept. 2013 ble det vedtak vedr. ruskontrakt. For Saltdal vil det utgjøre 36 000 kr.
 
Konsekvens: Må inn i budsjettet.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kommunestyre/formannskap/levekår (1000)

SUM NETTO TILTAK 36 000 36 000 36 000 36 000 144 000
-

-

Tiltak 30: SEAD: Til kommunestyrets disp. - reserve

Beskrivelse Kommunestyre har 100 000 kr til reserve, vært lite benyttet så her foreslås reduksjon til 50 000 kr
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Til kommunestyrets disposisjon (1010)

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
-

-

Kapittel : Saltdal barnehager

Tiltak 66: BHG - Kjøkkenhjelp barnehager

Beskrivelse For å kunne drive godt folkrhelsearbeid er det nødvendig med ansvalige kjøkkenhjelper.
1.8 årsverk fordelt slik:
Rognan 60 %
Knekthågen 40%
Saltnes 40 %
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Høyjarfall 40 %
Kostnader ekslkl sosiale utgifter 653 000

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

SUM NETTO TILTAK 852 000 852 000 852 000 852 000 3 410 000
-

-

Tiltak 96: BHG Felles sommerdrift barnehagene

Beskrivelse Alle barnehagene slås sammen i juli måned for innsparing av utgifter til ferievikarer. Medfører også lavere overføring til private
barnehager. Konsekvenser: Personale/barn/foreldre må bytte barnehage på sommeren.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

Sted Ansvar: Rognan barnehage (2303)

Sted Ansvar: Knekthågen barnehage (2304)

Sted Ansvar: Saltnes barnehage (2305)

Sted Ansvar: Høyjarfall barnehage (2307)

SUM NETTO TILTAK -197 000 -197 000 -197 000 -197 000 -788 000
-

-

Tiltak 97: BHG Kutt i grunnbemanning tre årsverk

Beskrivelse Effekt av kutt 3 årsverk i 8 måneder. Medfører også redusert overføring til private barnehager.
 
Konsekvens: lavere voksentetthet, mindre kontakt med hvert barn og foreldrene, lavere sikkerhet, økt fysisk og psykisk press på de
ansatte, økt sykefravær, redusert åpningstid, utgifter ved reversering dersom ny barnehagelov i 2014 innfører foreslått norm på minimum
3 voksne per avdeling.
All forskning viser at antall og kvalifikasjon hos personalet er den viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen. Dersom barnehagen skal
være grunnmuren i utdanningsløpet 0-18 år og intensjonene ved Tidlig innsats/forebygging skal realiseres, vil en reduksjon i bemanninga
være et dårlig virkemiddel.
Enhetsleder vil på det sterkeste fraråd at dette tiltaket blir gjennomført.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

Sted Ansvar: Rognan barnehage (2303)

Sted Ansvar: Knekthågen barnehage (2304)

Sted Ansvar: Saltnes barnehage (2305)

Sted Ansvar: Høyjarfall barnehage (2307)

SUM NETTO TILTAK -1 504 000 -1 504 000 -1 504 000 -1 504 000 -6 015 000
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-

-

Tiltak 114: BHG Redusere antall plasser, asylbarn uten rett

Beskrivelse Barn av asylsøkere i mottak som er under 4 år har ikke etter loven rett til plass i barnehage.  Tilbudet er gunstig for barnas integrering og
kommunen har derfor vedtatt å gi disse plass selv om vi ikke får dekt dette gjennom rammetilskuddet.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

SUM NETTO TILTAK -942 000 -2 262 000 -2 262 000 -2 262 000 -7 728 000
-

-

Tiltak 67: BHG Redusere inntak barn

Beskrivelse Plasser tildeles bare ved hovedopptak, og suppleres ikke ved ledighet gjennom året. Dette girt plass til alle med barnehagerett.
Konsekvensene: flere på venteliste/vanskeligere for foreldre å få plass til de yngste når de trenger det.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

SUM NETTO TILTAK -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -6 000 000
-

-

Tiltak 117: BHG Reell full dekning bhg

Beskrivelse For å fortsatt kunne garantere alle plass på dagen kan det være nødvendig med å utvide med én avdeling på Trollskogen. Årlig kostnad
ca 1,6 mill kr.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnehager generelt (2300)

SUM NETTO TILTAK 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 6 400 000
-

-

Kapittel : Rognan barneskole

Tiltak 124: RBSK Tilpasning ressursfordelingsmodell 2015-2017

Beskrivelse Tilpasning til ressursfordelingsmodell. Gradvis synkende elevtall.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan barneskole (2501)

SUM NETTO TILTAK 0 -42 000 -557 000 -609 000 -1 208 000
-

-

Tiltak 115: SKOLENE Redusert lærertetthet 15-16-16

Beskrivelse Etter gjeldende vedtak er lærertettheten i dag med et basisgruppetall på 14 elever pr basisgruppe i småskoletrinnet og 15 ppå hhv
mellom- og ungdomsskoletrinnet.



13. november 2013 kl 13.14 - Side 7

 Tiltak

 
Tiltaket viser effekt hvis lærertettheten reduseres til 15-16-16 fra høsten 2014.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan barneskole (2501)

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

Sted Ansvar: Røkland skole (2701)

SUM NETTO TILTAK -588 000 -1 386 000 -1 386 000 -1 386 000 -4 746 000
-

-

Tiltak 116: SKOLENE Økt lærertetthet 13-14-14

Beskrivelse Etter gjeldende vedtak er lærertettheten i dag med et basisgruppetall på 14 elever pr basisgruppe i småskoletrinnet og 15 ppå hhv
mellom- og ungdomsskoletrinnet.
 
Tiltaket viser effekt hvis lærertettheten økes til 13-14-14 fra høsten 2014.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan barneskole (2501)

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

Sted Ansvar: Røkland skole (2701)

SUM NETTO TILTAK 676 000 1 590 000 1 590 000 1 590 000 5 447 000
-

-

Kapittel : Rognan ungdomsskole

Tiltak 123: RUSK Tilpasning ressursfordelingsmodell 2015-2017

Beskrivelse Tilpasning ihh til ressursfordelingsmodell. Gradvis økning pga økende elevtall.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK 0 -471 000 -42 000 188 000 -325 000
-

-

Tiltak 13: RUSK, 50% stilling vakant i 7 mnd

Beskrivelse Lærer har søkt om og fått innvilget permisjon i 100% stilling fram til 01.08.14. Vi ansetter vikar i kun 50 % av stillingen denne perioden.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK -126 000 0 0 0 -126 000
-
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-

Tiltak 12: RUSK, PALA

Beskrivelse PALA legges ned hvis det ikke legges inn ekstra midler til fortsatt drift.De 4 elevene som per dags dato går på PALA må da overføres til
egen klasse. Dette vil medføre at de ikke får den tette oppfølgingen som de trenger for å klare seg godt videre i livet.
 
Konsekvenser:
- Mulig drop-out i videregående skole
- Verdifull kompetanse i personalgruppa vil bli borte
- Manglende forebygging i forhold til risikoutsatte ungdom kan føre til større behov for bistand hos barnevern, NAV, psykiatritjenesten.
 
