PUNKTER ATT BEAKTA VID UPPGÖRANDE AV BUDGET FÖR KIMITOÖN 2019

Prioritera enligt uttalad strategi #1
Borde inte verksamhetsprioriteringen ”... i första hand riktas på sådana funktioner som
kvarstår i kommunens verksamhet efter vårdreformen” t.ex. bildning? (Budget 2018 sidan
3).
Prioritera enligt uttalad strategi #2
Budget 2018 sidan 60: ”Syftet med de allmänna biblioteken är att stödja aktivt
medborgarskap, främja befolkningens delaktighet och demokratiutveckling i samhället
samt att trygga jämlik tillgång till information och kultur.” Hur stöder en stängning av
Västanfjärds bibliotek detta? Det innebär en resa på 34 km tur/retur och utesluter alla som
inte har bil: barn, fotgängare, cyklister, äldre. Med allmänna kommunikationer kommer
man ju inte till biblioteket.
Prioritera enligt uttalad strategi #3
”Under åren efter reformen får kommunerna på grund av fördröjningar i redovisningen en del
skatteinkomster enligt de skattegrunder som gällde före vård- och landskapsreformen , vilket
tillfälligt förbättrar kommunernas saldo. Effekten av dessa dröjsmål märks framför allt i
skatteinkomsterna 2020, och därför kommer räkenskapens resultat och saldo för 2020 att
förefalla exceptionellt goda.' (sidan 5 i Budget 2018).
Bör man inte då vänta med att besluta om bibliotekets framtid till efter den här tidpunkten,
dvs. 2021?
Prioritera enligt uttalad strategi #4
”Då sote-reformen förverkligas kommer kommunens social- och hälsovårdskostnader
att påverka kommunens kommande statsandelar. Kommunens statsandelar minskar om
social- och hälsovårdskostnaderna ökar under åren 2018 och 2019, och tvärtom ökar
statsandelarna om kostnaderna minskar. Kommunen drar nytta av att minska på socialoch hälsovårdskostnaderna innan reformen.” (Budget 2018 sidan 3). Enligt denna klart
uttalade strategi bör man prioritera nedskärningar inom social- och hälsovård och inte
inom bildning.
Prioritera enligt uttalad strategi #5
”Efter vårdreformen kommer kommunekonomins uppgifter att allt mer handla om
bland annat utbildning som inte är utsatt för samma utgiftstryck till följd av ändringar i
demografin som social- och hälsovårdstjänster. Därför lättar utgiftstrycket inom
kommunekonomin från 2020 och skuldsättningen avtar.” (sidan 5, Budget 2018). Varför
ska man då skära i bildningsbudgeten 2019? Argumentet att det måste göras nedskärningar
i budgeten på grund av den åldrande befolkningen gäller ju inte inom bildningsenheten?

Prioritera enligt eventuella Vårdreformseffekter
Av de fem enheterna inom kommunen, dvs.
förvaltning (2,2 miljoner euro i Budget 2018)
utveckling (1 miljon)
bildning (14,1 miljoner)
omsorg (30,3 miljoner)
miljö/teknik inklusive vattenverket (10,1 miljoner)
kommer omsorgen troligtvis till stor del att flyttas till landskapet om vårdreformen genomförs och
därmed kommer utgifterna foch behoven av förvaltning, utveckling och miljö/mekanik att
minska i motsvarande mån. Omedelbara besparingar bör då i första hand övervägas inom
dessa treområden eftersom de i alla fall kommer att minska efter vårdreformen.

Biblioteksutredning
Budget 2018 sidan 60 under Bindande mål för 2018 nämns ”En utredning av bibliotekets
tillgänglighet. Kartläggning av behov och handlingsmodell” som skall vara klar i
december detta år. Vad säger denna utredning?

Utökade öppettider till mindre eller lika personalkostnad
För att spara och samtidigt bibehålla användningsnivån på biblioteken kan man utreda
självbetjäning (finns t.ex. i Helsingfors och Esbo) och på så vis också ha obemannade
öppettider. Även investering i biblioteksbussar och i en hiss i Västanfjärd
skulle underlätta biblioteksanvändningen och trygga tillgängligheten för alla
låntagargrupper. Kommentarer?
Detaljgranska Inköp av tjänster
Vid en kostnadsreduktionsanalys inom industrin ser man i första hand på de största
posterna i resultaträkningen och genomlyser dem. De totala kostnaderna i Budget 2018 är
48,9 miljoner. Personalkostnaderna är 24,2 miljoner och dessutom köps tjänster för 18,9
miljoner samt förnödenheter och varor för 3,6 miljoner. Generellt sett bör man med god
inköpsdisciplin och konkurrensutsättning av leverantörer kunna uppnå en
kostnadssänkning på 5-15% i de fall det finns alternativ. Finns det någon professionell
inköpsinstans inom kommunen eller inhandlar varje enhet själv sina tjänster och material? Hur
säkerställs en jämn och god inköpskompetens?

Kommunanställda skall skrivas inom kommunen
Kommunens anställda har en lönebudget på 19,065 miljoner år 2018. Detta innebär en
skatteintäkt på ca 3,9 miljoner om alla är skrivna i kommunen. Finns det ett krav att alla
kommunanställda ska vara skrivna i Kimito kommun? Samma tankegång kan appliceras
på inköp av tjänster. Tjänster och förnödenheter som köps in lokalt kan vara dyrare men
ändå bidra positivt till kommunens kassaflöde. Tar man hänsyn till detta, tex. genom att
väga in den lokala faktorn vid konkurrensutsättningen?

Högre fastighetsskatt för sommargäster
En stor del av fastigheterna på Kimitoön bebos av ¨sommargäster¨ som inte är skrivna i
kommunen och som inte betalar kommunalskatt i Kimito men till stor del utnyttjar diverse
kommunala tjänster. Genom att höja fastighetsskatten för fastigheter som ägs av icke bosatta i
kommunen kan man täcka en del av kostnaderna som dessa besökare förorsakar.
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