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Sak nr.   Dato 

016/19 Helse- og omsorgsutvalg 20.11.2019 

026/19 Oppvekst- og kulturutvalg 21.11.2019 

095/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

072/19 Formannskap 27.11.2019 

 Kommunestyre  

 
 

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: 
Siste setning i torgleie settes også inn i Kaileie Finneid kai. 
 
Vedlegg: 

12.11.2019 Betalingsregulativ 2020 1426231 

06.11.2019 Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2020 (2019_11_05) 1425731 

12.11.2019 IRIS Salten IKS - Gebyrregulativ 2020 1426277 

 

Sammendrag: 
Rådmannen har i budsjett 2020 lagt inn en økning i kommunale avgifter, gebyrer mv. tilsvarende 
deflator i statsbudsjettet på 3,1 %. Avvik fra dette kommenteres spesielt under hvert område. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
VVA-gebyr 
Budsjettnotat fra EnviDan Momentum ligger ved, og beskriver hva som ligger til grunn for hvilke 
gebyrsatser for vann, avløp og slam som vil gjelde for 2020, samt prognoser fram mot 2023. Disse 
beregningene gjort i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost.  
 
Som det framkommer i tabellen så økes gebyr for vann og avløp med 10 %. Slamgebyret får en foreslått 
økning på 13 %. Dette skyldes at kommunen har inngått ny fire - årlig rammeavtale for slamtømming 
som viser til en prisøkning på kr. 435 000,- per år. 
 
Notatet fra EnviDan Momentum inneholder også plansaksbehandling. 
 
 
Betalingssatser pleie/omsorg 
Det er lagt inn flere intervaller på nettoinntekt I forhold til timesats hjemmetjenester. På timesats fra 3 
G er det økt med mer enn 3,1 %. 
 
 
Byggesak og oppmåling 
På byggesak er selve byggesaksgebyrene det samme som tidligere, men det forekommer noen små 
endringer i nedre del av gebyroppsettet. På oppmåling er gebyrene det samme som i 2019. Byggesak og 
oppmåling skal drifte iht selvkost, de økningene som ble gjort i 2019 er så store at rådmannen har valgt 
å la være å øke disse. 
 
 
Betalingssatser SFO 
Det blir nok vedtatt redusert foreldrebetaling for barn i 1. og 2.trinn på SFO fra høsten 2020. Det er 
tydelige føringer på dette i den siste stortingsmeldingen som er kommet. Rådmannen vil tilbake til hva 
det vil utgjøre for Fauske kommune sin del. Pr nå har vi ikke noe oversikt over inntekten til foresatte, og 
vet ikke hvem som vil komme inn under nye regler.  
 
 



Betalingssatser enhet kultur 
På idrettshall – Grunnskole er summen satt til kr. 0,-. Det unngås kryssfakturering innen samme 
samhandlingsområder. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