Dette er et tiltak som har vist klare resultater for målgruppa. Det er en relativt beskjeden sum som trengs for å drive effektiv forebyggende
arbeid. Forebygging som virker bør prioriteres.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK -596 000 0 0 0 -596 000
-

-

Tiltak 15: RUSK, reduksjon på lønn

Beskrivelse Lærer med utdanningsreduksjon i stilling 7 mnd (30%), samt frikjøp til SKU (11%) i 12 mnd. Setter ikke inn vikar.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK -136 000 0 0 0 -136 000
-

-

Tiltak 16: RUSK, vakant 50 % stilling i 7 mnd

Beskrivelse Lærer som er sykemeldt i 50% fram til 01.08.14. Setter ikke inn vikar.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK -139 000 0 0 0 -139 000
-

-

Tiltak 1: RUSK: Ny bruker

Beskrivelse I rammefordelinga er ekstra bruker ikke tatt med (tilflyttet høst 2013)
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rognan ungdomsskole (2601)

SUM NETTO TILTAK 323 000 0 0 0 323 000
-

-
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Kapittel : Røkland skole

Tiltak 103: RØSK  2014 - 1 årsverk - VO

Beskrivelse 551 000 - halvårseffekt 2014
 
Årsak
Seniortiltak 5,8% x 1lærer + 12;5% x 2 lærere = 44, 3%
I henhold til gjelde avtaleverk
Medhold klage Fylkesmannen :
Spesialundervisning norskopplæring  = 50%
Lovpålagt

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)

SUM NETTO TILTAK 275 000 551 000 551 000 551 000 1 927 000
-

-

Tiltak 64: RØSK  Reduksjon lønnsutgifter Grunnskole, tilpasning ressursfordelingsmodell

Beskrivelse Reduksjon av
200 % stilling fra skoleåret 2014-2015
 
Tillegg trekk 327.900 for å komme ned på ramma , ihh til ressursfordelingsmodell. RS.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Røkland skole (2701)

SUM NETTO TILTAK -819 000 -553 000 -406 000 -275 000 -2 053 000
-

-

Tiltak 101: RØSK 2014 - Barn med asylsøkerstatus i SFO

Beskrivelse 33 000kr 850 x 4 barn x 11mnd =kr 37 400
Ihh til vedtak 33/12
 
Årsak:Barna med asylsøkerstatus har stort utbytte sosialt og språkmessig av å være i SFO. For å ivareta barna på skolen er dette et
viktig tiltak.
Konsekvenser: Tilbudet kan gjøre en forskjell i forhold til bemanningkravene som er 1 voksen pr 10 -12 barn.
Tiltaket er etter lov, forskrifter og vedtekter.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: SFO Røkland (2702)

SUM NETTO TILTAK 37 000 37 000 37 000 37 000 150 000
-

-

Tiltak 102: RØSK 2014 - Bemanning  SFO - refusjon



13. november 2013 kl 13.14 - Side 10

 Tiltak

Beskrivelse 248 000 - 60 % stilling SfO tilknyttet funksjonshemmet elev.
Årsak: Eleven har enkeltvedtak knyttet til SFO med en til en forhold.
I 2013 har tilbudet vært finasiert av egen ramme. Nå forslås dette finansiert av skolesjefens pott.
 
Forslaget forholder seg til lov og forskrifter.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: SFO Røkland (2702)

SUM NETTO TILTAK 248 000 248 000 248 000 248 000 994 000
-

-

Tiltak 110: RØSK 2014 - Grunnskoleopplæring Fauske

Beskrivelse 200 000
Saltdal kommune har ingen grunnskoleopplæring for voksne og kjøper derfor tjenesten fra Fauske som krever denne summen for de to
elevene som går der.
 
Grunnskoleopplæring for voksen er lovpålagt

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Norskopplæring voksne (2703)

SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
-

-

Kapittel : Helse og familieenheten

Tiltak 43: HEFA - Reduksjon i lønn støttekontakter

Beskrivelse Reduksjon i lønn støttekontakter - til brukere i rus/psyk tjenesten. Få brukere får videre innvilget støttekontakt pga kutt i budsjettet. Går
utover deres totale tilbud og kan føre til alvorligere diagnoser og isolasjon. I verste fall også til flere sykehusinnleggelser.
Kan kompenseres med å bruke tilbud på Knaggen og Lyspunktet.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK -84 000 -84 000 -84 000 -84 000 -336 000
-

-

Tiltak 53: HEFA - oppsigelser innen enheten?

Beskrivelse For å nå tildelt ramme for 2014 så ser jeg ingen annen mulighet enn å gå til oppsigelser.
Jeg har kuttet så mye som det det går an på drift, summe 368.000 kr (gjelder kurs, reiser, investeringer,tilskudd til frivillige organisasjoner,
vedlikehold, velferdsmidler, etc) og har vakanser i ledige stillinger, besparelser på ca kr 700.000 kr. Men med stort overforbruk på
barnevern og rus/psyk så er denne besparelsen ikke nok og i tillegg behov for å få øke enkelte budsjettposter, (vises til andre tiltak). Det
har vært en intern prosess med tillitsvalgte og verneombud, der dette har blitt orientert om. For å oppnå tildelt ramme så må det sies opp
minimum 2 årsverk.
 
Dette medfører store konsekvenser;
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-Store belastninger på de personer som blir direkte berørt. 
-Større belastninger på de andre medarbeiderne med
meroppgaver og meransvar.
-Store utfordringer til HMS, stor risiko for sykemeldinger og flykt av dyktige og kompetente fagfolk. 
-Store deler i tjenesten der arbeidsoppgaver ikke kan bli gjennomført.
-Større belastning på en allerede belastet og presset enhet.
-Mindre fokus på forebygging og tilrettelegging som igjen i sin tur medfører til alvorligere problemer og dyrere tiltak.
-Brukere av tjenestene får ikke det tilbudet de har krav på.
-Går ut over de svakeste gruppene i kommunen.
-Kan også gå utover lovpålagte oppgaver som i sin tur kan gi kommunen ekstra kostnader (bot).
 
Årsverk må da hentes fra de ikke lovpålagte oppgavene innen rus/psykiatritjenesen og barnevern.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK -550 000 -1 100 000 -1 100 000 -1 100 000 -3 850 000
-

-

Tiltak 40: HEFA - reduksjon av kjøp av private tjenester

Beskrivelse Reduksjon i budsjettet på kjøp av private tjenester til barnevernet.
Konsekvenser på mangel av tiltak til barn som trenger et tilbud.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

SUM NETTO TILTAK -30 000 -30 000 -40 000 -40 000 -140 000
-

-

Tiltak 39: HEFA - reduksjon på opphold på institusjon

Beskrivelse Reduksjon på posten opphold på institusjonsplasseringer.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -70 000 -70 000 -240 000
-

-

Tiltak 52: HEFA - vakanse i stillinger

Beskrivelse Vakanser i ulike ledige stillinger (svangerskapspermisjon, avklaringspenger, ledighet i stilling) i HEFA pga økonomi. Gir store utfordringer
med å jobbe forebyggende og for å gi et godt nok tilbud til brukerne av de ulike tjenestene. Går også utover de andre medarbeiderne som
igjen påføres ekstra oppgaver og meransvar. Totalt innen enheten en reduksjon på 1,98 årsverk.
 
