
 

Adresse:  Telefon: Bankgiro nr:  Foretaksnummer: 

Herredshuset, Kjosveien 1, 1592 Våler i Østfold 69289100  7874.06.27502  NO 959272581MVA 

Epost: postmottak@valer-of.kommune.no   Hjemmeside: www.valer-of.kommune.no 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 12.12.2019 

Sak: 58/19  
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ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 OG ÅRSBUDSJETT 2020 

 

Behandling: 

Innspill fra Utdanningsforbundet i AMU’s møte 11.12.2019 ble omdelt representantene. 

 

 

 

Ellen Graff fremmet flg. forslag på vegne av SP, AP og Krf: 

 

Som innstillingen med flg. endringer: 

 

Endret pkt.22 
  
22) For eiendomsskatt gjelder: 

 I medhold av Lov om eigendomsskatt til kommunane, lov av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 

3 skrives det ut eiendomsskatt i 2020 etter utskrivningsalternativet i lovens § 3, litra a; 

faste eiendommer i hele kommunen. 

 Det skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 del i 2020 

(overgangsregel til §§ 3 og 4).  

 Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til skattetakst multiplisert med 

0,7. jf. § 8 A-2 (1). 

 Eiendomsskattesatsen endres med 1,0 promille og settes til 5,0 promille for 2020, jf. § 

13. 

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad frita 

følgende eiendommer for eiendomsskatt: 

Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke 

eller staten.  

Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om kulturminner. 

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad frita for 

eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør det særs urimelig å kreve inn 

eiendomsskatten. 

 Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 alternativt 12 terminer, jf. § 25. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

rammer og retningslinjer for eiendomsskatt, vedtatt av skattetakstnemnda og 

overskattetakstnemnda 17.08.2011. 
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Nytt pkt. 

Vedrørende rådmannens forslag om SFO–tilbud: 

Det skal ikke gjøres innstramminger i SFO-tilbudet, slik rådmannen anbefaler i 

handlingsprogrammet 2020-23. Evt. endringer kan ikke finne sted før dette er utredet, ref. 

kommunestyrets vedtak sak 15/19.     

Frist: Juni 2020.  

 

Nytt pkt. 

Sentrumsutvikling Kirkebygden 

Rådmannen skal i planutvalgets første møte orientere om innspill og forslag fra arbeidsverksted 

09.10.2019 og foreløpig arbeid med sentrumsutvikling. Det ønskes en orientering om hvordan 

plassering av nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole kan ses i sammenheng med skisser fra 

arbeidsverksted.   

Frist: Planutvalgets møte 05.02.2020. 

 

Nytt pkt. 

Investering ny barne- og ungdomsskole 

Det er i budsjettet for 2019 bevilget investeringsmidler til prosjektering av ny Kirkebygden 

barne- og ungdomsskole. Midlene som ikke vil bli brukt i 2019 skal rebevilges i 2020. I henhold 

til kommunestyrets vedtak i sak 24/18 den 18.10.2019 punkt. 8, skal rådmannen fremlegge en 

egen sak som inneholder kostnadsoverslag og finansieringsplan (med ekstern kvalitetskontroll) 

for Ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole til politisk behandling i løpet av 2020. 

Frist: 2020 

 

Nytt pkt. 

 

Måltall  

Kommunene skal forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 

tid. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall. De skal være et verktøy for 

langsiktig styring av kommunenes økonomi.  

Det skal utarbeide hovedmål, finansielle måltall og nøkkeltall for den tjenesteproduksjon som 

gjennomføres i kommunen. Folkevalgte skal involveres i arbeidet frem til budsjettseminar vår 

2020. Rådmannen skal deretter redegjøre for arbeidet i en sak til kommunestyret.  

Frist: juni 2020. 

 

 

Nytt pkt. 

Rådmannen bes innen 31.12.2020 legge fram en plan for planlagt bruk  av Mellom Ros.  

Det bes legges opp til ide-møter med interesserte og aktuelle organisasjoner og foreninger for å 

få til et best mulig resultat. 

