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069/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 069/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2019 godkjennes. 

 
 
 
070/19: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 070/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
071/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 071/19 Vedtak: 
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Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
072/19: Betalingsregulativ 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune. 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende endring:  
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 095/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende 
endring: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Plan- og utviklingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 072/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2020 for Fauske kommune med følgende endring: 
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Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
 
 
073/19: Disponering av kompensasjonstilskudd for omsorgsboliger 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2020: 
 

 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtattt. 
 
FOR- 073/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune yter følgende driftstilskudd til borettslag (omsorgsboliger) for 2020: 
 

 
 

 
 
 
074/19: Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i 

forhold til inntektene. Etter 2019 vil det akkumulerte 
merforbruket iht. prognose etter 2. tertial 2019 utgjøre ca. 50 
mill. kr. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 foreslår 
ytterligere reduksjon i driftsnivået for å skape rom for 
inndekning av det akkumulerte merforbruket i løpet av 
økonomiplanperioden. Meget høy lånegjeld forsterker 
behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i 
kommende økonomiplanperiode. 
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b. Rådmannen foreslår å fortsette omstruktureringen av 
institusjonsdriften og hjemmetjenesten, med mål om skape 
en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor. 
 

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov 
å redusere utgiftene i skole ytterligere, for på sikt å overføre 
ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn 
og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- 
og barnehagebygg med uteområder. 
 

2. Økonomiplan 2020–2023 
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. Finansielle måltall 
a. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall 

ved utgangen av økonomiplanperioden:  
i. Netto driftsresultat 2 % 
ii. Gjeldsgrad 150 %  
iii. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

4. Budsjett 2020 
b. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak 

slik de foreligger. 
 

c. Budsjettrammer for 2020 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. 
 

d. Investeringsplanen 2020 for Fauske kommune vedtas slik 
den foreligger. 
 

e. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige 
sats. 
 

f. For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for 
faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om 
eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, 
bokstav a. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også 
skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være 
lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 
2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler 
og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes 
med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 

i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen 
for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 
esktl. § 11 første ledd. Differensiert 
skattesats for eiendommer med 
selvstendige boenheter for skatteåret 
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2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 
bokstav a. Den samme satsen skal 
også legges til grunn for fritidsboliger.  

ii. Alle selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 50 000,– som trekkes 
fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet 
ledd. 

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

iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for 
boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 
7, bokstav c. 

v. Eiendomsskatten skrives ut i to 
terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. 
Første termin forfaller til betaling 31. 
mars og andre termin forfaller til 
betaling 30. september.  

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. 
esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd 
skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7.  

vii. Takstene fastsatt med virkning for 
skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny 
alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.  

viii. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig 
og fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

g. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
i. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
ii. Godtgjørelse til varaordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
 

h. For 2020 fordeles næringsfondet slik: 
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i. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på kr 
44 206 000,–. Dette fordeler seg med kr 34 206 000,– til 
ordinære investeringer og kr 10 000 000,– 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: 
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Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 
1R) stemmer. 
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FOR- 074/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategisk innretning 
a. Fauske kommune har over år hatt et for høyt driftsnivå i 

forhold til inntektene. Etter 2019 vil det akkumulerte 
merforbruket iht. prognose etter 2. tertial 2019 utgjøre ca. 50 
mill. kr. Budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023 foreslår 
ytterligere reduksjon i driftsnivået for å skape rom for 
inndekning av det akkumulerte merforbruket i løpet av 
økonomiplanperioden. Meget høy lånegjeld forsterker 
behovet for å gjøre umiddelbare driftstilpasninger i 
kommende økonomiplanperiode. 
 

b. Rådmannen foreslår å fortsette omstruktureringen av 
institusjonsdriften og hjemmetjenesten, med mål om skape 
en fremtidsrettet helse- og omsorgssektor. 
 

c. Demografiutviklingen i Fauske kommune medfører et behov 
å redusere utgiftene i skole ytterligere, for på sikt å overføre 
ressurser til helse og omsorg. Samtidig satses det på barn 
og unge gjennom ferdigstillelse av investeringer i nye skole- 
og barnehagebygg med uteområder. 
 