én stilling vakant på barnevern er inne i prosjekt, der får vi refundert lønnsmidler. Ikke tatt inn ekstra person.
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Gjelder direkte rus og psykiatritjenesten, barnevern og helsestasjon.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Helsestasjon (3102)

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK -1 046 000 0 0 0 -1 046 000
-

-

Tiltak 45: HEFA - økte kostnader pga flytting til Vensmoen

Beskrivelse Økte utgifter pga flytting av rus/psykiatritjenesten til Vensmoen-
inkludert husleie og strøm, behov for ekstra leasingbiler, økte driftsutgifter pga kjøring og forsikring/årsavgift.
Engangskostnader på vaktmestertjeneste ved flytting og installasjon av pc og telefon. Mulig HEFA blir belastet for utgifter til PLOM i
forbindelse med deres flytting til 2. etasjen på hovedhus. Utgifter til etablering av data og telefoni utstyr.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Tilfeldige utgifter / formannskapet (1009)

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK 201 000 155 000 125 000 125 000 606 000
-

-

Tiltak 44: HEFA -Kutt i velferdstiltak brukere

Beskrivelse Reduksjon i budsjettet for brukere i rus/psyk - velferdstiltak.
Omhandler et tilbud med mål om sosialisering til de brukere av tjenesten som ikke har andre tiltak/tilbud.
Konsekvenser er at de fortsetter å være mindre sosial, isolere seg mere, lite kontakt med andre mennesker. Gir mer diagnoser, som feks
depresjoner, angst, etc. Det går utover de svake brukerne.
Kan kompenseres med bruka av tilbud på Knaggen og Lyspunktet.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -140 000
-

-

Tiltak 49: HEFA Omgjøring av turnuslege til fastlegestilling 2013

Beskrivelse Har sammenheng med fastlegeforskrift, bla søkes det å redusere ventetid på legeetime og det er ønskelig å øke antallet fastleger for å
kunne sikre en mer robus legevaktjeneste.  Tallene er usikre og enedelig beregning vil fremmes i egen sak. Tallene viser helårsvirkning,
men vil sannsynligvis være 0-utgift første året, for så å øke til omkring en halv million i netto kostnad for kommunen årene etter.
Behov for også å se på ressursene på lab/skadestuen pga økte oppgaver - samhandlingsreformen.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Legetjeneste (3108)



13. november 2013 kl 13.14 - Side 13

 Tiltak

SUM NETTO TILTAK 563 000 563 000 563 000 563 000 2 252 000
-

-

Tiltak 92: HEFA Statsbudsjettet, prisøkning statlige barneverninstitusjoner

Beskrivelse Tre tiltak i statsbudsjettet; hovedsakelig prisøkning statlige barneverninstitusjoner, men også kompensasjon for endring i barnevernloven:
statlig tilsyn barn i fosterhjem og samvær under tilsyn

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

SUM NETTO TILTAK 172 000 172 000 172 000 172 000 688 000
-

-

Tiltak 91: HEFA Statsbudsjettet, styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste

Beskrivelse Statsbudsjettet 2014, midler til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste, inngår i rammetilskuddet, beregnet ut fra antall barn i alder
0-19 år.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Helsestasjon (3102)

SUM NETTO TILTAK 143 000 143 000 143 000 143 000 572 000
-

-

Tiltak 42: HEFA reduksjon av ekstrahjelp lønn

Beskrivelse Reduksjon i lønn til ekstrahjelp, ingen vikarutgifter. Pga kutt i budsjett.
Tjenesten blir sårbar på de arbeidsoppgaver som skal utføres, kan få avvik og kan gå utover de ansatte med fare for sykemeldinger pga
stort arbeidspress.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Psykiatri (3204)

SUM NETTO TILTAK -143 000 -143 000 -143 000 -143 000 -571 000
-

-

Tiltak 38: HEFA- reduksjon i ikke oppgavepliktig utgiftsdekning

Beskrivelse Reduksjon i budsjettet på oppfølging av samvær. Det gjelder fosterbarn/biologiske foreldrer.
Dette kan løses på andre måter så som sosiale medier, skype og andre personer som kan utføre oppgaven

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Barnevern (3203)

SUM NETTO TILTAK -55 000 -55 000 -70 000 -70 000 -250 000
-

-

Kapittel : Nav Saltdal kommune
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Tiltak 20: NAV Boligkontor

Beskrivelse Nav ansetter en person i 50 % stilling for drift av kommunens ansvar for bostøtte og startlån. Dette er en funksjon som passer god inn i
vår organisasjon da det i sakene er tett kontakt med søkere som ofte er brukere av NAV sine tjenester.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

-

Tiltak 99: NAV Ikke tilsette programrådgiver

Beskrivelse Kommunen har vedtatt at vi skal tilsette en 100 % prosjektstilling som programrådgiver for 2 år. Derfor er det lagt inn en 100 % stilling for
2014i konsekvensjustert budsjett. Tiltaket her er å styrke introdusjonsprogrammet slik av vi i større grad kan unngå at deltakere som er
ferdig med introduksjonsprogrammet havner i NAV som sosialhjelpsmottaker. Ofte er dette store familier som har et stort uttak på
årsbasis. Styrkingen av introduksjonsprogrammet er en nødvendighet for å forebygge og for å gi et godt kvalitativt intro-tilbud til deltakere.
 
Stillingen  er ikke besatt og kan inndras. Konsekvens: dårlig kvalitet i introduksjonsprogrammet som igjen kan medføre store sosialutgifter
grunnet manglende kvalifisering.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Flyktningemottak (3502)

SUM NETTO TILTAK -557 000 -557 000 0 0 -1 113 000
-

-

Tiltak 125: NAV Inkludere barnetrygd i inntektsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp

Beskrivelse Jf kst-sak 83/12. KST har vedtatt at  barnetrygd ikke skal være med i inntektsgrunnlaget ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. Dette
som ledd i bekjempelse av barnefattigdom. Kostnad ved ordningen er beregnet til ca 0,5 mill kr årlig.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (3501)

SUM NETTO TILTAK -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -2 000 000
-

-

Tiltak 100: NAV Redusere bemanning 3 årsverk

Beskrivelse NAVs budsjett er foruten øk. sosialhjelp bundet opp i lønn til fast ansatte. For å nå innsåaringskravet ville det medført å si opp 3 årsverk.
Det er budsjettert med 4,5 årsverk i dag, med dette blir arbeidsstokken redusert til 1,5 årsverk. Dette tiltaket ville i realiteten bety at det
ikke er nok personell til å håndtere volumet Saltdal kommune har ift lov om sosiale tjenester.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Nav felles (3500)

SUM NETTO TILTAK -864 000 -1 728 000 -1 728 000 -1 728 000 -6 050 000
-

-

Tiltak 19: NAV Styrking av kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Beskrivelse NAV har 1.2 mill disponibelt til KVP programmet for 2014. Det tilsier 7 brukere i snitt i programmet som er i kvalifiseringsløp. Viktig å vite
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at KVP er kommunes satsingsområde på fattigdom. KVP er et lavterskeltilbud som skal få kandidater til å ta ansvar for eget liv og inntekt.
Vi har gode resultater på dette programmet siden 2009 og fått mye ros fra Fylkesmannen hvor vi er blant 10 på topp i Nordland på dette
området i 2013. NAV Saltdal vil øke antallet deltakere fra 7 til 10 personer i snitt for 2014. Viktig invistering og forebyggende tiltak for
Saltdal kommune selv om det vil koste litt ekstra så er gevinsten høy til slutt.
 
