
Du er her: Hovedside - Politisk organisering- Dokumenter fra alle utvalg- Formannskapet- Fsk-
protokoll 6. og 7.10.04

Møtested: Kommunestyresalen
Tilstede: 

Ordfører Viggo Johnsen
Anne Ma. Vik.
Kjell Richardsen (møtte ikke torsdag 7.)
Guttorm Veabø møtte onsdag 6. for Berit Hansen som 
overtok kl. 12.00.

Dessuten møtte:

Rådmann: Arne Kvensjø
Formannskapssekretær Grete F. Olsen

Etter pausen / formannskapsmøtet onsdag og videre på torsdag møtte:

Brith Unni Willumsen
Einar Pedersen
Oddveig Olaisen
Arne Eriksen
Arvid Pedersen
Trond Robertsen
Gundar Jakobsen
Ingrid Lekven
Jim Gundersen
Tormod Johannessen
Fra Arena Terje Hammervoll
Roy Andersen (møtte kun på torsdag 7.)
Ingen vara møtte for Sture Pedersen

Til innkallingen: 
Innkallingen enstemmig vedtatt

Til sakslisten:
Forslag fra ordfører:

Som tilleggssak føres opp:

Økonomisk støtte til TV-aksjonen 2004 
Oppgradering av vannleding Jennskaret – Oppstartvedtak.

B-sak behandles i lukket møte, og økonomi-
planprossen tas etter pausen.

Anne Ma. Vik utpekes til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtak:
Sakslisten med endringsforslag enstemmig vedtatt.

SAKSLISTE

Utvalgs- Saksnr:
saksnr. Tittel

0112/04 04/00701 
ØKONOMIPLANPROSESS 
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0113/04 04/00858 B-SAK
OPPGRADERING VANNLEDNING JENNSKARET – ANTAKELSE AV ANBUD

0114/04 04/01292 
ØKONOMISK STØTTE - TV-AKSJONEN 2004 

0115/04 04/00858 
OPPGRADERING VANNLEDNING JENNSKARET OPPSTARTSVEDTAK

0112/04 
ØKONOMIPLANPROSESS

Utlevert i møtet:
- Innspill fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet

- Innspill fra Sosialistisk Venstreparti
- Liste fra etatene over lovpålagte oppgaver og budsjettkostnader
- Arbeidsdokument med oversikt over situasjon, mål, strategi og tiltak.

Ordfører orienterte fra statsbudsjettet med bl.a. å fortelle at Uni-Reg-prosjektet 
ikke kom med og at LoranC antakelig blir nedlagt fra 01.01.06.

Rådmannen orienterte om vedtatt arbeidsprosess og repeterte hva vi er enige om. 

- Situasjonsbeskrivelse og omstillingsbehov.
- Mål: Kommunelovens krav om balansert budsjett og økonomiplan.
Konsekvens: Utgiftene må tilpasses inntektene. Inntektene må økes med ca. 15% 
eller utgiftene reduseres med ca. 15%.
- Strategi: 
§ Bredde i prosessen
§ Åpen helhetlig
§ Personell foran materiell/areal

- Verktøy og virkemidler
§ Tid
§ Arena
§ Egne krefter
§ Omstillingsstatus
§ Fylkesmannen
- Hva er påvirkelig?
- Ikke bare kutt!
- Hva er realiserbart?
o 2004?
o 2004-08?
- Utredingskrav kost/nytte. Hva er tilstrekkelig?
(volum/krav til kompetanse/dybde/innkjøp) Ikke utrede for å utsette ubehagelige 
beslutninger.

- Risiko (pol/flytte konstnader) 
- Aksept for kvalitetsreduksjon
- Omstillingskostnader
- Økonomisk effekt - reell og langsiktig
- Psykologi / kriseforståelse - 16 mill. er mye penger/får konsekvenser
- Forventningsdemping / humør- Ikke skape urealistiske forventninger
- Erfaring: Egne og andres 

Side 2 av 4Bø kommune

26.11.2013http://old.boe.kommune.no/side_skrivut.asp?S=351



§ Areal eller personell - prioritering
§ Strukturelle tiltak - nødvendig
§ Vikar / vakanse – kontinuerlig styring av en personalressurs som i sum er lavere 
enn personalbudsjett

Terje Hammervoll fra Arena orienterte om opplegget for arbeidsmøtet som skal gå 
over to dager.
Han orienterte videre om systemet kommunen har valgt som verktøy i denne 
prosessen, og opplyste videre at det er omlag 30 kommuner som bruker samme 
systemet. Alle 30 kommunene er i samme situasjon som Bø. 

Viste til SWOT-analyse og skjema for situasjon, mål, strategi og tiltak som er 
basert på innspill fra politikere og ansatte.

