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PROTOKOLLER NYTT FORMANNSKAP 06.11.19  

 

Rådmannens innstilling: 

Protokoll fra formannskapets møte 06.11.19 godkjennes. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra formannskapets møte 06.11.19 godkjennes. 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2020  

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 

overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven (esktl) § 13 tredje ledd for sammenslåtte 

kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hábmera suohkan 

Hamarøy kommune for 2020: 

 

Utskrivingsalternativ, skatt skal skrives ut på: 

 

Tidligere Hamarøy: 

• Fast eiendom og kraftanlegg i hele kommunen iht. esktl. § 3a.  

• Næringsdelen i tidligere skattlagte verk og bruk (annet ledd i overgangsregel til 

esktl. § 3 og 4 

 

Tidligere Tysfjord (del av kommunen som slås sammen med Hamarøy): 

• Fast eiendom og kraftanlegg iht. esktl. § 3a 

• Næringsdelen i tidligere skattlagte verk og bruk (annet ledd i overgangsregel til 

esktl. § 3 og 4 

 

Særskilte skattegrunnlag: Det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i de 

tidligere kommunene redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 

første ledd første pkt.)   

 

Skattesatser:  

• Tidligere Hamarøy: Generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 5 promille 

• Tidligere Tysfjord vest: Generell sats 7 promille, sats for bolig fritid 5 promille 

• Særskilte skattegrunnlag: 7 promille for begge de sammenslåtte kommuner. 

 

Antall terminer: 

Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med forfall 20.04. og 20.10. 

 

Overgangsperiode etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd påbegynnes i 2020, og skal 

vare ut år 2022. 

 

 

 

 



Vedtak: 

Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, og med bakgrunn i lovforslaget om ny 

overgangsbestemmelse i eiendomsskatteloven (esktl) § 13 tredje ledd for sammenslåtte 

kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i Hábmera suohkan 

Hamarøy kommune for 2020: 

 

Utskrivingsalternativ, skatt skal skrives ut på: 

 

Tidligere Hamarøy: 

• Fast eiendom og kraftanlegg i hele kommunen iht. esktl. § 3a.  

• Næringsdelen i tidligere skattlagte verk og bruk (annet ledd i overgangsregel til 

esktl. § 3 og 4 

 

Tidligere Tysfjord (del av kommunen som slås sammen med Hamarøy): 

• Fast eiendom og kraftanlegg iht. esktl. § 3a 

• Næringsdelen i tidligere skattlagte verk og bruk (annet ledd i overgangsregel til 

esktl. § 3 og 4 

 

Særskilte skattegrunnlag: Det skrives ut skatt på de særskilte skattegrunnlagene i de 

tidligere kommunene redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 

første ledd første pkt.)   

 

Skattesatser:  

• Tidligere Hamarøy: Generell sats 7 promille, sats for bolig/fritid 5 promille 

• Tidligere Tysfjord vest: Generell sats 7 promille, sats for bolig fritid 5 promille 

• Særskilte skattegrunnlag: 7 promille for begge de sammenslåtte kommuner. 

 

Antall terminer: 

Eiendomsskatten skal betales over 2 terminer (esktl. § 25) med forfall 20.04. og 20.10. 

 

Overgangsperiode etter eiendomsskatteloven § 13 tredje ledd påbegynnes i 2020, og skal 

vare ut år 2022. 
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GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK ENHET 2020  

 

Rådmannens innstilling: 

Gebyrregulativ for 2020 vedtas slik det foreligger. 

 

Vedtak: 

Gebyrregulativ for 2020 vedtas slik det foreligger. 

 

 

 

 

 

 



BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 

  

Rådmannens innstilling: 

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett med økonomiplan 2020-2023 

foreslås å vedtas slik:  

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht 

budsjettvedtak i Stortinget.  

2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens 

skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. 

3. Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.  

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ. 

5. Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor 

rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense 

forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.  

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A.  

7. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig 

godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.  

8. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy, Kirkelig Fellesråd, er kr 5.971.212,- 

 

Behandling: 

Økonomisjef Ann Aashild Hansen gjennomgår budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 og 

svarer på spørsmål. Videre gjennomgikk hun en oversikt i forhold til kirkens budsjett. 

 

Representant Filip Mikkelsen H kom med forslag til tre punkter til vedtak: 

1. Budsjettramme til kirkene i Hamarøy, er kr. 5 221 212. Reduksjon i forhold til 

rådmannens innstilling tilsvarende mindreforbruk på kr. 750 000 på Fellesnemndas 

bevilgning til Kirkelig fellesråd. 

2. I forpliktende plan innarbeides mulige reduksjoner i bl.a sykehjemsplasser med 

bakgrunn i Fellesnemndas plan for Helse og omsorg. 

3. Det operative næringsarbeidet i Nye Hamarøy foreslås organisert i eget 

næringsselskap i samarbeid med næringslivet. Saken utredes og legges frem for 

politisk behandling. 

 

Ved votering ble rådmannens innstilling punkt 1. – 7. enstemmig vedtatt. 

Rådmannens punkt 8.  

Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy, Kirkelig Fellesråd, er kr 5.971.212. 

Ble satt opp mot;  

Filip Mikkelsen H, punkt 1.  

Budsjettramme til kirkene i Hamarøy, er kr. 5 221 212. Reduksjon i forhold til rådmannens 

innstilling tilsvarende mindreforbruk på kr. 750 000 på Fellesnemndas bevilgning til Kirkelig 

fellesråd. 

 

Ved votering ble rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Ved votering over Filip Mikkelsen H, punkt 2, falt dette med 2 mot 3 stemmer. 

Ved votering over Filip Mikkelsen H, punkt 3 ble dette enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Det framlagte forslag til drifts – og investeringsbudsjett med økonomiplan 2020-2023 

foreslås å vedtas slik:  

1. Skattøret for inntekts- og formuesskatt fastsettes til høyeste lovlige sats iht 

budsjettvedtak i Stortinget.  

2. Den alminnelige eiendomsskatten skrives ut med 7 promille av takstverdi, mens 

skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.04. og 20.10. 

3. Årsbudsjettet vedtas med nettorammer for hvert rammeområde.  

4. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger vedtas iht vedlagte gebyrregulativ. 

5. Rådmannen har fullmakt til å fordele rammen til hver enhet innenfor 

rammeområdene, herunder å la ledige stillingshjemler stå tomme eller å begrense 

forbruket på de enkelte budsjettområder og mellom områdene.  

6. Investeringer med tilhørende finansieringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A.  

7. Investeringer forutsettes igangsatt først når prosjektet er fullfinansiert og når gyldig 

godkjenning om låneopptak foreligger fra Fylkesmannen.  

8. Budsjettramme til Kirkene i Hamarøy, Kirkelig Fellesråd, er kr 5.971.212,- 

9. Det operative næringsarbeidet i Nye Hamarøy foreslås organisert i eget 

næringsselskap i samarbeid med næringslivet. Saken utredes og legges frem for 

politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/19   

REGLEMENT GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I NYE HAMARØY KOMMUNE  

 

Fellesnemndas innstilling: 

Fellesnemnda vil anbefale ovenfor kommunestyret Nye Hamarøy kommune at reglement 

godtgjøring til folkevalgte i Nye Hamarøy kommune vedtas.  

 

Behandling: 

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.                                                                                     

Reglement godtgjørelse til folkevalgte i nye Hamarøy kommune slik det er anbefalt av 

fellesnemnda, vedtas med følgende endringer:  

Endring i reglementet  Hva er endringen, nærmere forklart  

3. Reglementets gyldighet  

3.1. Hva omfattes av reglementet  

Godtgjørelse etter dette reglement tilstås for 

ordinære møter i det utvalg/den nemnd 

vedkommende er valgt inn i.  

Kommunale ombudsmenn som av ordfører, 

formannskap eller hovedutvalg blir pålagt å 

representere kommunen utenom ordinære møter, 

skal ha godtgjørelse etter reglementets punkt 2.   