Vi har gode dokumenterte resultater med dette programmet og ønsker å arbeide mer målbevisst og med flere deltakere slik at vi på den
måten minsker fattigdommen i kommunen samtidig som vi gir deltakere en god og kvalitativ mulighet til å klare seg selv i fremtiden. Dette
programmet er ofte en del av et helhetlig løp, og kan kjedes med andre kvalifiserende tiltak under KVP progtrammet og når de er ferdig
med programmet.
Dette er et viktig fokusområde som fylkesmannen og NAV Nordland følger tett med månedlige rapporteringer.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomisk sosialhjelp (3501)

SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000
-

-

Tiltak 48: NAV Økning inventar og utstyr ifbm bosetting, flyktningetjenesten

Beskrivelse Øker posten med kr. 50.000 grunnet behov for inventar og utstyr i forbindelse med bosettinger. Vi har per tiden bosatt 9 personer og skal i
løpet av høsten bosette en person til ihh til vedtaket. for 2014 vil det være aktuelt å bosette 10 nye personer.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Flyktningemottak (3502)

SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
-

-

Kapittel : Pleie og omsorg

Tiltak 89: PLOM Intern flytting mellom avdelinger: samhandlingsreformen

Beskrivelse Samhandlingsreformen har vært budsjettert på sentralt ansvarsomrdåde. Det foreskås å flytte budsjettmidlene permanent til pleie og
omsorg, der utgiftene primært hører hjemme. Medfører ikke endring i aktivitet, kun intern flytting av budsjettmidler.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)

Sted Ansvar: Statlig rammeoverføring (8002)

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

-

Tiltak 55: PLOM Nedleggelse aktivitetstua Saltdal sykehjem 2014

Beskrivelse I dag er det tilsatt 150% stilling i tjenesten.(0,90 + 0,60) Eventuell nedleggelse vil medføre oppsigelser.
 
Konsekvens: Ingen tilbud til eldre på sykehjem og nedleggelse av dagsenter for demente på sykehjem og Knaggen.
 
Nedleggelse vil kun gi halvårseffekt i 2014.
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-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)

SUM NETTO TILTAK -321 000 -642 000 -642 000 -642 000 -2 245 000
-

-

Tiltak 86: PLOM Nedleggelse av Knaggen

Beskrivelse Se konsekvens reduksjon Knaggen.
 
Konsekvenser i tillegg:
Ved nedleggelse av Knaggen, vil alle tilbud til de grupper som er på Knaggen bortfalle.
 
På Vensmoen må det ved nedleggelse av Knaggen bli nødvendig å styrke hver bolig med ca 0,5 årsverk. I tillegg vil de brukere som i dag
har et tilbud/arbeid på Knaggen, utvikle større atferdsproblem.
Boligene styrkes slik:
Fløyvegen 12: 0,5 årsverk
Bomiljø røkland: 0,5 årsverk
Fløyvegen 14: 0,5 årsverk
Fløyvegen 18: 0,5 årsverk
Fløyvegen 51: 1,0 årsverk
Fløyvegen 24: 0,5 årsverk
Fløygenen 26: 0,5 årsverk
 
 
Selv om Knaggen opphører,vil det påløpe utgifter til bygningene. Vedhallen er nettopp ferdigført og har løpende utgifter til lån/avdrag.
 
 
Nedleggelse vil kun ha halvårseffekt i 2014.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Fløyvegen 12 (4442)

Sted Ansvar: Tiurveien/Kongleveien (4443)

Sted Ansvar: Fløyvegen 18 (4444)

Sted Ansvar: Fløyvegen 51 (4445)

Sted Ansvar: Fløyveien 24 (4446)

Sted Ansvar: Fløyveien 14 (4462)

Sted Ansvar: Fløyvegen 26 (4464)

Sted Ansvar: Knaggen (4470)

SUM NETTO TILTAK -1 893 000 -3 982 000 -3 982 000 -3 982 000 -13 839 000
-

-

Tiltak 56: PLOM Opphør/reduksjon aktivitet helseforebyggende 2014
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Beskrivelse Arrangemmenter polarleir, polartreff, polarleker og åpen hall.(FYSAK)I tillegg ulike arena som sykehjem(sittedans), Heimmly (sittedans)
og turer med beboere ved sykehjem og omsorgsboliger.Nedleggelse vil berøre ulike brukergrupper internt i omsorg, Saltdal kommune og
fra andre kommuner i Nordland.For å beholde dette tilbudet må det være selvfinansierende.
Polarleir, polartreff og polarleir er med på å gi Saltdal kommune et godt omdømme.
 
Konsekvenser: Nedleggelse vil føre til at tilbudet til hjemmeboende eldre, beboere på sykehjem, brukere innen tjenesten for psykisk
utviklingshemmede og Åpen hall/(FYSAK) vil falle bort.
Polartreff og polarleker vil forsvinne.
 
I 2014 vil dette kun gi halvårseffekt.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Helseforebyggende (4404)

SUM NETTO TILTAK -319 000 -638 000 -638 000 -638 000 -2 234 000
-

-

Tiltak 59: PLOM Reduksjon 1 årsverk Saltdal sykehjem

Beskrivelse Redusere med 1 årsverk i sykehjem.
Økning i sykepleierstillinger skal foregå ved hjelp av vakanse i andre stillinger.Dette er ikke gjort i 2013, men gjøres i 2014.Dette utgjør
0,7 % stilling.
Redusere renhold i henhold til opprinnelig plan.Dette utgjør 0,3 stilling.
 
Konsekvenser:Denne reduksjonen kommer som følge av økning i stillinger blandt sykepleiere, og skal ikke få direkte konsekvenser på
kvaliteten i sykehjem.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)

SUM NETTO TILTAK -655 000 -655 000 -655 000 -655 000 -2 619 000
-

-

Tiltak 60: PLOM Reduksjon 1 årsverk hjemmetjenesten

Beskrivelse Redusere med 1 årsverk i hjemmetjenesten.
Hjemmetjenesten har i det siste årene fått overført stillinger fra sykehjemmet pga IA avtalen.
 
Konsekvenser:
Dette kan medføre økt bruk av ekstravakt i perioder med mange utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)

SUM NETTO TILTAK -655 000 -655 000 -655 000 -655 000 -2 619 000
-

-

Tiltak 58: PLOM Reduksjon administrasjon
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Beskrivelse Fra og med 2014 foreslås det å redusere med 0,65 årsverk i administrasjonen. Arbeidsoppgaver fordeles internt.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)

SUM NETTO TILTAK -312 000 -312 000 -312 000 -312 000 -1 247 000
-

-

Tiltak 57: PLOM Reduksjon drift Knaggen

Beskrivelse Knaggen har idag tilbud til psykisk utviklingshemmede, eldre demente og brukere innen psykiatri.I dag har Knaggen leveranse av ulike
produkter til lokalt næringsliv, salg av ulike artikler i hele Norge,produksjon og salg av ved og andre produkter lokalt. I tillegg har Knaggen
et transporttilbud internt i omsorg, postkjøring, matkjøring og kjøring av klær.
 
