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Behandling: 

Det ble omdelt til medlemmene brev mottatt fra elevrådet ved Salhus skole. 

 

Rådmannen endret punkt 2 slik: 
Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms. Sum 

låneopptak for 2020 er 197 350 000 etter endring der hele lånesummer for ekstern part sin andel 

av DMS flyttes til 2020.  

 

Representant Siv Aglen (AP) kom med følgende forslag til tilleggspunkt: 

Punkt 19: I 2020 foretas en retaksering av eiendommer i kommunen. Kommunestyret ønsker å 

innføre bunnfradrag fra 2021. Regler for taksering skal behandles og fastsettes av 

kommunestyret. 
 

Punkt 20: Skolemat 

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir 

bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever 

samles rundt et felles måltid. Drift av kantine ved Salhus skole for ungdomsskolen fortsetter. 

Rådmannen gis i oppdrag å legge frem for kommunestyret hvordan man kan innføre skolemat 

for alle ungdomsskoleelever i kommunen 

 

Punkt 21: SFO 

SFO er et godt pedagogisk og sosialt tilbud til de minste skolebarna. Barn som er ferdige på 

skolen tidlig på dagen, mens det ennå er mange timer til mor eller far er ferdige på jobb. 

Skolefritidsordningen i Brønnøy er god – men prisen for å kjøpe plass der er altfor 

høy.  Rådmannen gis i oppdrag å legge frem en sak for kommunestyret hvor SFO-satser skal 

reduseres i forhold til dagens nivå slik at flere benytter seg av tilbudet. Nye satser skal gjelde 

fra skoleåret 2020-2021.  

 

Punkt 22: Heltidskultur 

Til tross for økt fokus på utfordringer knyttet til deltidsstillinger i Brønnøy kommune går 

arbeid med å implementere en heltidskultur for sakte. Hele stillinger i omsorgssektoren har 

positiv effekt på kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet. Det er bra for den ansatte, som får 

forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, det er bra for de som skal motta tjenestene, som 

får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren. For å sikre større fremdrift i dette 

viktige arbeidet gis Rådmann i oppdrag å fremme et forslag om oppstart av prosjekt for å 

bygge Heltidskultur i kommunen. Prosjektbeskrivelse og mandat utarbeides i samarbeid med 

tillitsvalgte og politikere i regi av administrasjonsutvalget. Fremdrift på arbeidet skal 

rapporteres løpende. Prosjektet skal starte opp i løpet av 2020.  

 

Punkt 23: Samfunnshuset som kulturhus 

Samfunnshuset i Brønnøysund har vært kommunens viktigste samfunnshus i flere årtier. 

Lenge var den også vår eneste idrettshall. Fortsatt brukes parketten i storsalen til 

kroppsøving, noe som skaper utfordringer for både skolene og for kulturlivet. Skolene mister 

kroppsøvingstimer i vinterhalvåret, og utleie til kulturformål i ukedagene må derfor begrenses 

mest mulig. I tillegg er dagens lokaler slett ikke optimale for hverken kulturarrangement eller 

kulturarbeidere med behov for egnede lokaler i hverdagen. 



Å oppgradere samfunnshuset er trolig den eneste realistiske løsningen vi har for å skaffe 

regionen et kulturhus med akseptable forhold for kulturarrangementer. Det må skaleres og 

bygges sånn at det kan tilfredsstille behovene til så vel lokalt kulturliv som til profesjonelle 

tilreisende aktører. Samtidig bør samfunnshuset også bli et hus for daglig og mangfoldig 

kulturell aktivitet. Denne prosessen avhenger av at Brønnøy kommune, Nordland 

Fylkeskommune og idrettslagene finner en løsning på skolenes behov for lokaler til 

kroppsøving.  

Rådmann gis i oppgave å legge frem et forslag til kommunestyret innen sommeren for videre 

arbeid med å oppgradere samfunnshuset til fullverdig kulturhus. Målet er å ha et realistisk og 

godt kulturhusprosjekt klart for oppstart i løpet av inneværende kommunestyreperiode.  
 

Varaordfører Tore Tveråmo (H) foreslo følgende omformulering til foreslått punkt 20: 

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir 

bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle elever 

samles rundt et felles måltid. Drift av kantine ved Salhus skole for ungdomsskolen fortsetter. 

Rådmannen gis i oppdrag å utrede selvkost for drift av kantine ved Salhus. Rådmannen gis 

også i oppdrag å legge frem for kommunestyret hvordan man kan innføre skolemat for alle 

ungdomsskoleelever i kommunen. 

