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Utvalg: FORMANNSKAPET NY  

Møtested: Skogheim  

Møtedato: 12.11.2019 Tid: 09:00 - 

 

Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf. 94132515 eller 

postmottak@hamaroy.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Ta med matpakke. 
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PROTOKOLLER NYTT FORMANNSKAP 06.11.19 

 

 

Saksbehandler:  Trine Olvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/965    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Formannskapet NY 12.11.2019 

 

Rådmannens innstilling: 

Protokoll fra formannskapets møte 06.11.19 godkjennes. 

 

 

Saksutredning: 

Protokoll fra formannskapets møte 06.11.19 legges frem for godkjenning. 

 

 

Eirik André Hopland 

rådmann 
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UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 2020 

 

Saksbehandler:  Ann-Aashild Hansen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 19/953    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Formannskapet NY 12.11.2019 

 

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 sammeslåtte 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. 

 

Saksutredning: 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og 

etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, 

jfr. Esktl. § 10.  

 

Vedtak om eiendomsskatt for kommende skatteår må inneholde visse punkter, som 

hjemmel for skattlegging, utskrivingsalternativ, skattesatser og terminer for innbetaling.  

Skattesatsen skal etter esktl. § 11 være mellom 2 og 7 promille, for bolig og fritid maks 5 

promille (fra 2020). 
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Bakgrunn: 

Særskilt grunnlag 

For skatteåret 2019 ble det vedtatt endrede regler for verk og bruk, bl.a. utgår begrepet 

verk og bruk. Endringen førte til at vannkraftverk, vindkraftverk og kraftnett ble skilt ut og 

dannet et nytt utskrivningsalternativ betegnet som kraftanlegg.  Alle andre «verk og bruk» 

ble omtaksert til næringseiendom ettersom det ble lovforbud mot å skattlegge 

produksjonsutstyr og -installasjoner i næringseiendommer. Som en overgangsregel ble det 

anledning til å skattlegge et særskilt grunnlag som fremkom slik: Eiendommens takst som 

verk og bruk i 2018 minus eiendommens takst som næringseiendom i 2019 = skattegrunnlag 

overgangsregel. Dette grunnlaget reduseres med 1/7 hvert år fra og med 2019. Begge de 

gamle kommunene har skrevet ut skatt på dette grunnlaget for 2019.  

 

Overgangsregel § 13 – endring esktl. fra 2020 

«Forskrift om sammenslåing av Hamarøy kommune og del av Tysfjord kommune 

(sørvestsiden) til Hamarøy kommune, Nordland» har i § 6 en bestemmelse om behandling 

av eiendomsskatt. Formålet er å gradvis oppnå harmonsering av regelverket innad i den 

nye kommunen. Fra og med 1.1.2022 skal eiendomsskatten i Hamarøy kommune være 

harmonisert og i samsvar med eiendomsskatteloven. Imidlertid kommer det en endring av 

esktl. § 13 (se vedlegg) som setter forskriftens § 6 til side. I korthet går det ut på at 

overgangsperioden kan strekkes over en periode på inntil 3 år med valgfritt starttidspunkt 

2020 eller 2021. Dette for å ha lengre tid for å harmonisere skattesatser ettersom det kan 

være store avvik mellom kommunene. Skatten skrives ut på eksisterende takstgrunnlag. 

 

Skattesatser i 2019  

  Hamarøy Tysfjord 

Bolig og fritid (reduksjonsfaktor 30 % fra 2020) 5 prom 7 prom – bunnfradrag 

Næring og kraftanlegg 7 prom 7 prom 

Særskilt grunnlag 7 prom 7 prom 

 

Det er fra 2020 ikke anledning til å ha høyere promillesats enn 5 på bolig og fritid, jfr. 

estkl. § 11 første ledd. Hamarøy og Tysfjord vil dermed ha lik sats fra 2020, og 

overgangsperioden kan starte allerede fra 2020. Kommunestyret må i budsjettvedtaket for 

2020 vedta om overgangsperioden etter § 13 tredje ledd skal påbegynnes i 2020 eller i 

2021. Kommunestyret må også vedta om overgangsperioden skal vare ut år 2021 eller 2022. 

 

  

Vurdering: 

Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer skal etter lovendring reduseres med 30 %. 

