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Innstilling til kommunestyret: 
4. Strategisk innretning 

1. 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. 
 

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

3. 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. 
 

5. Økonomiplan 2020–2023 
1. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser 

samt økonomiske drifts- og investeringsrammer som er nedfelt i 
forslag til økonomiplan for Fauske kommune. 
 

6. Finansielle måltall 
1. For Fauske kommune vedtas det følgende finansielle måltall ved 

utgangen av økonomiplanperioden:  
1. Netto driftsresultat 2 % 
2. Gjeldsgrad 150 %  
3. Disposisjonsfond 0 %  

 
 

7. Budsjett 2020 
1. Budsjett 2020 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de 

foreligger. 



 
2. 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. 
 

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

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

5. 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. 

1. 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.  

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

3. 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. 

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

5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

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

6. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører: 
1. Godtgjørelse til ordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
2. Godtgjørelse til varaordfører iht. 

godtgjørelsesreglement.  
 

7. For 2020 fordeles næringsfondet slik: 
 

 
 

8. 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: 
 



 
 
 
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: 
 



 
 

 
 
 

 
Formannskap 27.11.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 5 (1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 4 (2AP, 1FL, 1R) stemmer. 



 
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: 
 



 
 
 
Kommunestyre 12.12.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannen orienterte. 
Fylkesmannen i Nordland ved avdelingsdirektør Egil Johansen og seniorrådgiver Monica Antonsen 
orienterte. 



 
Siv Anita Johnsen Brekke (H) fremmet på vegne av FRP, H, KRF og SP følgende endringer og tillegg i 
forhold til formannskapets innstilling: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye innbyggere 
velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til kommunen etter endt 
utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om våre mange og ulike tilbud på 
kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

· En JA-kommune 
· En kommune som satser og ser fremover 
· En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
· En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 

 
1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor tas 
tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må gjenvinne 
handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunal 
sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en sunn økonomi og stram 
økonomistyring. 
 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har lagt fram 
et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt rådmannens 
tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende enn den noen gang 
har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt iverksatt, ville kommunen 
brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i forrige periode. Kommunen ville 
derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon enn det som nå er en realitet. 
 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor ubalanse. 
På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å fokusere på det 
positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og vokse opp i, med et 
godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det positive som kommunen 
representerer og bidra til vekst og utvikling. 
 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 for å 
få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å kunne gjøre en 
enda bedre jobb med budsjettet.   
 
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på at så 
mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt men 
dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god fremstilling 
av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak rådmannens forslag. 
Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar innover seg merforbruket i 
2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette medfører at kommunen havner på 
ROBEK i 2020. 
 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt samarbeid 
og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid 



mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med innbyggerne og frivilligheten, 
med nabokommuner, samt regionale og statlige myndigheter. 
 

1. Oppvekst og kultur 
Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og utendørs, 
og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på anlegg og 
folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk 
i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er lengre friske og klarer seg 
lengre hjemme i egen bolig.  
 
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at prinsippet 
om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal videreføres. 
Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag i forhold til å legge 
til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder også tilskudd til Aktiv 
sommer og lysløyper. 
 
Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de senere 
årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre innbyggere, det 
være seg gammel som ung. 
 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor uheldig å 
stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for svømmeopplæring. 
Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget sammen med kommunen. 
Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av bassenget avhenger av at det 
kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 2020. 
 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker tilskuddet med 
50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det velges et styre for huset. 

 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune har 
vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene henger tett 
sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal bygges et kulturhus står 
fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.   
 
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie 
om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas. Det bes 
om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret hvordan planens visjon kan 
settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en forutsetning for 
bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven kan håndteres på en god 
måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om kommunen lykkes eller ikke. For 
å på en bedre måte kunne si noe om hvordan man lykkes med integreringen og hvor 
mange flyktninger kommunen kan ta imot de neste årene, etableres et verktøy som kan 
hjelpe oss å måle og forstå hvordan integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 50.000,-



. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og administrative 
ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med nærmiljøutvalg flere 
steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil kommunen yte samme 
tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

1. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber 
politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt 
henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens 
forslag. 
 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke 
optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å 
få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative 
driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en 
interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til befaring hos oss på nyåret 
2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma Boligfond fører opp på 
Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
 
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er 
mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass.  
 
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så 
langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om 
deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020. 
Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til kommunestyret for endelig 
beslutning.    
 
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I 
årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre 
yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud 
innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både 
det offentlige og det private og utfylle hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til 
kommunens innbyggere. 
 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement 
til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor 
pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer 
innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 
 

1. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som en JA-
kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv effekt på flere 
områder.  
 
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske kommune. Vi 
må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan komme i 



gang i løpet av perioden. 
 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal Fauske 
kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle seg 
velkommen til vår kommune.  
 
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi ønsker 
å legge til rette for dette i hele kommunen.   
 
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av frivillige, 
lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. Samtidig som vi fikk 
beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved skolen fikk vi også gladnyheten 
om at det nå skal etableres et stort bakeri på Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette 
å jobbe for at det kan etableres flere tilbud ved Fauske videregående skole.  
 
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker å sjekke ut om 
denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av ordningen, og samtidig 
fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede på eksisterende næringsliv i 
kommunen.  
 
Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud til/fra Fauske. 
Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også fra politisk hold, blant 
annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha en bedre 
samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal gjennomgås.  
 
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. Blant 
annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. Fallviltordningen 
er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en slik ordning er det de 
samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og kostnadene kan fordeles.  
 
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
 
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor etterspørsel 
etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. Løkåsåsen spiller en 
viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil derfor selge boligområdet så 
snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en slik måte at det sikres hurtig 
utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og tilpasset ulike behov i samfunnet. 
 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom samarbeide med 
Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli lavere driftskostnader ved 
at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt vedlikehold 
er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr finnes i regionen og 
tjenesten kan leies de timene det er behov for det.  
 
