
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Kommunestyre 
 
 

 

Møtedato: 15.12.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 197/16- 198/16 

Møte nr: 13/2016 Til kl. 14:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Ottar Skjellhaug AP 
Siv Anita Johnsen Brekke AP 
Steinar Nymo AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Karin Rugås FL 
Kathrine Moan Larsen FL 
Kjell Eilertsen FL 
Kjetil Sørbotten FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Sverre Hagen FL 
Kenneth Svendsen FRP 
Liv-Marit Tverå FRP 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Jens Bertel Kyed KRF 
Anne Helene Godding R 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Ole Tobias Orvin SV 
Svein Roger Bådsvik V 

 

Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 
Tore Paul Stemland FRP 
Ketil Skår H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Gull H. Pedersen 
Hilde Christine Sørensen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ingrid K. Alterskjær 
Jonny Riise 
Kariann Skar Sørdahl 
Lene Gulstad 



Side 2 
 

Morten Pedersen 
Nils-Are Johnsplass 
Odd Arve Horsdal 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
Ulf Flønes 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Kulturstipend for 2017 ble utdelt til Ingrid Mathisen. 

Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Ordfører opplyste om mottak av underskrifter fra skoleelever i klasse 6 a, b og c ang. 
leirskoleopphold. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.12.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekrtær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
ordførerr 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av kommunestyre i møte nr           den 
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Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
197/16 Betalingsregulativ 2017  

198/16 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020  
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197/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 110/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV:  
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 051/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 065/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Innstillingene fra plan- og utviklingsutvalget, helse- og omsorgsutvalget og oppvekst- og 
kulturutvalget ble enstemmig oversendt kommunestyret. 

 
FOR- 146/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
Kommunestyre 15.12.2016: 
 
Behandling: 
Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
Byggesaksgebyrene øker ikke ut over prisstigning. 
 

Jens B. Kyed (KRF) foreslo på vegne av H, KRF og V: 
Betalingssatser for kultur og idrett 

Det foreslås ingen økning for året 2017, prisene holdes på 2016-nivå. 

Kulturskolen: Prisene for 2017 settes til kr. 2.000,- pr. år for ordinær kulturskolekontingent. 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Ingen økning i byggesaksgebyrene utover det som er prisvekst for 2017. 

Ingen økning i betalingsregulativet for SFO. 
 

Rådmannen gjorde oppmerksom på uteglemt sats på bygesaksbehandling  av rene boligbygg - 
pr. selvstendig boenhet kr. 15.000,-. Beløpet settes inn i betalingsregulativet. 
 

H/KRF/V's forslag ble forkastet med 15 mot 12 stemmer. 
FRP's forslag ble forkastet med 24 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 19 mot 8 stemmer. 
Formannskapets innstilling bassengsatser ble enstemmig vedtatt. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer. 

 
KOM- 197/16 Vedtak: 
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Vedtak: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
198/16: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 
barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 

e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 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 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

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

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

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 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 av 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 
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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. 

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

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-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.  

 
 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskap - 29.11.2016 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  
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c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 
barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 
e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 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 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

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

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

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 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 av 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. 

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

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-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.  
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ådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 

  

  

1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
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1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
 

 
 
Partssammensatt utvalg 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

 
PART- 020/16 Vedtak: 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 
Formannskap 29.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannen og økonomisjef orienterte. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av FL, R og SV: 
Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 
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1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 

  

  

1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

 
 
 
Siv Anita Johnsen Brekke (AP) foreslo: 
Endringsforslag fra arbeiderpartiet i forhold til rådmannens forslag til budsjett: 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal fortsatt ha sterkt fokus på å ha en drift i balanse, og en god og forsvarlig 
økonomistyring av kommunen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre god kvalitet på 
tjenestene, og samtidig opparbeide egenkapital til nødvendige investeringer i fremtiden. 

Samfunnsmessige endringer og en ny finansieringsmodell av kommune Norge, gjør at 
kommunal sektor må være omstillingsdyktig og endringsvillig for å kunne yte best mulige 
tjenester til innbyggerne. 

Struktruelle endringer av enhetene er nødvendig for å legge tilrette for en  god og fremtidsrettet 
kommuneøkonomi, som i møtekommer fremtidens krav til gode tjenester. Fauske arbeiderparti 
foreslår en skolestruktur med 4 skoler i kommunen, Sulitjelma, Valnesfjord, Finneid og 
Vestmyra. 

 

2. Politikk og tillitsvalgte 

De tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og utøve medbestemmelsesretten. Det er 
derfor av stor betydning at frikjøpsordningen for tillitsvalgte opprettholdes på dagens nivå.  

Fauske arbeiderparti legger opp til en generell besparelse på rammen til politisk virksomhet. 
Godtgjørelsesreglementet gjennomgås og settes opp som sak til første møte i kommunestyret i 
2017, med den hensikt å få til en besparelse. I tillegg foreslåes det at alle politiske møter legges 
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til ettermiddag og kveldstid, dette for å oppnå besparelse på frikjøp av politikere. 

 

3. Besparelser: 

Det legges opp til en generell og fremtidsrettet besparelse på en ny skolestruktur med 4 skoler i 
kommunen. Rådmannen bes derfor om å legge frem en sak til første kommunestyremøte i 
2017, med den hensikt å legge til rette for endring i dagens skolestruktur. 

Den positive trenden i arbeidet med å få ned sykefraværet, samt fokus på å få ned 
vikarutgiftene, vil i budsjettet for 2017 gi et mindreforbruk. 

Fauske kommune har som målsetting å få økt tilflytting og etableringer i kommunen. De siste 
års tall for antall innbyggere viser en postitiv utvikling for  Fauske. Det forventes at denne 
postitive utviklingen vil fortsette også i 2017, og det legges derfor inn en økning i 
innbyggertilskuddet til kommunen. 

 

4. Allaktivitetshus: 

Fauske arbeiderparti mener fortsatt at realisering av et allaktivitetshus i Fauske sentrum bør 
skje så snart som mulig. Dette for å kunne tilby tilrettelagte lokaler for lokale kulturaktiviteter og 
arrangement som vil generere økt aktivitet i kommunen. 

Det er etter vår oppfatning av svært stor betydning å få etablert gode tilgjengelige lokaliteter for 
kulturaktiviteter, kulturskole, kino og bibliotek. Ikke minst legge tilrette for gode lokaliteter for 
fremføring av scenekunst og konserter. Skape en arena og et møtepunkt for barn og unge i 
Fauske som driver med kulturaktiviteter, det være seg sang, musikk, dans o.l. 

Ved bygging av et allaktivitetshus vil man kunne redusere kommunens behov for leide arealer 
betraktelig, dette jfr. vedtatt strategi for eiendomsforvaltning.  

Et allaktivitetshus vil i tillegg gi et løft for Fauske som igjen vil bidra til at flere mennesker vil 
komme i sentrum, noe som vil komme næringslivet i sentrum til gode, og skape ytterligere 
trivsel for kommunens innbyggere. 

 

5. Skatter, avgifter og gebyrer: 

Eiendomsskatten videreføres på 2016 nivå. Det foreslås ingen økning i avgifter og gebyrer 
utover justering for pris og lønnsvekst. 

 

6. Barn og unge: 

Bygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall igangsettes i 2016 og ventes ferdigstilt til 
skolestart 2018. Etablering av ny barnehage i Sulitjelma igangsettes og ferdigstilles i løpet av 
2017. Erikstad og Hauan grendeskoler legges ned fra skoleåret 2017/2018 og elevene 
overføres til Vestmyra skole og Finneid skole.  

Arbeidet med trygg skoleveg i sentrum skal ferdigstilles i 2017, i henhold til vedtatt plan. 

Newtonrommet videreføres og videreutvikles i samarbeid med aktuelle bedrifter og andre 
samarbeidspartnere.  
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7. Helse og omsorg:   

Rullering av Helse og omsorgplan i Fauske kommune må prioriteres, og planen må snarest 
mulig legges frem til politisk behandling. Fauske Kommune skal ha en helhetlig plan for 
investering og drift i forhold til fremtidens behov og krav til gode tjenester innenfor sektoren. 

For å imøtekomme den økende andelen eldre i Fauske, er kommunen avhengig av å så snart 
som mulig styrke tilbudet til denne gruppen. Det er særlig viktig å legge tilrette for det 
forebyggende arbeidet, dette ved å blant annet bygge flere tilrettelagte boliger og satse på 
hverdagsrehabilitering.  

Det vil bidra til at behovet for sykehjemsplasser blir mindre og fjerner bruken av dobbeltrom. 

Bygging av tilrettelagte boliger i Buen vil derfor være et prioritert tiltak, og må komme i gang 
snarest og senest i løpet av første halvår 2017.  

Innenfor rammen av avsatte midler til planlegging av dette, planlegges også bygging av 
omsorgsboliger i Valnesfjord.  

Sagatun starter opp som bokollektiv umiddelbart og det etableres en base for hjemmetjensten 
der. 

For at eldre og andre med særskilt behov skal kunne bo lengst mulig i sine egne boliger er viktig 
at de kan tilbys praktisk bistand i hjemmene. Fauske arbeiderparti ønsker å opprettholde denne 
tjenesten som i dag, inntil kommunestyret får seg fremlagt en sak som belyser konsekvensene 
av å redusere denne tjenesten.  

 

Miljø og aktivitetstjenesten gir dagtilbud til hjemmeboende eldre og andre med 
omsorgsbehov,og er en særdeles viktig tjeneste som bidrar til økt livskvalitet gjennom tilpasset 
aktivitet. 

Derfor er det viktig at denne aktiviteten opprettholdes på dagens nivå, samtidig som det jobbes 
videre med å få til et godt samarbeid og ei god samhandling med frivillige lag og foreninger for å 
styrke og øke denne tjenesten. 

Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret som har til hensikt å få på 
plass et arbeidsrettet tilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

8. Kultur, idrett og folkehelse: 

Fauske kommune skal fortsette sitt folkehelse arbeid gjennom å ha fokus på det 
helsefremmende arbeidet, der man tilrettelegger for at alle skal kunne delta på ulike aktiviteter. 

For å motivere og bidra til større aktivitet settes det av et beløp i budsjettet for å opprettholde lys 
i lysløypene i kommunen. 

Bevilginger til kulturtilbud videreføres med en økning i henhold til rådmannens budsjettforslag. 
Dette for å motivere frivillige lag og foreninger til å fortsatt bidra med betydelig dugnadsinnsats 
og arbeid innen kultur og idrettsaktiviteter, til glede for kommunens innbyggere. 