Det anbefales derfor å benytte høyeste tillate promillesats.  

 

Som tabellen viser, vil skattesatsene være harmonisert allerede fra 2020. 

Overgangsperioden kan dermed starte fra 2020. Dersom takstene skal samordnes fra 2021 

må Kommunestyret snarest mulig beslutte hvilken takseringsmetode som skal benyttes. 

Egen sak vil bli lagt fram for Kommunestyret på nyåret. 

 

Vedlegg som følger saken: 

Lovtekst endring § 13 Esktl. 

 

Eirik A. Hopland 

rådmann 
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GEBYRREGULATIV FOR TEKNISK ENHET 2020 

 

 

Saksbehandler:  Martin Nielsen Arkiv: 230  

Arkivsaksnr.: 19/964    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Formannskapet NY 12.11.2019 

 

Rådmannens innstilling: 

Gebyrregulativ for 2020 vedtas slik det foreligger. 

 

 

Bakgrunn: 

Dette gebyrregulativet bygger på malen fra KS (kommunens Sentralforbund). Det er blitt 

indeksjustert på bakgrunn av foregående år, samt helt tilbake til 2014 der enkelte poster 

ikke har vært justert i perioden. Gebyrregulativet er inndelt i 6 kapitler som dekker hvert 

enkelt område. Politisk behandling skjer ved fremlegging til formannskapet og 

kommunestyret. 

Saksutredning:                                                                                                

Selvkostvurderinger gjort tidligere år ligger til grunn for de endringer som går på ren 

indeksjustering og her er det ikke gjort noen ny vurdering ut ifra selvkost. Det er gjort 

vesentlige endringer på kostnad og hva som inkluderes i grensepåvisninger, tidligere var 

kun 2 punkter inkludert i minimumsbeløpet, nå er det 5 punkter.  

Kostnadene forbundet med grensepåvisning ligger i all hovedsak i forarbeidet på kontoret 

og transport til stedet. Erfaringer gjort i 2019 viser at disse sakene i tidsforbruk er mer 

krevende enn man antok tidligere år. Muligheten for bestiller å påvise kun en grenselinje 

(2 punkter) om gangen hindrer i mange tilfeller kvalitetsheving av matrikkelkartet. Det vil 

si at man i mange tilfeller ikke tar alle grenselinjene til en tomt når man først er i feltet. 

Dette i sum fører til økte gebyrer på dette punktet utover indeksjustering, og endringen vil 

på sikt øke kvaliteten på matrikkelkartet. Endring fra  kr 4 600,- for 2 punker til kr 6 400,- 

for inntil 5 punkter, dette finnes i regulativet under D.5. 

Timesatsen for arbeider som skal beregnes etter medgått tid har vært på kr 750,- siden 

2014. Denne timesatsen er oppjustert til kr 800,- dette overgår indeksjustering fra 2014 

noe, men er et greit rundt tall å forholde seg til. Dette finnes i regulativet under A.2. Det 

er verdt å nevne at A.3 regulerer A.2 slik at det ikke blir sendt ut urimelige store gebyrer. 

 

 

Vedlegg som følger saken: 

01 Forslag gebyrregulativ 2020 

 

 

 

Eirik André Hopland 

Rådmann 
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BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2020-2023 

 

Saksbehandler:  Ann-Aashild Hansen Arkiv: 145  

Arkivsaksnr.: 19/966    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Formannskapet NY 12.11.2019 
 

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,- 
 

Saksutredning: 

Den nye kommunen har fra gamle Hamarøy kommune et udekket merforbruk på ca 15,8 

mill kr. I tillegg vil andel av udekket merforbruk fra Tysfjord kommune avklares ved 

delingsoppgjøret.  
 