 

Tiltak vi mener bør vurderes er: Rullestolvennlig brygge og badeplass, bål- og grillplass, 

våningshus kan brukes til varmestue/ turisthytte, bryggeplass for båter, parkeringsplasser for 

biler og hengere, rengjøringsplass for båter, leirsted, turstier med mer.  
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Aktuelle organisasjoner som bør inviteres er: Turistforeningen, båtforeninger, Grunneierlalget, 

Bondelagenes organisasjoner, 4H, Speideren, Jeger- og fiskeforening, Handikapforeningen, 

Idrettsforeninger, andre frivillige foreninger.  

Listen er ikke utfyllende. 

 

 

Nytt pkt. 

Budsjett 2020 

Rådmannen kommer tilbake med detaljert budsjett innen juni 2020. Det foretas da 

budsjettjusteringer. 

 

 

 

Johan Isak Hjertebråten fremmet flg. forslag på vegne av FRP: 

 

Som innstillingen med flg. nye punkter: 

 

Nytt pkt. 

Rådmannen bes innen 31.12.2020 legge fram en plan for planlagt bruk  av Mellom Ros.  

Det bes legges opp til ide-møter med interesserte og aktuelle organisasjoner og foreninger for å 

få til et best mulig resultat. 

 

Tiltak vi mener bør vurderes er: Rullestolvennlig brygge og badeplass, bål- og grillplass, 

våningshus kan brukes til varmestue/ turisthytte, bryggeplass for båter, parkeringsplasser for 

biler og hengere, rengjøringsplass for båter, leirsted, turstier med mer.  

Aktuelle organisasjoner som bør inviteres er: Turistforeningen, båtforeninger, Grunneierlalget, 

Bondelagenes organisasjoner, 4H, Speideren, Jeger- og fiskeforening, Handikapforeningen, 

Idrettsforeninger, andre frivillige foreninger.  

Listen er ikke utfyllende. 

  

Nytt pkt.  

Rådmannen bes innen 01.06.2020 gjøre nødvendige formelle forberedelser slik at 

Kommunestyret i sitt møte i Juni 2020 kan fatte vedtak om at Rosveien skal bli kommunal fra 

01.07.2020, alternativt at Rosveien blir kommunal fra 01.01.2021. 

 

 

 

 

Benedicte Dyvik fremmet flg. forslag på vegne av H: 

 

Som innstillingen med flg. endringer: 
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Pkt 1

Drift 2020 2021 2022 2023 Sum

Rådmannens forslag (merforbruk / mindreforbruk) 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1 A

Rammetilskudd 0

Skatt på inntekt og formue 3 600 000 6 813 000 10 397 000 20 810 000

Eiendomsskatt 0

Renteinntekter 0

Renteinntekter bruk av dispfond drift+invest 0

Renteutgifter 345 000 1 785 000 6 797 000 6 578 000 15 505 000

Avdrag på lån 380 000 1 188 000 4 830 000 7 663 000 14 061 000

Avsetning til disposisjonsfond 0

Fra skjema 1 B 4 152 000 4 152 000 4 152 000 4 152 000 16 608 000

Bruk av disposisjonsfond -4 877 000 -10 725 000 -22 592 000 -28 790 000 -66 984 000

Dette er kun en hjelpelinje 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1 B

Rammeområde Rådmannens stab

Stilling avsluttet, Media/kommunikasjon -840 000 -840 000 -840 000 -840 000

Stilling avsluttet, jurist -840 000 -840 000 -840 000 -840 000

Omforent effektivisering 246 000 246 000 246 000 246 000

Rådmannens stab settes opp/ned med -1 434 000 -1 434 000 -1 434 000 -1 434 000 -5 736 000

Rammeområde Stab økonomi og politiske styringsorganer

Redusere lønn Ordfører/varaordfører -380 000 -380 000 -380 000 -380 000

Omforent effektivisering 284 000 284 000 284 000 284 000

Stab økonomi og politiske styringsorganer settes opp/ned med -96 000 -96 000 -96 000 -96 000 -384 000

Rammeområde Stab HR og administrasjon

Omforent effektivisering 224 000 224 000 224 000 224 000

Stab HR og administrasjon settes opp/ned med 224 000 224 000 224 000 224 000 896 000