En slik innsats fra frivillige lag og foreninger er av uvurderlig betydning for kommunen, og bidrar 
til å videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud. 

Fauske arbeiderparti skal fortsatt være garantist for gratis leie av lokaler for barn og unge.  
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9. Infrastruktur, steds- og næringsutvikling: 

Arbeidet med å få på plass finansiering for omlegging av RV 80 må i 2017 intensiveres. 
Regionale og sentrale myndigheter, samt Statens vegvesen må følges opp slik at man får 
fortgang i dette prosjektet. Prosjektet har stor betydning for Fauske, og det er viktig at prosjektet 
gjennomrføres så snart som mulig. 

Arbeidet med å få realisert avlastningsvei for E6 utenom Fauske må også intensiveres med den 
hensikt å få dette prosjektet med i de neste regionale- og nasjonale transportplaner. 

Plan for opprustning av Sjøgata ferdigstilles i 2017, samt at det i samarbeid med gårdeierne i 
sentrum utarbeides en estetisk plan for sentrum. 

Reguleringsplan for terminalveien øst ferdigstilles første halvår 2017 og området legges ut for 
salg for utvikling til forretnings- og næringsareal. 

Oppstart  av arbeidet med utvidelse av godsterminalen må starte i 2017. En slik utvidelse vil i 
stor grad tydeliggjøre Fauske som et av Nord-Norges viktigste knutepunkt for gods og transport. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Fauske sentrum 
ferdigstilles og vedtas våren 2017. Denne planen er kraftig forsinket, men må vedtas for å 
kunne legge tilrette for nærings- og boligarealer. Planene vil også legge tilrette for fortetning og 
større utnyttelse av arealene i sentrum til boligformål og næringsutvikling. 

Fri parkering på lørdager i 2017 i Fauske sentrum skal evalueres ved utgangen av 2017, dette 
for å gi grunnlag for eventuelle fremtidige endringer av parkeringsordningen i sentrum. 

 

10. Vei og gatelys: 

Fauske arbeiderparti viderefører satsingen på vei og gatelys fra forrige kommunestyreperiode, 
og foreslår 1 mill til oppgradering av veier, og 1 mill til gatelys. 

 

Talldel: 

Endring skolestruktur 3,0 mill 

Lavere sykefravær 2,0 mill 

Mindreforbruk vikarer 1,5 mill 

Økt innbyggertilskudd 2,0 mill 

Salg av bolig- og næringsareal 3,0 mill 

SUM økte inntekter 11,5 mill 

  

Frikjøp tillitsvalgte 0,2 mill 

Avgifter og gebyrer 0,35 mill 

Videreføring Newtonrom 0,35 mill 

Viderføring kulturtilskudd 0,35 mill 
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Ikke økning SFO sater 0,5 mill 

Oppgradering vei 1,0 mill 

Gatelys 1,0 mill 

Tilskudd lysløyper 0,15 mill 

Ikke økning billetter svømming for barn 0,05 mill 

Økning praktisk bistand 2,0 mill 

SUM økte utgifter 5,95 mill 

Sum styrking av likviditet 5,55 mill 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble forkastet med 6 mot 3 stemmer. 
AP's forslag ble forkastet med 8 mot 1 stemme. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

 
FOR- 147/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  

b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 
demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  

c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 
barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 

d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 
avdelinger og enheter. 
e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 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 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

Fauske kommune, jf. lov om eigedomsskatt til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, 
bokstav a.  
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i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. eskl. § 11 første 
ledd:  

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 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 av 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. 

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

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-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.  
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ådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 

  

  

1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
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1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 
 

 
Eldrerådet 01.12.2016: 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

Eldrerådet slutter seg helt og fullt til de vurderinger rådmannen gjør angående styrkning av 
hjemmetjenesten for der igjennom sterkere satsing på hverdagsrehabilitering, samtidig som det 
satses på en mer helhetlig demensomsorg. Oppstart av Sagatun som bokollektiv med plass til 
11 personer må kunne avskaffe en del av dobbeltromsproblematikken. Eldrerådet anbefaler 
rådmannes framlagte budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020. 
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 bærer preg av en dyp forståelse for de store utfordringer Fauske kommune overfor 
hva gjelder helse og omsorg. 

Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
ELD- 037/16 Vedtak: 
Vedtak:  

Eldrerådet slutter seg helt og fullt til de vurderinger rådmannen gjør angående styrkning av 
hjemmetjenesten for der igjennom sterkere satsing på hverdagsrehabilitering, samtidig som 
det satses på en mer helhetlig demensomsorg. Oppstart av Sagatun som bokollektiv med 
plass til 11 personer må kunne avskaffe en del av dobbeltromsproblematikken. Eldrerådet 
anbefaler rådmannes framlagte budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020. 
Eldrerådet vil uttrykke tilfredshet med at rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 bærer preg av en dyp forståelse for de store utfordringer Fauske kommune 
overfor hva gjelder helse og omsorg. 

 

 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 05.12.2016: 
 
Behandling: 
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Utvalgsleder fremmet følgende forslag: 

FUN har over flere år engasjert seg for å få etablert et Arbeidssenter/aktivitetstilbud for 
mennesker som faller utenfor VTA ordningen, eller Varig tilrettelagte arbeidsplasser, som har 
krav om en restarbeidsevne på 50% eller mer. 
 
I foregående perioder har det vært jobbet godt både administrativt og politisk for å få på plass et 
Arbeidssenter, "Arbeid for alle", men uten synlige resultat. 
Fauske kommune har svært få tiltaksplasser, og kjøper i dag tjenester hos Saltdal og Sørfold. 
 
Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er tilstede hos flere ulike grupper i samfunnet. Vi vil her 
fokusere på de som kommer inn under Miljø- og habiliteringstjenesten, som per i dag viser til et 
manglende tilbud til 10-15 personer. 
 
Mangelen på arbeidstilbud/aktivitet skaper dessverre ofte nye utfordringer og merbelastning. 
Denne type satsing vil derfor kunne gi bedre og mer meningsfylte liv for de det gjelder, og 
dermed også en betydelig samfunnsgevinst. 
HVPU reformen ble innført i 1990, med en hovedmålsetting om integrering og likebehandling. Vi 
mener det nå er på tide at Fauske kommune oppfyller intensjonen i denne målsettingen. 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede viser forøvrig til vedlagte 
dokument og ber Kommunestyret sette av kr 300 000 til forprosjekt "Arbeidssenter" i budsjettet 
for 2017.  
 
Budsjett  2017, 5.4.7 VVA 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede ønsker å påpeke at vedlikehold av 
fortau og gangveier i form av brøyting, snørydding og strøing er svært viktig for tilgjengeligheten 
på vinterstid. Dette gjelder også gatelys. 
 
FUN ber derfor kommunestyret påse at tilstrekkelige midler avsettes i budsjettet til formålet. 
 
Utvalgsleder forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 
FUN- 036/16 Vedtak: 
Vedtak:  

FUN har over flere år engasjert seg for å få etablert et Arbeidssenter/aktivitetstilbud for 
mennesker som faller utenfor VTA ordningen, eller Varig tilrettelagte arbeidsplasser, som har 
krav om en restarbeidsevne på 50% eller mer. 
 
I foregående perioder har det vært jobbet godt både administrativt og politisk for å få på plass 
et Arbeidssenter, "Arbeid for alle", men uten synlige resultat. 
Fauske kommune har svært få tiltaksplasser, og kjøper i dag tjenester hos Saltdal og Sørfold. 
 
Behovet for tilrettelagte arbeidsplasser er tilstede hos flere ulike grupper i samfunnet. Vi vil 
her fokusere på de som kommer inn under Miljø- og habiliteringstjenesten, som per i dag 
viser til et manglende tilbud til 10-15 personer. 
 
Mangelen på arbeidstilbud/aktivitet skaper dessverre ofte nye utfordringer og merbelastning. 



Side 20 
 

Denne type satsing vil derfor kunne gi bedre og mer meningsfylte liv for de det gjelder, og 
dermed også en betydelig samfunnsgevinst. 
HVPU reformen ble innført i 1990, med en hovedmålsetting om integrering og likebehandling. 
Vi mener det nå er på tide at Fauske kommune oppfyller intensjonen i denne målsettingen. 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede viser forøvrig til vedlagte 
dokument og ber Kommunestyret sette av kr 300 000 til forprosjekt "Arbeidssenter" i 
budsjettet for 2017.  
 
Budsjett  2017, 5.4.7 VVA 
 
Fauske kommunale råd for likestilling av funksjonshemmede ønsker å påpeke at vedlikehold 
av fortau og gangveier i form av brøyting, snørydding og strøing er svært viktig for 
tilgjengeligheten på vinterstid. Dette gjelder også gatelys. 
 
FUN ber derfor kommunestyret påse at tilstrekkelige midler avsettes i budsjettet til formålet. 
 

 

 
Arbeidsmiljøutvalg 06.12.2016: 
 
Behandling: 
Økonomisjef orienterte kort om foreslått budsjett 2017. 

Følgende ble enstemmig vedtatt: 
AMU tar forslag til budsjett til orientering. 
 

 
AMU- 024/16 Vedtak: 
Vedtak:  AMU tar forslag til budsjett til orientering. 

 
Fauske ungdomsråd 09.12.2016: 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Gatelys 
Fauske Ungdomsråd reagerer på at det ikke er satt av ekstra penger til gatelys i budsjettet. 
Gatelysene i kommunen er i svært dårlig stand, og det fører til at ungdom, og andre føler seg 
utrygge ute når det er mørkt.  
 
Leirskole 
Fauske Ungdomsråd ønsker ikke at det skal innføres lokal leirskole. Elevene som reiser på 
leirskole lærer mye, både om seg selv og om de rundt seg. Ungdomsrådet synes at leirskole er 
en viktig del av barneskolen, og ønsker derfor at tilbudet ikke skal forandres.   
 
Barnevernet 
Fauske Ungdomsråd liker ikke utviklingen til barnevernet i kommunen. Ungdomsrådet synes at 
barnevernet har en negativ utvikling, som ikke er ønskelig. Rådet ønsker kun det beste for alle 
barn og unge i kommunen, og er redde for at denne negative utviklingen kan føre til negative 
konsekvenser.   
 
Kulturtilskudd 
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Fauske Ungdomsråd mener at det ikke burde kuttes i kulturtilskudd. Kultur er en viktig del av 
ungdommenes liv, og noe som det settes stor pris på.  
 
