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Saksprotokoll 

Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023 - 2026 

 

Arkivsak-dok. 22/2642 
Saksbehandler Bård Gunnar Noraberg 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.11.2022 22/36 
2 Arbeidsmiljøutvalget 01.12.2022 22/11 
3 Administrasjonsutvalget 01.12.2022 22/6 
4 Ungdomsrådet 2022-2023 08.12.2022  
5 Eldrerådet   
6 Råd for personer med funksjonsnedsettelse   
7 Kommunestyret 15.12.2022 22/64 

 
 

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

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2023 og Handlingsprogram 2023-
2026.  
 

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 millioner i startlån og kr 76,665 
millioner til øvrige investeringer. Dette inkluderer 22,850 millioner kroner til 
selvkosttjenester og 33 millioner kroner til utbygging av ungdomsskolen. 
Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til fullmakt innarbeidet i 
kommunens finansreglement. 
 

5. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i 2022: 
 

a. Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav 
a) faste eigedomar i heile kommunen. 

b. Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» 
redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, 
første ledd). 

c. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget 
(esktl. § 11 første ledd). 

d. For bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (esktl. § 
13 første ledd fjerde punktum). 

e. Boliger og fritidseiendommer vil for første gang få tilordnet et bunnfradrag, 
dette skal være på kr 50.000 (esktl. § 11 andre ledd). 

f. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 

g. Skatten skal kreves inn over minst 2 terminer. 
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Formannskapet har behandlet saken i møte 29.11.2022 sak 22/36 
 
Møtebehandling 
Kommunedirektøren orienterte i saken. 
 
Votering 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 
 
Formannskapets innstilling  
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret legger til grunn forslag til Budsjett 2023 og Handlingsprogram 2023-
2026.  
 

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 millioner i startlån og kr 76,665 
millioner til øvrige investeringer. Dette inkluderer 22,850 millioner kroner til 
selvkosttjenester og 33 millioner kroner til utbygging av ungdomsskolen. 
Kommunedirektøren bemyndiges til å oppta lånene i henhold til fullmakt innarbeidet i 
kommunens finansreglement. 
 

5. Kommunestyret fatter følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen i 2022: 
 

a. Kommunen skriver ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 bokstav 
a) faste eigedomar i heile kommunen. 

b. Videre skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra «verk/bruk» 
redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, 
første ledd). 

c. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlaget 
(esktl. § 11 første ledd). 

d. For bebygde bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille (esktl. § 
13 første ledd fjerde punktum). 

e. Boliger og fritidseiendommer vil for første gang få tilordnet et bunnfradrag, 
dette skal være på kr 50.000 (esktl. § 11 andre ledd). 

f. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 

g. Skatten skal kreves inn over minst 2 terminer. 
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