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v/rådmann 

 

 

Kommentar til rådmannens budsjettforslag 2019. 

 

Viser til rådmannens budsjettforslag 2019.  Ved gjennomgang av dette fredag 16.11.2018 
fremkommer det at Sørfold kommune har flere årsverk enn det vi har midler til å drifte, og at 
formannskapet har gitt signaler om at vi i løpet av 2019 må redusere med ca 10 årsverk for å 
imøtekomme de utfordringer vi står ovenfor.  Det var også sagt i møtet at tall på statlige tilskudd ikke 
var kommet i tide til at budsjettet var lagt, og at dette kan slå ut både i positiv eller negativ retning 
når det foreligger.  

Rådmannen presiserte i møtet at nedtrekk skal skje i nært samarbeid med fagorganisasjonene, og at 
naturlig avgang, permisjoner, struktur, tjenestenivå og kjøpsposter skal gjennomgås for å finne 
løsninger, slik at oppsigelser skal unngås så langt det lar seg gjøre.   

Vi ser at vi står ovenfor store utfordringer.  Tjenestetilbudet som vi har i Sørfold kommune får stadig 
nye utfordringer som skal løses innenfor de allerede eksisterende rammer.   Når vi da i tillegg skal 
ned med mange årsverk vil dette komme til å bli vanskelig for enhetene.  For å levere alle oppgaver 
trenger vi kvalifisert personell, og nok personell.  Dette gjelder innenfor alle de områder som leverer 
tjenester, det være seg innen pleie- og omsorg, oppvekst, barn og unge eller tekniske tjenester.   

Opplevelsen av at de som er nærmst brukerne av tjenesten er de som rammes hardest i trange tider 
er vanskelig.  Det stilles også stadig større krav til hva kommunene skal levere, og stort arbeidspress 
og det å føle at man ikke strekker til i hverdagen kan igjen gå ut over den enkelte`s helse, noe som 
igjen kan føre til økt sykefravær. 

Rådmannen`s perspektiver i innledningen nevner så vidt digitalisering.  Vi mener det er viktig å ta i 
bruk de muligheter vi har i de systemer vi allerede bruker i dag, og også bygge videre på dette hvis 
mulig for å spare ressurser her.   

En gjennomgang av hele strukturen i Sørfold kommune vil være på sin plass når vi nå står ovenfor 
disse utfordringene.  Dette bør gjennomføres parallelt i hele organisasjonen, og ikke bare på 
enhetsnivå.  Slik vil man kunne fordele/samkjøre de oppgaver som skal ivaretas på en god og 
fornuftig måte.  Har vi utnyttet de systemer vi har, er oppgavene fordelt på en fornuftig måte, eller 
sitter vi å gjør de samme oppgavene alle steder?   
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Vi må også ta inn over oss at det å drifte mange små enheter langt fra hverandre gjør at vi ikke kan 
samhandle slik det er ønskelig.  Det at det er vanskelig å få tak på fagpersonell gjør det spesielt 
utfordrende. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

 

Straumen 23.11.2018                                                                                                                                          
Med vennlig hilsen                                                                                                                                                           
Fagforbundet Sørfold 

 

Katrin Elvebakk                                                                                                                                                                     
FTV 
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