Skolehelsetjenesten og kommunepsykolog 
Fauske Ungdomsråd synes at det er meget positivt at satsningen på skolehelsetjenesten 
fortsetter. Og at det er satt av penger til å ansette en kommunepsykolog. 
 
 
Spesialundervisning 
Fauske Ungdomsråd er noe usikker på kommunens fordeling av ressurser når det kommer til 
spesialundervisning. Ungdomsrådet vil forsikrer seg om at alle får den hjelpen de trenger, og at 
det ikke prioriteres for få ressurser.  
 
Newton 
Fauske Ungdomsråd er i mot nedleggelsen av Newtonrommet. Ungdomsrådet mener at det 
ligger stor verdi i rommet, i form av glede og inspirasjon. Og at det er en flott måte for 
ungdommen å utvikle seg på.  
 
Uteområdet i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å påpeke hvor viktig det er at uteområdene på skolen i Sulitjelma 
ferdigstilles. Elevene har svært lite å gjøre i friminuttene, og det er ikke slik det skal være. 
 
Klubben i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å fremme et forslag om nye lokaler til ungdomsklubben i 
Sulitjelma. Lokalene de har nå er i dårlig stand, og er ikke egnet til ungdomsklubb. 
Ungdomsrådet ønsker å foreslå legedelen på Sagatun som nye lokaler. 
 

Det omforente forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
FUR- 067/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Gatelys 
Fauske Ungdomsråd reagerer på at det ikke er satt av ekstra penger til gatelys i budsjettet. 
Gatelysene i kommunen er i svært dårlig stand, og det fører til at ungdom, og andre føler seg 
utrygge ute når det er mørkt.  
 
Leirskole 
Fauske Ungdomsråd ønsker ikke at det skal innføres lokal leirskole. Elevene som reiser på 
leirskole lærer mye, både om seg selv og om de rundt seg. Ungdomsrådet synes at leirskole 
er en viktig del av barneskolen, og ønsker derfor at tilbudet ikke skal forandres.   
 
Barnevernet 
Fauske Ungdomsråd liker ikke utviklingen til barnevernet i kommunen. Ungdomsrådet synes 
at barnevernet har en negativ utvikling, som ikke er ønskelig. Rådet ønsker kun det beste for 
alle barn og unge i kommunen, og er redde for at denne negative utviklingen kan føre til 
negative konsekvenser.   
 
Kulturtilskudd 
Fauske Ungdomsråd mener at det ikke burde kuttes i kulturtilskudd. Kultur er en viktig del av 
ungdommenes liv, og noe som det settes stor pris på.  
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Skolehelsetjenesten og kommunepsykolog 
Fauske Ungdomsråd synes at det er meget positivt at satsningen på skolehelsetjenesten 
fortsetter. Og at det er satt av penger til å ansette en kommunepsykolog. 
 
 
Spesialundervisning 
Fauske Ungdomsråd er noe usikker på kommunens fordeling av ressurser når det kommer til 
spesialundervisning. Ungdomsrådet vil forsikrer seg om at alle får den hjelpen de trenger, og 
at det ikke prioriteres for få ressurser.  
 
Newton 
Fauske Ungdomsråd er i mot nedleggelsen av Newtonrommet. Ungdomsrådet mener at det 
ligger stor verdi i rommet, i form av glede og inspirasjon. Og at det er en flott måte for 
ungdommen å utvikle seg på.  
 
Uteområdet i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å påpeke hvor viktig det er at uteområdene på skolen i 
Sulitjelma ferdigstilles. Elevene har svært lite å gjøre i friminuttene, og det er ikke slik det skal 
være. 
 
Klubben i Sulitjelma 
Fauske Ungdomsråd ønsker å fremme et forslag om nye lokaler til ungdomsklubben i 
Sulitjelma. Lokalene de har nå er i dårlig stand, og er ikke egnet til ungdomsklubb. 
Ungdomsrådet ønsker å foreslå legedelen på Sagatun som nye lokaler. 
 

 

 
Kommunestyre 15.12.2016: 
 
Behandling: 
Ungdomsrådets leder Embla Sørensen talte på vegne av ungdommen. 

Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet på vegne av FL, R og SV: 
Tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

1.1 tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

- Gratis skolefrukt til alle skoleelevene fra 1.1.2017 Kr. 650 000,- 

1.2 tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter:  

- Reduksjon renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Kr. 650 000,- 

 
 

Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF og V: 
Partiene ønsker først å gi ros til Rådmannen for å ha lagt frem et budsjett som er godt lesbart 
og forståelig. De ansatte er tatt med prosessen, og budsjettet er lagt frem i god tid før 
behandling. Det gir en god fremstilling av den økonomiske situasjonen i kommunen. De tre 
partiene synes budsjettet har en god profil ved at det satses på både gamle og unge. Videre er 
vi fornøyd med at budsjettet er saldert uten ytterligere bruk av eiendomsskatt. Det er mye i 
budsjettet vi stiller oss bak. Innspillene nedenfor er endringer til rådmannens budsjett.  

KULTUR – FOLKEHELSE - IDRETT 
Fauske har et meget aktivt og oppegående kulturmangfold gjennom en rekke lag, foreninger og 
frivillige. Den frivillige aktiviteten bidrar i stor grad til at Fauske har en rekke ulike tilbud til 
mange mennesker i alle aldre. Tilskuddene har de siste årene vært dreid mer og mer over til å 
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gjelde barn og unge, noe partiene mener er riktig vei å gå. Vi vil ikke at tilskuddet kuttes, men 
holdes minst på dagens nivå. Vi slutter oss til posisjonens forslag om ei ½ stilling til 
kultur/festival-utredning, samt tilskudd til begge nærmiljøutvalgene.   
Fauske er en folkehelsekommune. Det samme gjelder for driften av de mange flotte lysløypene 
vi har i kommunen. Gjennom årene har det blitt sedvane at kommunen betaler strøm for disse 
løypene. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk i fysisk aktivitet I 
folkehelsekommunen Fauske. I budsjettet ligger det inne kjøp av ny tråkkemaskin i Valnesfjord. 
Vi ser gjerne at dette gjøres i et samarbeid med de frivillige og at det søkes støtte for å dekke 
deler av denne investeringen.   
Vi er bekymret for at svømmehallen på Fauske har vært stengt siden i sommer, og at både 
bassenget og taket på bygningen må skiftes og/eller renoveres. Svømmehallen gir et tilbud til 
mange hundre besøkende gjennom året. Vi ønsker at alle midler som er satt av til 
bassengformål i 2017 brukes til å få svømmehallen i drift igjen.  
Det er foreslått en økning på 10 % i kulturskolen. Vi ser heller at dette skal bli billigere slik at 
flere får anledning å benytte seg av det flotte tilbudet.   
Å få realisert et kulturhus er fortsatt et ønske fra partiene. Vi har sett planene for et nytt hotell på 
Fauske, og oppfordrer at Fauske kommune setter seg i kontakt med eierne av hotellet for å se 
på løsninger sammen til et slikt formål.     
PLEIE OG OMSORG 
Dagens posisjon lovte i fjor høst at dobbeltrommene skulle være avskaffet i løpet av kort tid. Det 
er de ikke. I stedet er en velfungerende hjemmetjeneste bygget ned. Rådmannen brukte i siste 
økonomimelding ordene «uverdig» og påpekte at det nå ikke gis den tjenesten brukerne har 
krav på. H, KrF og V ønsker å styrke hjemmetjenesten, og mener dette er riktig vei å gå i stedet 
for å bygge flere institusjonsplasser. Flere omsorgsboliger bør prioriteres bygget, og vi er 
positive til å se hva de planlagte boligene i Buen kan benyttes til.    
OPPVEKST OG FRITID 
Partiene mener fortsatt at det er for mange skoler i Fauske sentrum, og står fast på at Erikstad- 
og Hauan skole bør legges ned. Videre drift i disse skolene vil løse ut store behov for 
renovering av spesielt skolen i Hauan. Vi foreslår at skolene legges ned fra neste skoleår, og 
legger inn en besparelse på 2,5 mnok på dette.  
Vi ønsker å tilbakeføre gevinsten til styrking av skolemateriell, samt opprettholde Newton-
rommet.  
NÆRING 
Fauske kommune har attraktive arealer for næring som bør utnyttes bedre. Disse vil kunne 
selges dersom arealplanleggingen ferdigstilles. Potensialet for inntekt for kommunen de 
kommende år er stort, bare en får ferdigstilt arealene og gjort de klare for salg. Vi vil at det 
fortsatt skal jobbes for å få hånd om overskuddsmasse fra bygging av ny E6 nordover. Denne 
steinen vil bidra til å kunne klargjøre tomter hos oss, og gjøre våre arealer enda mer attraktive 
for salg.  
For neste år legger vi inn et beløp på 3 mnok i inntekt for salg av slike arealer.  
Fauske eiendom ble opprettet for å forvalte kommunens eiendommer på en bedre måte, og for 
å sørge for at vedlikeholdet på kommunale eiendommer kommer opp på et akseptabelt nivå. 
Det ble satt av 50 mnok til foretaket gjennom de neste 10 årene for å sette de i stand til det. 
Partiene ønsker å opprettholde dette, og setter av ytterligere 2 mnok i neste års budsjett.  
Det er i rådmannens budsjett satt av 13 mnok til prosjektet «fra leid til eid». Vi tror ikke dette 
kommer til å få full utnyttelse i 2017, og vil bruke 5 mnok av dette beløpet til opprusting av 
kommunale veier og gatelys.   
TALLDEL 

Økte utgifter  MNOK 

Kulturtilskudd  0,5 

Strøm lysløyper   0,12 

Newtonrommet  0,35 

Politikk   0,49 

Skolemateriell  1 

Fauske eiendom  2 

Nærmiljøutvalg  0,12 
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Bet.satser kultur og idrett 0,3 

Kultur 1/2 stilling  0,3 

Hjemmetjenesten  2 

SUM   7,18 

    

Økte inntekter/reduserte utgifter 

Salg Næringsareal  -3 

Skolestruktur  -2,5 

Statlige refusjoner  -1,7 

SUM   -7,2 

    

Investeringer   

Fra leid til eid  -5 

Opprusting kommunale veier 5 

SUM   0 

 
 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Endringsforslag fra arbeiderpartiet i forhold til rådmannens forslag til budsjett: 

1. Økonomi 

Fauske kommune skal fortsatt ha sterkt fokus på å ha en drift i balanse, og en god og forsvarlig 
økonomistyring av kommunen. Dette arbeidet er avgjørende for å sikre god kvalitet på 
tjenestene, og samtidig opparbeide egenkapital til nødvendige investeringer i fremtiden. 