Budsjettet for den nye kommunen legges fram med et mindreforbruk på ca 7,1 mill. kr som 

avsettes til inndekning av tidligere års merforbruk. Imidlertid viser budsjettet i realiteten 

en underdekning på drift på ca 2,5 mill. kr. Inntektsføring av premieavvik fra 

pensjonsordningen gir derfor et positivt resultat. Dette er urovekkende, og betyr at driften 

i 2020 må følges opp kontinuerlig. Det er ikke rom for merforbruk. 
  

Budsjettert resultat gir ikke forbedret likviditet, derimot en negativ likvid konsekvens. 
 

Årets budsjettarbeid har involvert alle administrative ledere i gamle Hamarøy kommune 

samt ledere fra driftsenheter på Tysfjord vestside. I tillegg har administrasjon i Tysfjord 

kommune bidratt med budsjettinformasjon så langt det har vært mulig. 
  

Budsjettarbeidet har vært preget av ny kommune og nye driftsenheter. Det har vært et 

betydelig krevende arbeid med å identifisere utgifter og inntekter for å få et best mulig 

budsjettestimat for den nye kommunen.  
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Begge de utgående kommunene er i økonomisk ubalanse, og dermed oppført i det såkalte 

ROBEK-registeret. Det betyr at kommunen må ha godkjenning fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet ved Fylkesmannen for å kunne gjøre gyldige vedtak om 

låneopptak eller langsiktige leieavtaler (leasing), samt at lovligheten av budsjettvedtaket 

skal kontrolleres, jfr kommunelovens § 28-3. En forutsetter at også den nye kommunen vil 

bli oppført i dette registeret.  
 

I budsjett for 2020 -2023 inngår forpliktende plan som viser hvordan akkumulert 

underskudd skal dekkes inn.  Denne oversikten viser kun tall fra gamle Hamarøy. I løpet av 

2020 vil vi kunne få en endelig oversikt for den nye kommunen.  
 

Det framlagte driftsbudsjettet legges fram på rammenivå, budsjettskjema 1 A samt 

investeringsbudsjettet på skjema 2 A. 
 

Inntektsområdet 

Inntekts- og formuesskatten er satt til maksimalsatsene som er framlagt i forslag til 

statsbudsjett for 2020. 
 

Etter lov om eigedomsskatt til kommunane, bestemmer kommunestyret om det skal skrives 

ut eiendomsskatt i kommunen. Satsene for 2020 er lagt inn i budsjettet. Se egen sak om 

utskriving av eiendomsskatt. Der redegjøres det for overgangsreglene ifm dannnig av ny 

kommune.  
 

Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 er 7 promille av takstverdi, mens 

skattesatsen for boliger og fritidseiendommer er 5 promille. I tillegg skal alle 

boliger/fritidshus sitt skattegrunnlag fra 2019 reduseres med 30 %. Det er i budsjettet for 

2020 tatt hensyn til endringer i eiendomsskatteloven. Dette gjelder også for særskilte 

fastsatte grunnlag som ble gjeldenende fra 2019. For 2020 skal skattegrunnlaget være lik 

fem sjudeler.   

Gebyrregulativet for kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger er i eget vedlegg til 

denne saken. Gebyrregulativet for samfunnsutvikling legges fram som egen sak. 
 

Barnehagesatsen settes til maks sats for 2020, for hel plass for hele året. 
 

Selvkostområdet er basert på den informasjon vi har i dag om utgiftsdelen for dette 

området og iht nye forskrifter for vann og avløp. 
 

Vurdering: 

Arbeidet med budsjett og økonomiplanen for 2020-2023 har vært krevende. I tillegg til at 

en skal generere mindreforbruk fra den ordinære driften, skal også akkumulert merforbruk 

tas ned. For å oppnå det budsjetterte resultatet, krever det en fortløpende og tett 

oppfølging av budsjettet. Det må settes fokus på innkjøpsvurderinger og innhenting av de 

inntektene som kommunen er berettiget til.  