Rammeområde Stab IKT, innovasjon og utvikling

Omforent effektivisering 326 000 326 000 326 000 326 000

Stab IKT, innovasjon og utvikling settes opp/ned med 326 000 326 000 326 000 326 000 1 304 000

Rammeområde Miljø og teknikk

Innsparing EPC -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000 -1 300 000

Omforent effektivisering 1 232 000 1 232 000 1 232 000 1 232 000

Miljø og teknikk settes opp/ned med -68 000 -68 000 -68 000 -68 000 -272 000

Rammeområde Oppvekst og kultur

Omforent effektivisering 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

Oppvekst og kultur settes opp/ned med 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 6 800 000

Rammeområde Helse og velferd

Omforent effektivisering 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000

Helse og velferd settes opp/ned med 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 14 000 000

Forslag merforbruk / mindreforbruk 4 152 000 4 152 000 4 152 000 4 152 000 16 608 000

Investering:
Rådmannens forslag (merforbruk / mindreforbruk) 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 2 A

Bruk av lån 3% rente -11 500 000 -60 625 000 -212 500 000

Tilskudd fra private

Avsetning til ubundet invest.fond

Bruk av disposisjonsfond -2 300 000

Budsjettskjema 2 A settes opp/ned med -13 800 000 -60 625 000 -212 500 000 0 -286 925 000

Budsjettskjema 2 B

Gymsal Svinndal - fullfinansiering 6 mill bevilget i 2019 11 500 000

Kirkebygden Skole - er bevilget 2,5 mill i 2019 fond - kun 0,2 mill brukt 2 300 000 48 500 000 170 000 000 220 800 000

Rådmannens forslag settes opp/ned med 13 800 000 48 500 000 170 000 000 0 232 300 000  
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Endret punkt 22 

For eiendomsskatt gjelder:  

 I medhold av Lov om eigendomsskatt til kommunane, lov av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 
3 skrives det ut eiendomsskatt i 2020 etter utskrivningsalternativet i lovens § 3, litra a; 
faste eiendommer i hele kommunen.  

 Det skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 del i 2020 
(overgangsregel til §§ 3 og 4).  

 Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til skattetakst multiplisert med 
0,7, jf. § 8 A-2 (1).  

 Eiendomsskattesatsen endres med 1,0 promille og settes til 5,0 promille for 2020, jf. § 
13.  

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad frita 
følgende eiendommer for eiendomsskatt:  

             Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit  
             fylke eller staten. 
             Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om kulturminner.  

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad frita for 
eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør det særs urimelig å kreve inn 
eiendomsskatten.  

 Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 alternativt 12 terminer, jf § 25. 
 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte rammer 
og retningslinjer for eiendomsskatt, vedtatt av skattetakstnemnda og 
overskattetakstnemnda 17.08.2011 

 

 

Punkt 26  

Rådmannen fremmer til kommunestyrets møte i mars 2020 et budsjett med et detaljeringsnivå 

som minimum inneholder: 

-Hovedoversikt drift, basert på regnskap 2017 og 2018 samt prognose for 2019 og budsjett 

2020. 

Vedtatte budsjettavlastende og budsjettbelastende tiltak, med tilhørende konsekvenser for 

tjenestekvalitet og kvantitet. 

 

Punkt 27 

Til finansiering av foreslåtte investeringer tas det opp lån  

kr 21.807.000,- 

 

Punkt 28 

Likelydende rådmannens forslag 

 

Punkt 29 

Følgende måltall skal gjelde for Våler kommune: 

 

Gjelden skal ikke overstige 100% av sum driftsinntekter 

Netto driftsresultat skal være 1,8% av driftsinntekter over tid 
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Disposisjonsfondet bør være 8% av sum driftsinntekter 

Tore Andersen fremmet flg. forslag på vegne av SV og Rødt: 

 

Som innstillingen med flg. endringer: 

 

Pkt 1

Drift 2020 2021 2022 2023 Sum

Rådmannens forslag (merforbruk / mindreforbruk) 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1 A

