Kommentarar til tabellen.
3. Oppvekst. 2013 Effektiviseringstiltak som ikkje skal gå ut over kvaliteten av undervisninga. 2014
vurdera skulestruktur Holdhus-Eikelandsosen. Skulestad begge stadar skal vurderast.
5. Kyrkje. Støtte til Fusa frivilligsentral skal ikkje reduserast.
9. Heimeteneste. Kløvertun dagsenter skal ikkje reduserast.

Andre tiltak.
1. Einingsstrukturen må gjennomgåast. Mål færre og større einingar.
2. Setja i verk tiltak for å auka folketalet.
3. Låneopptak. Total lånegjeld pr 1.1.2013 inkl. vedtekne låneopptak 2013 må ikkje aukast med meir
enn 4 %.
4. Sjå på sjølvkostprinsippet på alle kommunale avgifter.

I møteprotokollen heiter det: ”I møtet kom m.a. følgjande innspel på tiltak som skal vurderast for å få
budsjettbalanse:
 Det vart vist til tidlegare vedtak av 24.09.12 m.a. føring om at kommunen skal utnytta
inntektspotensialet sitt. Det vart presisert at administrasjonen skal sjå på sjølvkostprinsippet på
kommunale avgifter og brukarbetalingar.
 Tilbodet til svakaste grupper må vera godt og vera mest skjerma.
 Administrasjonen må kvalitetssikra utrekningar m.a. innsparingspotensialet knytt til ombygging
på FBBS til omsorgsbustader og korleis ein kan gjera det.
 Skule- og barnehagestruktur er ikkje freda. Administrasjonen må sjå på ulike alternativ innan
oppvekst. Effektiviseringstiltak for å redusera driftskostnader med minst mogleg
investeringskostnader. Døme på det som vart nemnt:
o Fordela Holdhus – Eikelandsosen på begge plassar; samla 1-4 og 5-7.
o Det same også elles i kommunen.
o Samla 5-7 på 1 skule
o Evt. 7 på 1 skule.
o Evt. 6-7 på 1 skule.
 Det er dei 2 store tenesteområda (opppvekst og helse) som må ta det meste av kutta.
 Vi har svært gode tenester. No vert nivået litt lågare, og då vil det framleis vera god tenesteyting
til brukarane i Fusa.
 Det vart spurt om det vart jobba med føring frå 24.09.12: ”Einingsstrukturen må gjennomgåast.
Mål færre og større einingar.” Rådmannen stadfesta det og at her måtte det kjørast prosessar i
samsvar med avtaleverket.
Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