Samfunnsmessige endringer og en ny finansieringsmodell av kommune Norge, gjør at 
kommunal sektor må være omstillingsdyktig og endringsvillig for å kunne yte best mulige 
tjenester til innbyggerne. 

Struktruelle endringer av enhetene er nødvendig for å legge tilrette for en  god og fremtidsrettet 
kommuneøkonomi, som i møtekommer fremtidens krav til gode tjenester. Fauske arbeiderparti 
foreslår en skolestruktur med 4 skoler i kommunen, Sulitjelma, Valnesfjord, Finneid og 
Vestmyra. 

 

2. Politikk og tillitsvalgte 

De tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser og utøve medbestemmelsesretten. Det er 
derfor av stor betydning at frikjøpsordningen for tillitsvalgte opprettholdes på dagens nivå.  

Fauske arbeiderparti legger opp til en generell besparelse på rammen til politisk virksomhet. 
Godtgjørelsesreglementet gjennomgås og settes opp som sak til første møte i kommunestyret i 
2017, med den hensikt å få til en besparelse. I tillegg foreslåes det at alle politiske møter legges 
til ettermiddag og kveldstid, dette for å oppnå besparelse på frikjøp av politikere. 

 

3. Besparelser: 

Det legges opp til en generell og fremtidsrettet besparelse på en ny skolestruktur med 4 skoler i 
kommunen. Rådmannen bes derfor om å legge frem en sak til første kommunestyremøte i 
2017, med den hensikt å legge til rette for endring i dagens skolestruktur. 

Den positive trenden i arbeidet med å få ned sykefraværet, samt fokus på å få ned 
vikarutgiftene, vil i budsjettet for 2017 gi et mindreforbruk. 
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Fauske kommune har som målsetting å få økt tilflytting og etableringer i kommunen. De siste 
års tall for antall innbyggere viser en postitiv utvikling for  Fauske. Det forventes at denne 
postitive utviklingen vil fortsette også i 2017, og det legges derfor inn en økning i 
innbyggertilskuddet til kommunen. 

 

4. Allaktivitetshus: 

Fauske arbeiderparti mener fortsatt at realisering av et allaktivitetshus i Fauske sentrum bør 
skje så snart som mulig. Dette for å kunne tilby tilrettelagte lokaler for lokale kulturaktiviteter og 
arrangement som vil generere økt aktivitet i kommunen. 

Det er etter vår oppfatning av svært stor betydning å få etablert gode tilgjengelige lokaliteter for 
kulturaktiviteter, kulturskole, kino og bibliotek. Ikke minst legge tilrette for gode lokaliteter for 
fremføring av scenekunst og konserter. Skape en arena og et møtepunkt for barn og unge i 
Fauske som driver med kulturaktiviteter, det være seg sang, musikk, dans o.l. 

Ved bygging av et allaktivitetshus vil man kunne redusere kommunens behov for leide arealer 
betraktelig, dette jfr. vedtatt strategi for eiendomsforvaltning.  

Et allaktivitetshus vil i tillegg gi et løft for Fauske som igjen vil bidra til at flere mennesker vil 
komme i sentrum, noe som vil komme næringslivet i sentrum til gode, og skape ytterligere 
trivsel for kommunens innbyggere. 

 

5. Skatter, avgifter og gebyrer: 

Eiendomsskatten videreføres på 2016 nivå. Det foreslås ingen økning i avgifter og gebyrer 
utover justering for pris og lønnsvekst. 

 

6. Barn og unge: 

Bygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall igangsettes i 2016 og ventes ferdigstilt til 
skolestart 2018. Etablering av ny barnehage i Sulitjelma igangsettes og ferdigstilles i løpet av 
2017. Erikstad og Hauan grendeskoler legges ned fra skoleåret 2017/2018 og elevene 
overføres til Vestmyra skole og Finneid skole.  

Arbeidet med trygg skoleveg i sentrum skal ferdigstilles i 2017, i henhold til vedtatt plan. 

Newtonrommet videreføres og videreutvikles i samarbeid med aktuelle bedrifter og andre 
samarbeidspartnere.  

 

7. Helse og omsorg:   

Rullering av Helse og omsorgplan i Fauske kommune må prioriteres, og planen må snarest 
mulig legges frem til politisk behandling. Fauske Kommune skal ha en helhetlig plan for 
investering og drift i forhold til fremtidens behov og krav til gode tjenester innenfor sektoren. 

For å imøtekomme den økende andelen eldre i Fauske, er kommunen avhengig av å så snart 
som mulig styrke tilbudet til denne gruppen. Det er særlig viktig å legge tilrette for det 
forebyggende arbeidet, dette ved å blant annet bygge flere tilrettelagte boliger og satse på 
hverdagsrehabilitering.  

Det vil bidra til at behovet for sykehjemsplasser blir mindre og fjerner bruken av dobbeltrom. 
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Bygging av tilrettelagte boliger i Buen vil derfor være et prioritert tiltak, og må komme i gang 
snarest og senest i løpet av første halvår 2017.  

Innenfor rammen av avsatte midler til planlegging av dette, planlegges også bygging av 
omsorgsboliger i Valnesfjord.  

Sagatun starter opp som bokollektiv umiddelbart og det etableres en base for hjemmetjensten 
der. 

For at eldre og andre med særskilt behov skal kunne bo lengst mulig i sine egne boliger er viktig 
at de kan tilbys praktisk bistand i hjemmene. Fauske arbeiderparti ønsker å opprettholde denne 
tjenesten som i dag, inntil kommunestyret får seg fremlagt en sak som belyser konsekvensene 
av å redusere denne tjenesten.  

Miljø og aktivitetstjenesten gir dagtilbud til hjemmeboende eldre og andre med 
omsorgsbehov,og er en særdeles viktig tjeneste som bidrar til økt livskvalitet gjennom tilpasset 
aktivitet. 

Derfor er det viktig at denne aktiviteten opprettholdes på dagens nivå, samtidig som det jobbes 
videre med å få til et godt samarbeid og ei god samhandling med frivillige lag og foreninger for å 
styrke og øke denne tjenesten. 

Det bes om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret som har til hensikt å få på 
plass et arbeidsrettet tilbud for mennesker som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

 

8. Kultur, idrett og folkehelse: 

Fauske kommune skal fortsette sitt folkehelse arbeid gjennom å ha fokus på det 
helsefremmende arbeidet, der man tilrettelegger for at alle skal kunne delta på ulike aktiviteter. 

For å motivere og bidra til større aktivitet settes det av et beløp i budsjettet for å opprettholde lys 
i lysløypene i kommunen. 

Bevilginger til kulturtilbud videreføres med en økning i henhold til rådmannens budsjettforslag. 
Dette for å motivere frivillige lag og foreninger til å fortsatt bidra med betydelig dugnadsinnsats 
og arbeid innen kultur og idrettsaktiviteter, til glede for kommunens innbyggere. 

En slik innsats fra frivillige lag og foreninger er av uvurderlig betydning for kommunen, og bidrar 
til å videreutvikle mangfoldet av kulturtilbud. 

Fauske arbeiderparti skal fortsatt være garantist for gratis leie av lokaler for barn og unge.  

  

9. Infrastruktur, steds- og næringsutvikling: 

Arbeidet med å få på plass finansiering for omlegging av RV 80 må i 2017 intensiveres. 
Regionale og sentrale myndigheter, samt Statens vegvesen må følges opp slik at man får 
fortgang i dette prosjektet. Prosjektet har stor betydning for Fauske, og det er viktig at prosjektet 
gjennomføres så snart som mulig. 

Arbeidet med å få realisert avlastningsvei for E6 utenom Fauske må også intensiveres med den 
hensikt å få dette prosjektet med i de neste regionale- og nasjonale transportplaner. 

Plan for opprustning av Sjøgata ferdigstilles i 2017, samt at det i samarbeid med gårdeierne i 
sentrum utarbeides en estetisk plan for sentrum. 

Reguleringsplan for terminalveien øst ferdigstilles første halvår 2017 og området legges ut for 
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salg for utvikling til forretnings- og næringsareal. 

Oppstart  av arbeidet med utvidelse av godsterminalen må starte i 2017. En slik utvidelse vil i 
stor grad tydeliggjøre Fauske som et av Nord-Norges viktigste knutepunkt for gods og transport. 

Det er viktig at kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Fauske sentrum 
ferdigstilles og vedtas våren 2017. Denne planen er kraftig forsinket, men må vedtas for å 
kunne legge tilrette for nærings- og boligarealer. Planene vil også legge tilrette for fortetning og 
større utnyttelse av arealene i sentrum til boligformål og næringsutvikling. 

Fri parkering på lørdager i 2017 i Fauske sentrum skal evalueres ved utgangen av 2017, dette 
for å gi grunnlag for eventuelle fremtidige endringer av parkeringsordningen i sentrum. 

 

10. Vei og gatelys: 

Fauske arbeiderparti viderefører satsingen på vei og gatelys fra forrige kommunestyreperiode, 
og foreslår 1 mill til oppgradering av veier, og 1 mill til gatelys. 

Talldel: 

Endring skolestruktur 3,0 mill 

Lavere sykefravær 2,0 mill 

Mindreforbruk vikarer 1,5 mill 

Økt innbyggertilskudd 2,0 mill 

Salg av bolig- og næringsareal 3,0 mill 

Mindre kommunestyremøter 0,07 mill 

SUM økte inntekter 11,57 mill 

  

Frikjøp tillitsvalgte 0,2 mill 

Avgifter og gebyrer 0,35 mill 

Videreføring Newtonrom 0,35 mill 

Viderføring kulturtilskudd 0,35 mill 

Ikke økning SFO sater 0,5 mill 

Oppgradering vei 1,0 mill 

Gatelys 1,0 mill 

Tilskudd lysløyper 0,15 mill 

Ikke økning billetter svømming for barn 0,05 mill 

Økning praktisk bistand 2,0 mill 

Arbeidsrettet tilbud til mennesker som faller utenfor arbeidsliv 0,3 mill 



Side 28 
 

SUM økte utgifter 6,25 mill 

Sum styrking av likviditet 5,32 mill 

 

Kenneth Svendsen (FRP) foreslo: 
INNLEDNING: 

Fauske Fremskrittsparti fremmer med dette sitt eget forslag til budsjett for Fauske 
Kommune for 2017. 