Rammetilskudd 0

Skatt på inntekt og formue 0

Eiendomsskatt 0

Renteinntekter 0

Renteinntekter bruk av dispfond drift+invest 0

Renteutgifter 0

Avdrag på lån 0

Avsetning til disposisjonsfond 0

Fra skjema 1 B 0 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0

Dette er kun en hjelpelinje 0 0 0 0 0

Budsjettskjema 1 B

Rammeområde Rådmannens stab

Stilling avsluttet, Media/kommunikasjon -840 000 -840 000 -840 000 -840 000

Stilling avsluttet, jurist -840 000 -840 000 -840 000 -840 000

Rådmannens stab settes opp/ned med -1 680 000 -1 680 000 -1 680 000 -1 680 000 -6 720 000

Rammeområde Stab økonomi og politiske styringsorganer

Redusere lønn Ordfører/varaordfører -380 000 -380 000 -380 000 -380 000

Stab økonomi og politiske styringsorganer settes opp/ned med -380 000 -380 000 -380 000 -380 000 -1 520 000

Rammeområde Stab HR og administrasjon

Stab HR og administrasjon settes opp/ned med 0 0 0 0 0

Rammeområde Stab IKT, innovasjon og utvikling

Stab IKT, innovasjon og utvikling settes opp/ned med 0 0 0 0 0

Rammeområde Miljø og teknikk

50% stilling Miljø- og innovasjonsrådgiver 499 000 499 000 499 000 499 000

Miljø og teknikk settes opp/ned med 499 000 499 000 499 000 499 000 1 996 000

Rammeområde Oppvekst og kultur

Skolegudstjenester -14 000 -14 000 -14 000 -14 000

Sosiallærer 750 000 750 000 750 000 750 000

Økt tilskudd Fontenehuset 100 000 100 000 100 000 100 000

Økt tilskudd frivillighetssentralen 25 000 25 000 25 000 25 000

Oppvekst og kultur settes opp/ned med 861 000 861 000 861 000 861 000 3 444 000

Rammeområde Helse og velferd

Barnetrygd utenom sosialhjelp 700 000 700 000 700 000 700 000

Helse og velferd settes opp/ned med 700 000 700 000 700 000 700 000 2 800 000

Forslag merforbruk / mindreforbruk 0 0 0 0 0  
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Innstillingens pkt. 26 strykes. 

Nytt pkt. 

Rådmannen skal evaluere tiltakene i klimaplanen av 2012 før rulleringen av planen. 

Klimaplanen skal rulleres i 2020, og i den forbindelse skal rådmannen utarbeide et 

klimabudsjett. 

 

Nytt pkt. 

Rådmannen skal utrede skolemat. 

 

Nytt pkt. 

Rådmannen skal utrede og utvikle modell for leie til eie. 

 

 

 

Innstillingen fikk 0 stemmer. 

 

 

Dyviks forslag fikk 6 stemmer (H) og falt. 

 

 

Andersens forslag fikk 2 stemmer (Sv, R) og falt. 

 

 

Hjertebråtens forslag fikk 2 stemmer (Frp) og falt. 

 

 

Graffs forslag vedtatt med 13 stemmer (Sp, Ap, Krf, Frp) mot 8 stemmer (H, Sv, R). 

 

 

Vedtak: 

1. Tallbudsjettet vedtas slik det framgår av oppstillingene / oversiktene: 

Budsjettskjema 1 A og B, Budsjettskjema 2 A og B. 

 

2. Fra 1.1.2020 justeres satsene for foreldrebetaling i kommunale barnehager slik: 

 

2.1. hel plass    kr 3 135,- per mnd. (kr 3 040,- per mnd. i 2019) 

2.2. delt plass, 3 dager pr. uke  kr 2 195,- per mnd. (kr 2 135,- per mnd. i 2019) 

 

Fra 1.1.2019 justeres satsene for matpenger slik:  

 

2.3. matpenger, hel plass kr 400,- per måned., 3 dager per uke kr. 240,- per måned. 

