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HOB
Rus og psykisk
helse Redusere 50% terapeut Virkning av etablering FACT team - 150,000 - 300,000 Høy risiko ja Ja

HOB Fysioterapi Medisinsk utstyr

Det er behov for to nye
behandlingsbenker pga slitasjer og
feil på motor som er reparert flere
ganger. Enhetsledermøtet redusert
sum til en benk á 30000 30,000 Bør Middels risiko ja ja

HOB
Hjelpemiddelsentr
alen

Kjøpe tjenester fra Bapro på vask av
kommunale hjelpemidler

Kjøpe tjenester fra Bapro på vask av
kommunale hjelpemidler som i dag
vaskes i kjeller på Helsehuset , vil
frigjøre ansatt til andre oppgaver
med hjelpemidler, også et HMS
tiltak- se vurdering/tiltak eget notat 20,000 20,000 Kan Middels risiko ja Ja

HOB Ergoterapi Øke ergoterapi med 20 % stilling
Øke ergoterapistilling med 20 %,
ønsket 50 % 143,000 143,000 Bør Middels risiko ja ja

Oki Setermoen skole
Ta bort tilbud SFO Nedre Bardu inkludert
transport

 Gi SFO-tibud på Setermoen skole.
Foreldre må selv bringe/ hente. - 639,724 Lav risiko ja Ja

oki
Øvre Bardu skole
og SFO Legge ned Øvre Bardu skole

35 elever får skole- og  SFO-plass på
Setermoen skole  - 1,311,750 - 3,148,200 Middels risiko ja ja

OKI Kultur
Sette av midler til Ungdommens
motivasjonspris i budsjettet 5,000 Bør Middels risiko ja Ja

oki Kultur Sette av midler til kulturprisen i budsjettet 5,000 Bør Middels risiko ja Ja

Stab/KD Økonomi 100% Stilling på eiendomsskatt

Skrive ut eiendomsskatt,
klagebehandling, henvendelser,
følge opp i KomTek 700,000 700,000 Må Middels risiko ja Ja

Stab/KD Politisk virks. Legge ned OMS-utvalget
Legge ned OMS-utvalget - behandle
saker i FSK - som økes med 2 medl. - 10,500 - 63,217 Middels risiko ja ja

Stab/KD Politisk virks. Legge ned PTU
Legge ned PTU - behandle saker i
FSK - som økes med 2 medl. - 10,500 - 63,217 Middels risiko ja ja

Stab/KD Politisk virks. Legge ned Vilt- og utmarksutvalget
Legge ned VUU - behandle saker i
FSK - som økes med 2 medl. - 3,150 - 18,815 Middels risiko ja ja

Stab/KD Politisk virks. Legge ned Disp.nemnda
Legge ned Disp.nemnda - behandle
saker i FSK - som økes med 2 medl. - 3,150 - 18,815 Middels risiko ja ja

Stab/KD Politisk virks. Øke Formannskapet med 2 medlemmer

Legges OMS, PTU, VUU og DISP ned
bør antall medlemmer i FSK økes
med f.eks. 2 medlemmer 1,550 9,200 Bør Lav risiko ja ja

SU Bygg og eiendom Fjerne oljetanker

etter forskrift fjerne oljetanker, lagt
inn i økonomiplanen - redusere
antallet som er planlagt fjernet i
2023. - 400,000 Middels risiko ja Ja

SU Bygg og eiendom
Redusere bevilgning Nedre Bardu
samfunnslag

vedtak på å bevlge 200.000,- til
samfunnslag , foreslår å redusere i
tråd med estimerte
brøytekostnader. - 50,000 - 50,000 Lav risiko ja ja

SU Plan og utvikling Øke skuteravgift til 600/år
Øke skukteravgift. skuteravgift
dekker ikke investeringskostander - 60,000 Lav risiko ja ja

SU Bygg og eiendom ikke drift av Øvre Bardu skole og SFO
Skolenedleggelse fører til reduskjon
av driftskostander - 200,000 - 400,000 Middels risiko ja ja

SU Kommunalteknikk Brøyting av veier
Etablering av retningslinjer for
brøyting av kommunale veier. - 15,000 - 30,000 Middels risiko ja ja