GENERELT OM BUDSJETTFORSLAGET 

Fremskrittspartiet er glad for at rådmannens forslag til budsjett for 2017 fokuserer på 
eldreomsorg. Selv om Fremskrittspartiet ikke er fornøyd med satsingen er dette et skritt i rett 
retning, og viser en vilje til å prioritere. Fremskrittspartiet konstanterer at Fauske kommune har 
store verdier som er lett omsettelige, og som i langt bedre grad vil sette kommunen i stand til å 
løse de oppgavene kommunen i lovs form er satt til å løse. Fauske kommune er derfor en rik 
kommune. 

Kommunens innbyggere har likevel liten glede av de store verdiene, dette fordi kommunen årlig 
mangler penger til viktige driftsutgifter, og investeringer. Noe vi tydelig ser i budsjettforslaget for 
2017. 

Kommunen har heller ikke utnyttet potensiale som ligger i å organisere seg annerledes, og å 
bruke konkurranse som virkemiddel.  

Fremskrittspartiet vil ikke gå samme vei som både nåværende posisjon, og den tidligere 
posisjonen har valgt. Nemlig å gjøre alle ting slik som tidligere, bare litt mindre av det. 
Fremskrittspartiet vil gå motsatt vei ved å frigjøre midler gjennom å selge kommunalt eide aksjer 
i private firmaer, samtidig som det innføres konkurranse om å utføre kommunale oppgaver, og 
derved kunne gi innbyggerne et bedre tilbud. 

For Fremskrittspartiet er kvaliteten på tjenestene det aller viktigste. Derfor ønsker vi at det 
utarbeides serviceavtaler som klarlegger nivået i detalj på den tjenesten vi skal utføre til 
innbyggerne. Dette for at politikerne skal kunne kvalitetssikre tjenestene, og at befolkningen 
skal kunne være orientert om hva de har krav på. Avvik fra serviceavtaler skal rapporteres 
fortløpende tilbake til politikerne med årsak til avviket. Dette er særdeles viktig når kommunen 
både bestiller, produserer og kontrollerer sine tjenester. 

Fremskrittspartiet vil styrke den private eiendomsretten, og kan derfor ikke akseptere 
formuesskatt og eiendomskatt. Slike skatter er i realiteten en dobbeltbeskatning. 
Eiendomsskatten fører til at bedrifter og boligeiere beskattes uten hensyn til skatteevne eller til 
overskudd. 

Det er beklagelig at kommunestyret i stedet for å se på egen drift, stadig øker sine utgifter, og 
derfor er nødt til å øke sine inntekter gjennom dobbeltbeskatning av sine innbyggere. 

Fremskrittspartiet vil understreke at kommunene er til for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor 
må det også bli lettere for innbyggerne å bestemme hvordan deres egen kommune skal være.  

Fauske Fremskrittspartiet har som sitt mål at partiets folkevalgte skal være innbyggernes 
talsmenn overfor det offentlige.  

Fauske Fremskrittsparti mener at lokale folkeavstemninger, folkemøter, åpne høringer, 
brukerstyrer og servicekontrakter må bli naturlige deler av en åpen kommunal forvaltning. Med 
slik tiltak vil man bringe kommunes innbyggere med i både beslutningsprosesser og drift av 
tjenestene. Samtidig som man begrenser, politikernes, profesjonenes og byråkratenes makt til 
fordel for tjenestemottaker, pårørende, elev, foreldre, brukere og innbyggere. Fremskrittspartiets 
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budsjettforslag frigjør gjennom ”beste praksis” store summer fra driften, og over til investeringer 
og et bedre tilbud til innbyggerne.    

Fremskrittspartiets budsjettforslag innebærer en storstilt omfordeling av ressursene i Fauske 
kommune. Fra kommunal rikdom i form av aksjer i private selskaper - til et godt tjenestetilbud til 
kommunens innbyggere.  

 

Innovasjon og økt produktivitet for mer velferd  
 

NHO Service har utarbeidet en analyse som heter ”Mulighetsstudie for Fauske kommune”. 
Denne analysen er basert på bruk av ”Beste praksis”. Studien viser hvor mye det er mulig å 
spare på alternative driftsformer.  For Fauske kommune vil bruk av «Beste praksis» i beste fall 
kunne føre til en besparelse på nærmere 60 millioner kroner årlig. Men ved å sette fokus på 
alternative måter å drive kommunen på vil en kunne oppnå betydelige besparelser som kan 
brukes til bedre tjenesteproduksjon. 
 

Det er viktig å understreke at kommunen har ansvaret overfor innbyggerne for de kommunale 
tjenestene uavhengig av hvem som produserer tjenestene.  
 

Denne analysen viser at det er et potensial for kommunen til å utnytte dagens ressurser bedre, 
uavhengig av hvem som produserer tjenesten.  

 
Det understrekes også at analysen ikke viser muligheter ved privatisering. Privatisering fritar 
kommunen fra alt ansvar og overlater tilbud og etterspørsel til markedet alene. Denne analysen 
handler altså om hvordan man kan oppnå økt produktivitet i tjenestene som kommunen 
finansierer og har ansvar for. Det er her et bedre samspill mellom offentlig og privat sektor i 
mange tilfeller vil gi det vi mener er beste praksis. 

 
En viktig forutsetning for vstudien er selvsagt at produktivitetsgevinster ikke er en følge av 
kvalitetsreduksjoner eller dårligere arbeidsvilkår.  

 
Konkurranse er en sterk drivkraft for innovasjon.  Innovasjon handler som kjent om fornyelse og 
forbedring. Det handler i korthet om et kontinuerlig søkelys på hvordan man kan gjøre ting 
bedre.  

 
Kvalitetssikring og kontroll med tjenestene bør være like streng uavhengig av om det er 
kommunen selv eller andre som faktisk leverer tjenestene.  For å sikre kvalitet på tjenester må 
vi ha kunnskap om faktiske forhold. Derfor må kvaliteten på tjenestene måles. God konkurranse 
til innbyggernes fordel bør vektlegge tydelige kvalitetskrav så vel som god ressursutnyttelse.  

 

Hvilke utslag har dette for Fauske kommune 

Diagrammet under viser hvilke muligheter Fauske kommune har ved å velge alternative måter å 
organisere sine tjenester på (basisen for dette er innberettede kostra tall fra Fauske kommune). 

 

 Sykehjem Hjemmetjeneste Renhold Drift og 
vedlikehold 
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Dagens 
kostnader 

ca 93 mill. kr ca 82 mill. kr ca 12 mill. kr ca 14 mill. kr 

Kostnad beste 
praksis 

ca 54 mill. kr ca 68 mill. kr  ca 9 mill. kr ca 11 mill. kr 

Frigjort ca 39 mill. kr ca 14 mill. kr ca 3 mill. kr ca 3 mill. kr 

 

Ved konkurranseutsetting av 20 prosent av tjenesteproduksjonen knyttet til de fire omtalte 
kostnadsområdene frigjøres det en betydelig ressursgevinst. Kommunen får den største delen 
av de frigjorte ressursene i form av reduserte kostnader. Leverandører som driver effektivt får et 
overskudd. Staten får en andel av de frigjorte ressursene via skatt på overskudd hos eksterne 
leverandører.  

Frivillige eller private leverandører får anslagsvis 6 % av de frigjorte ressursene mens offentlig 
sektor får 94 %. 

Fremskrittspartiet legger derfor dette til grunn i sitt alternative budsjettforslag, men ikke med mer 
enn halvparten av de besparelsene NHO servise legger til grunn. 

 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL 
: 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er 
til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for 
å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.  

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av 
kommunens tjenester i perioden. 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet til 
brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe mennesker som 
havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

6. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 
folkeavstemning. 

7. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten Kraftsamband AS 
med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til ca. 40 pst. Det overskytende skal tas ut som 
et ekstraordinært utbytte til eierne. 

8. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat som et 
aksjeselskap. 

9. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre gis 
mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

10. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 
kontantstøtte for toåringer. 

11. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og ulemper ved å 
selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

12. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 
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kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

13. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de 
områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå som er lavest 
mulig. 

14. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

 Mennesket vokser med sine høye mål! 

FAUSKE KOMMUNE 

SKAL VÆRE EN KOMMUNE  

TIL BESTE FOR  

INNBYGGERNE! 

 

Inntekter - Utgifter:  

Forslag til rammer  for 2017:                                     

Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond  

1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0.   

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 

Forslag til rammer for 2017:  

Emne Inntekter fra driftsbesparelser 

Effektivisering/nedbemanning Kr.       3.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      30.000.000 

Mindre renteutgifter (nedbet. Gjeld)/økte 
renteinntekter  

Kr.       4.000.000 

Besparelse kjøkken Kr.       1.000.000 

Besparelse sosiale tjenester Kr.       1.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     39.000.000 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter:  

Ikke overføre stilling fra vei til VA-området Kr.           250.000 

 

Newtonrommet videreføres Kr.        350.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 

Økte kostnader for nye brukere 
hjemmetjenesten/utfasing dobbeltrom 

Kr.     3.000.000 

Kommunestyremøte på nett Kr.        120.000 

Ingen økning av byggesaksgebyr Kr.        350.000 

Fjerning av eiendomsskatt for boliger og 
fritidseiendommer 

Kr.   17.150.000 

Ikke vaktanstilling byggesaksbehandling Kr.        265.000 

 

Leirskole Kr. 200 000 

Økte utgifter Kr     21 935 000 
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Overskudd Kr 17 065 000 

Salg av aksjer Kr   138.000.000 

  

Til investering/egenkapital/nedbet. lån Kr.    155.065 000 

 

Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 

  

Satsing på vei Kr.    10.000.000 

 

Til investeringer/egenkapital/nedbet. lån Kr    135.265.000 

 

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 

 

Sentraladministrasjonen 

Fremskrittspartiet vil på generelt grunnlag hevde at kommunene har en finansiell reserve som 
de hittil bare har tappet i beskjeden utstrekning: Muligheten til å effektivisere sin virksomhet. 

Denne muligheten ligger ikke i hovedsak i at de kommunalt ansatte skal jobbe mer eller 
hardere. Etter Fremskrittspartiets syn ligger kommunens store uutnyttede 
effektiviseringspotensial i å utnytte ”markedet” til å redusere sine utgifter. Det som er 
karakteristisk for de aller fleste norske kommuner, er at de ikke undersøker i markedet hvem 
som kan gi dem det beste tilbudet når de skal kjøpe varer, de undersøker ikke hvem som yter 
de beste og billigste tjenestetilbudene, de produserer selv varer og tjenester som kjøpes 
billigere og bedre på markedet.  

