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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2022 og Handlingsprogram 20222025.
2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres iht. prisliste, og innenfor de begrensninger
(maksimalpriser) som er gitt i lov og forskrift.
3. De angitte stillingshjemler i personalbudsjettet vedtas.
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 36,040 mill. til
øvrige investeringer. Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til
fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement.
5. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i 2022:
-

Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav a) faste
eigedomar i heile kommunen.
Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» redusert
med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd).
Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget (esktl. §
11 første ledd)
For bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,0 promille (esktl. § 13
første ledd fjerde punktum).
Boliger og fritidseiendommer vil for første gang få tilordnet et bunnfradrag, dette skal
være på kr. 50.000 (esktl. § 11 andre ledd).
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
Skatten skal kreves inn over minst 2 terminer.
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Formannskapet har behandlet saken i møte 02.12.2021 sak 21/42
Møtebehandling
Habilitet
Kommunedirektøren orienterte om habilitetsspørsmål for representant Janne Veråsdal
Mjåvatn (Sp). I budsjettforslaget er det foreslått å legge ned Mykland barnehage hvor Janne
er styrer og leder for de ansatte.
I en budsjettbehandling gjelder ikke regelen om automatisk inhabilitet og formannskapet må
ta en skjønnsmessig vurdering.
Et enstemmig formannskap erklærte henne habil i saken.
Endringsforslag fra Ap/KrF:
Formannskapet innstiller til kommunestyret kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022
og handlingsprogram for perioden 2023 – 2025, med følgende endringer:
Mykland skole legges ikke ned - og økte kostnader i 2022 dekkes inn på flg. måte:
Mykland skole, reduksjon med 1 stilling - virkning for 2022
Teknisk - vedlikehold/prosjekt/grønt - reduksjon 1 stilling – virkning
for 2022
Helse/Velferd - reduseres med
Redusere konto for veivedlikehold
Samlet innsparing, inndekning drift av Mykland skole i 2022

310 000,500 000,500 000,60 000,1 370 000,-

Fritidsklubben:
Fortsatt drift i 2022 - dekkes inn ved reduserte utgifter til drivstoff til kommunes biler og
maskiner - kr 200 000,-.
Endringer i handlingsprogrammet:
For perioden 2023 – 2025 legges Mykland skole inn igjen - dekkes inn med redusert
avsetning til fond (buffer). Reduksjon av 1 stilling på Mykland skole utgjør kr 770 000,- i året,
reduksjon av 1 stilling på teknisk utgjør 700 000 i året. Behovet for inndekning i 2023 og
framover blir da ca. kr 2 150 000,-.
Frivilligsentralen legges inn igjen fra 2023 - ny finansieringsordning fra staten.
Votering
Formannskapet voterte over kommunedirektørens forslag til vedtak med endringsforslag fra
Ap/KrF. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:
1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022-2025
med følgende endringer:
Mykland skole legges ikke ned - og økte kostnader i 2022 dekkes inn på flg. måte:
Mykland skole, reduksjon med 1 stilling - virkning for 2022

310 000,-
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Teknisk - vedlikehold/prosjekt/grønt - reduksjon 1 stilling - virkning for
2022
Helse/Velferd - reduseres med
Redusere konto for veivedlikehold
Samlet innsparing, inndekning drift av Mykland skole i 2022

500 000,500 000,60 000,1 370 000,-

Fritidsklubben:
Fortsatt drift i 2022 - dekkes inn ved reduserte utgifter til drivstoff til kommunes biler og
maskiner - kr 200 000,-.
Endringer i handlingsprogrammet:
For perioden 2023 – 2025 legges Mykland skole inn igjen - dekkes inn med redusert
avsetning til fond (buffer). Reduksjon av 1 stilling på Mykland skole utgjør kr 770 000,- i
året, reduksjon av 1 stilling på teknisk utgjør 700 000 i året. Behovet for inndekning i
2023 og framover blir da ca. kr 2 150 000,-.
Frivilligsentralen legges inn igjen fra 2023 - ny finansieringsordning fra staten.
2. Avgifter, gebyrer og egenbetalinger endres iht. prisliste, og innenfor de begrensninger
(maksimalpriser) som er gitt i lov og forskrift.
3. De angitte stillingshjemler i personalbudsjettet vedtas.
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 36,040 mill. til
øvrige investeringer. Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til
fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement.
5. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i 2022:
-

Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav a) faste
eigedomar i heile kommunen.
Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» redusert
med fire syvendedeler i 2022 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd).
Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget (esktl. §
11 første ledd)
For bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 3,0 promille (esktl. § 13
første ledd fjerde punktum).
Boliger og fritidseiendommer vil for første gang få tilordnet et bunnfradrag, dette skal
være på kr. 50.000 (esktl. § 11 andre ledd).
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
Skatten skal kreves inn over minst 2 terminer.
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