SU Bygg og eiendom Si opp leieforhold rus/psyksik helse

Oppsigelse av leieforhold, har blitt
vanskelig pga krig/økt bosetting,
men kan gjøres i øk.planperioden. - 200,000 Lav risiko ja ja

SU Flere avdelinger Effektivisering av kommunal bilpark

Mange biler, mange bil-tiltak. Ses i
sammenheng. Bedre
effektivitetsutnyttelse av samlet
bilpark. - 200,000 - 200,000 Lav risiko ja ja

SU Bygg og eiendom Branntegninger samlet sum 600 000 kr Utarbeidelse av branntegninger 150,000 Må Svært høy risiko ja ja

SU Bygg og eiendom  Overdra anlegg til alpinklubben

Bardu kommune gir støtte til
alpinklubben , men betaler selv for
forsikring, vedlikehold, leie av
grunn. Overføre anlegget til
klubben . Avskrivning videreføres. - 31,000 - 63,000 Middels risiko ja ja

SU Bygg og eiendom Kutt av brøyting Røde kors garasjen Kutt i brøyting - 18,000 Svært lav risiko ja ja

SU Bygg og eiendom
Bardu kommune bruk av fellesstue ved
omsorgsboliger Parkveien

Røde kors har hatt avtale på
vederlagsfritt bruke areal fellestue ,
omsorgsboliger parkveien.
Dagsentret til BK bruker leielighet i
Åaveien 54, ved å bruke felelstue
asmmen med Røde Kors så får BK
leieinntekter på leilighet , samt ikke
har kostander på strøm. - 28,920 - 57,840 Middels risiko ja ja

HOB Barduheimen redusere merkantil med 0.45 årsverk
Vederlagsberegning må overføres
til økonomi - 120,000 - 250,000 Lav risiko ja nei

HOB Bo og oppfølging Vernepleier i 20% Avhjelpe ifht forvaltning 100,000 100,000 Bør Middels risiko nei nei

HOB Ergoterapi

Oppjustere stillingen fra 50% til 100%
igjen etter kuttet i 2021

Det er fortsatt behov for 2 100 %
stillinger som ergoterapeut forå
kunne drifte i hht Helse og
omsorgplan. 350,520 350,520 Bør Høy risiko nei

HOB Fysioterapi Ellipsemaskin

Ellipsemaskin til rehabilitering
pasienter ,behandling og
rehabilitering 20,000 Bør Lav risiko nei nei

HOB
Hjemmesykepleie
n Økt bemanning

For å møte de utfordringer som vi
vet kommer med en økning av
antall eldre, og flere
hjemmeboende med komplekse
problemstillinger, så må det, i
henhold til kommunens intensjon
om at brukerne skal kunne bo i eget
hjem så lenge som mulig, økes med
1,7 årsverk. Viser også til eget
budsjettnotat. 1,020,000 Bør Høy risiko nei nei

HOB Helsestasjon Etablere helsestasjon for eldre

Etablere helsestasjon for eldre i
tråd med eldrerådets vedtak,
tilsvarende 1 årsverk. 780,000 780,000 kan Lav risiko nei nei

hob
Hjemmesykepleie
n Etablere team for eldre - hjemmebesøk

Etablere team for eldre i tråd med
eldrerådets vedtak, tilsvarende 1
årsverk. 708,000 708,000 Bør Middels risiko nei nei

HOB
Forebyggende
tjenester Utstyrssentral

Utstyrssentral for utlån av utstyr til
aktivitet og fritid , skal være i drift i
løpet av 2023 , behov for midler til
investering av utlånssystem og
vedlikehold av utstyret 20,000 Bør Middels risiko nei

HOB Kreftomsorg Avvikle kreftsykepleier

Vi har en kreftsykepleier i 80 %
stilling. Antall kreftrammede i BK er
økende. Kreftsykepleier arbeider
både med å gi cellegiftkurer,
veilede pasienter og andre ansatte.
Svært viktig mht oppfølging av syke
kreftpasienter. - 445,000 - 592,000 Høy risiko nei nei

HOB Jordmor Redusere jordmor til 50%
jordmor er ansatt i 90 %, herunder
ligger følgetjeneste. - 300,000 - 300,000 Høy risiko nei nei