Eiendomsskatt 

Eiendom beskattes flere ganger ettersom man allerede har betalt skatt på inntekten 
eiendommen er ervervet for, samt dokumentavgift ved ervervet og merverdiavgift av 
påkostninger. Dessuten er eiendom allerede gjenstand for formuesbeskatning. 

For hytter fremstår eiendomsskatt som spesielt urimelig, ettersom en hytteeier som oftest har 
fast bopel i en annen kommune og derfor ikke har stemmerett og innflytelse i hyttekommunen. I 
mange tilfeller legger hytteeieren minimalt beslag på kommunale tjenester. Dessverre innført 
det tidligere styret eiendomsskatt for hytter i Fauske kommune. 

Eiendomsskatt rammer barnefamilier og enslige eldre. Barnefamilier i etableringsfasen rammes 
fordi de gjerne har en høy gjeld, enslige eldre fordi de har pensjon som eneste inntekt. 
Eiendomsskatten rammer også leietakere som får påslag på husleien når husverten får økt sine 
utgifter.  

Fremskrittspartiet foreslår derfor at eiendomsskatten for boliger settes til 0. 

Økt satsing på Fauske kommune 

Fremskrittspartiet ønsker en økt satsing på markedsføringstiltak av Fauske kommune. Et slikt 
prosjekt kan være et offentlig/privat samarbeids prosjekt om byggeklare tomter. 

Dette prosjektet settes i gang som et samarbeid mellom Fauske kommune og private 
grunneiere i kommunen. Målsetningen med prosjektet er å etablere flere byggeklare tomter de 
nærmeste årene som et ledd i å styrke bosetningen i kommunen. 

Fauske kommune oppretter et fond som skal finansiere opparbeidelse av byggeklare 
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boligtomter i kommunen. Med byggeklare tomter menes at de aktuelle tomtene blir oppmålt, 
regulert ved behov og det legges til rette med vann, avløp og vei. Den konkrete 
samarbeidsformen mellom grunneierne og kommunen ligger i at kommunen finansierer 
tilrettelegging av vei, vann og avløp og markedsfører tomtene, mot at grunneierne avstår 
grunnen til boligformål, sørger for at tomtene blir gjort byggeklare og selger tomtene videre til en 
på forhånd avtalt pris. I praksis vil kommunens rolle være å legge til rette for og formidle en 
avtale mellom kjøper og selger.Hvilke grunneiere kommunen inngår avtale med avgjøres etter 
anbudsprinsippet. Det betyr at kommunen går offentlig ut og tilbyr ”tildeling av byggeklare 
boligfelt/tomter” til kommunens grunneiere. De grunneierne som er villige til å avstå de mest 
attraktive tomtene ut ifra kriteriene pris per tomt, og pris for opparbeidelse av boligfelt/tomt tilbys 
byggeklare boligfelt/tomter av kommunen. 

Et slikt samarbeid vil gi både kommunen og de aktuelle grunneierne fortrinn. Grunneierne vil få 
tilrettelagt attraktive boligtomter uten at de selv har utgifter med det. Kommunen på sin side vil 
gjennom anbudsprinsippet kunne sile ut de beste tomtene ut ifra kriteriene pris og beliggenhet, 
og således sørge for at de beste tilgjengelige byggeklare tomtene i kommunen er tilgjengelige til 
best mulig markedspris.  På denne måten økes sjansen for tilflytting til kommunen betraktelig. I 
budsjettet er det lagt opp til en økning av alle gebyrer. Fremskrittspartiet legger til grunn en 
gjennomgående effektivisering og bruk av konkurranse som vil kunne redusere kostnadene, og 
går derfor mot alle gebyr økninger. 

Planutvalget er ansvarlig for denne prosessen. I denne prosessen bør eventuelle grendeutvalg 
informeres og gis anledning til å uttale seg og gjerne fungere som bindeledd mellom de aktuelle 
grunneierne og kommunen. Når kommunen har fått finansieringen på plass lyses ”anbudet” ut i 
kommunen. Alle grunneierne, uansett hvor de bor i kommunen må få anledning til å søke på 
”tildeling av byggeklare boligfelt/tomter”. Anbudet skal foregå i to faser. I første anbudsrunde 
informerer grunneierne om beliggenhet, arealet som avstås og om ønsket salgspris pr. tomt. 
Når anbudsrunden er over, så er det planutvalgets oppgave å sile ut hvilke tilbud fra 
grunneierne som kommunen skal jobbe videre med. Planutvalget bør i denne sammenheng 
foreta befaring av de aktuelle områdene, og velge ut de tomtene som virker mest salgbare ut 
ifra kriteriene pris og beliggenhet. Når planutvalget har valgt ut hvilke tomter som virker 
interessante å jobbe videre med, så er det i neste omgang grunneiernes oppgave å beregne 
kostnader ved opparbeidelse av de aktuelle boligfelt/tomter. Jo lavere kostnad grunneierne kan 
tilby for å ferdigstille tomtene, jo billigere og mer attraktivt blir det for kommunen å finansiere 
prosjektet.  

Etter en helhetsvurdering basert på tomtenes salgbarhet og kommunens utgifter til 
grunnlagsinvesteringer velger planutvalget tilslutt ut de tomtene som kommunen går inn for å 
finansiere.  Grunneier får utbetalt utgiftene til opparbeidelse av tomtene etter at tomtene er 
ferdigstilt, eller kommunen kan inngå avtale med tredje part (entreprenør) om direkte utbetaling 
til dem. 

Salg av aksjer 

Fauske kommune har en betydelig kapitalreserve i form av aksjer. Både i form av sitt eierskap i 
Salten Kraftsamband AS og ISE AS. Når det gjelder førstnevnte viser Fremskrittspartiet til at 
Fauske kommune kjøpte en aksjepost for 78 mill. som ikke har noen strategisk effekt, og 
foreslår å selge den. I tillegg viser vi til vårt forslag nr.9. Når det gjelder ISE er det ingen grunn 
til at Fauske kommune skal sitte som eier av nesten 50 pst av aksjeposten, og fremmer derfor 
forslag om at kommunens aksjepost selges.  

 

Grunnskolen 

Målet for Fremskrittspartiet er å skape en grunnskole som pedagogisk kan møte de utfordringer 
samfunnet står overfor. Det gjelder å gi de unge et godt grunnlag for videre utdanning innen 
allmennfaglig eller yrkesfaglig studieretning, samtidig som skoleverket er økonomisk rasjonelt 
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og effektivt organisert.  

 
Fauske Fremskrittsparti ønsker å fristille skolene i kommunen slik at elever og foreldre har en 
større mulighet til å påvirke sin skole. Dersom skolene klarer å skaffe seg inntekter ved å være 
kreative i forhold til alternative inntektsmuligheter skal alle disse inntekter tilfalle den enkelte 
skole.  

I dagens skoleverk foretas det liten eller ingen evaluering av lærerens arbeide sett fra elevens 
og foreldrenes ståsted. Læreren går derfor glipp av verdifull tilbakemelding på det arbeidet de 
gjør.  

Fremskrittspartiet ønsker derfor å innføre en ordning hvor eleven i samråd med sine foreldre i 
en lukket evaluering gir karakterer til sine lærere.Fremskrittspartiet har stemt imot storskole på 
Fauske. Byggeprosessen er nå kommet så langt at Fremskrittspartiets mål vil nå være å sikre at 
det ikke blir overskridelser. 

Fremskrittspartiet vil tillate at alternative skoler til det offentlige skoleverk etableres på Fauske, 
og vil i så måte henvise til søknaden fra Nordlys grunnskole. 

 

Barnehager 

Fremskrittspartiet mener at alle deler av familiepolitikken må ta utgangspunkt i frivillighet og 
valgfrihet. Dagens barnehagepolitikk i Norge gir ikke foreldrene nok valgfrihet, og lovgivningen 
på området er altfor omfattende. 

 
Fremskrittspartiet ser det ikke som noen prioritert offentlig oppgave å drive barnehager. Dette 
må i størst mulig grad overlates til frivillige organisasjoner og private. Alle godkjente barnehager 
skal likestilles fra det offentliges side. Fremskrittspartiet vil liberalisere dagens barnehagelov og 
økonomisk likestille ulike former for barnepass.  

 
Fremskrittspartiet ønsker at det primært skal bygges private barnehager i kommunen, Dette 
fordi Fremskrittspartiet er av den klare formening at private barnehager i kommunen gir et like 
godt tilbud til brukerne som de kommunale, men til en lavere pris. Dette betyr at 
Fremskrittspartiet ikke ønsker å bruke penger på å oppgradere barnehagene i Fauske 
kommunes eie. 

 
Samtidig er kommunen i en situasjon hvor man må forsøke å se på alternative muligheter for 
hvordan vi skal få knappe resurser til å strekke lengst mulig. En konsekvens av dette er at nye 
barnehager som skal bygges i kommunen må bygges og drives i privat regi for å redusere 
kommunens utgiftsnivå. Fauske Fremskrittsparti vil også stille seg positiv til at de kommunale 
barnehager som allerede finns i kommunen overdras til private eller til de som i dag arbeider 
ved barnehagen. 

 

Sosiale tjenester 

 
Fremskrittspartiet vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å sørge 
for seg og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke 
er i stand til å klare seg selv.  

 
Økonomisk sosialhjelp bør være normert og tilnærmet lik i forskjellige deler av landet, avhengig 
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av levekostnadene. Lovverket må være så klart utformet at det ikke gis rom for utvidet skjønn 
hos den enkelte sosialarbeider. 

 
Kommunens utgifter vært forholdsvis høye for enkelte områder innenfor sosialhjelpsbudsjettet.  
Dette er en utvikling som Fremskrittspartiets kommunestyregruppe er bekymret over. Når det 
gjelder utviklingen er det viktig at Rådmannen følger nøye med på denne, og vurderer om man 
kan sette inn spesielle tiltak for å forsøke å redusere kommunens utgifter på 
sosialhjelpsbudsjettet. Fauske Fremskrittsparti mener at det med utvidet krav til 
sosialhjelpsmottagere vil en kunne spare større beløp enn det som er lagt inn i rådmannens 
budsjettforslag. 

 

 
Pleie og omsorg 

Pleie og omsorg er av de viktigste områdene en kommune driver. Mange er totalt avhengige av 
kommunes tjenestetilbud, et tilbud de gjennom et langt liv har betalt skatt, avgift og trygdeavgift 
for å motta.  

I følge NHO Service sin mulighetsstudie vil en frigjøre resurser til drift av 50 flere 
sykehjemsplasser ved bruk av best praksis. Også for den hjemmebaserte tjenesten er det 
betydelige muligheter for et bedre tilbud ved bruk av beste prraksis ved at det vil være rom for å 
gi 94 flere brukere tilbud innenfor dagens kostnadsramme. 