2. Økonomiplan 2020–2023 
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. Finansielle måltall 
a. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall 

ved utgangen av økonomiplanperioden:  
i. Netto driftsresultat 2 % 
ii. Gjeldsgrad 150 %  
iii. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

4. Budsjett 2020 
b. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak 

slik de foreligger. 
 

c. Budsjettrammer for 2020 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. 
 

d. Investeringsplanen 2020 for Fauske kommune vedtas slik 
den foreligger. 
 

e. Skatt på inntekt og formue skrives ut etter høyest lovlige 
sats. 
 

f. For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for 
faste eiendommer i hele Fauske kommune, jf. lov om 
eigedomsskatt til kommunane (esktl.) § 2 og § 3 første ledd, 
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bokstav a. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også 
skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være 
lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 
2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler 
og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes 
med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 

i. Den alminnelige eiendomsskattesatsen 
for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. 
esktl. § 11 første ledd. Differensiert 
skattesats for eiendommer med 
selvstendige boenheter for skatteåret 
2020 er 4 promille, jf. esktl. § 12 
bokstav a. Den samme satsen skal 
også legges til grunn for fritidsboliger.  

ii. Alle selvstendige boenheter skal ha et 
bunnfradrag på kr 50 000,– som trekkes 
fra i takstgrunnlaget, jf. esktl. § 11 annet 
ledd. 

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

iv. Det gis fritak for eiendomsskatt for 
boliger bygd de siste fem år, jf. esktl. § 
7, bokstav c. 

v. Eiendomsskatten skrives ut i to 
terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. 
Første termin forfaller til betaling 31. 
mars og andre termin forfaller til 
betaling 30. september.  

vi. Takstvedtektene for eiendomsskatt i 
Fauske kommune av 22.5.2014 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. 
esktl. § 10. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd 
skal skattegrunnlaget for bolig og 
fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7.  

vii. Takstene fastsatt med virkning for 
skatteåret 2015, skal gjelde frem til 
kommunestyret fatter vedtak om ny 
alminnelig taksering eller 
kontorjustering, jf. esktl. § 8 A-4.  

viii. Iht. esktl. § 8 A-2 første ledd annet 
punktum skal skattegrunnlaget for bolig 
og fritidsbolig settes til verdien av 
eiendommen multiplisert med 0,7. 
 

g. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
i. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
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ii. Godtgjørelse til varaordfører iht. 
godtgjørelsesreglement.  
 

h. For 2020 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 

i. For 2020 legges det opp til en samlet låneramme på kr 
44 206 000,–. Dette fordeler seg med kr 34 206 000,– til 
ordinære investeringer og kr 10 000 000,– 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: 
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075/19: Høring - NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk - Høringsuttalelse fra 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 16 
Skattlegging av vannkraftverk:   
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Fauske kommune kan ikke akseptere de forslagene som kraftskatteutvalget 
foreslår i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. En avvikling av 
ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt en vesentlig 
omlegging av eiendomsskatten for vannkraftanlegg ved å endre 
verdsettingsgrunnlaget, vil gi Fauske kommune et årlig inntektstap i 
størrelsesorden 35–40 millioner kr.  

 
Det er fra utvalgets side foreslått å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke 
naturressursskatten. Naturressursskatten fordeles til kommunene gjennom 
inntektssystemet og vil føre til store omfordelinger mellom kommunene. 
Bykommuner uten naturinngrep blir de store vinnerne og vertskommunene som 
faktisk er skadelidende ved vannkraftproduksjon blir tapere. Forslaget om å 
omfordele verdiskapingen fra vannkraften på denne måten er etter Fauske 
kommunes oppfatning et brudd samfunnskontrakten som over generasjoner er 
inngått mellom storsamfunnet og de kommuner som har avstått naturressursene. 
Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir 
opphav til, bør videreføres. 
 
Utvalgets mandat var å foreslå endringer som vil styrke kraftselskapenes 
insentiver til videre investeringer i ny vannkraft og opprustning av eldre anlegg. 
Kraftselskapene pekte på den statlige grunnrenteskatten som et hinder for å få 
utløst (re)investeringsbehovet, ikke de kommunale ordningene. Som 
vertskommune for vannkraftanlegg og som eier av kraftselskap mener Fauske 
kommune at grunnrenteskatten ikke må økes. En økning av grunnrenteskatten vil 
medføre at samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekter ikke vil bli 
realisert, fordi økt grunnrenteskatt vil bidra til at de samme prosjektene ikke blir 
bedriftsøkonomisk lønnsomme for selskapene. 
 