 

Votering: 

Forslag fra Aglen på nytt punkt 19, 21 og 22 ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Aglen på nytt punkt 23 falt med 4 stemmer mot. Representant Siv Aglen (AP), 

Magnar Solbakk (AP) og Rune Brennvik (Rødt) stemte for. 

Forslag fra Tveråmo på nytt punkt 20 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling punkt 1-18, med endret punkt 2, ble enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

 

1. Økonomiplanen og budsjett vedtas i henhold til tabell 1.  

2. Investeringsbudsjettet i henhold til tabell 2 vedtas. Dette er inkludert moms. Sum 

låneopptak for 2020 er 197 350 000 etter endring der hele lånesummer for ekstern part 

sin andel av DMS flyttes til 2020.  

3. De vedlagte lovpålagte hovedoversiktene vedtas.  

4. De tre nøkkeltallene, netto driftsresultat, netto rentebærende gjeld og nivå på 

driftsfond vedtas som ønsket nivå for Brønnøy i planperioden.   

5. Skatteøret på inntekt og formue settes til den høyeste prosentsats som stortinget 

bestemmer.  

6. For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jf 

esktl § 3 første ledd bokstav a.  

7. «For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, 

vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. 

eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c.»  



8. «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 2020 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- 

og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 

2019 blir ansett som næringseiendom.»  

9. «Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. esktl. § 

11 første ledd.  

10. Differensiert skattesats for eiendommer med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 

2020 er 5 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til 

grunn for fritidsboliger.»  

11. Det gis fritak på eiendommer ihht vedlagte fritaksliste etter eiendomsskatteloven 

paragraf 7a.  

12. For skatteåret 2020 gis det ikke fritak etter eiendomsskatteloven § 7b. På generelt 

grunnlag gis det ikke fritak etter § 7b med mindre bygningen er fredet.  

13. For skatteåret 2020 gis det ikke fritak etter eiendomsskatteloven § 7c, § 7d eller § 7e  

14. «Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2010.». Pålagt 

reduksjon på 30 % gjennomføres. Samtidig vedtas det at det skal gjennomføres en 

kontorjustering på 10 % gjeldene for 2020.   

15. Det gis ikke bunnfradrag på eneboliger, leiligheter, tomannsboliger og 

hytte/fritidsboliger for året 2020 jf esktl § 11 andre ledd.  

16. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer jf esktl § 25 første ledd.  

17. Det opptas startlån på 20 millioner i 2020.  

18. VA- og slam området skal behandles som et selvkostområde for 2020  

19. I 2020 foretas en retaksering av eiendommer i kommunen. Kommunestyret ønsker å 

innføre bunnfradrag fra 2021. Regler for taksering skal behandles og fastsettes av 

kommunestyret. 

 

20. Skolemat 

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat 

gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene og skaper fellesskap ved at alle 

elever samles rundt et felles måltid. Drift av kantine ved Salhus skole for 

ungdomsskolen fortsetter. Rådmannen gis i oppdrag å utrede selvkost for drift av 

kantine ved Salhus. Rådmannen gis også i oppdrag å legge frem for kommunestyret 

hvordan man kan innføre skolemat for alle ungdomsskoleelever i kommunen. 

 

21. SFO 

SFO er et godt pedagogisk og sosialt tilbud til de minste skolebarna. Barn som er 

ferdige på skolen tidlig på dagen, mens det ennå er mange timer til mor eller far er 

ferdige på jobb. Skolefritidsordningen i Brønnøy er god – men prisen for å kjøpe plass 

der er altfor høy.  Rådmannen gis i oppdrag å legge frem en sak for kommunestyret 

hvor SFO-satser skal reduseres i forhold til dagens nivå slik at flere benytter seg av 

tilbudet. Nye satser skal gjelde fra skoleåret 2020-2021.  



 

22. Heltidskultur 

Til tross for økt fokus på utfordringer knyttet til deltidsstillinger i Brønnøy kommune 

går arbeid med å implementere en heltidskultur for sakte. Hele stillinger i 

omsorgssektoren har positiv effekt på kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet. Det er bra 

for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, det er bra for de 

som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren. 

For å sikre større fremdrift i dette viktige arbeidet gis Rådmann i oppdrag å fremme et 

forslag om oppstart av prosjekt for å bygge Heltidskultur i kommunen. 

Prosjektbeskrivelse og mandat utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte og politikere i 

regi av administrasjonsutvalget. Fremdrift på arbeidet skal rapporteres løpende. 

Prosjektet skal starte opp i løpet av 2020.  

 