Det å være på et sykehjem skal ikke være en oppbevaringsplass, men et verdig tilbud til de som 
trenger det. Det betyr at pleierne skal ha tid til å snakke med beboerne, og det skal være 
ansatte som aktiviserer beboerne som ønsker det. Fauske Fremskrittsparti har som mål at 
Fauske kommune skal bli landets beste plass for eldre å bo i. Dette er et ambisiøst mål som 
krever at kommunestyret er villige til å bruke midler på dette, Fauske Fremskrittsparti er det villig 
til det. 

Derfor ønsker Fremskrittspartiet å øke bemanningen ved sykehjemmet.  

Fremskrittspartiet er glad for at etableringen av et sykehjem ved Sagatun i Sulitjelma nå er 
skrinlagt. Fremskrittspartiet advarte sterkt i mot etableringen i budsjettet for 2016. 

Fremskrittspartiet aksepterer ikke at personer skal måtte bo i dobbeltrom på sykehjem mot sin 
vilje, og har lagt inn midler slik at alle som ønsker det får enkeltrom eller utvidet pleie hjemme. 

Konkurranseutsetting 

Et av de viktigste virkemidlene for å gi innbyggerne økt valgfrihet, og for å effektivisere 
kommunenes tjenesteproduksjon, er konkurranseutsetting. Med konkurranseutsetting menes 
konkurranse om å få produsere tjenester til kommunes innbyggere, på kommunens vegne. Det 
endelige ansvaret for at innbyggerne får tilstrekkelig kvantitet og kvalitet på tjenestene, vil 
fortsatt ligge hos kommunen. 

 
Dette medfører at kommunen får en ny og mer profesjonell rolle. Kommunen vil da få bestiller 
rollen, hvor kommunen definerer behovet for tjenester, og kontrollør rollen, hvor kommunen 
kontrollerer hvordan bestillingen oppfylles. Dette er et viktig tilskudd til effektivisering av 
kommunen, fordi det hindrer ”positivt innstilt” egenkontroll. Kommunene spiller på lag med 
brukeren, i stedet for å være brukerens motpart som tjenesteprodusent. 

 
Det må være en avtale mellom kommunen og en tjenesteprodusent, som definerer kvalitet og 
kvantitet på tjenesteproduksjonen, samt hvilke konsekvenser det får dersom dette ikke innfris.  
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Ved konkurranseutsetting bør også de som driver virksomhetene i dag få tid og anledning til å 
organisere seg og delta i anbudskonkurransen med reelt anbud. Det er imidlertid viktig at 
anbudet er reelt dersom kommunens ansatte skal legge inn anbud, og at virksomheten skilles ut 
i et eget selskap. 

 
Fremskrittspartiet tar ikke stilling til om det er private eller et kommunalt selskap som skal utføre 
oppdrag eller tjenester, kun om tilbudet er av god kvalitet til riktig pris. 

 
Konkurranseutsetting er ikke det samme som privatisering. Ved privatisering av en tjeneste, 
avvikles også kommunens ansvar for tjenesteproduksjonen. Et eksempel kan være at en 
kommune selger en kommunal kino til en privat aktør. Da vil ikke kommunen lenger ha ansvar 
for kinotilbudet. 

 
Å drive kjøkken for sykehjemmet trenger ikke å være en kommunal oppgave. Kjøkkendriften går 
med et betydelig underskudd. Gjennom å konkurranseutsette denne tjenesten kan kommunen 
spare midler, samtidig som tilbudet kvalitetsmessig forbedres.  
 

 

Teknisk sektor 

 
I forslag til vedtak til betalingsregulativ legger formannskapet frem forslag om dramatiske 
økninger i enkelte av gebyrene. Fremskrittspartiet går imot en hver økning av disse gebyrene ut 
over prisindeksen.  

 
Fremskrittspartiet har tro på lokaldemokratiet og mener kommunene selv skal stå som 
hovedansvarlig for all arealplanlegging og utbyggingsplanlegging i kommunen. I dag er det i stor 
grad overordnede styringsorganer som fylkeskommune, fylkesmann, statlige 
landbruksmyndigheter, statlige veimyndigheter mv., som i realiteten styrer kommunens 
arealplanlegging. Fremskrittspartiet mener dette er en hån mot lokaldemokratiet. Ordningen 
med at overordnede styringsorgan foretar avgjørende vedtak i kommunal arealplanlegging må 
avvikles. 

 
Etter Fremskrittspartiets syn skal innsigelser fra andre offentlige myndigheter enn kommunen, 
kun være knyttet til brudd på kommunens egne regler for arealplanlegging, eller dersom 
vesentlige offentlige verdier kan tapes gjennom kommunenes arealplanlegging.  

 
Fremskrittspartiet er glad for at regjeringen har strammet inn muligheten for innsigelser fra blant 
annet Fylkesmannen. 

 
Ja-kommunen 

Fremskrittspartiet arbeider i alle kommuner for at kommunen skal være imøtekommende og 
serviceinnstilt. Når skjønn utvises i forhold til lovverk, skal dette alltid komme innbyggerne til 
gode. Kommunens forvaltning av lovverket, for eksempel Plan- og bygningsloven, skal skje på 
en slik måte at innbyggerne føler de blir behandlet rettferdig og med respekt. Kommunen skal 
etter Fremskrittspartiets syn ha bevisbyrden når den vil avslå en søknad, og ikke som i dag, 
hvor det er søkeren som nærmest må bevise grunnlaget for å få innvilget søknaden. Kommuner 
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må ha sterke grunner for å avslå en søknad. 

 
Fremskrittspartiet ønsker at kommunene skal benytte ”JA-stempelet”, og gi innbyggerne frihet til 
å realisere sine ønsker. Selvsagt må denne friheten gis innenfor rimelige rammer.  

 
Privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Fremskrittspartiet. Vi vil være særdeles 
tilbakeholdne med å ta privat eiendom til offentlige formål, dersom ikke samtykke fra grunneier 
foreligger. Kommunen bør tilegne seg nødvendige arealer ved å kjøpe disse til markedspris 
gjennom avtaler, og i minst mulig grad benytte rettsapparatet for å tilegne seg eiendommer. 
Prisfastsetting ved salg/kjøp av landbrukseiendom er en sak mellom selger og kjøper, og skal 
derfor behandles likt med andre overdragelser av fast eiendom.  

 
Når det gjelder byggesøknader og regulerings saker vil Fremskrittspartiet arbeide for at 
kommunene bruker ”ja-stempel”. Fremskrittspartiet vil at kommunen skal være positive til 
utbyggerne med mindre svært sterke grunner taler imot. Byggesakskontoret på Fauske er 
bemannet med medarbeidere av høy kvalitet, dessverre er etaten underbemannet, noe som 
fører til lang ventetid. Fremskrittspartiet ønsker derfor at en skal kjøpe slike tjenester eksternt. 
Kommunen har som forvalter av plan og bygningsloven anledning til å ta gebyr for å behandle 
byggesøknader og søknader om behandling av reguleringsplaner som kan dekke kommunens 
kostnader. Fremskrittspartiet vil tilrettelegge for en raskest mulig saksbehandling til lavest mulig 
gebyr.  Fremskrittspartiet vil ta aktivt i bruk serviceavtaler. Disse kan inkludere rutiner for 
reduserte gebyrer i saker som får avslag og i saker hvor saksbehandlingen tar urimelig lang tid. 
Kommunen som monopolforvalter av en rekke lover har en forpliktelse til å opptre på en måte 
som ikke medfører mistanke om kameraderi eller forskjellsbehandling. Fremskrittspartiet ser det 
derfor som en viktig oppgave å være ”vaktbikkje” i forhold til kommunen som 
myndighetsforvalter. Skulle det oppstå problemer i møte med det kommunale byråkrati, har 
Fremskrittspartiet som oppgave å være innbyggernes ombud i kommunen, og bistå med hjelp, 
råd og veiledning.  

I forslag til budsjett er det flere forslag til dramatiske økninger i forskjellige gebyrer, 
Fremskrittspartiet går imot disse økningene. 

 
Utbyggingsavtaler 

Fremskrittspartiet mener at kommunene skal kunne inngå utbyggingsavtaler med private som 
sikrer behovet for nødvendig infrastruktur som vann, veg og kloakk, for å kunne åpne for 
utbygging. Hva som skal kunne legges inn i slike avtaler må imidlertid begrenses. 

 
Fremskrittspartiet ønsker ikke at kommuner gjennom utbyggingsavtaler skal kunne kreve 
kontantvederlag fra utbygger, eller at utbygger må bygge barnehager, eksterne veier og skoler, 
som vilkår for å få etablere et boligfelt. 

 
Vann- avløps- og renovasjonsgebyrer (VAR) 

Fremskrittspartiet vil at VAR gebyrene fortsatt skal dekkes etter selvkostprinsippet, dette 
innebærer at det er de som benytter disse tjenestene som skal dekke kostnadene. 
Fremskrittspartiet vil også sikre innbyggernes rett til å kunne kreve at vanngebyrene skal 
beregnes på bakgrunn av målt forbruk dersom den enkelte ønsker det. Fremskrittspartiet 
ønsker at kommunene skal stå ansvarlig for vann-, avløp og renovasjon overfor innbyggerne, 
men vil at disse tjenestene skal konkurranseutsettes for å sikre brukerne best mulig tjenester til 
lavest mulig pris. I Fremskrittspartiets budsjettforlag er konkurranse lagt inn som et bærende 
element noe som sikrer brukerne lavest mulig gebyrer. 
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Opprettelse av aksjeselskap. 

Den delen som tidligere var driftsavdelingen ved teknisk etat, d.v.s. de som har ansvaret for alle 
lastebiler og maskiner bør organiseres i et eget aksjeselskap. Dette selskapet bør få konkurrere 
om kommunale oppdrag.  

Vei 

Fremskrittspartiet vil vise til at andelen kommunale veier med fast dekke i Fauske er 31,1 pst, 
mot et gjennomsnitt på henholdsvis 66,2 pst for landet og 52,9 pst for Nordland. Dette viser at 
det fremdeles er et betydelig etterslep for Fauske. Derfor ønsker Fremskrittspartiet å fortsette 
satsingen på veier i Fauske kommune. 