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag sin 
aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også politiet 
benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett ifht tidligere 



tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, men 
finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å realisere 
banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og spillemidler. Fauske 
kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes bygget der kommunen har 
tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK eks mva til prosjektet. Dette tas 
av midler avsatt til utvikling av boligområdet Løkåsåsen.   
 
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal Kvitbarnehagen 
frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena for Karate, Squash og dans. 
Bygget selges primært til disse aktørene, men om de ikke ønsker overtakelse av bygget, 
selges det på det åpne markedet. 
 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir både 
økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 1 million til 
asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier gir lettere 
vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for kommunens innbyggere.  
 
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi positiv 
effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. Området ved 
brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller miljøfremmende tiltak for 
innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke trivselen og miljøet i sentrum. Mye 
avhenger av hverandre, og det kan bli en ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så 
snart det vises at Fauske Tower starter å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til 
Fauske med prosjektet sitt. 
 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i forhold 
til parkeringsordning i sentrum. 
 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig saksgang og 
løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor å omgjøre vedtaket 
om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på kr 250,-pr m2. Det er i dag 
ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
 
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av kommunens 
renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret gjennom større 
involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-prosjekt som skal vare ut 
2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

1. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

1. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor naturlig at 
det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de politiske 
godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en besparelse i forhold 
til godtgjørelser til politisk virksomhet. 



 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og innsyn i 
kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. Kommunestyremøtene 
strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet vurderes også strømmet. Dette vil gi 
innbyggerne mulighet til enda større innsyn i det politiske arbeidet. 
 

1. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 

1. Sykefravær 
Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt sykefravær 
er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst for samfunnet. I 
den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor mange innsparingstiltak 
vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det spesielt viktig å også ha fokus på 
nærværsarbeidet. 
 

1. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 

Tiltak Økte inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 

Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 

Valnesfjord bibliotek- redusert drift  40 

Tilskudd til lysløyper  120 

Kulturskolen  410 

Sulitjelma bad  250 

Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 

Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 

Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 

Omstillingstiltak/effektivisering 2100  

Vaktordning fallvilt 60  

Reduksjon politiske godtgjørelser 590  

Økt skatteinngang 500  

Nærmiljøutvalg 50  

Reduksjon veivedlikehold 460  

SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  

Salg tomt Løkåsåsen -4500 

Bredbånd 1000 

Skytebane Vestmyra 1200 

Salg av næringsareal Søbbesva -2500 



Gatelys 1000 

Asfalt 1000 

Betalingsautomater -1270 

Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 

Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 

SUM/mindre låneopptak -16070 

 
 
Hilde Dybwad (AP) og Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag på vegne av AP og FL:  
Fauske kommune har en anstrengt økonomi og det krever at det blir gjort tiltak som vil merkes av 
befolkningen i Fauske. Arbeiderpartiet og Felleslista ønsker å skjerme eldre og unge, men det er 
dessverre ikke mulig at de ikke blir rammet av den reduksjon i driftsutgifter som må gjøres, av den enkle 
grunn at utgifter til barn og unge og eldreomsorgen utgjør rundt 70 % av driftsutgiftene til Fauske 
kommune. 
Vi har i vårt budsjettforslag prøvd til en viss grad å skjerme dem. Vi ønsker at mer av nedtrekkene av 
driftsutgiftene skal tas på andre områder. 
 
 
Økte inntekter/reduserte utgifter 
 
Sykefraværet i Fauske kommune er høyt, rundt 9,9 %. Målsettingen til kommunen er 7 %. Ved å 
redusere sykefraværet med 1 % vil kommunen spare kr. 2.300 000,- i reelle kostander. Vi mener at det 
bør være mulig å redusere fraværet med 1 %. 
 
I følge tall fra Kostra bruker Fauske kommune mer på administrative kostnader per innbygger enn 
landsgjennomsnittet. Ved å gå fra en kostnad per innbygger fra kr. 5 381,- til kr. 4 900,- vil vi få en 
innsparing på kr. 1 800 000,-. 
 
Ved å redusere innkjøp på varer og tjenester med ca. 1,5 % vil vi ha en inntjening på ca. 3 mill. 
 
Fauske kommune har over år hvert på tilbudssiden ovenfor sine innbyggere. Noe vi som innbyggere har 
satt pris på, men når den økonomiske situasjonen er som den er mener vi at vi må se på de tjenestene 
som ikke er lovpålagt. Besparelse på dette området settes til 2 mill. 
 
Den besparelsen som godtgjørelsesutvalget kom frem til ønsker vi å fastholde.  
 
 
Økte utgifter/reduserte inntekter 
     
Fauske skolene har redusert antall ansatt i løpet av 2019 med 21 personer. I tillegg ble 2 skoler lagt ned 
nå i høst, og elever og lærere ble flyttet til andre skoler. Til tross for de utfordringene skolesektoren har 
hatt, har de klart å holde budsjettet. Det tar tid for ansatte og elever å jobbe seg samstemt. Vi ønsker 
derfor å utsett deler av reduksjonen som rådmannen har foreslått i antall stillinger. Det utgjør kr. 1 310 
000,-. 
 
Kultur har over flere år fått prosentvise store kutt. Dette er en sektor der barn og unge er hardes 
rammet av kuttene. Vi har tilbakeført bl.a «Aktiv sommer» og deler av kuttene innenfor kulturskolen 
som rådmannen foreslår i sitt budsjett. For Fauske arbeiderparti og Felleslista er det et viktig prinsipp at 
barn og unge har tilgang til gratis trening/øvingslokaler. Basseng mener vi er en viktig trivselsfaktor og 
svømmeopplæring for våre skolebarn er en lovpålagt oppgave. Når vi nettopp har brukt flere millioner 
på å pusse opp bassenget i Sulitjelma ønsker vi at det skal være i bruk.  