Konsekvenser:
En reduksjon av driften på Knaggen vil føre til reduset/bortfall av  tilbud for psykiatri, psykisk utviklingshemmede og eldre demente.
 
Blir en slik reduksjon vedtatt, må det foretas en gjennomgang av hvilke tilbud som må tas bort. Dette vil få store konsekvenser for brukere
og Knaggen. Omsetning på 1.100 000 vil forsvinne.
 
I dag er det avtaler med bedrifter i Saltdal som Knaggen har forpliktelser for. Disse avtalene vil vi miste og ikke få tilbake.
 
Foreslår å redusere antall personell med 4-5 årsverk.Hvilken effekt dette vil få for utgifter/inntekter er det for tidlig å si noe om, men
bortfaller produksjonen, vil både utgifter/inntekter bli redusert.
 
Reduksjon får kun halvårseffekt i 2014.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Knaggen (4470)

SUM NETTO TILTAK -1 637 000 -3 274 000 -3 274 000 -3 274 000 -11 458 000
-

-

Tiltak 111: PLOM Reduksjon drift eldreomsorg

Beskrivelse Reduksjon drift eldreomsorg i Saltdal på kr 1 000 000.- .
Reduksjonen fordeles på sykehjem, hjemmetjeneste og omsorgsboliger for eldre.
En stor del av oppgavene ved sykehjemmet i dag er å arbeide med mennesker i livets sluttfase. Dette krever både god kompetanse og tid
til å hjelpe både pasient og pårørende. I tillegg har samhandlingsreformen ført til flere plikliniske oppgaver som blodtransfusjon for
pasienter i og utenfor sykehjemmet.
Det stilles også større krav til dokumentasjonsplikt nå enn tidliger.
Konsekvenser ved reduksjon:
Kvaliteten for den enkelte pasient kan bli redusert.
Mindre tid til å utføre polikliniske oppgaver, disse må utføres av sykehuset.
Brudd på dokumentasjonsplikten.
Økt uro og større bruk av tvang ovenfor demente.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt
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Sted Ansvar: Saltdal sykehjem (4410)

Sted Ansvar: Kjøkken sykehjem (4412)

Sted Ansvar: Hjemmesykepleie (4420)

Sted Ansvar: Fløyveien 20 (4461)

SUM NETTO TILTAK -1 048 000 -1 048 000 -1 048 000 -1 048 000 -4 190 000
-

-

Tiltak 112: PLOM Reduksjon drift utviklingshemmee

Beskrivelse Reduserer driften i tjenesten for psykisk utviklingshemmede med kr. 1 000 000.- . Fordeles på bomiljø Rognan og Bomiljø Vensmoen.
konsekvenser:

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltnes (4430)

Sted Ansvar: Hesteskoen (4431)

Sted Ansvar: Fløyvegen 12 (4442)

Sted Ansvar: Tiurveien/Kongleveien (4443)

Sted Ansvar: Fløyvegen 18 (4444)

Sted Ansvar: Fløyvegen 51 (4445)

Sted Ansvar: Fløyveien 24 (4446)

Sted Ansvar: Fløyveien 14 (4462)

Sted Ansvar: Fløyveien 16 (4463)

Sted Ansvar: Fløyvegen 26 (4464)

SUM NETTO TILTAK -1 309 000 -1 309 000 -1 309 000 -1 309 000 -5 238 000
-

-

Tiltak 113: PLOM Videreføre innsparingskrav på 5,5 mill kr

Beskrivelse Det ble i budsjett 2012 lagt inn et uspesifisert innsparingskrav på 5,5 mill kr på pleie og omsorg. Denne er fjernet fra konsekvensjustert
budsjett fordi det er uspesifisert og vist seg vanskelig å gjennomføre.
 
Innsparingskravet kan videreføres, men da må det settes strenge krav til rapportering og gjennomføring. Vil medføre oppsigelse av 10-12
årsverk.
 
Dette er ikke realistisk i og med at reduksjon i antall vertskommunebeboere ikke er mer enn ca 2 pr. år.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Administrasjon omsorg (4400)

SUM NETTO TILTAK -5 500 000 -5 500 000 -5 500 000 -5 500 000 -22 000 000
-
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-

Kapittel : Kulturenheten

Tiltak 127: KULT Avvikle støtte til Adde-/Zetterquist-galleriet

Beskrivelse Saltdal kommune bevilger årlig støtte på 165.000 kr til det nyåpnede galleriet på Storjord.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kulturformidling (5004)

SUM NETTO TILTAK 0 -165 000 -165 000 -165 000 -495 000
-

-

Tiltak 33: KULT Betaling for barn og unge i idretshallen

Beskrivelse Saltdal har til nå hatt fri leie for bruk av idrettshallen for barn og unge.En lav leeiepris på kr 50 pr time vil gi en intekt på ca kr 50.000,-
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdalshallen (5010)

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
-

-

Tiltak 34: KULT Hornorkesteret dekker dirigentutgifter fullt ut.

Beskrivelse Rognan hornorkester betaler bare 75 % av dirigentkosnaden. Konsekvensen er en subsidiering av denne aktiviteten med ca 22.000.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdal kulturskole (5500)

SUM NETTO TILTAK -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 -88 000
-

-

Tiltak 22: KULT Indeksregulering leiepriser voksne og uvidet leie skole

Beskrivelse Prisene for leie av idretshallen har ikke vært regulert siden 2008 for voksne og 2011 for vgs.. En indeksregulering av leieprisene ( 6,8%
for vosne  og 2,2% for vgs) vil gi en merinntekt på kr 10000,-. Utgiftene til drift av hallen har øket minst med prisindeksen.
For inneværende skoleår ønsker vgs å øke antall leietimer, tilsvarende kr 40.000,- i helårsvirkning.
Tilsammen mulig merintekt idtetshallen 2014 kr 50.000, uten at barn og unge må betale.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdalshallen (5010)

SUM NETTO TILTAK -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
-

-

Tiltak 27: KULT Ny fordeling av utgifter til seneinstruktør ordningen

Beskrivelse Saltdal har deltatt i seneistruktørsamarbeid , egen andelen er pt ca 63.000 pr år.(55.000 er budsjetert.) Ordningen brukes lite av lag og
organisasjoner i Saltdal.Dersom skolene skulle ønske å bruke denne ordningen, bør de dekke halvparten av kommunens andel, va
30.000.
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-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kulturformidling (5004)

SUM NETTO TILTAK -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000
-

-

Tiltak 118: KULT Oppsigelse av leieavtale

Beskrivelse Aktivitetshuset har ikke så mye aktivitet som tidligere. Det er heller ikke mulig å oppnå leieintekter som forutsatt.
Frivillighetssentralen har kontor i lokalene og lokalene brukes til noen aktiviteter. Leder for frivillighetssentralen kan få kontorplass ved
kulturenheten og aktiviteter kan gjennomføres på samfunnshuser og lignende.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Aktivitetshuset (5012)

SUM NETTO TILTAK -70 000 -110 000 -110 000 -110 000 -400 000
-

-

Tiltak 28: KULT Oppsigelse av regionalt kultursamarbeid

Beskrivelse Ordningen fungerer ikke slik vi håpet. Bodø har trukket seg ut av ordningen, og prisen for deltakelse vil øke. Vi kan spare ca40.000 ved å
gå ut av ordningen.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kulturformidling (5004)