HOB Helsestasjon Medisinsk utstyr

Behov for 2 stk synstavler. En til
kontor på ny skolen og en til
helsestasjonen. Den som er der er
utdatert og ikke godkjent. Behov for
nytt audiometer til skolekontor, slik
at man ikke må frakte det mellom
flere steder 33,000 33,000 Bør Høy risiko nei nei

OKI Kultur Bygdebok, redusere kostnader
Forfatter tilsatt i Bardu kommune.
Gjennomføres første halvår 2023. - 300,000 Lav risiko nei

OKI Kultur Sette av kulturmidler i budsjettet 125,000 Bør Middels risiko nei nei

OKI
Nedre Bardu
Barnehage Nedleggelse av Nedre Bardu Barnehage.

Fra 2024, kan kommunen oppfylle
bhg-normen uten denne
barnehagen. - 600,000 - 1,500,000 Middels risiko ja nei

OKI Kultur
Bygdebok, redusere kostnader - utsette
ferdigstillelse

Utsette ferdigstillelse av
bygdeboken - 650,000 Lav risiko nei nei

OKI
Lappraen
barnehage Øke ressurs tospråklige barn

Legge inn tiltak for barn med to
språk 50 % stilling (assistent) 347,500 Lav risiko nei

Stab/KD Politisk virks.
Redusere Kommunestyret med 2
medlemmer

Ihht. lov skal en kommune på vår
størrelse ha min. 11 representanter
i kommunestyret. Foreslått
redusert til 17 repr. - 1,550 - 9,200 Lav risiko nei nei

Stab/KD IoS Etablere ungdomskoordinator

Etablere ungdomskoordinator i tråd
med målsetting fra Midt-Troms
rådet og Ungdomsrådets ønsker,
stilling tilsvarende 20 % 143,000 143,000 Kan Lav risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Utskifting av renholdsmaskiner Renholdsmaskiner 300,000 Bør Høy risiko nei

SU Plan og utvikling Øke skuteravgift

skuteravgift dekker ikke
investeringskostander, etablere
helge og årspass med høyere
kostnader - 45,000 Lav risiko nei nei

SU Kommunalteknikk Heve Steienveien vil gi Statskraft større handlingsrom 1,700,000 Kan Lav risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Tilstandsanalyser av kommunale bygg
Gjennomgående tilstandsanalyser
kommunale bygg 400,000 Bør Middels risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Renhold Barduhallen
Økt behov for renholdsstilling i
Barduhallen 220,000 Bør Høy risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Parkeringsplass
Parkeringsplass Fageråsen
barnehage 100,000 Kan Middels risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Ferievikarer Ferievikarer sommervedlikehold 100,000 Kan Middels risiko nei nei

SU Bardu kommune Stoppe stønad for renovering/nybygg

stoppe stønad for bygg av bolig.
Bygg av bolig/ renovering over 2
mill gis det stønad på 100.000,- - middels risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Kjølerom  Veksthuset
reparere Kjølerom til utleie for
restaurant 50,000 Bør Lav risiko nei nei

SU Kommunalteknikk
Redusere kommunale avgifter for
eldre/enslige

Redusere komunale avgifter i tråd
med eldrerådets vedtak. Ikke
kostnadsberegnet Kan nei nei

SU Bygg og eiendom Rivning av hoppbakke
Mobakken med tårn /bygg og
utjevning av deler  terreng 1,300,000 Bør Høy risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Badevakter folkebad

badevakter, 20 % x to stillinger til
helgebading - ikke jgennomført
siden før covid 182,000 Middels risiko nei

SU Bygg og eiendom
Løypepreparering; Idretten selv tar over
utstyr , avtaler og ansvar

Ikke lovpålagt oppgave , har kjøpt
inn utstyr som BK har avskrivning
på , dette er ikketatt med i
regnestykket ( avskrivning på ca 267
000) Frivillige får inntekter  utgjør
ca 240 000,- ( forsvaret og
Reistadløpet) Lav risiko nei nei

SU Bygg og eiendom Avhende gymsal Nedre Bardu

Samfunnslag Nedre Bardu har ikke
sitt eget samfunnshus som andre
lag har i Bardu Lav risiko nei


