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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Referat fra styremøte i Eivind Sannes legat - 20.12.2018 
 
 
2, Uttalelse vedrørende behandling av sak om videre drift av NIBIOs avdeling i Bodø 
 
 
3, Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Nordland politidistrikt 
 
 
4, Demensplan 
 
 
5, Årsrapport 2018 inkl. årsregnskap og vedlegg til årsregnskap - 1841 Fauske kommune 
 
 
6, Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune 
 
 
7, Årsmelding fra Hålogaland lagmannsrett 
 
 
8, Fylkesmannens tilbakemelding - Årsbudsjett 2019 - Fauske kommune 
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Fylkesmannens tilbakemelding - Årsbudsjett 2019 - Fauske kommune 

Fylkesmannen i Nordland har som ledd i oppfølging av kommuner med økonomiske 
utfordringer og som står i fare for å bli meldt inn i ROBEK-registeret, gått gjennom Fauske 
kommunes forslag til budsjett for 2019. Vi vil i denne forbindelse gi en tilbakemelding på en 
del momenter som vi mener kommunen bør være oppmerksom på. 

Fauske kommune har tatt inn over seg at de er i en utfordrende økonomisk situasjon. Dette 
ved å identifisere risikofaktorer i økonomistyringen som kan føre til at kommunen vil bli 
oppført i ROBEK-registeret i løpet av relativt kort tid. 

Tidligere års merforbruk 
Fauske kommune har i årsbudsjett 2019 ikke dekket inn gjenstående akkumulert 
merforbruk fra 2017 på 1,9 mill. kr. I medhold av koml. § 48 nr. 4, plikter kommunen å 
senest føre tidligere års underskudd opp til dekning året etter at årsregnskapet med 
merforbruk ble lagt fram, dvs 2019. Fylkesmannen ber derfor Fauske kommune om å 
foreta en budsjettregulering der inndekking av akkumulert merforbruk fra 2017 tas inn, 
senest ved fremlegging av regnskap for 2018. 

Lånegjeld 
Fylkesmannen har merket seg at Fauske kommune har opparbeidet seg en høy lånegjeld 
og det planlegges et ytterligere låneopptak på 221 mill. kr i 2019. Lånegjelden vil da utgjøre 
115% av driftsinntektene, noe som er høyt og ikke anses som bærekraftig over tid. 

Fauske kommune har lagt til grunn en avdragsutsettelse i 2019 på 6 mill. kr. Fylkesmannen 
ønsker i den anledning å gjøre kommunestyret oppmerksom på at i den nye 
kommuneloven som trer i kraft fra 2020, er kravene til minimumsavdrag skjerpet.  



  Side: 2/2 

Inntekter 
Fylkesmannen har også sett på de største inntekts- og utgiftsanslagene. På inntektssiden 
har ser vi at kommunens anslag på skatt- og rammetilskudd ligger noe over de anslag som 
beregningsmodellen fra KS viser. 

Det er videre i budsjett 2019 lagt til grunn en inntekt fra Havbruksfondet på 5 mill. kr, 
tilsvarende det beløpet som ble utbetalt i 2018. Dette kan synes noe høyt, da anslag for 
2019 viser at kommuner kan påregne 10 % av det de fikk i 2018. I sum er ikke dette så mye, 
men vi ber kommunen om å vurdere anslaget på utbetalingen fra Havbruksfondet. Videre 
ber vi Fauske kommune om å følge utviklingen på skatt- og rammetilskudd nøye, og 
vurdere om det vil være behov for å regulere inntektsanslaget i budsjettet. 

Utgifter 
På utgiftssiden har Fylkesmannen merket seg at kommunen legger til grunn en lavere 
lønnsvekst enn det prognosen i statsbudsjettet viser. Dette kan bety at utgifter til lønn, 
pensjon og arbeidsgiveravgift blir høyere enn det som er lagt til grunn i kommunens 
budsjett. 

Fylkesmannens vurdering 
Ut fra det Fylkesmannen ser i budsjettet for 2019, så er Fauske kommune i en svært 
krevende budsjettsituasjon. I tillegg opplyser kommunen at de vil få et regnskapsmessig 
underskudd for 2018, som må dekkes inn senest i 2020 for å unngå å meldes inn i ROBEK-
registeret.  

Det tilligger kommunestyret å vedta og gjennomføre tiltak som sikrer at Fauske kommune 
beholder sin økonomiske handlefrihet fremover. Kommunestyret har også ansvar for å 
finne langsiktige og realistiske løsninger, som gjør at kommunens økonomi er bærekraftig 
og forutsigbar. 

Vi ber om at dette skrivet gjøres kjent for kommunestyrets medlemmer. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
Egil Johansen 
Avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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