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Saksprotokoll 

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022 

 

Arkivsak-dok. 18/2348 
Saksbehandler Bård Gunnar Noraberg 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 27.11.2018 18/37 
2 Eldrerådet 06.12.2018 18/5 
3 Kommunestyret 13.12.2018  

 
 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-
2022.  

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 budsjettet vedtas.  
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 41,781 

mill. til øvrige investeringer. Rådmannen bemyndiges til å oppta lånene i henhold til 
fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement. 

5. Kommunestyret vedtar skattesatser i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for  
2019 i henhold til §12 jfr. §§ 2 og 3 i Eiendomsskatteloven slik: 
a) Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §3 bokstav c på 

verker og bruk. 
b) Skattepromillen for verker og bruk settes til 7 promille.  
c) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Froland kommune tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
6. Tilskudd private barnehager:  

Kommunestyret legger til grunn oppdatert veileder fra KS og private barnehagers 
landsforbund (PBL) datert 05.10.17 for tilskuddsberegningen til private barnehager. 
Veilederen følger ny finansieringsordning som var gjeldene fra og med 1. januar 
2016.  
Iht. forskrift om likeverdig behandling §5, 4.ledd vedtar Kommunestyret årlige 
kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2019 (100%-satser).  

7. Det innføres selvkost-prinsipp innenfor følgende tjenester; Bygge- og 
delesaksbehandling, Kart- og oppmåling, Plan og reguleringsarbeid. 

 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 27.11.2018 sak 18/37 
 
Møtebehandling 
Rådmannen orienterte om budsjettprosessen og budsjettet for 2019. 
 
Votering 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
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Formannskapets innstilling  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-
2022.  

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 budsjettet vedtas.  
4. De i budsjettet forutsatte låneopptak vedtas med kr 15 mill. i startlån og kr 41,781 

mill. til øvrige investeringer. Rådmannen bemyndiges til å oppta lånene i henhold til 
fullmakt innarbeidet i kommunens finansreglement. 

5. Kommunestyret vedtar skattesatser i forbindelse med utskriving av eiendomsskatt for  
2019 i henhold til §12 jfr. §§ 2 og 3 i Eiendomsskatteloven slik: 
a) Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §3 bokstav c på 

verker og bruk. 
b) Skattepromillen for verker og bruk settes til 7 promille.  
c) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Froland kommune tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
6. Tilskudd private barnehager:  

Kommunestyret legger til grunn oppdatert veileder fra KS og private barnehagers 
landsforbund (PBL) datert 05.10.17 for tilskuddsberegningen til private barnehager. 
Veilederen følger ny finansieringsordning som var gjeldene fra og med 1. januar 
2016.  
Iht. forskrift om likeverdig behandling §5, 4.ledd vedtar Kommunestyret årlige 
kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2019 (100%-satser).  

7. Det innføres selvkost-prinsipp innenfor følgende tjenester; Bygge- og 
delesaksbehandling, Kart- og oppmåling, Plan og reguleringsarbeid. 
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