 Herunder omfattes også deltakelse på 

kurs/folkevalgtopplæring som er pålagt eller 

godkjent av ordfører, formannskap eller 

hovedutvalg.   

Opposisjonsleder skal ha møtegodtgjørelse lik 

kommunestyrets møtegodtgjørelse i de møter 

opposisjonsleder møter i på vegne av kommunen 

(eks. regionråd, forhandlingsutvalg og lignende).  

  

  

Innholdet i 3.1.  og 3.2. i 

fellesnemndas forslag slås sammen 

til et nytt punkt 3.1. med ny 

overskrift  

  

  

  

Nytt avsnitt i tillegg til 

fellesnemndas tekst jf. over   

  

4.3 Godtgjørelse elektroniske hjelpemidler  Punktet strykes   

5.3 Formannskapsgodtgjørelse 

(formannskapsmedlemmer/varaordfører) Årlig fast 

godtgjørelse fastsettes til 1,5 % av ordførers 

godtgjørelse  

  

Endring i denne setningen  

5.4 Leder av planutvalg – og driftsutvalg, 

kontrollutvalg og eiendomsskattenemnder  

Leder av planutvalg, kontrollutvalg og 

eiendomsskattenemnder får en fast årlig 

godtgjørelse på 1% av ordførers godtgjørelse 

  

Driftsutvalg strykes  

  

Endring i denne setningen   



5.5 Medlemmer av styrer, råd, utvalg  

Medlemmer av kommunestyre, formannskap, fast 

utvalg for plansaker samt kontrollutvalg tilstås 

nettbrett for mottak av elektroniske dokumenter.  

 Tillegg etter eksisterende tekst i 

dette punkt, i sammenheng med at 

punkt 4.3 strykes  

6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt  

6.1 Legitimert lønnstrekk  

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg 

og lignende som nevnt i punkt 1 som har 

lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt 

legitimert lønnstrekk. Som hovedregel bør 

arbeidsgiveren kreve refusjon for lønnsutgifter iht. 

dokumentasjon.   

Legitimerte lønnstrekk/lønnsutgifter dekkes inntil 

kr 1500,- for møter under 4 t, og inntil kr 3000,- 

for møter over 4 t, pr dag  

Dokumentasjon skal være f.eks. bekreftelse fra 

regnskapsfører eller ligningsattest.    

  

  

 Endret fra «Alternativt kan» til 

«som hovedregel bør»  

  

 

Nytt avsnitt  

  

 Nytt avsnitt  

6.2 Ulegitimert  

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale utvalg 

og lignende som nevnt i punkt 1, som ikke kan 

legitimere lønnstrekk får utbetalt kr 1000/2000 

(møter som varer t.o.m. 4 t/over 4t). Det kreves 

registrering som selvstendig næringsdrivende.   

  

  

  

Endret fra 900/1800  

For perioden 2020-2023 frikjøpes varaordfører 40% tid og tilstås tilsvarende rettigheter 

som ordfører for frikjøpt tid (rettigheter tilsvarende ansatte i reglementets punkt 5.1)   

Rådmannen bes utarbeide et notat om budsjettkonsekvens for endringene.   

Rådmannen bes se nærmere på om bestemmelser i kommuneloven blir ivaretatt, og 

eventuelt fremme ny innstilling til kommunestyret.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedtak: 

Reglement godtgjørelse til folkevalgte i nye Hamarøy kommune slik det er anbefalt av 

fellesnemnda, vedtas med følgende endringer:  

Endring i reglementet  Hva er endringen, nærmere forklart  

3. Reglementets gyldighet  

3.1. Hva omfattes av reglementet  

Godtgjørelse etter dette reglement tilstås for 

ordinære møter i det utvalg/den nemnd 

vedkommende er valgt inn i.  

Kommunale ombudsmenn som av ordfører, 

formannskap eller hovedutvalg blir pålagt å 

representere kommunen utenom ordinære 

møter, skal ha godtgjørelse etter reglementets 

punkt 2.   