 
Deler av kulturmidlene tilbakeføres, slik at kommunen kan støtte opp om det viktige arbeidet som 
gjøres i ulike lag og foreninger, samt ulike festivaler og arrangement. 
 
Det skal starte opp døgnavlastningstilbudet som planlagt i Moveien og åpne alle rom på Sagatun som 
begge er svært viktige forebyggende elementer i en helhetlig eldreomsorg i vår kommune.  
 
I helse og omsorgsplanen som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret var en sentral del av planen at 
det skulle opprettes døgnavlastningstilbud i Moveien. Vi er enig med tillitsvalgte som er bekymret for 
hva dette vil medføre av økt press både på hjemmesykepleien, institusjonsplasser og ikke minst hvordan 
dette vil ramme de pårørende. Nedlegging av Moveien vil etter vår vurdering ikke gi innsparing men 
heller økte utgifter. 
 
I tråd med sentrale føringer gitt i form av kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal Fauske  bidra til «et 
aldersvennlig Norge».  Det innebærer fokus på aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og 
sammenheng i tjenestene.  
 
Moveien er planlagt som døgnavlastningstilbud for demente og er en svært viktig institusjon for våre 
innbyggere i Fauske. Forebyggende tiltak og avlastning for pårørende som er i en vanskelig situasjon er 
nødvendig for å imøtekomme dagens utfordringer og fremtidens eldreomsorg. I 2020 er det 176 
personer i Fauske med demens og statistisk sett vil det bli 246 personer med demens i årene som 
kommer ifølge kommunens demensplan. 

 
Sagatun er en boform mellom hjem og institusjon som kommunen har et stort behov for. Botilbudet er 
et forebyggende tiltak og spiller en stor rolle for å redusere behovet for langtidsplasser i institusjon. 
Bokollektiv minimerer ensomhet, bedrer folkehelsen, gir økt fysisk aktivitet og bidrar til færre 
sykehjemsplasser. Organisering av hjemmetjenesten i Sulitjelma må gjøres på en slik måte at tidsbruk i 
bil minimaliseres. Det ses på muligheter for dagtilbud for eldre i lokalsamfunnet i samarbeid med lag og 
foreninger.  
Fauske kommune betaler bøter til Nordlandssykehuset for utskrivningsklare pasienter for mellom 1,5 og 
2 millioner i året. Ved å åpne alle rommene på Sagatun og få økte leieinntekter, reduserte 
transportkostnader og bidrar til å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter enten i sentrum eller på 
Sagatun. Vi vil bruke besparelsene på å bygge opp omsorg i egen kommune. 
Pr oktober 2019 er det 15 innbyggere som står på venteliste for å få kortid-/langtidsplasser, det er 15 for 
mye.  
Fauske kommune skal ha en verdig eldreomsorg og skal bestrebe seg på å overholde 
verdighetsgarantien.  
 
 
Miljø- og Habiligteringstjenesten vil få store utfordringer i årene som kommer. Det samme gjelder for 
Rus- og psykisk helsetjeneste. Vi ønsker derfor ikke å redusere antall ansatte innenfor miljøtjenesten. 
 
For oss er det helt uaktuelt å privatisere renhold. En ting er at vi har ingen tro på at det vil gi besparelser 
for kommunen, men vi ønsker at renholdere i Fauske kommune skal ha anstendig lønn og pensjon. 
 
Næringsutvikling og satsing på vinterturisme må gjenspeile seg i budsjettet og planer som 
kommunestyret har vedtatt. Brøyting av parkeringsplasser på fjellet må gjennomføres og dette må 
gjøres i et samarbeid. Det søkes om å finne løsninger med nye vei fra fylkesvei til fjellandsbyen i et 
samarbeid med næringsliv, Statskog, fylke og kommune. 
 
Arbeidet med å tilrettelegge for nye nærings- og boligtomter må fortsette. 
   



 
Innsparing: 
Reduksjon av sykefravær med 1 %              2 300 000,- 
Reduksjon av utgifter til politisk arbeid    1 200 000,- 
Reduksjon av adm. Utgifter                                 1 800 000,- 
Leid til eid        500 000,- 
Reduksjon ikke lovpålagte tjenester   2 000 000,- 
Reduksjon av innkjøp med 1,5 %   3 000 000,- 
Økte inntekter Fauske kino         30 000,- 
Økte inntekter basseng         50 000,- 
Økt salg av kvotekraft/konsesjonskraft/utbytte           1 500 000,- 
Reduksjon i antall liggedøgn på sykehuset       500 000,- 
 
Sum besparelser     12 880 000,- 
 
 
Økning av kostnader: 
Reduksjon av nedtrekk skole             1 310 000,- 
Aktiv sommer          150 000,- 
Gratis leie av treningslokaler for barn og ungdom                   350 000,- 
Kulturskolen          350 000,- 
5 heldøgnavlastningsplasser (Moveien)          4 500 000,- 
Bassenget i Sulitjelma         540 000,- 
Bassenget i Fauske sentrum            50 000,- 
Ingen privatisering av renhold       1 400 000,- 
Tilskudd til festivaler\foreninger          300 000,- 
Fauske kino               30 000,- 
Engangstilskudd til Hauan grendehus/samfunnshus                       100 000,- 
Sagatun           3 000 000,- 
Barnehagen på Vestmyra              300 000,- 
Miljøtjenesten             500 000,- 
 
Sum økning av utgifter                       12 880 000,-   
 
   
 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 102/18 - Fremdrift og status kulturbygg Fauske kommune. 
 
Prosjekt Tower hotell har skapt stor begeistring i lokalsamfunnet og vakt nasjonal og internasjonal 
interesse. Politisk har det vært jobbet godt og tverrpolitisk for å finne løsninger som har løftet prosjektet 
videre. Vedtaket i sak 102/18 var tilnærmingsvis enstemmig og kommunestyret understreker med dette 
at prosjektet skal realiseres, parallelt med Tower hotell. Fauske kommunestyre står fortsatt inne for at 
disse etableringene, vil ha avgjørende betydning for en positiv utvikling av Fauske kommune og regionen 
for øvrig. 
 
