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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. 
 

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 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: 
 

 
 

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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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, 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.  
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: 
 



 
 
 
Vedlegg: 

21.11.2019 Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 - Fauske kommune - rådmannens 
forslag 

1427311 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg.  
 



 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