 

 
Eiendomsforvaltning 

Fauske Fremskrittsparti mener det ikke er nødvendig for en kommune å sitte på store 
bygningsmasser. Fremskrittspartiet har merket seg at kommunestyret har vedtatt å opprette et 
kommunalt eiendomsselskap hvor nødvendige eiendommer skal ligge. Dette er fornuftig, men 
det bør likevel selges ut flere eiendommer som kan leies tilbake. Flere store bedrifter selger 
sine bygninger for å så og leie den tilbake på langsiktige kontrakter. Fremskrittspartiet vil gjerne 
se nærmere på en slik løsning, og foreslår at rådmannen utreder dette og legger dette frem for 
kommunestyret.  

 

Kultur  

 
Fremskrittspartiets kulturpolitikk bygger på prinsippet om toleranse og ytringsfrihet. Kultur er 
ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt 
menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis 
være det for en annen. Fremskrittspartiets grunnholdning er at kulturen skal være fri for politisk 
styring. Den må være basert på frivillighet og personlig engasjement.  

 
Politikerstyrte kulturgoder ødelegger kulturens grensesprengende vesen. Fremskrittspartiet vil 
ha et åpent marked for kultur, hvor folk selv kan bruke sine midler på de kulturgoder de ønsker 
å benytte seg av eller støtte opp om. Dette vil i større grad enn offentlig styrt kultur, sikre at 
midler tilflyter kulturlivet og dets aktører.  

 
Offentlige byråkrater på et kontor skaper ikke kultur. Fremskrittspartiet ønsker derfor å gi nye 
oppgaver innen andre sektorer til ansatte som ikke utfører lovpålagte oppgaver innen 
kultursektoren. Inntil Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for sin politikk, ønsker vi subsidiært 
å øke støtten til arrangementer som tiltrekker seg et større antall publikum på bekostning av 
dyre tilbud som få mennesker benytter seg av.   

 

  DIVERSE TILTAK: 

Fauske Fremskrittspartis forslag til vedtak : 

Forslag til rammer  for 2017:                                    

 Inntekter til investeringer/nedbetaling lån/avsetning til bank eller fond 
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1. Eiendomsskatten for boliger settes til 0.   

2. Fauske kommunestyre vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets vedtak: 

Forslag til rammer for 2017:  

Emne Inntekter fra driftsbesparelser 

Effektivisering/nedbemanning Kr.       3.000.000 

Effektivisering/Bruk av konkurranse Kr      30.000.000 

Mindre renteutgifter (nedbet. Gjeld)/økte 
renteinntekter 

Kr.       4.000.000 

Besparelse kjøkken Kr.       1.000.000 

Besparelse sosiale tjenester Kr.       1.000.000 

 

Frigjort til økt drift Kr.     39.000.000 

 

Økte utgifter/reduserte inntekter:  

Ikke overføre stilling fra vei til VA-området Kr.           250.000 

 

Newtonrommet videreføres Kr.        350.000 

Kjøp av byggesaks kapasitet. Kr.        500.000 

Økte kostnader for nye brukere 
hjemmetjenesten/utfasing dobbeltrom 

Kr.     3.000.000 

Kommunestyremøte på nett Kr.        120.000 

Ingen økning av byggesaksgebyr Kr.        350.000 

Fjerning av eiendomsskatt for boliger og 
fritidseiendommer 

Kr.   17.150.000 

Ikke vaktanstilling byggesaksbehandling Kr.        265.000 

 

Økte utgifter Kr.      21.735.000 

 

Overskudd Kr     17.265.000 

Salg av aksjer Kr   138.000.000 

 

Til investering/egenkapital/nedbet. lån Kr.    155.265.000 

 

Fond for boligbygging Kr.    10.000.000 

  

Satsing på vei Kr.    10.000.000 

       

Til investeringer/egenkapital/nedbet. lån Kr    135.265.000 

Eventuelle budsjetteringsfeil reguleres mot avsetting til egenkapital. 

3. Følgende mål skal ligge til grunn for budsjettet 2017. 

FAUSKE FREMSKRITTSPARTI  VIL I BUDSJETTET ARBEIDE FOR Å NÅ FØLGENDE MÅL: 

1. Fauske kommune skal være en ja kommune som innbyggerne og næringslivet opplever at er 
til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer. 

2. Fauske kommune skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for 
å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere.  

3. Fauske kommune skal fortsette arbeidet med å øke tilbudet til de som er mest avhengige av 
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kommunens tjenester i perioden. 

4. Fauske kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at tilbudet til 
brukerne kan kontrolleres av brukerne, eller dets pårørende.  

5. Fauske kommunen skal være en kommune som arbeide aktivt for å hjelpe mennesker som 
havner i et rusmisbruk tilbake til et verdig liv. 

6. Fauske kommune skal ta befolkningen med på viktige avgjørelser ved aktivt å bruke 
folkeavstemning. 

7. Ordføreren gis i oppdrag å innlede forhandlinger med eierne av Salten Kraftsamband AS 
med sikte på å ta ned egenkapitalen i selskapet til et akseptabelt nivå. Det overskytende skal 
tas ut som et ekstraordinært utbytte til eierne. 

8. Kommunestyret ber rådmannen innføre pliktig oppmøte, og tildeling av passende arbeide for 
de av sosialhjelpsmottakerne som dette passer for. 

9. Kommunestyret ber Rådmannen legge frem en sak om å organisere Teknisk etat som et 
aksjeselskap. 

10. Kommunestyret ber rådmannen innføre en ordning der elev sammen med foreldre gis 
mulighet til å evaluere læreren fra 5 skoletrinn. 

11. Fauske kommune innfører et system hvor en kan velge mellom barnehageplass og 
kontantstøtte for toåringer. 

12. Kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak hvor en belyser fordeler og ulemper ved å 
selge eiendomsmasse og leie den tilbake. 

13. Rådmannen får i oppgave å fremforhandle pris med et forsikringsselskap slik at alle 
kommunenes ansatte får tilbud om tegne privat helseforsikring. 

14. Kommunestyret skal konsentrere seg om å gi innbyggerne et best mulig tilbud innenfor de 
områder kommunen har et lovbestemt ansvar, og til et skatte- og avgiftsnivå som er lavest 
mulig. 

15. Avhende storkjøkkenet på en slik måte at Fauske kommune kommer best ut av det. 

16. Avklare med overordnet myndighet om det er muligheter for å gjøre forskjell på beskatning 
av eiendom mellom verker og bruk, og næringseiendom. 

 

 

AP's forslag ble forkastet med 22 mot 5 stemmer. 
H/KRF/V's forslag ble forkastet med 22 mot 5 stemmer. 
FRP's forslag ble forkastet med 24 mot 3 stemmer. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. 
FL/R/SV's forslag ble vedtatt med 18 mot 9 stemmer. 

 

 
KOM- 198/16 Vedtak: 
Vedtak: 
1. Strategisk innretning 

a. Fauske kommune har utfordringer med å redusere driftsutgiftene for å skape 
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fremtidig økonomisk handlingsrom. Dette blir et prioritert område fremover.  
b. Fokus på en fremtidsrettet helse-, pleie- og omsorgssektor gjennom satsing på 

demensomsorg, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og fleksible boløsninger.  
c. Fortsatt satsing på barn og unge gjennom investering i nye skole- og 

barnehagebygg, styrket skolehelsetjeneste og flere sommerjobber til skoleungdom. 
d. Styrket sykefraværsoppfølging gjennom økt ressurs til målrettet bistand til ledere i 

avdelinger og enheter. 
e. Satsingen innenfor folkehelse fortsetter. 

 
 
2. Økonomiplan 2017-2020 

a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske 
drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske 
kommune.  

 
 
3. Budsjett 2017 

a. Budsjett 2017 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. 
b. Budsjettrammer for 2017 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 2017 for Fauske kommune vedtas slik den foreligger. 
d. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige sats. 
e. For skatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele 

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

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

1. Boliger 3,0 promille 
2. Fritidseiendom 3,0 promille 
3. Verker og bruk 7,0 promille 
4. Næringseiendom 7,0 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 av 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. 

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

stortingsrepresentant.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører utgjør 30 % av ordførers godtgjørelse. 

g. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på 172,2 mill. kr. Dette fordeler 
seg på 162,2 mill. kr til ordinære investeringer og 10 mill. kr til VA-investeringer. 
Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i § 50. I budsjett 
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og økonomiplan er avdragstid satt til inntil 40 år. Låneopptaket er fordelt slik:  
i.  

 
 

Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: 

1.1 Tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

Newtonrommet opprettholdes 350 000,- 

Kulturtilskudd opprettholdes 350 000,- 

Frikjøp tillitsvalgte opprettholdes 200 000,- 

Politisk virksomhet opprettholdes 490 000,- 

Tilskudd til lysløyper gjeninnføres 120 000,- 

Tilskudd nærmiljøu. Valnesf. og Sulis økes med tils. 120 000,- 

Kommunestyremøter ut på nett 120 000,- 

Sommeråpent SFO 400 000,- 

Trygghetsalam i forbindelse med nødvendig helsehjelp 50 000,- 

1 års prosjekt, 50 % stilling kultur/festival utredning 300 000,- 

Sum økte driftsutgifter 2 500 000,- 

  

  

1.2 Tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter/Økte inntekter:  

- Økt inntekt, Statlige refusjoner, Helse og omsorg 1 800 000,- 

- Redusert utgift, renter kassekreditt 630 000,- 

- Redusert utgift, fra 2 til 1 kommunestyre i desember 70 000,- 

Sum reduserte utgifter/økte inntekter 2 500 000,- 
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1.3 Tiltak 2017, Investeringer, endring i forhold til rådmannens 
forslag: 

 

Økte Investeringer:  

- Sentrumsutvikling 1 500 000,- 

- Opprusting kommunale veier/gatelys 5 000 000,- 

  

  

Reduksjon Investeringer:  

Uteområde Sulitjelma skole og barnehage 12 000 000,- 

Sulitjelma Barnehage 2 000 000,- 

Erikstad barnehage uteområde 5 000 000,- 

Sum red. investeringer før VA 6 000 000,- 

  

  

VA, Prosjekt:  

- Bjørnbakken Vannverk, totalt 8 mill. 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Økt låneopptak Bjørnbaken Vannverk 2017 kr. 4 mill. 2018 kr. 4 mill. 

Tilleggsforslag til formannskapets innstilling: 

1.1 tiltak 2017, Drift. Økte utgifter:  

- Gratis skolefrukt til alle skoleelevene fra 1.1.2017 Kr. 650 000,- 

1.2 tiltak 2017, Drift. Reduserte utgifter:  

- Reduksjon renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Kr. 650 000,- 
 

 
 
 