 

3. Fra 1.1.2020 justeres satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningene (SFO) som følger: 

3.1. hel plass    kr 2 410,- per mnd. (kr 2 139,- i 2019) 

3.2. delt plass   kr 1 520,- per mnd. (ny). 

 

Ved henting av barn etter avslutning av den daglige åpningstiden i ordningen kan det 

faktureres tilleggsbetaling på kr 170 per påbegynt time. 
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4. Fra 1.1.2020 videreføres gjeldende billettsatser for folkebadet:  

4.1. For voksne   kr 70,- (kr 70,- i 2019)  

4.2. For barn   kr 40,- (kr 40,- i 2019). 

 

5. Fra 1.1.2020 justeres de årlige festeavgiftene på kirkegårdene slik: 

5.1. Grav:    kr 225,- (kr 220 i 2019) 

5.2. Engangssum for å ligge i navnet minnelund opprettholdes på kr 5 000,-. 

 

6. Fra 1.1.2020 fastsettes prisen ved utleie av Vålerhallen, til andre formål enn trening 

6.1. av barn og unge under 20 år i regi av lokale lag og foreninger, til kr 440,- per time (kr 

430 i 2019) for hel hall. 

  

Ved leie av 1/3 og 2/3 hall reduseres leiesatsen forholdsmessig. 

 

 

7. Fra 1.1.2020 heves utleieprisene slik: 

7.1. Festsalene i Herredshuset fra kr 3 300,- til kr 3 400,- 

7.2. Grendesalen i Kirkebygden barnehage fra kr 3 300,- til kr 3 400,- 

7.3. Kantina i dagsenteret på helse og sosialsenteret leies ikke ut. 

 

8. Fra 1.1.2020, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves med 3,0 %, avrundet 

oppad til nærmeste hele krone: maksimalhusleie i omsorgsboligene. Ved inngåelse av ny 

leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig. 

 

9. Fra 1.1.2020 heves satsen for strøm, oppvarming og vaktmestertjenester mv. i omsorgs- og 

trygdeboligene med 3,0 %, avrundet til nærmeste hele tikrone (fra kr. 1 820,- til kr. 1 870,-

). 

 

10. Fra 1.1.2020, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves leieprisen i 

ungdomsboligene med 3,0 %, avrundet oppad til nærmeste hele krone. Ved inngåelse av ny 

leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig.  

 

11. Fra 1.1.2020, eller fra den tid deretter da det lovlig kan foretas, heves leieprisene i sosial- 

og tjenesteboligene med 3,0 %, avrundet oppad til nærmeste hele krone. Ved inngåelse av 

ny leiekontrakt fastsettes ny husleie inntil gjengs leie for den aktuelle bolig. 

 

12. For 2020 fastsettes betaling for vask av tøy til kr. 80,- (75,- i 2019) pr. kg tøy, og vask og 

rulling av duker til kr. 160,- (150,- i 2019) pr. løpemeter. Beløpene er ekskl. mva. 

 

13. For 2020 fastsettes følgende betalingssatser i pleie- og omsorgstjenestene: 

 Egenbetaling for korttidsopphold/rehabiliteringsopphold: Døgnopphold: Maks. 

egenandel iht. forskrift.  

 Dag/natt-opphold: Maks. egenandel iht. forskrift. 

 Beboers inntekt legges til grunn for beregning av vederlag på langtidsplass. 

 Tilkjørt middag til beboere på helse- og sosialsenteret per porsjon kr. 80,- (80,- i 2019), 

 Tilkjørt middag til hjemmeboende kr 83,- (83,- i 2019). 

 Tørrmat (frokost/kvelds) kr. 48,- per stk. (48,- i 2019),  
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 Tjenesten trygghetsalarm: 

o Minstesats for de med inntekt under 2 G settes til kr. 110 pr. mnd. (110 i 2019). 

o For de med inntekt over 2 G kr. 250,- per mnd. (250,- i 2019) og digitale 

trygghetsalarmer kr. 350,- per mnd. (350,- i 2019). 

 Egenbetaling for hjemmehjelp (praktisk bistand) holdes uendret. 