Kommunestyret konstaterer at det i 2019 er avsatt kr. 6 millioner til prosjektet. Disse midlene står 
ubrukt i 2019 og overføres til 2020 for å prosjektere kulturbygget/ allaktivitetshuset parallelt og i 
samarbeid med Tower hotell. 
 
I kommunestyrets tidligere vedtaks punkt 3 fremgår prosjektets mulige inntektsside, både 
driftsinntekter og inntekter for å kunne betjene renter og avdrag. 



 
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak i februarmøtet hvor et nedsettes en 
prosjektorganisasjon, herunder en lokal gruppe som skal jobbe med punkt 3 i tidligere vedtak. 
Næringsselskapet FAUNA kan i denne sammenheng være en viktig samarbeidspartner og koordinator i 
dette arbeidet. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende forslag til årsbudsjett 2020: 
1. Støtter rådmannens innstilling med følgende endringer; 
2. Nedtrekk stillinger/omstillinger kr. 1.000.000 
Reduksjon politisk godtgjørelse kr.    600.000 
Reduksjon sykepenger/(vakanser) kr. 1.000.000 
Salg næringseiendom  kr.    900.000 
totalt    kr. 3.500.000 
 
Fordeles; 
Tilskudd lag/foreninger  kr.    800.000 
Bemanning kulturskole  kr.    410.000 
Fritak husleie idrettsanlegg  kr.    350.000 
Renhold    kr. 1.400.000 
Sulitjelma bad   kr.    540.000 
 
A. Fauske kommunestyre ber om  å få ei sak til våren 2020 som gir informasjon om besøkende og drifta 
av Sulitjelma bad. 
 
 
Anne Stenhammer (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag til rådmannen: 
Ang. sak 112/19 Årsbudsjett og økonomiplan 2020 - 2023 
 
1) Fauske kommunestye ber rådmannen snarest å initiere overfor Fauna KF å sette i gang en utredning 
av Norsk Marmorsenter som et nasjonalt senter - Fauske kulturhus som et regionalt senter. 
 
2) Fauna KF får ansvaret for å sikre finansiering av kostnadene til utredningsarbeidet, få satt ned en 
styringsgruppe med bla representanter lokalt, regionalt, nasjonalt, stein- og mineralnæringen, 
direktorat, kunstmiljøet. 
 
3) Fauna KF orienterer Fauske kommunestyre årlig om fremdrift og oppnådde resultat. 
 
4) En del av grunnlagsdokumenter er bla K-sak nr 023/18 Samarbeidsavtale utbygger Tower Hotel, K-sak 
nr 027/18 Vedtak planprogram - Fauske Tower hotell og kulturhus, K-sak nr 102/18 Fremdrift og status 
kulturbygg Fauske kommune, K-sak nr 116/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019--2022, K-sak 
47/18 Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017-2027, og sluttrapport m/revidert regnskap "Norsk 
Marmorsenter - Fauske kulturhus" datert 31.11.1999. 
 
5) "Norsk marmorsenter - Fauske kulturhus skal være et nasjonalt og regionalt senter som finansieres 
med tilskudd over statsbudsjettet til bygg og drift (jfr retningslinjer for denne type bygg) og tilskudd fra 
Nordland fylkeskommune i tillegg til tilskudd fra Fauske kommune. 
 
6) Det tas kontakt med Fauske Tower Hotell, Stadssalg ved Stig Otto Nilsen i tillegg til bla Nordland 
fylkeskommune ang Nordnorsk mineralstrategi 2019, Næringsdepartementet ang Nasjonal 
mineralstrategi, Kulturdepartementet ang Regionale kulturbygg, prosjektene Europeisk 
kulturhovedstad, Bodø og "fra Bro til Bro" for å få til samhandling, ideutveksling og koordinering. 



 
 
Per Gunnar Skotåm (R) fremmet følgende endringer til Rådmannens forslag til Budsjett: 
 

Merutgifter  

Skole  

Reduksjon pedagog og assistentstillinger 1 400 000 

Barnehager  

Vestmyra barnehage, avdeling nedlegges ikke 300 000 

Barn og familie  

Nedtrekk PP-tjenesten gjennomføres ikke 380 000 

Kultur og idrett  

Ingen nedrekk foretas med unntak av  

heving av billettpriser Fauske kino 2 650 000 

Helse og omsorg  

Ikke utsatt oppstart utvidet  

døgnavlastningstilbud (Moveien) 4 500 000 

Videreføre Sagatun 2 860 000 

Sats for økonomisk sosialhjelp nedjusteres ikke 200 000 

Eiendom, plan og samfunnsutvikling  

Ikke virksomhetsoverdragelse Renhold (fiktivt tall) 1 400 000 

Sum merutgifter i forhold til rådmannens forslag 13 690 000 

Merinntekter  

Salg av Fauske kommunes kortsiktge eierpost i SKS  

Nøkternt estimert 2 % 

Reduksjon politiske godtgjersler 1 200 000 

Merinntekter salg av eierpost i SKS Verdsettes 

 

 
Elias Trones, leder undomsrådet la fram uttalelse fra ungdomsrådet. 
 
Formannskapets innstilling med SV's forslag fikk 2 (2SV) stemmer. 
Formannskapets innstilling med R's forslag fikk 2 (2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med AP/FL's forslag fikk 11 (5AP, 4FL, 2R) stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag fikk 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) stemmer. 
Formannskapets innstilling med FRP/H/KRF/SP's forslag ble vedtatt med 14 (3FRP, 5H, 1KRF, 5SP) mot 
13 (5AP, 4FL, 2R, 2SV) stemmer. 
SV's oversendelsesforslag ble forkastet med 25 (5AP, 4FL, 3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP) mot 2 (2SV) 
stemmer. 
FL's tilleggsforslag ble forkastet med 18 (3FRP, 5H, 1KRF, 2R, 5SP, 2SV) mot 9 (5AP, 4FL) stemmer. 
 
