
--~--~-r-~-----~------~.~.

FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR

I JoumalpostID:
11/10988 i

Arkiv sakID.: 11/2521 I Saksbehandler: Gunnar Sveen
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Komiunestve

Sakm.: 043/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011
022/11 ARBEIDSMILJØUTV ALG 05.12.2011
074/12 KOMMUESTYRE 15.12.2011

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2013-2015

Vedlegg: Årsbudsjett 2012/ Økonomiplan 2013 - 2015

Saminendrag:

Se vedlegg

INNSTILLING:

1.1 Visjon for Fauske kommune
Fauske - folkehelsekommunen der alle trives.

1.2 Overordnet mål for Fauske kommune
Fram mot år 2025 skal vi samen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til
samfu der det er:

. God folkehelse

. Vekst i næringslivet

. Vekst i folketall

. Gode tjenester

1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er
. Strategi 1: Folkehelse

. Strategi 2: Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene

. Strategi 3: Frivilig sektor

. Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø

. Strategi 5: Den regionale dimensjonen

. Strategi 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker

2.1 Økonomiplan.
1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt

økonomiske drifts- og investeringsramer som er nedfelt i forslag til
økonomiplan for Fauske kommune.



2. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende skolestruktur i Fauske
j kommune. Både for budsjettåret 2012, men også for økonomiplanperioden.

3. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende drift, vedlikehold og
utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplan perioden.

4. Kommunestyret ber rådmanen utrede nærmere;
a. Perspektivmelding fra 2013

b. Frivilighetsmelding

c. Storkjøkken drift

d. Interkommunalt samarbeid

2.2 Budsjett 2012.

1. Budsjett 2012 vedtas.

2. For skatteåret 2012 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste

eiendommer i avgrensa område,jfr lov om eiendomsskatt ti kommunene §3
første ledd, bokstave.
Hva som regnes for klar avgrenset område fremkommer av kommunestyrevedtak
75/04.

Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jfr § 11 første ledd:
. boliger 7 %0

. verker og bruk: 7 %0

. Forretningseiendommer: 7 %0

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og
foreninger og som benytes til deres primærvirksomhet, jfr § 7, bokstava. Drives
det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales
eiendomsskatt for den del der kornersiell drift skjer.

"

Det er nå gått 10 år siden forrige alminnelig taksering. Ny alminnelig taksering
må gjennomføres i 2012, jfr byskatteloven §4 første ledd.

3. Budsjettramer for 2012 for Fauske kommune fastsettes som bindende for

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra
bevilgende myndighet etter fullmakter gitt i reglement for delegering av
myndighet i budsjettsaker.

4. Rådmanen gis fullmakt til ta opp likviditetslån innenfor en kredittamme
begrenset oppad til 60,0 mil. kroner. Dette er en økning fra 40,0 mil kr.

5. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 702.000,-

ii~GQdt.gørelse-varaQrdfører-settes til kr. 89.888,-
6. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 43,680 mil. kroner til

følgende tiltak:



Ordinær investering 2012 Beløp (i 1000 kr)

Skolemateriell 1000

Vestmyra skole 11000

Sulitjelma skole 20000
Aksjon skolevei 200

Eri kstad ki rkegård 2450

Oppgradering gatelys 500

Tilrettelegging samh. Reformen 2200
Lastebil 2300
IT utstyr 1200
Oppgradering eksisterende eiendoms 2000

Sum 42850
Mva kompensasjon -8570
5cilg av eiendom -1000

Nye lån ord investering 33280

VA 2012 Beløp (i 1000 kr)

Vann 6000
Avløp 4000
Avløp - full renseanlegg Østerkløft 3000

Sum VAR investeringer 13000
Mva refundert -2600
Nye VAR lån 10400

Totalt nye lån 2012 43680

7. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett
og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

FOR-043112 VEDTAK- 28.11.2011

Innstilingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1.1 Visjon for Fauske kommune
Fauske - folkehelsekornunen der alle trives.

1.2 Overordnet mål for Fauske kommune
Fram mot år 2025 skal vi samen videreutvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til
samfunn der det er:

. God folkehelse

. Vekst i næringslivet

. Vekst i folketall

. Gode tjenester

1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er
. Strategi l: Folkehelse



. Strategi 2: Steds- og næringsutvikling - de tre sentraene

. Strategi 3: Frivilig sektor

. Strategi 4: Oppvekst, bo og nærmiljø

. Strategi 5: Den regionale dimensjonen

. Strategi 6: Miljø/energi, heruder nasjonalparker

2.1 Økonomiplan.
1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt

økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til
økonomiplan for Fauske kommune.

2. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende skolestruur i Fauske
kommune. Både for budsjettåret 2012, men også for økonomiplanperioden.

3. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende drift, vedlikehold og
utvikling av eiendomsforvaltningen i økonomiplan perioden.

4. Kommunestyret ber rådmannen utrede nærmere;

a. Perspektivmelding fra 2013

b. Frivilighetsmelding

c. Storkjøkken drift

d. Interkommunalt samarbeid

2.2 Budsjett 2012.

1. Budsjett 2012 vedtas.

2. For skatteåret 2012 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bru og faste
eiendommer i avgrensa område, jfr lov om eiendomsskatt til kommunene §3 første ledd,
bokstave.
Hva som regnes for klar avgrenset område fremkommer av kommunestyrevedtak 75/04.

Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jfr § L 1 første ledd:
. boliger 7 %0

. verker og bru: 7 %0

. Forretningseiendommer: 7 %0

Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og
som benytes til deres primærvirksomhet, jfr § 7, bokstava. Drives det kommersiell
virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der
kommersiell drift skjer.

Det er nå gått 10 år siden forrige alminnelig taksering. Ny alminnelig taksering må
gjennomføres i 2012, jfr byskatteloven §4 første ledd.

3. Budsjettammer for 2012 for Fauske kommune fastsettes som bindende for virksomheten
og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter
fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

4. Rådmannen gis fullmakt til ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme begrenset
oppad til 60,0 mil. kroner. Dette er en økning fra 40,0 mil kr.

5. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører.
,i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes til kr. 702.000,-
ii. Godtgjørelse varaordfører settes til kr. 89.888,-
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6. For 2012 legges det opp til en samlet låneramme på 43,680 mil. kroner til følgende
tiltak:

Ordinær investering 2012 Beløp (i 1000 kr)

Skolemateriell 1000
Vestmyra skole 11000

Sulitjelma skole 20000
Aksjon skolevei 200

Eri kstad ki rkegård 2450
Oppgradering gatelys 500

Tilrettelegging scimh. Reformen 2200
Lastebil 2300
IT utstyr 1200
Oppgradering eksisterende eiendoms 2000

Sum 42850
Mva kOl1pensasjon -8570
Salg av eiendom -1000

Nye lån ord investering 33280

VA 2012 Beløp (i 1000 kr)

Vann 6000
AVlØp 4000
Avløp - fullrenseanlegg Østerkløft 3000

Sum VAR investeringer 13000
Mva refundert -2600
Nye VAR lån 10400

Totalt nye lån 2012 43680

7. Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i §50. I budsjett og
økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år.

AMU-022/11 VEDTAK- 05.12.2011

Saken tas til orientering

Even Ediassen
rådman



Møteprotokoll Fauske Kommune

¡ ELDRERÅDET

øtedato:
øte nr:

05.12.2011
1/12

Fra kL. 10:00

Til kL. 12:40
Til behandling: Sakene 001/12 - 005/12
Møtested: Administrasjonsbygget, kantina

TILSTEDE PÅ MØTET:
Medlemmer:

Karin Rugås, Trond Ole Slettoll, Inga Baadstrand, Thor Hugaas, Bjarne Moen, Ivar Nystad, Ottar
Skjellhaug, Fin Utheim.

Varamedlemmer:
Lilian Løkås.

Andre:
Økonomisj ef, frsklivskoordinator , formannskapssekretær.

UNDERSKRFTER:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er før i samsvar med det som ble bestemt på møtet:

Fau,ke zi.ii

l:t~td)~
formannskaps;t:r

Karin Rugås
utvalgsleder

representant representant

Protokollen er godkjent av eldrerådet i møte nr den
Hovedutskrift sendes:

Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef- Økonomisjef
Salten Kommunerevisjon
Bibliotekene
Lokal presse
Politiske parier
Gruppeledere

Utskrift er foretatt den 05.12.1 i

MERKADER:

Frisklivskoordinator Carine Romness Sol1und orienterte om åpen ha1160+.

Tema: Budsjett 2012
Økonomisjef Gunar Sveen orienterte.
Budsjett 2012 - Økonomiplan 2013 - 2015 ble utdelt i møtet.



Eldrerådet hadde følgende merknader til budsjettet og prosessen:
. Budsjettet burde vært sendt ut tidligere.

. Det burde vært en informasjon fra enhet helse og en fra pleie/omsorg.

. Til neste år bør budsjettet sendes ut samtidig som til alle andre.

. Eldrerådet går i mot at bassenget i Sulitjelma stenges.

. Det er et ønske om at eldrerådets leder deltar på budsjettkonferansen.

. Alle som er beboer på en institusjon i Fauske bør ha kr. 5.000,- pr. måned igjen av trygda,

når alle trekk er gjort til kommunen.

Merknader til samandlingsreformen, som også vil tas opp i møte 19. januar:
. Det forsøkes å få til et samarbeid med Saltdal og Sørfold kommune om hørselssentral på

Fauske.
. Det er et ønske om røntgenmaskin på Fauske.

Saksliste
Sak nr.: Sakstittel:

001/12

002/12

003/12

004/12

VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL ELDRERÅDET

REFERATSAKER I PERIODEN

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERINGS FOR KISTRAND

FORSLAG TIL OMRÁDEREGULERING FOR NAUSTBUKTA I
KJELVATN

EVENTUELT005/12
"



FAUSKE KOMMUNE
SAKSPAPIR
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JouialpostID: 11/11135

Arkiv sakD.: 11/2548

Sluttbehandlede vedtaksinstans:

II Sak nr.: 007/12 I PARTSAMMENSATT UTVALG

I

I Saksbehandler:. Ingrid K. Alterskjær

I Dato: 28.1 1.2011

ÅRSBUDSJETT 2012 OG ØKONOMIPLAN 2013-2015

Vedlegg: Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015

Sammendrag:

Vedlagt ligger rådmannens forslag til årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2013-2015.

Forslaget fremlegges i Partssammensatt utvalg til orientering.

INNSTILLING:

Parssammensatt utvalg tar saken til orienteringen

PART-007/12 VEDTAK- 28.11.2011

Innstilingen ble enstemmig vedtatt