 

 

Alternativ 1 2 3 4 5 

Inntekt (Inntil 2G) (2G – 3G) (3G – 4G) (4G – 5G) (Over 5G) 

Enhetspris (time) 67 168 270 355 387 

Start abonnement etter 3 timer 10 timer 15 timer 15 

timer 

15 timer 

Abonnementspris per måned 201 1 668 4 048 5 330 5 809 

 

 

14. Fra 1.1.2020 økes årsgebyret for kloakk med 3,0 % (til nærmeste tikrone) til kr. 1 990,- 

(1 931,- i 2019) på fast gebyr og kr. 30,29 i forbruksgebyr (29,41 i 2019) per kbm. 

Beløpene er ekskl. mva. 

14.1.  Pris for stipulert mengde settes lik pris for målt mengde pr. kubikkmeter (kbm). 

14.2.  Ved manglende vannmåleravlesning ilegges et gebyr tilsvarende 

inkassosatsen samt at forbruket stipuleres likt med siste årsavlesning. Ved manglende 

avlesning utover to år blir avlesning foretatt av kommunen/ Våler vannverk og det 

ilegges et avlesningsgebyr tilsvarende inkassosatsen x 2. 

 

15. Tilknytningsavgiftene for kloakk i 2020 fastsettes til kr. 21 000,- ekskl. mva. per boenhet 

(kr 20 000,- i 2019). 

 

16. Avgiften for slamtømming per gang for 2020 økes med 2,9 % til kr. 1 570,- ekskl. mva 

(1 525,- i 2019). 

Slamtømming fellesanlegg (må bruke faktor v/fakt.) økes med 2,9 % til kr. 1 570,- ekskl. 

mva. (1 525,- i 2019) 

Slamtømming innen 24 timer økes med 2,9 % til kr. 417,- ekskl. mva. (405,- i 2019) 

 

17. Fra 1.1.2020 endres renovasjonsgebyrene i tråd med vedlagte gebyrregulativ.  

 

18. Fra 1.1.2020 økes feieravgiften pr. pipeløp for boliger med 16,0 % til kr. 593,- (kr 512,- i 

2019). 

Fra 1.1.2020 økes feieravgiften pr. pipeløp for fritidsboliger med 16,0 % til kr. 297,- (kr 

256,- i 2019).  

Beløpene er ekskl. mva. 

 

19. Fra 1.1.2020 fastsettes gebyrer for plan- og byggesaksbehandling i tråd med vedlagte 

betalingsregulativ. 

 

20. Fra 1.1.2020 fastsettes gebyrer etter gebyrforskrift i medhold av matrikkelloven i tråd med 

vedlagte betalingsregulativ. 
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21. Gebyr etter «Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av 

avløpsvann i Våler kommune» fastsettes for 2020 til kr. 1 010,- per år (kr 980,- i 2019). 

 

22. For eiendomsskatt gjelder: 

 I medhold av Lov om eigendomsskatt til kommunane, lov av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 

3 skrives det ut eiendomsskatt i 2020 etter utskrivningsalternativet i lovens § 3, litra a; 

faste eiendommer i hele kommunen. 

 Det skriver ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 del i 2020 

(overgangsregel til §§ 3 og 4).  

 Skattegrunnlaget for boliger og fritidsboliger blir satt til skattetakst multiplisert med 

0,7. jf. § 8 A-2 (1). 

 Eiendomsskattesatsen endres med 1,0 promille og settes til 5,0 promille for 2020, jf. § 

13. 

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret etter søknad frita 

følgende eiendommer for eiendomsskatt: 

o Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, 

eit fylke eller staten.  

o Bygning som har historisk verdi, gjennom fredningsvedtak jfr. Lov om 

kulturminner. 

 Med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 28 kan formannskapet etter søknad frita for 

eiendomsskatt dersom særlige grunner gjør det særs urimelig å kreve inn 

eiendomsskatten. 

 Innbetaling av eiendomsskatt fordeles på 3 alternativt 12 terminer, jf. § 25. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

rammer og retningslinjer for eiendomsskatt, vedtatt av skattetakstnemnda og 

overskattetakstnemnda 17.08.2011. 