KOM- 112/19 Vedtak: 

Vedtak: 
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: 
 



 
 
Med følgende endringer: 
Fauske skal være en JA-kommune og vi skal ta godt vare på våre innbyggere og ønske nye innbyggere 
velkommen. Vi skal være attraktiv slik at våre ungdommer kommer tilbake til kommunen etter endt 
utdanning. Kommunen skal ha oppdatert og tilgjengelig informasjon om våre mange og ulike tilbud på 
kommunens nettsider og andre sosiale medier. 
Fauske kommune skal være 

· En JA-kommune 
· En kommune som satser og ser fremover 



· En kommune som legger til rette for eksisterende- og nye etablerere 
· En kommune som er imøtekommende, åpen og tilgjengelig 

 
1. Økonomi 

Fauske kommune har store økonomiske utfordringer, og det å få kontroll med den 
økonomiske situasjonen vil ha det største fokuset i årene fremover. Det må derfor tas 
tøffe beslutninger, og dramatiske kutt må gjøres på kort og lang sikt. Vi må gjenvinne 
handlingsrommet slik at vi fortsatt kan levere gode tjenester til innbyggerne. Kommunal 
sektor er i stadig omstilling og dette krever at vi har en sunn økonomi og stram 
økonomistyring. 
Rådmannen har gjennom år varslet om en krevende økonomisk situasjon og har lagt fram 
et stramt og oversiktlig budsjettforslag. Kommunestyret har ikke alltid fulgt rådmannens 
tydelig signaler. Det har medført at situasjonen nå er mer krevende enn den noen gang 
har vært. Dersom vedtak om ny skolestruktur i 2012 hadde blitt iverksatt, ville kommunen 
brukt 85,2 millioner mindre på driftsutgifter på skole i forrige periode. Kommunen ville 
derfor ha vært i en helt annen økonomisk situasjon enn det som nå er en realitet. 
Budsjettet har en rekke innstramminger og varsler om en økonomi som er i stor ubalanse. 
På tross av den dramatiske økonomiske situasjonen, ønsker partiene å fokusere på det 
positive i kommunen. Fauske er en god og trygg kommune å bo og vokse opp i, med et 
godt tilbud til innbyggerne. Vi ønsker å bygge videre på det positive som kommunen 
representerer og bidra til vekst og utvikling. 
Det nye flertallet i kommunestyret gjør få endringer i det stramme budsjettet som 
Rådmannen har lagt frem. Det er kort tid siden valget, og vi ser at vi må bruke 2020 for å 
få fullstendig oversikt over de ulike områdene/enhetene i kommune for å kunne gjøre en 
enda bedre jobb med budsjettet.   
Mange har kommet med innspill til oss i budsjettprosessen, det være seg ansatte, 
fagforeninger, nærmiljøutvalg, foreninger eller enkeltpersoner. Vi setter stor pris på at så 
mange engasjerer seg og vi har drøftet disse innspillene. Noen er hensyntatt men 
dessverre er det ikke mulig å komme alle innspill i møte. 
Rådmannens budsjettforslag for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 gir en god fremstilling 
av de utfordringer vi står overfor. Vi stiller oss i det alt vesentlige bak rådmannens forslag. 
Dog er det viktig å bemerke at rådmannens forslag ikke tar innover seg merforbruket i 
2017, 2018 og 2019 som utgjør ca. 50 millioner. Dette medfører at kommunen havner på 
ROBEK i 2020. 
Kommunen har store utfordringer og i en slik situasjon er det viktig med godt samarbeid 
og god samhandling. Til det beste for Fauske, ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid 
mellom alle politiske partier, ansatte og tillitsvalgte, med innbyggerne og frivilligheten, 
med nabokommuner, samt regionale og statlige myndigheter. 
 

1. Oppvekst og kultur 
Fauske er en folkehelsekommune. Vi har mange flotte anlegg både innendørs og utendørs, 
og ikke minst mange turmuligheter sommer som vinter. Vi har satset på anlegg og 
folkehelse gjennom flere år. Det mener vi er riktig, og det er et viktig bidrag til å holde folk 
i helsefremmende aktivitet. Folk som er i fysisk aktivitet er lengre friske og klarer seg 
lengre hjemme i egen bolig.  
Fauske har hatt en ordning med gratis trening for barn og unge. Vi foreslår at prinsippet 
om at gratis treningstimer for barn og unge i kommunens anlegg skal videreføres. 
Ordningen er en styrke for Fauske, og ikke minst er det et viktig bidrag i forhold til å legge 
til rette for at alle skal kunne delta i aktiviteter. Vi opprettholder også tilskudd til Aktiv 
sommer og lysløyper. 
Vi ønsker at tilbudet som gis i kulturskolen skal opprettholdes. Tilbudet har de senere 
årene blitt stadig redusert og vi ønsker ikke et redusert tilbud for våre innbyggere, det 



være seg gammel som ung. 
Det er brukt flere millioner på renovering av bassenget i Sulitjelma, det er derfor uheldig å 
stenge det og det er uheldig for ungene i skolen og deres mulighet for svømmeopplæring. 
Vi utfordrer nå de frivillige og private til å drifte bassenget sammen med kommunen. 
Foreslått kutt reduseres med det halve. Fortsatt drift av bassenget avhenger av at det 
kommer på plass et frivillig initiativ innen 1.februar 2020. 
For Sulitjelma er samfunnshuset en viktig samlingsplass i forbindelse med ulike 
arrangement. Forrige periode ble tilskudd til Samfunnshuset kuttet fra 160.000,- til 
50.000,- Nå foreslås det å kutte alt. Vi legger inn rådmannens kutt, og øker tilskuddet med 
50.000,- til fortsatt forsvarlig drift. Før tilskudd utbetales må det velges et styre for huset. 

