
 

 

Innspill fra Fagforbundet Båtsfjord til rådmannens forslag til budsjett 2019 
 

Fagforbundet vil først påpeke at tillitsvalgte har både rett og plikt til å delta i budsjettarbeidet 
sammen med ledelsen. Dette slås fast i Hovedavtalen del B § 3-1 og 1-4-1.                                                  
I år har Ingen plasstillitsvalgte fra Fagforbundet har vært med i budsjett prosessen.                            
Htv har fått informasjon med mulighet for innspill fra en avdeling.  Tillitsvalgt i brann har fått noe 
informasjon fra brannsjef. Det er derfor vanskelig å komme med konkrete innspill.  

 Det foreligger forslag til store kutt/innsparinger, spesielt innen helse og omsorg, og skole, men det 
er ingen konkrete forslag til tiltak.                                                                                                                             
I en god prosess kan tillitsvalgte få stille spørsmål og få svar på mange ting; for eksempel spørsmål 
om vikarbruk, overtid, stillingshjemler, organisering av tjenester ol og dermed komme med gode 
innspill og forslag underveis.                                                                            

Fagforbundet mener at politikerne vurdere om budsjettene er realistiske. Er det samsvar mellom 
politiske mål/ planer og budsjettforslag?                                                                                                            
Er det riktig at for eksempel Helse og omsorg, som man vet fra tidligere år, er underbudsjettert, og at 
det vil komme søknader om tilleggsbevilgninger. Denne virksomheten, som er en kompleks og 
uforutsigbar virksomhet, burde få tilført mere midler.                                                                                             
Kanskje må man se på om man kan gjøre andre organisatoriske endringer. Eventuelt se på om man 
skal endre tjenestetilbudet.   Dette burde vært sett på mye tidligere, slik at man kunne kommet med 
forslag og fått de konsekvens vurdert, før budsjettet ble vedtatt.                                                                                                                                       
Kommunestyret har vedtatt ny helse og omsorgs plan.                                                                                                                                                     
Derfra er forslag om bo team med i rådmannens forslag. Dette støtter Fagforbundet og vi mener det 
er et flott tiltak.    Positivt også med innføring av velferdsteknologi.                                                       
Natt tjeneste i hjemmesykepleien, innføring av multidoser, dagsenter for demente hjemmeboende 
er ikke tatt med i rådmannens forslag.  Disse tiltakene vil slik vi ser det, føre til sparing på sikt, og bør 
derfor settes i gang så snart som mulig.  

Lukking av alvorlig avvik innen PU - hvordan er dette tenkt løst? Slik vi forstår det er det ikke valgt å 
ta med som tiltak i rådmannens forslag. Vil dette på sikt føre til økte kostnader? 

Bør man se om man kan sette av midler til å øke kompetansen på ansatte, slik at kostnader for 
innleide konsulenter kan bli mindre? Denne kostnaden ligger pr i dag på over to mill pr år.  

 

 

 

 