SUM NETTO TILTAK -40 000 -40 000 -40 000 -40 000 -160 000
-

-

Tiltak 24: KULT Prisøkning Saltdalsboka

Beskrivelse Prisen settes opp med 30 kr pr bok.
merinntekt  kr 30.000

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Kulturvern - museer (5204)

SUM NETTO TILTAK -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000
-

-

Tiltak 23: KULT Salgskampanje gård og slekt

Beskrivelse Det finnes et lager gård og slekts historie, som det kan kjøres salgskampanjer på. Dette vil kunne go merintekt i 2014 og 2015 med ca
20.000 hvert år

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Gård- og slektshistorie (5005)

SUM NETTO TILTAK -20 000 -20 000 0 0 -40 000
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-

-

Tiltak 126: KULT Si opp avtale med Salten museum, bygdetunet

Beskrivelse Avvikle årlig støtte til Nordlansmuseet for drift av bygdetunet. Konsekvens: drift av museet vil sannsynligvis opphøre.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bygdetunet (5201)

SUM NETTO TILTAK 0 -334 000 -334 000 -334 000 -1 002 000
-

-

Tiltak 90: KULT Statsbudsjettet, kulturskoletilbud i SFO-tida

Beskrivelse Helårsvirkning av tiltak som startet høsten 2013. En uketime frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFO-tida.
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Saltdal kulturskole (5500)

SUM NETTO TILTAK 103 000 103 000 103 000 103 000 412 000
-

-

Kapittel : PLUT-BYTE

Tiltak 4: PLBY 6474 Stenge ned drift av Nerauran rasteplass. -kr 100.000 2014

Beskrivelse Rasteplassen er meget populær og har fått mye skryt fra turister som er innom. Her er det tømmeplass for campingvogner og bobiler.
Plassen har vært betjent fra midten av mai, til slutten av september hvert år. I tillegg til dette føres det også daglig tilsyn med
Skansenøyra friluftsområde og toaletter der. Plassen fremstår som meget velholdt, men tekniske anlegg som tømmestasjon for bobiler
pumpestasjon for avløp er nedslitt og trenger oppgradering. Nødvendige investeringer er anslått til ca. kr. 250 000.
Netto kostnad for drift av Nerauran var i 2011 kr. 130 500.
 
Budsjett kr. 116.000,- 
Besparelse kr. 100.000,-
 
Konsekvenser: Lovpålagt kommunal håndtering/ mottak av campingvogn/ bobil tanker forsvinner/ blir ikke ettersett og vedlikeholdt. Hurtig
forfall og ødeleggelser av bygg, tømmestasjon, samt at parkanlegg vil gro over. Vil virke skjemmende for den nye innkjøringen til Nexans
og kommunen vil ikke ha lovpålagt tilbud for tømming av bobiler og campingvogner. Denne lovpålagte oppgaven kan imidlertid etableres
ved Skansenøyra Renseanlegg, investeringskostnad lik, kr. 250.000.
Det vil bli stengt belysning/ gatelys og søppelbokser/renovasjon blir fjernet.
Besparelse -100.000.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Nerauran (6474)

SUM NETTO TILTAK -81 000 -81 000 -81 000 -81 000 -322 000
-

-

Tiltak 10: PLBY 6480 Lovpålagt kontroll og vedlikehold av bruer og kaier.

Beskrivelse Saltdal kommune må utføre lovpålagt inspeksjon iht. Statens vegvesen Inspeksjonshåndbok for bruer, håndbok 136 og i samsvar med de
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retningslinjer som er gitt. 
 
Kontrollene i 2013 har et estimert totalt utbedringskostnad på kr 1 750 000,00 innkludert midlertidig rep. av Innlandet bru (kr. 150.000,-.
Dette, kr. 1.750.000,-, er foreslått lagt inn i investeringsbudsjettet for 2014.
 
Innlandet bru anbefales stengt elller ny.
Dette gjelder også bruer i Skati.
 
Årlige kontroller og mindre driftsvedlikehold innarbeides i budsjett 6480 kr. 150.000,-

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Ras, flomsikring (6480)

SUM NETTO TILTAK 0 150 000 150 000 150 000 450 000
-

-

Tiltak 109: PLBY Utvide næringsavdeling, 3 årsverk

Beskrivelse Med virkning fra 2015
-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Næringssjefen (6520)

SUM NETTO TILTAK 0 1 768 000 1 768 000 1 768 000 5 303 000
-

-

Tiltak 11: PLBY Økt ramme vinterdrift kommunale veger

Beskrivelse Vinterdrift/ brøyting av kommunale veger og plasser er underbudsjettert. Det må økes slik at dette er reelt og i samsvar med dagens drift.
-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

-

Tiltak 9: PLBY. 6475 Stenging/privatisering av gatelys. -kr. 100 000 2012 2013

Beskrivelse Kostnadsreduksjon ved stenging, en del overføring av gatelysanlegg til vegvesen og/eller privatisering av gatelysanlegg er mulig. Velges
dette tiltaket må det foretas en gjennomgang av hvilke lysanlegg som kommunen bør/vil fortsett å drifte/vedlikeholde og hvilke anlegg
som kan overføres og hvilke som kan stenges/privatiseres. En del kostnader til harmonisering/ombygging må påregnes. Besparelsene
første år antas å bli begrenset, selv om 1/3 del av gatelysene stenger/privatiseres.
Netto kostnader til gatelysanlegg i 2011 var kr. 638 000. Det antas at 1/3 del av lysanleggene kan overføres, stenges/privatiseres, slik at
en fra tidligst år 2 kan få en besparelse på ca. kr. 230 000. Det forventes en god del misnøye ved en evt. stenging av gatelys grunnet,
trafikksikkerhet, sikkerhet, hærverk og innbrudd.
Beregnet besparelse første år kr -100.000,-

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Gatelys (6475)

SUM NETTO TILTAK -100 000 -230 000 -230 000 -230 000 -790 000
-

-
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Tiltak 5: PLBY. Drift og vedlikehold av sykkelsti Lønsdal - Saksenvik.

Beskrivelse I programmet Den verdifulle naturarven har Saltdal kommune prosjektet Sykkelsti fra fjell til fjord (Sykkelprosjektet). Betydelige deler av
sykkelstien er i hovedsak ferdig bygget eller opprustet. Det gjenstår en parsell mellom Lønsdal og Kjemåga som ikke er endelig avklart og
noe oppgradering av eksisterende traktorveg mellom Tømmerdal og Lillealmenningen som utføres høsten 2013. Det har allerede oppstått
behov for vedlikehold, men det ble ikke bevilget noe for 2013. Behovet for bevilgninger til ettersyn, drift og vedlikehold av de deler av
sykkelstien som er ferdig vil øke i årene som kommer. Det er vanskelig å beregne i dag hvilke kostnader kommunen vil få i årene som
kommer. Vedlikeholde vil i hovedsak bestå i periodevis rydding av trær og vegetasjon langs vegen, ettersyn og evt. reparasjoner av skilt
og reparasjon av evt. skader etter vinteren (snøsmelting/flomskadet). Legger en til grunn 30 km grusveg og en kostnad på 5 -10 kr pr
meter, er det snakk om 150 000 til 300 000 kr pr. år etter hvert. Vedlikeholdsbehovet antas å være noe begrenset de første år etter at sti
er anlagt. Det foreslås en startbevilgning på kr. 50 000 i 2014 som revideres/økes når en får bedre oversikt over behovet for ettersyn, drift
og vedlikehold i årene som kommer.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)