Det jobbes fortsatt for at et nytt hotell på Fauske skal realiseres. Fauske kommune har 
vedtatt å realisere et kulturbygg i tilknytning til hotellet. Disse prosjektene henger tett 
sammen og er avhengige av hverandre. Vedtaket om at det skal bygges et kulturhus står 
fortsatt. Det skal realiseres dersom det bygges hotell.   
Fauske kommune vedtok i høst kommunedelplan for industrielle kulturminner i Sulitjelma. 
Planens visjon er at kulturminnene fra gruvedriften i Sulitjelma forteller en viktig historie 
om utviklingen av det moderne Norge, og det må derfor gjøres kjent og ivaretas. Det bes 
om at rådmannen legger frem en sak for kommunestyret hvordan planens visjon kan 
settes i verk. 
 
Integrering er en viktig del av kommunens arbeid, og må anses som en forutsetning for 
bosetning av flyktninger slik at denne viktige samfunnsoppgaven kan håndteres på en god 
måte. I dag er det veldig få måleindikatorer som viser om kommunen lykkes eller ikke. For 
å på en bedre måte kunne si noe om hvordan man lykkes med integreringen og hvor 
mange flyktninger kommunen kan ta imot de neste årene, etableres et verktøy som kan 
hjelpe oss å måle og forstå hvordan integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. 
Tidligere innspill fra nærmiljøutvalgene har vist et behov for tilskudd til drift på kr. 50.000,-
. Arbeidet disse utvalgene gjør er svært viktig og kommunens politiske og administrative 
ledelse skal ha jevnlig kontakt med utvalgene. Det er ønskelig med nærmiljøutvalg flere 
steder i kommunen. Ved oppstart av nye nærmiljøutvalg vil kommunen yte samme 
tilskudd til disse som til nåværende nærmiljøutvalg. 
 

1. Helse og omsorg 
Rådmannen foreslår i sitt budsjett strukturendringer innenfor pleie og omsorg. Han ber 
politikerne innstendig om at det ikke må tas ut enkeltelementer fra denne planen, fordi alt 
henger sammen med alt. Partiene stiller seg derfor bak det som er skissert i Rådmannens 
forslag. 
Sagatun har vært tema i mange år i Fauske. Forrige flertall i kommunestyret fikk ikke 
optimal drift av Sagatun med få beboere og høye kostnader. Midlene omdisponeres for å 
få full utnyttelse av Buen der det i dag står rom ledig. Vi er positive til alternative 
driftsformer og fortsatt aktivitet ved Sagatun. Vi har allerede innledet dialog med en 
interessant aktør som driver helsetjenester. De er invitert til befaring hos oss på nyåret 
2020. Samhandlingen med de nye boligene som Sulitjelma Boligfond fører opp på 
Charlottatippen gjør området spennende for ulike modeller å drifte våre tjenester til eldre.   
Paviljongene rives og fases ut. Området ligger veldig flott til for å kunne benyttes til både 
omsorgsboliger og/eller andre bygg for ulike boligformål. Flertallet vil utrede om det er 
mulig å gjøre avtale med private utbyggere slik at bedre tilbud kan komme på plass.  
Statlig finansiert eldreomsorg er en forsøksordning gjennom Staten. 6 kommuner er så 
langt med i forsøket. Regjeringen åpner nå for at ytterligere nye kommuner kan søke om 
deltakelse.  Fauske kommune skal søke om å  bli med ordningen, søknadsfrist er 1.2.2020. 
Når vi ser hva som ligger i dette vil det komme en sak til kommunestyret for endelig 



beslutning.    
I dag er det kommunen som står for stort sett all drift og tilbud innen pleie og omsorg. I 
årene fremover vil behovet bare øke i denne sektoren, vi lever lengre, og vi blir færre 
yngre. Vi vil jobbe for at også private skal kunne etablere seg i Fauske med ulike tilbud 
innenfor pleie og omsorg. Vi mener at det vil være en styrke at tjenester kan gis av både 
det offentlige og det private og utfylle hverandre og dermed kunne tilby ulike tilbud til 
kommunens innbyggere. 
Vi trenger flere teknologiske løsninger, såkalte smarte hjem. Dette er et godt supplement 
til tradisjonell helsehjelp som vi vil legge til rette for at det satses videre på. 
Selv om de foreslåtte tiltakene blir vedtatt ligger det store utfordringer foran oss innenfor 
pleie og omsorg. I de kommende år vil det være behov for å gjøre ytterligere endringer 
innen denne sektoren, og budsjettet for 2020 er således bare en begynnelse. 
 