 

23. Likviditeten anses tilstrekkelig i 2020, og det treffes derfor ikke særskilte vedtak. 

 

24. Det er ikke kommunestyrets forutsetning at rådmannen må ta opp lån i budsjettåret hvis han 

finner det hensiktsmessig å utsette slikt opptak til et senere år. 

 

25. Ved utsendelse av papirfakturaer vil det bli innført et faktureringsgebyr på kr. 45,- per 

faktura fra og med 2020. 

 

26. Rådmannen gis i drifts- og investeringsbudsjettet fullmakt til å foreta budsjettjusteringer 

mellom alle rammeområdene. Budsjettjusteringen må skje innenfor kommunestyrets 

vedtatte årsbudsjett 2020.  

 

27. Til finansiering av foreslåtte investeringer tas det opp lån på 10 307 000,-.  

 

28. Til finansiering av foreslåtte investeringer på selvkost tas det opp lån på 7 300 000,-. 

 

29. 

Vedrørende rådmannens forslag om SFO–tilbud: 
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Det skal ikke gjøres innstramminger i SFO-tilbudet, slik rådmannen anbefaler i 

handlingsprogrammet 2020-23. Evt. endringer kan ikke finne sted før dette er utredet, ref. 

kommunestyrets vedtak sak 15/19.     

Frist: Juni 2020.  

 

30. 

Sentrumsutvikling Kirkebygden 

Rådmannen skal i planutvalgets første møte orientere om innspill og forslag fra arbeidsverksted 

09.10.2019 og foreløpig arbeid med sentrumsutvikling. Det ønskes en orientering om hvordan 

plassering av nye Kirkebygden barne- og ungdomsskole kan ses i sammenheng med skisser fra 

arbeidsverksted.   

Frist: Planutvalgets møte 05.02.2020 

 

31. 

Investering ny barne- og ungdomsskole 

Det er i budsjettet for 2019 bevilget investeringsmidler til prosjektering av ny Kirkebygden 

barne- og ungdomsskole. Midlene som ikke vil bli brukt i 2019 skal rebevilges i 2020. I henhold 

til kommunestyrets vedtak i sak 24/18 den 18.10.2019 punkt. 8, skal rådmannen fremlegge en 

egen sak som inneholder kostnadsoverslag og finansieringsplan (med ekstern kvalitetskontroll) 

for Ny Kirkebygden barne- og ungdomsskole til politisk behandling i løpet av 2020. 

Frist: 2020 

 

32. 

Måltall  

Kommunene skal forvalte økonomien sin slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 

tid. Som et ledd i dette må alle kommuner vedta finansielle måltall. De skal være et verktøy for 

langsiktig styring av kommunenes økonomi.  

Det skal utarbeide hovedmål, finansielle måltall og nøkkeltall for den tjenesteproduksjon som 

gjennomføres i kommunen. Folkevalgte skal involveres i arbeidet frem til budsjettseminar vår 

2020. Rådmannen skal deretter redegjøre for arbeidet i en sak til kommunestyret.  

Frist: juni 2020 

 

 

33. 

Rådmannen bes innen 31.12.2020 legge fram en plan for planlagt bruk  av Mellom Ros.  

Det bes legges opp til ide-møter med interesserte og aktuelle organisasjoner og foreninger for å 

få til et best mulig resultat. 

 

Tiltak vi mener bør vurderes er: Rullestolvennlig brygge og badeplass, bål- og grillplass, 

våningshus kan brukes til varmestue/ turisthytte, bryggeplass for båter, parkeringsplasser for 

biler og hengere, rengjøringsplass for båter, leirsted, turstier med mer.  

Aktuelle organisasjoner som bør inviteres er: Turistforeningen, båtforeninger, Grunneierlalget, 

Bondelagenes organisasjoner, 4H, Speideren, Jeger- og fiskeforening, Handikapforeningen, 

Idrettsforeninger, andre frivillige foreninger.  

Listen er ikke utfyllende. 
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34. 

Budsjett 2020 

Rådmannen kommer tilbake med detaljert budsjett innen juni 2020. Det foretas da 

budsjettjusteringer. 
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