Verktøyet kan bl.a. hjelpe oss på en enkel måte å:
- konsekvensjustere budsjett
- lage tiltaksbudsjett – som integr. I budsjett / økonomiplanen
- lage budsjettversjoner /simuleringer
- Sammenstille KOSTRA-tall
- Strukturanalyser
- Finansanalyser

Presentasjon av KOSTRA-tall – struktur – analyser som bl.a. viste at Bø har en 
svært stor helse- og sosialsektor i forhold til sammenligningskommunene, at 
produksjonen er tilfredstillende på de fleste områdene, at kommunen bruker en 
høyere relativ andel til lønn i forhold til kostraggruppen, og at vi bruker relativt 
mye penger på for eksempel sfo, barnehage og areal til skole.

Etatssjefene presenterte så sine lister over lovpålagte oppgaver og kostnader. 
Helse- og sosialsjefen hadde dessuten organisert etaten i grupper som hadde lagt 
frem ”De beste forslagene”, ”De verste forslagene og ”Nye forslag”. Disse var 
basert på en bearbeidet og kategorisert ideliste som tidligere er gjennomgått i 
styringsgruppa. Disse dokumentene vedlegges protokollen. I tillegg vedlegges 
innspill til kommunens økonomiplanprosess fra Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, og fra Udanningsforbundet / Fagforbundet.

Hammervoll presenterte dataoversikt over diverse innspill og med antatte 
kostnader (Dummy-lista), og viste eksempler på hvordan man ved å legge til eller 
ta bort tilbud, påvirker budsjettet. Alle forslagene er ikke kommet med og heller 
ikke prissatt.

Eksempler på innspill:
- Ved å slå sammen Eidet og Straume skole får vi en skole som er like stor som 
Steine skole. En teknisk sett enkel operasjon som gir best resultat ved å lokalisere 
en sammenslått skole til Eidet.
- Nedlegging av en skole og en SFO betyr om lag 1,6 mill spart knyttet til bygg og 
administrasjonskostnader. Ikke tatt hensyn til skyss og vaktmesterstilling. Vi har 4 
klasser på hver skole, og vil ved sammenslåing få 7.
- Alt som tilbys i skolen er lovpålagt. Man kan diskutere strukturen / 
organiseringen og volum..
- Ca 900.000 (3 stillinger) beregnet spart ved å legge ned en avdeling på Fjærvoll 
barnehage.
- Dersom ikke strukturen endres, vil innsparingen gå ut over kvalitet (for 
eksempel delingstimer og spesialundervisning /eller administrasjon.
- For eksempel 1,6 mill. spart på skolebudsjettet tilsvarer 4 stillinger i grunnskolen 
som igjen vil gå utover skoletilbudet til barna.
- Vi har skoleskyss for alle med grense på 2 km. mens loven sier 4 km. for de 
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største barna. Kan spare ca. 100.000 ved å sette 4 km. for alle.
- Vi har 2 landbruksvikarer, kan vi redusere? Kommunal andel til ordningen er 
350.000.
- Ungjobb koster 153.000. Kan vi beholde ordningen men på en annen måte?
- Vedlikehold av veier. ”Veigruppas rapport” foreligger til neste møte i 
hovedutvalget.
- Utgifter til planlegging (vi planlegger i dag mindre enn påleggene)
- Utleie av boliger
- Veilys – slokke halvparten, endre lysstyrke, slukkes på natta osv.
- Tilskudd dyreklinikk 85.000 i dag.
- Vi kan spare 500.000 ved å kutte vedlikehold på 20 km. vei.
- Dagsentret koster 79.000 pr.år
- Mattilkjøring 125.000
- Trygghetsalarmer 67.000
- Produksjonsskolen 353.000
- Fysak 18.000
- Aktivitet sykehjemmet 370.000
- Dagsenteret for psykiatri 493.000 – øremerkede midler?
- Skal prisen på tjenester økes i forhold til trygghetsalarm, matombringing, 
hjemmehjelp osv.
- Det viser seg at man kan spare ca. 250.000 på å få middag til Bøheimen fra 
Sortland
og ikke ta i bruk kjøkkenet.
- Produksjonsskolen – spare 50.000 ved omorganisering.
- Kutte tilskudd til lag og foreninger
- 1 stemmekrets ved valg
- Generell nedstyring i alle etater med 1.1 mill.
- Redusert næringsstøtte
- Er folk villig til å betale mer for tjenester?
- Kan Bø kommune tjene penger på å selge tjenester

DAG 2.
Rådmannen oppsummerte dag 1:
- Ingen kommentarer til prosess og tempoplan
- Gode tilbakemeldinger på verktøyet
- Ingen ”redning” i statsbudsjettet – snarere tvert i mot
- Analysene viste at vi må foreta kostnadskutt i helse- og sosial- og 
skole/slo/barnehage bl.a. p.gr.a. stor andel netto drift (h/s 40% 

Sist oppdatert: 17.2.2005
Publisert av: gfo 
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