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra 
ekspertutvalget som har vurdert beskatning av vannkraft. Fauske kommune stiller 
seg bak høringsuttalelsene som er gitt av LVK, Kommunekraft og Salten 
Regionråd.  
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 075/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 16 
Skattlegging av vannkraftverk:   
 
Fauske kommune kan ikke akseptere de forslagene som kraftskatteutvalget 
foreslår i NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk. En avvikling av 
ordningene med konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt en vesentlig 
omlegging av eiendomsskatten for vannkraftanlegg ved å endre 
verdsettingsgrunnlaget, vil gi Fauske kommune et årlig inntektstap i 
størrelsesorden 35–40 millioner kr.  

 
Det er fra utvalgets side foreslått å kompensere for inntektsbortfallet ved å øke 
naturressursskatten. Naturressursskatten fordeles til kommunene gjennom 
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inntektssystemet og vil føre til store omfordelinger mellom kommunene. 
Bykommuner uten naturinngrep blir de store vinnerne og vertskommunene som 
faktisk er skadelidende ved vannkraftproduksjon blir tapere. Forslaget om å 
omfordele verdiskapingen fra vannkraften på denne måten er etter Fauske 
kommunes oppfatning et brudd samfunnskontrakten som over generasjoner er 
inngått mellom storsamfunnet og de kommuner som har avstått naturressursene. 
Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir 
opphav til, bør videreføres. 
 
Utvalgets mandat var å foreslå endringer som vil styrke kraftselskapenes 
insentiver til videre investeringer i ny vannkraft og opprustning av eldre anlegg. 
Kraftselskapene pekte på den statlige grunnrenteskatten som et hinder for å få 
utløst (re)investeringsbehovet, ikke de kommunale ordningene. Som 
vertskommune for vannkraftanlegg og som eier av kraftselskap mener Fauske 
kommune at grunnrenteskatten ikke må økes. En økning av grunnrenteskatten vil 
medføre at samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekter ikke vil bli 
realisert, fordi økt grunnrenteskatt vil bidra til at de samme prosjektene ikke blir 
bedriftsøkonomisk lønnsomme for selskapene. 
 
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra 
ekspertutvalget som har vurdert beskatning av vannkraft. Fauske kommune stiller 
seg bak høringsuttalelsene som er gitt av LVK, Kommunekraft og Salten 
Regionråd.  
 

 
 
 
076/19: Søknad om tilskudd - Landbruksutviklingsprosjektet Matauk 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

· Prosjekt Matauk innvilges et økonomisk tilskudd på 300 000,- til dekning av 
prosjektkostnader over en 3-årsperiode. 

· Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
· Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig 
støtte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro. 

 
 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 076/19 Vedtak: 
Vedtak: 

· Prosjekt Matauk innvilges et økonomisk tilskudd på 300 000,- til dekning av 
prosjektkostnader over en 3-årsperiode. 

· Tildelingen gis i henhold til standardvilkår for tildeling fra næringsfondet. 
· Beløpet gis som bagatellmessig støtte i tråd med EØS-avtalen, jf. forskrift av 14. 

november 2008 nr. 1213, §2. Det kan tildeles en samlet støtte til et foretak på opptil 
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200 000 euro i en periode på tre regnskapsår. Det er et vilkår for tildelingen at 
støttemottakeren gir skriftlig tilbakemelding om eventuell annen bagatellmessig 
støtte foretaket har mottatt i de to foregående budsjettår, samt inneværende 
budsjettår, og at den samlede bagatellmessige støtten fra ulike støttegivere ikke 
overstiger 200 000 euro. 

 
 
 
077/19: Nytt godtgjørelsesreglement 
 
Godtgjørelseskomiteens forslag til innstilling: 

Nytt godtgjørelsesreglement som vist i vedlegg godkjennes. 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
 
Behandling: 
Audun Krarup Jonassen (KRF) foreslo: 
Fremmer forslag på å trekke 7 % på alle godtgjørelser. 
 
Godtgjørelseskomiteens forslag til innstilling fikk 3 (2AP, 1R) stemmer. 
KRF's forslag ble vedtatt med  5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 1R) stemmer. 
 
FOR- 077/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fremmer forslag på å trekke 7 % på alle godtgjørelser. 

 
 
 
 