SUM NETTO TILTAK 0 75 000 100 000 125 000 300 000
-

-

Tiltak 6: PLBY. Redusert brannberedskap. - kr. 300 000. 2014

Beskrivelse Forslaget går ut på å redusere antall mannskaper i rullerende vaktberedskap fra 3 til 2 mannskaper. Dette er minimumskravet fra ROS-
analysen til Østlandskonsult i 2004.
Forslaget har vært presentert i flere år med mye støy og det må forventes at noen av de 18 mannskapene vil si opp sin stilling i Salten
Brann IKS. Det vil bety, i hvert fall i en overgangsfase, ytterligere redusert beredskap i Saltdal.
Helårseffekten kan bli kr. 400 000, men for 2014 kan en i beste fall oppnå besparelser på kr. 300 000.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Brannvesen (6460)

SUM NETTO TILTAK -300 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 500 000
-

-

Tiltak 7: PLBY. Renholdsmaskiner, utskifting/fornyelse. kr. 150 000. 2013

Beskrivelse Store deler av Maskinpark renhold er er svært gammel og overmoden for utskifting. Mange maskiner er over 30 år gamle og noen faktisk
40 år. Renholdsavdelingen har beregnet investeringsbehovet de neste 5 år til kr. 670 000 og det er viktig å komme igang med
utskiftingene så snart som mulig. Enhetsleder har lagt inn kr. 10 000 på ansvar 6260 innenfor enhetens totale budsjettramme. Det
foreslås at det ytterligere settes av kr. 150 000 pr år i økonomiplanperioden 2014 - 2017. Renholderne er helt avhengig av funksjonelle
maskiner for å utføre et forsvarlig renhold med tilfredsstillende kvalitet. Bør prioriteres. Havarerer viktige maskiner, særlig
moppemaskiner, vil det i beste fall medføre store renholdmessige ulemper, merkostnader og redusert effektivitet. I verste fall at deler av
renholdet må utgå.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Rengjøring (6260)

SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000
-

-
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Tiltak 8: PLBY. Stenging av en svømmehall, -kr. 200 000. 2014

Beskrivelse Forutsatt at kommunens samlete driftsutgifter må ned, er det naturlig å stille spørsmål om kommunen trenger/har råd til 2
svømmebasseng. Kostnader forbundet med renhold, vaktmestere og vedlikehold ligger på ca. kr. 450 000 til ca kr. 550 000. I tillegg kan
det kanskje påregnes besparelser på energibruk og bemanning (badevakt)som sorterer under andre enheter.
Dersom det blir aktuelt å gjennomføre nedtapping og stenging av ett svømmebasseng, må det lages en avviklingsplan, og det må
gjennomføres prosesser for nedbemanning i tråd med arbeidsmiljøloven og hovedavtaler. Hvilke besparelser det er mulig å oppnå i 2014
er derfor usikre. Det vil også være en del kostnader forbundet med selve nedtappingen/stenging.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Vaktmestertjenester (6270)

SUM NETTO TILTAK -250 000 -400 000 -400 000 -400 000 -1 450 000
-

-

Tiltak 2: PLBY. Styrket vedlikehold av kommunale veger. Kr. 300 000.

Beskrivelse Konto 12500 Materiell til vedlikehold ansvar 6471 Sommervedlikehold veger ble redusert med kr. 100 000 fra 2012 til 2013 budsjettet.
Dette er alt for lite til å vedlikeholde ca. 110 km kommunal veg. Budsjettet må styrkes for vedlikehold av kommunale veger, i første
omgang ønskes budsjettet økt for 2014 med 200.000 i forhold til 2012. (300.000 i forhold til 2013)!!
Deretter foreslås budsjettet økt med kr. 100.000 pr. år frem og t.o.m. 2017.
 
Det er i dag et økende og kjempestort etterslep på kommunale veger. Etterslepet er beregnet til kr. 114.000.000 iht. Vegliste kommunale
veger.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Sommervedlikehold veger (6471)

SUM NETTO TILTAK 300 000 400 000 500 000 0 1 200 000
-

-

Tiltak 35: PLBY. Undergrunns avfallskontainere. 4 kommunale bygg Rognan. kr. 100 000

Beskrivelse Det er behov for å se nærmere på avfallshåndterineg ved Rognan barneskole, Helsesenteret, Idrettshallen og Rognan Barnehage.
Det kan ligge til rette for et felles avfallsanlegg under marknivå for Rognan Barneskole, Saltdal helsesenter, Idrettshallen og Rognan
Barnehage, dette for å redusere brannfare og ut fra estetikk. Saken er kommet opp som en ide som må utredes mer før beslutning om
om bygging tas. Det er imidlertid på det nåværende tidspunkt grunn til å tro at dette vil gi besparelser på sikt, særlig dersom kommunens
forsikringsselskap vil innrømme kommunen rabatt på forsikringspremien for disse byggene. I neste omgang kan undergrunns kontainere
også være aktuelt for Rognan Ungdomsskole og Saltdal Sykehjem.
Det foreslås å sette av kr. 100 000 for å realisere et slikt tiltak dersom nærmere utredning viser at tiltaket er lønnsomt.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Spesifisert vedlikehold (6291)

SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000
-

-

Tiltak 25: PLBY. Økte gebyr oppmåling.

Beskrivelse Oppmåling av ei tomt, 0 - 2000 kvm, koster i dag 16 060, og skal, dersom ikke kommunestyret vedtar nytt gebyrregulativ i egen sak, økes
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årlig i tråd med reell lønnsutvikling for kommunale arbeidstaker ved plan og utvikling.
Gebyrnivået i dag er omtrent som, eller litt høyere, enn våre nabokommuner.
Gebyrinntektene varierer noe fra år til år i tråd med saksmengde og sakers kompleksitet, og har de to siste år gått ned ca. 200 000 pr. år,
noe som er en svikt i forventede inntekter på ca. 28 %. Skal det budsjetteres med samme inntekt som i 2013 må gebyrene for 2014 økes
med 30 %. I motsatt fall må inntektssvikten på kr. 200 000 dekkes med økt ramme til PLBY eller på annen måte (nedskjæring på andre
områder vurderes som svært vanskelig). En økning på 30 % vil ikke gi økte inntekter i forhold til 2013, bare gi omtrent samme budsjettert
inntekt som i 2013.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Oppmåling (6510)

SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000
-

-

Tiltak 26: PLBY. Økte gebyrer byggesak. + 100 000.

Beskrivelse Økte gebyrer for byggesaker kan forsvares. Også disse gebyrene kan variere mye fra år til år avhengig av saksmende og sakstype.
Kommunens gebyrer er omtrent på samme nivå som våre nabokommuner, og en forventet samlet inntekt vil være forbundet med
usikkerhet. En økning på 10 - 15 % vil kunne gi økte inntekter på ca. kr. 100 000.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Planstab (6501)

SUM NETTO TILTAK -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -400 000
-

-

Kapittel : Felles finansiering, lån mv.

Tiltak 107: FELLES Bygge opp premieavviksfond fra 2014

Beskrivelse Jf vedtak, kst-sak regnskap 2012.
 