 

Vedlegg som følger saken: 

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020 – 2023 

Forslag til gebyrer og brukerbetalinger 

Forpliktende plan 

Investeringsbudsjett VA 2020 

 

Eirik Andrè Hopland 

rådmann 
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REGLEMENT GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I NYE HAMARØY KOMMUNE 

 

 

Saksbehandler:  Ørjan Higraff Arkiv: 082 &00  

Arkivsaksnr.: 19/787    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/19 Fellesnemnd 25.09.2019 

9/19 Formannskapet NY 06.11.2019 

14/19 Formannskapet NY 12.11.2019 

 

Fellesnemndas innstilling: 

Fellesnemnda vil anbefale ovenfor kommunestyret Nye Hamarøy kommune at reglement 

godtgjøring til folkevalgte i Nye Hamarøy kommune vedtas.  

 

Behandling/vedtak i Fellesnemnd den 25.09.2019 sak 95/19 

 

Vedtak: 

Fellesnemnda vil anbefale kommunestyret i nye Hamarøy at hovedtrekkene i reglementet 

for godtgjørelse til folkevalgte følges. 

Det nye kommunestyret bør ha en gjennomgang av prinsippene for regulering av satser og 

legger til for papirløse politikere. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.11.2019 sak 9/19 
Saken utsatt. 

 

Bakgrunn: 

Reglement godtgjørelse til folkevalgte i Nye Hamarøy kommune må vedtas av det nye 

kommunestyret, jf valgresultat 2019-2023.  

 

Vurdering: 

Prosjektleder har att utgangspunkt i reglement fra; 

• Hamarøy kommune 

• Sørfold kommune, og 

• Steigen kommune 

Alle reglement er utarbeidet etter noenlunde samme "mal", men har noe ulik størrelse på 

godtgjørelse til ordfører/varaordfører og møtegodtgjørelse.  

 

Prosjektleder mener ut fra en total vurdering at dagens reglement for Hamarøy kommune 

bør videreføres for den nye kommunen.  

 

Etter samtaler med leder av Fellesnemnda, er det viktig at følgende utdypes nærmere 

• nivå godtgjørelse ordfører/varaordfører 

• pensjon ordfører 

• sykdom ordfører 
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Det er egne avsnitt i reglementet om pensjon og sykdom. Når det gjelder godtgjørelse 

ordfører/varaordfører varierer dette fra kommune til kommune, avhengig av 

kommunestørrelse og økonomi.  

 

Jf. KS sin undersøkelse er gjennomsnittlig godtgjørelse for ordførerne i Norge (ikke Oslo) 

kr. 843.444 i 2018. Godtgjørelse ordfører tar utgangspunkt i godtgjørelse 

stortingsrepresentant. Fra 1.5.2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentanten 

kr. 987.997 per år.  

 

Da den nye kommunen får flere innbyggere (ca 2800 innbyggere), anbefaler prosjektleder 

at nåværende godtgjørelse Hamarøy kommune økes noe fra dagens 77%. Ordførers 

godtgjørelse settes til minimum 80% av stortingsrepresentantens godtgjørelse. 

Varaordfører godtgjørelse økes noe fra dagens 10%. Årlig godtgjørelse varaordfører settes 

til 13% av ordførers godtgjørelse. 

 

 

Vedlegg som følger saken: 

Forslag til reglement godtgjørelse til folkevalgte i Nye Hamarøy kommune. 

 

 

Ørjan Higraff 

Prosjektleder kommunesammenslåing 
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MØTEKALENDER 2020 

 

 

Saksbehandler:  Trine Olvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/936    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Formannskapet NY 06.11.2019 

15/19 Formannskapet NY 12.11.2019 

 

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/vedtak i Formannskapet den 06.11.2019 sak 8/19 

Saken utsatt 

 

Forslag til møteplan deles ut i møtet. 

 

Eirik André Hopland 

rådmann 