1. Eiendom, plan og utvikling 
Arbeidet med å komme seg ut av leide bygg og inn i egne bygg skal fortsette. Som en JA-
kommune skal raskere og enklere saksgang i vår forvaltning gi oss positiv effekt på flere 
områder.  
Sjunkhatten folkehøyskole har fått tomt og en økonomisk garanti fra Fauske kommune. Vi 
må nå jobbe mot sentrale myndigheter for å få realisert prosjektet. 
Vi vil også jobbe direkte opp mot regjeringen for at ny gruvedrift i Sulitjelma kan komme i 
gang i løpet av perioden. 
Det jobbes for fullt med å realisere fabrikk for Safirglass i Sulitjelma. Her skal Fauske 
kommune bidra og støtte opp om det som må til for at etablererne skal føle seg 
velkommen til vår kommune.  
Økt turisme er noe vi fortsatt skal ha sterkt fokus på og fortsatt jobbe med. Vi ønsker 
å legge til rette for dette i hele kommunen.   
Idrettslinja på Fauske videregående skole ble nettopp reddet etter innsats av frivillige, 
lærere, ungdom, samt tverrpolitisk jobbing mot beslutningstagerne. Samtidig som vi fikk 
beskjed om at idrettslinjen fortsatt skal være et tilbud ved skolen fikk vi også gladnyheten 
om at det nå skal etableres et stort bakeri på Fauske. Med bakgrunn i dette må vi fortsette 
å jobbe for at det kan etableres flere tilbud ved Fauske videregående skole.  
Fauske er i dag med i ordningen «samordnet innkjøp i Nordland» Vi ønsker å sjekke ut om 
denne avtalen er god for oss, eller om vi kan spare på å gå ut av ordningen, og samtidig 
fremme lokalt næringsliv enda bedre. Det er viktig å ta rede på eksisterende næringsliv i 
kommunen.  
Samferdsel er viktig for Fauske. Vi skal jobbe for bedre tog- og busstilbud til/fra Fauske. 
Prosjektet «fra Bru til Bru» må det jobbes mere intensivt med også fra politisk hold, blant 
annet mer direkte mot regjeringen og andre politiske parti. 
Samarbeidet mellom Fauna og kommunen skal styrkes og bedres. Vi skal ha en bedre 
samhandling i vårt næringsarbeid hvor lokalisering og organisering skal gjennomgås.  
Det er ønskelig med et tettere samarbeid med nabokommunene på flere områder. Blant 
annet innen forvaltning av landbruk, havbruk, reindrift, skogbruk og vilt. Fallviltordningen 
er en lovpålagt oppgave som kan deles mellom kommunene. I en slik ordning er det de 
samme jaktekvipasjene som deles mellom kommunene og kostnadene kan fordeles.  
Vi vil i 2020 gå igjennom og rullere vår eierstrategi i de selskapene vi er eiere i.  
Flertallet ønsker god fremdrift med salg av tomter i Valnesfjord. Det er stor etterspørsel 
etter hus og tomter, og for å sikre videre vekst må dette prioriteres. Løkåsåsen spiller en 
viktig rolle i stedsutviklingen av bygda og kommunen, vi vil derfor selge boligområdet så 
snart som mulig. Salg av boligområdet skal skje på en slik måte at det sikres hurtig 
utbygging og at bygg er kvalitetsmessig godt utført og tilpasset ulike behov i samfunnet. 
Flertallet ønsker å prioritere breddetilbud til barn og unge ved å senke kostnader til 
vedlikehold av veier. Kommunen vil få en del lavere kostnader igjennom samarbeide med 



Fauske videregående skole om å produsere grus. Det vil også bli lavere driftskostnader ved 
at det legges inn økte investeringskostnader til asfalt. 
Sag til veivedlikehold ligger inne i rådmannens investeringsbudsjett, og et slikt vedlikehold 
er viktig for fremkommelighet og trafikksikkerhet. Tilsvarende utstyr finnes i regionen og 
tjenesten kan leies de timene det er behov for det.  
Innendørs skytebane forsvant da Vestmyra skole ble revet. Her utøvde mange lag sin 
aktivitet, og mange barn og unge var med på ulike former for skyting. Også politiet 
benyttet banen til sin skytetrening. Valnesfjord skytterlag har en juridisk rett ifht tidligere 
tildelte spillemidler til banen. Det er vedtatt at det skal bygges ny bane, men 
finansieringen er omprioritert til Familiens hus. Vi utfordrer det frivillige til å realisere 
banen gjennom ulike støtteordninger, moms-kompensasjon og spillemidler. Fauske 
kommune stiller gratis tomt til rådighet dersom banen ønskes bygget der kommunen har 
tomt, og det ytes et økonomisk bidrag på 1,2 eks MNOK eks mva til prosjektet. Dette tas 
av midler avsatt til utvikling av boligområdet Løkåsåsen.   
I forbindelse med flytting av barnehagen fra Vestmyra til Erikstad skal Kvitbarnehagen 
frigjøres for salg så snart som mulig. Denne er i dag også arena for Karate, Squash og dans. 
Bygget selges primært til disse aktørene, men om de ikke ønsker overtakelse av bygget, 
selges det på det åpne markedet. 
Gatelysene i Fauske er gamle og flere av lysene inneholder kvikksølv. Vi vil forsere 
utbyttingen av disse og bevilger 1 million ekstra i 2020 til formålet. Nye gatelys gir både 
økt trafikksikkerhet, miljøgevinst og mindre energiforbruk. Videre setter vi av 1 million til 
asfalt på kommunale veier utover Rådmannens forslag. Asfalterte veier gir lettere 
vedlikehold, bedre trafikksikkerhet og bedre tilgjengelighet for kommunens innbyggere.  
Fauske sentrum har stort potensiale for utvikling. Nytt hotell og kulturhus vil gi positiv 
effekt for sentrum. Planer for flere leiligheter er klar for å realiseres. Området ved 
brannstasjonen gir spennende muligheter for boliger og/eller miljøfremmende tiltak for 
innbyggerne. Trafikken ut av sentrum vil også øke trivselen og miljøet i sentrum. Mye 
avhenger av hverandre, og det kan bli en ketchup-effekt på utviklingen av sentrum så 
snart det vises at Fauske Tower starter å realiseres. Vi hilser utbyggerne velkommen til 
Fauske med prosjektet sitt. 
Investering i nye betalingsautomater til parkering utsettes i påvente av avklaring i forhold 
til parkeringsordning i sentrum. 
I forbindelse med salg av næringsareal på Søbbesva som er foretatt i år, får vi 
tilbakemeldinger om at prisen er lav. De samme aktørene fremhever hurtig saksgang og 
løsningsorienterte selgere som viktigere enn lav pris. Vi ønsker derfor å omgjøre vedtaket 
om salg til kostpris, og vil selge resterende areal til en pris på kr 250,-pr m2. Det er i dag 
ca. 70 000 m2 igjen å selge.  
Flertallet støtter ikke rådmannens forslag om virksomhetsoverdragelse  av kommunens 
renholdstjeneste. Saken burde vært bedre utredet og forankret gjennom større 
involvering av de tillitsvalgte og de ansatte. Det foregår et HMS-prosjekt som skal vare ut 
2020. Flertallet mener dette prosjektet må løpe tiden ut for å se om ønsket effekt oppnås. 
 

