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BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 

   

 
Vedlegg: Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2016-2018 

 

Sammendrag: 
 

Se vedlegg. 

 

 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Strategisk innretning 

a. Fortsette arbeidet med ny skolestruktur. 

b. Fortsette arbeidet med arealeffektivisering og forsert vedlikehold av kommunale bygg 

gjennom Fauske Eiendom KF.  

c. Rullering av helse- og omsorgsplanen. 

d. Arbeidet med allaktivitetshus fortsetter. 

e. Eiendomsskatten utvides til å omfatte hele kommunen.  

f. Det innledes et formalisert samarbeid med Bodø kommune om havneforvaltningen.  

g. Arbeidet med kommunereformen startes opp. 

h. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

i. Fauna FK innlemmes i Rådmannens stab, men det planlegges ingen særskilte endringer i 

avdelingens måte å utøve sine funksjoner på. 

 

 

2. Økonomiplan 2016-2018 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 

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

kommune.  

b. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape rom for 

fremtidige investeringer. Dette blir et prioritert område fremover.  

 

 

3. Budsjett 2015 

 



a. Budsjett 2015 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

b. Budsjettrammer for 2015 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 

fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2015 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

d. For skatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3første ledd, bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd:  

1) Boliger 3,5 promille 

2) Fritidseiendom 3,5 promille 

3) Verker og bruk 7 promille 

4) Næringseiendom 7 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 

boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune 22.5.2014. 

iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. §25 første ledd. Første termin er 

31. mars og andre termin er 30. september.  

v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. 

eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 

foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 

Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 

betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 

bokstav c. 

e. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  

ii. Godtgjørelse varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

f. For 2015 legges det opp til samlet låneramme på 163,6 mill. kr. Dette fordeler seg på 

153,6 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VAR-investeringer. Lånene gis 

løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan 

er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  

 

 
 

 

 



 
 

 

 

FOR-098/14 VEDTAK-  01.12.2014 
 

Jørn Stene (FL) foreslo følgende endringsforslag til rådmannens forslag: 

Felleslistas endringsforslag til driftsbudsjettet 2015 i mill. kr. 

 

Samhandlingsområde Oppvekst og kultur: 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter:  

- Reduksjon 3 årsverk lærere fra 1.8.2015 0,70 

- Driftsstans Kosmo skole fra 1.1.2015 1,00 

- Nedleggelse Newtonrom fra 1.8.2015 0,24 

- Nedbemanning Sulisbadet grunnet stenging 0,20 

  



= Sum økte utgifter 2,14 

 

= Økte utgifter dekkes innenfor budsjettrammen på kr. 112 291 546 for skole, 

budsjettrammen for barne- og familieenheten på kr. 30 951 794 og budsjettrammen for 

kultur og idrett på kr. 15 255 533. Totalt en ramme på 158 498 873,- mill. kr. 

 

Område Helse og omsorg: 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter:  

- Videreføre drift av Moveien, netto utgift 9,0 

- Økning sosialhjelpssatser 1,0 

= Sum økte utgifter 10,0 

  

Økte inntekter/reduserte utgifter:  

- Gjenåpne drift so tidligere ved Sagatun, netto 8,0 

= Sum reduserte utgifter 3,8 

  

Total utgiftsøkning 6,2 

 

Som dekkes innenfor budsjettrammen på kr. 7 199 188 for samhandlingsreformen og 

brukerkontor, budsjettrammen på kr. 73 905 277 for enhet Institusjon og budsjettrammen 

for enhet Helse på kr. 35 816 927. Totalt en ramme på 116 921 392,- mill. kr. 

 

 

Eiendomsskatt: 

 

Foreslått økning av eiendomsskatt utover vanlig 10 års nytaksering og utvidelse til å 

gjelde hele kommunen gjennomføre ikke. 

 

For å dekke opp bortfall av inntekt på ca. 8 mill. foreslås følgende: 

- Budsjettramme for rådmannens stab reduseres med kr. 3 mill. av en totalramme på kr. 

31 358 085,- mill kr. 

- Vikarbudsjett for samtlige enheter reduseres med til sammen kr 5 mill. av en 

totalramme på kr. 29 300 000,- mill. kr. 