 Herunder omfattes også deltakelse på 

kurs/folkevalgtopplæring som er pålagt eller 

godkjent av ordfører, formannskap eller 

hovedutvalg.   

Opposisjonsleder skal ha møtegodtgjørelse lik 

kommunestyrets møtegodtgjørelse i de møter 

opposisjonsleder møter i på vegne av kommunen 

(eks. regionråd, forhandlingsutvalg og lignende).  

  

  

Innholdet i 3.1.  og 3.2. i fellesnemndas 

forslag slås sammen til et nytt punkt 

3.1. med ny overskrift  

  

  

 Nytt avsnitt i tillegg til fellesnemndas 

tekst jf. over   

  

4.3 Godtgjørelse elektroniske hjelpemidler  Punktet strykes   

5.3 Formannskapsgodtgjørelse 

(formannskapsmedlemmer/varaordfører) Årlig 

fast godtgjørelse fastsettes til 1,5 % av ordførers 

godtgjørelse  

  

Endring i denne setningen  

5.4 Leder av planutvalg – og driftsutvalg, 

kontrollutvalg og eiendomsskattenemnder     

Leder av planutvalg, kontrollutvalg og 

eiendomsskattenemnder får en fast årlig 

godtgjørelse på 1% av ordførers godtgjørelse  

Driftsutvalg strykes  

 Endring i denne setningen   

5.5 Medlemmer av styrer, råd, utvalg  

Medlemmer av kommunestyre, formannskap, fast 

utvalg for plansaker samt kontrollutvalg tilstås 

nettbrett for mottak av elektroniske 

dokumenter.  

 
 

 Tillegg etter eksisterende tekst i dette 

punkt, i sammenheng med at punkt 4.3 

strykes  

6 Erstatning for tap av arbeidsinntekt    



6.1 Legitimert lønnstrekk  

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale 

utvalg og lignende som nevnt i punkt 1 som har 

lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt 

legitimert lønnstrekk. Som hovedregel bør 

arbeidsgiveren kreve refusjon for lønnsutgifter 

iht. dokumentasjon.   

Legitimerte lønnstrekk/lønnsutgifter dekkes 

inntil kr 1500,- for møter under 4 t, og inntil kr 

3000,- for møter over 4 t, pr dag  

Dokumentasjon skal være f.eks. bekreftelse fra 

regnskapsfører eller ligningsattest.    

  

 Endret fra «Alternativt kan» til «som 

hovedregel bør»  

  

 

Nytt avsnitt  

  

 Nytt avsnitt  

6.2 Ulegitimert  

Medlemmer/varamedlemmer av kommunale 

utvalg og lignende som nevnt i punkt 1, som ikke 

kan legitimere lønnstrekk får utbetalt kr 

1000/2000 (møter som varer t.o.m. 4 t/over 4t). 

Det kreves registrering som selvstendig 

næringsdrivende.   

  

  

  

Endret fra 900/1800  

For perioden 2020-2023 frikjøpes varaordfører 40% tid og tilstås tilsvarende rettigheter 

som ordfører for frikjøpt tid (rettigheter tilsvarende ansatte i reglementets punkt 5.1)   

Rådmannen bes utarbeide et notat om budsjettkonsekvens for endringene.   

Rådmannen bes se nærmere på om bestemmelser i kommuneloven blir ivaretatt, og 

eventuelt fremme ny innstilling til kommunestyret.   
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MØTEKALENDER 2020  

 

Rådmannens innstilling: 

Forslag til møteplan for 2020 legges fram for formannskapet før behandling i 

kommunestyret. 

Møteplan for 2020 er tilpasset skolerute, Salten Regionråds møteplan, fylkestingets 

møteplan og Sametingets plenums og komite uker i den grad det er mulig. 

 

Behandling: 

Formannskap vedtar fremlagt plan, men tar høyde for at det blir flere møter. 

 

Vedtak: 

Formannskap vedtar fremlagt plan, men tar høyde for at det blir flere møter. 
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