1. Erkjentlighetsgaver til ansatte 
De ansatte er den viktigste ressursen vi har. Partiene ønsker at det fortsatt skal gis 
erkjentlighetsgaver. Dette er en fin tradisjon som viser at vi setter pris på den 
arbeidsinnsatsen og det engasjementet som de ansatte legger ned.  
 

1. Politisk virksomhet 
Det å være folkevalgt i dag er arbeidskrevende og omfattende. Det er derfor naturlig at 
det ytes godtgjørelser til de som påtar seg kommunale verv.  
 
I den økonomiske situasjonen Fauske er i, har posisjonen ønsket å se på de politiske 



godtgjørelsene. Det er nå vedtatt en endring i reglementet som gir en besparelse i forhold 
til godtgjørelser til politisk virksomhet. 
 
Fauske kommune jobber for mer offentlighet og skal legge til rette for åpenhet og innsyn i 
kommunens arbeid. Dette gjelder også det politiske arbeidet. Kommunestyremøtene 
strømmes og gir åpenhet. Møtene i Formannskapet vurderes også strømmet. Dette vil gi 
innbyggerne mulighet til enda større innsyn i det politiske arbeidet. 
 

1. Effektivisering/omstilling 
Flertallet ber rådmannen utføre ytterligere effektivisering/omstilling tilsvarende 5 
stillinger. Det bes om at effektiviseringen gjøres innenfor stab/støttefunksjon som 
rådgiver, koordinator, fagutvikling, assisterende ledere og lignende stillinger. 

1. Sykefravær 
Fauske kommune har høyt sykefravær. Arbeidet med å redusere dette fraværet må 
fortsatt ha stort fokus og arbeidet med å redusere dette må intensiveres. Lavt sykefravær 
er lønnsomt både for kommunen, den enkelte ansatte men ikke minst for samfunnet. I 
den økonomisk vanskelige situasjonen Fauske kommune er i, hvor mange innsparingstiltak 
vil virke inn på den enkelte ansattes hverdag, er det spesielt viktig å også ha fokus på 
nærværsarbeidet. 
 

1. Endringer drift og investeringer tall i 1 000 kr: 

Tiltak Økte inntekter/reduserte 
utgifter 

Økte utgifter/reduserte 
inntekter 

Gratis leie anlegg til barn og unge  350 

Tilskudd lag, foreninger/festivaler 
mm 

 800 

Aktiv sommer  150 

Valnesfjord bibliotek- redusert drift  40 

Tilskudd til lysløyper  120 

Kulturskolen  410 

Sulitjelma bad  250 

Sulitjelma samfunnshus – tilskudd  50 

Virksomhetsoverdragelse renhold  1400 

Brøyting Sulitjelmafjellet og 
Kobberløpet 

 90 

Erkjentlighetsgaver  100 

Omstillingstiltak/effektivisering 2100  

Vaktordning fallvilt 60  

Reduksjon politiske godtgjørelser 590  

Økt skatteinngang 500  

Nærmiljøutvalg 50  

Reduksjon veivedlikehold 460  

SUM 3760 3760 

 
 Investeringer: 

Prosjekt  

Salg tomt Løkåsåsen -4500 

Bredbånd 1000 

Skytebane Vestmyra 1200 



Salg av næringsareal Søbbesva -2500 

Gatelys 1000 

Asfalt 1000 

Betalingsautomater -1270 

Salg barnehage hvit Vestmyra -3000 

Utviklingsmidler Løkåsåsen -9000 

SUM/mindre låneopptak -16070 
 

 
Vedlegg: 

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

1427311 

27.11.2019 Årsbudsjett 2020 - Økonomiplan 2020 - 2023 1427288 

29.11.2019 Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole,  vedrørende rådmannens forslag om 
reduksjon i lærerstillinger samt stenging av bassenget 

1428085 

02.12.2019 Uttalelse budsjett 2020 fra FAU Sulitjelma barnehage 1428136 

25.11.2019 Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående 
budsjettforslag 2020 

1427514 

03.12.2019 Uttalelse fra Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede - Budsjett 
2020 - Økonomiplan 2020-2023 

1428228 

03.12.2019 Budsjettuttalelse 2020 - Fagforbundet 1428308 

04.12.2019 Uttalelse fra Vestmyra skole’s FAU om rådmannens forslag til kutt i skolen 1428330 

04.12.2019 Kommentarer til Årsbudsjett 2020 - Hovedverneombudet 1428363 

04.12.2019 Budsjettuttalelse - Utdanningsforbundet Fauske 1428367 

04.12.2019 Budsjettuttalelse - Utdanningsforbundet Vestmyra skole 1428369 

04.12.2019 Budsjettuttalelse fra Utdanningsforbundet Sulitjelma skole 1428370 

05.12.2019 Budsjettuttalelse 2020 - Creo 1428465 

05.12.2019 Kommentarer til budsjett 2020 - Norsk Sykepleierforbund 1428467 

05.12.2019 Uttalelse fra SU Valnesfjord barnehage 1428469 

09.12.2019 Budsjett 2020 - Uttalelse fra Sulitjelma pensjonistforening 1428768 

10.12.2019 Innspill fra Fauske idrettsråd - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 
Fauske kommune 

1428791 

03.12.2019 Tilbakemelding på Formannskapets innstilling til budsjett 2020 1428271 

11.12.2019 Innspill til budsjett 2020 - Sulitjelma nærmiljøutvalg 1428910 

 

Sammendrag: 
Det vises til vedlagte budsjettdokument med vedlegg.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