 

 

Felleslistas endringsforslag til investeringsbudsjett: 

 

Mill.kroner: 

Tekst 2015 2016 2017 2018 

Prosjektering 

oms.b. Buen 

0,00    

Heldøgns 

omsorgsboliger 

sentrum og 

Valnesfjord 

2,00 5,00 5,00  

Oppgradering 

eiendomsmasse 

5,00 5,00 5,00 5,00 

Rassikring 

Farvikbekken 

0,00 0,00 0,00 3,00 



Valnesfjord 

barnehage 

0,00 0,00 6,50  

Sulitjelma 

barnehage 

0,00 9,50   

Ny 

barnehagestruktur 

0,00 0,00 0,00  

Snøkanoner 

Klungsetmarka 

0,00 0,00 0,00 1,00 

Musikkbinger 0,00 0,00 0,00 0,80 

Kunstgressbaner 0,00 0,00 0,00 2,00 

Utredning 

samlokalisering 

tekn. 

0,00 0,00 0,00  

Eiavei. 

Institusjon/demens, 

netto 

7,50 25,00 25,00  

     

Sum reduksjoner 26,88    

Sum økninger  5,80 10,75 6,80 

 

= Redusert låneopptak i perioden: 3,53 mill. kr. 

 

Kommentarer til investeringsforslag: 

- Prosjekt Eiaveien gjennomføres som foreslått fra prosjektgruppen. 

- Prosjektering av omsorgsboliger i Buen omgjøres til prosjektering av heldøgns 

omsorgsboliger i sentrum og Valnesfjord i 2015, og bygges i 2016 og 2017. I og med 

at Eiaveien blir en institusjon, fremlegges det til politisk behandling hvorvidt deler av 

Fauske Sykehjem kan ombygges til heldøgns omsorgsboliger. 

- Oppgradering av eiendomsmasse gjennomføres som vedtatt av kommunestyret. 

- Kommunens andel av «Rassikring Farvikbekken» budsjetteres i 2018. 

- Ombygging av Valnesfj. barneh. Gjennomføres i henhold til kommunestyrets vedtak. 

- Ny barnehage i Sulitjelma bygges i 2016. 

- Snøkanoner Klungsetmarka, musikkbinger og kunstgressbaner budsjetteres i 2018.  

 

 

FL’s forslag fikk 2 stemmer. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Strategisk innretning 

a. Fortsette arbeidet med ny skolestruktur. 

b. Fortsette arbeidet med arealeffektivisering og forsert vedlikehold av kommunale bygg 

gjennom Fauske Eiendom KF.  

c. Rullering av helse- og omsorgsplanen. 

d. Arbeidet med allaktivitetshus fortsetter. 

e. Eiendomsskatten utvides til å omfatte hele kommunen.  

f. Det innledes et formalisert samarbeid med Bodø kommune om havneforvaltningen.  

g. Arbeidet med kommunereformen startes opp. 

h. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 



i. Fauna FK innlemmes i Rådmannens stab, men det planlegges ingen særskilte endringer i 

avdelingens måte å utøve sine funksjoner på. 

 

 

2. Økonomiplan 2016-2018 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 

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

kommune.  

b. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape rom for 

fremtidige investeringer. Dette blir et prioritert område fremover.  

 

 

3. Budsjett 2015 

 

a. Budsjett 2015 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 

b. Budsjettrammer for 2015 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter 

og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter 

fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 

c. Investeringsplanen 2015 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 

d. For skatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Fauske 

kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3første ledd, bokstav a.  

i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første ledd:  

1) Boliger 3,5 promille 

2) Fritidseiendom 3,5 promille 

3) Verker og bruk 7 promille 

4) Næringseiendom 7 promille 

ii. Bunnfradrag for boliger, jf. eskl. § 12 annet ledd settes til kr 100 000,- for hver 

boenhet. 

iii. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Fauske kommune 22.5.2014. 

iv. Eiendomsskatten betales i to terminer, jf. eskl. §25 første ledd. Første termin er 

31. mars og andre termin er 30. september.  

v. Takstene fastsatt med virkning for skatteåret 2015, skal gjelde frem til 

kommunestyret fatter vedtak om ny alminnelig taksering eller kontorjustering, jf. 

eskl. § 33 tredje ledd. 

vi. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og 

foreninger og som benyttes til deres primærvirksomhet, jf. eskl. § 7 bokstav a. 

Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen 

betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer.  

vii. Det gis fritak for eiendomsskatt for boliger bygd de siste fem år, jf. eskl. § 7, 

bokstav c. 

e. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. 

i. Godtgjørelse til ordfører er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentant.  

ii. Godtgjørelse varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

f. For 2015 legges det opp til samlet låneramme på 163,6 mill. kr. Dette fordeler seg på 

153,6 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VAR-investeringer. Lånene gis 

løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett og økonomiplan 

er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  

i.  

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Even Ediassen 

rådmann 

 

 



 

 

 