For å ha økonomi til å håndtere fremtidige pensjonsutgifter er det vedtatt å bygge opp fond slik at ikke premieavviket disponeres i drift.
Dette vil også være et viktig tiltak for å styrke likviditeten.
 
En slik avsetning kan gjøres gradvis og på flere måter. Denne versjonen innebærer at hele beløpet tas på ett år og premieavviket ikke
dsiponeres i drift i 2014.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bundne driftsfond (8105)

SUM NETTO TILTAK 15 200 000 15 200 000 15 200 000 15 200 000 60 800 000
-

-

Tiltak 108: FELLES Bygge opp premieavviksfond fra 2015

Beskrivelse Jf vedtak, kst-sak regnskap 2012.
 
For å ha økonomi til å håndtere fremtidige pensjonsutgifter er det vedtatt å bygge opp fond slik at ikke premieavviket disponeres i drift.
Dette vil også være et viktig tiltak for å styrke likviditeten.
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En slik avsetning kan gjøres gradvis og på flere måter. Denne versjonen innebærer at avsetningen gjøres fra 2015 for å få tid til at
innsparingseffekt fra 2014 får full effekt.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bundne driftsfond (8105)

SUM NETTO TILTAK 0 3 000 000 400 000 3 000 000 6 400 000
-

-

Tiltak 106: FELLES Bygge opp premieavviksfond, opptrapping fra 2014

Beskrivelse Jf vedtak, kst-sak regnskap 2012.
 
For å ha økonomi til å håndtere fremtidige pensjonsutgifter er det vedtatt å bygge opp fond slik at ikke premieavviket disponeres i drift.
Dette vil også være et viktig tiltak for å styrke likviditeten.
 
En slik avsetning kan gjøres gradvis og på flere måter.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bundne driftsfond (8105)

SUM NETTO TILTAK 3 000 000 6 000 000 9 000 000 12 000 000 30 000 000
-

-

Tiltak 119: FELLES Innføre eiendomsskatt på fast eiendom 4,5 promille

Beskrivelse Innføre eiendomsskatt på 4,5 promille for all fast eiendom (boliger, fritidsboliger mm). Forutsetninger:
- Bruk av ligningsverdi, 68% av verdi 1. år, 80 % de neste årene
- Helårseffekt, vil si at skatten gjelder hele året fra 2015, og at den skrives ut og publiseres innen 01.mars 2015
- Fritidsboliger og kombinasjonsboliger krever taksering.
- Ingen bunnfradrag
- Forutsetter utgift på 600.000 til taksering og innfordring

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomiavdelingen (1102)

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8001)

SUM NETTO TILTAK 288 000 -7 124 000 -8 624 000 -8 624 000 -24 083 000
-

-

Tiltak 95: FELLES Innføre eiendomsskatt på fast eiendom 7 promille

Beskrivelse Innføre eiendomsskatt på 7 promille for all fast eiendom (boliger, fritidsboliger mm). Forutsetninger:
- Bruk av ligningsverdi, 68% av verdi 1. år, 80 % de neste årene
- Helårseffekt, vil si at skatten gjelder hele året fra 2015, og at den skrives ut og publiseres innen 01.mars 2015
- Fritidsboliger og kombinasjonsboliger krever taksering.
- Ingen bunnfradrag
- Forutsetter utgift på 600.000 til taksering og innfordring
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-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomiavdelingen (1102)

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8001)

SUM NETTO TILTAK 288 000 -11 414 000 -13 734 000 -13 734 000 -38 593 000
-

-

Tiltak 93: FELLES Innføre eiendomsskatt på fast eiendom, 2 promille

Beskrivelse Innføre eiendomsskatt på 2 promille for all fast eiendom (boliger, fritidsboliger mm). Forutsetninger:
- Bruk av ligningsverdi, 68% av verdi 1. år, 80 % de neste årene
- Helårseffekt, vil si at skatten gjelder hele året fra 2015, og at den skrives ut og publiseres innen 01.mars 2015
- Fritidsboliger og kombinasjonsboliger krever taksering.
- Ingen bunnfradrag
- Forutsetter utgift på 600.000 til taksering og innfordring

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Økonomiavdelingen (1102)

Sted Ansvar: Eiendomsskatt (8001)

SUM NETTO TILTAK 288 000 -2 844 000 -3 514 000 -3 514 000 -9 583 000
-

-

Tiltak 105: FELLES Midlertidig stryke avsetning til fond

Beskrivelse De siste årene har det på grunn av underskudd ikke vært mulig å avsette til fond. Avsetningen har derfor blitt strøket enten underveis i
tertialrapporteringen eller ved regnskapsavslutningen.
 
Avsetningen kan strykes midlertidig for et år, men bør føres tilbake på sikt for å bygge opp buffer for uforutsette utgifter, for å ha økonomi
til å håndtere fremtidige pensjonsutgifter og for å styrke likviditeten.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Bundne driftsfond (8105)

SUM NETTO TILTAK -1 100 000 0 0 0 -1 100 000
-

-

Tiltak 120: FELLES Vakansestyring

Beskrivelse Flere av tiltakene som er lagt inn i 2014 vil først få full effekt i 2015. For å nå balanse i 2014 må det legges inn tiltak som har effekt på kort
sikt.
 
På budsjettseminaret den 08.okt ble det fra politisk hold foreslått vakansestyring som virkemiddel for å oppnå budsjettbalanse. Dette er et
virkemiddle som kan brukes på kort sikt, men som ikke anbefales over tid, da innsparingspotensialet er usikkert, tiltaket vil ramme ulikt og
tilfeldig over enhetene og kan gå ut over sykefraværet pga økt belastning på andre medarbeidere.
 
Innsparing på 2 mill kr vil innebære reduksjon på 4 årsverk der det ikke tas inn vikarer ved vakanser, eller der nyansettelser blir utsatt. I
tillegg vil vi vurdere bemanning og vedtak rundt tiltak for enkeltbrukere. Ansvaret ligger hos rådmannen direkte.
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-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Statlig rammeoverføring (8002)

SUM NETTO TILTAK -2 000 000 0 0 0 -2 000 000
-

-

Tiltak 121: KULT Ikke sette i gang spillemiddelprosjekter

Beskrivelse Det avsettes hvert år 440.000 brutto til spillemiddelprosjekter. Lukrativ ordning der fylkeskommunen finansierer halvparten. Prioritering
gjøres ihh til kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.
 
Om kommunen ikke bidrar med egenkapital vil det også kunne ramme lag og foreningers mulighet til å sette i gang prosjekter. Besparelse
220.000 kr.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)

SUM NETTO TILTAK -220 000 -220 000 -220 000 -220 000 -880 000
-

-

Tiltak 122: PLBY Trafikksikkerhet

Beskrivelse Det avsettes årlig 200.000 som egenandel til trafikksikkerhetsmidler. Egenandel utløser mulighet for eksterne tilskudd. Siden dette
finansieries over driftsbudsjettet vil det medføre en årlig besparelse på 200 om ikke prosjektene igangsettes.

-

- -

2014 2015 2016 2017 Totalt

Sted Ansvar: Overf. mellom drifts- og inv.regnsk. (8107)

SUM NETTO TILTAK -200 000 -200 000 -200 000 -200 000 -800 000
-

-


