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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-21  

 
 
Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja â  
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan for 2018 - 2021: 

 

1.Drift 

1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.   
 
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendommer i 2018. 

 
1.3 Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 

2018 
 

1.4 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018 
 
1.5 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 

 
1.6 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til 

vedlegg 2.  
 

1.7 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå i skjema 1B delegeres til 
rådmannen. 

 
1.8 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak  
 

1.9 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 10 millioner 
i 2018. 
 

1.10 Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1. 
 
 
 
 
 

 



2 Investering 

 

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 
2B. Herunder tas opp Startlån for videre tildeling med 12 millioner kroner. 

 
2.2 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og 

gjeldsforvaltning. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med 
forutsetningene i budsjett og økonomiplan.  
 

2.3 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 

 
3 Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta   

budsjettreguleringer i skjema 1B som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan 
videredelegere denne myndigheten. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drift og investering til kommunestyret tre 
ganger i løpet av året.  
 

4 Ordførergodtgjørelsen økes fra kr. 675.000,- og fastsettes til kr. 720.000,- for 2018. 
 

5 Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen.  I tillegg får 
varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 

6 Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av 
ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 

7 Kommunestyret ønsker å opprettholde dagens barnehagestruktur med 5 barnehager. 
Kommunestyret ber hovedutvalg Opplæring se på muligheter for å finne en løsning fra 
2019 innenfor ramma til opplæringsetaten. Hovedutvalgets vurdering oversendes til 
formannskapet i juni 2018. 

8 Kommunestyret ber rådmannen om å gi tilbakemelding innen juni på hvordan det 
lovpålagte folkehelsearbeidet ivaretas i forhold til planarbeid og koordinering. 

9 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et mulighetsstudie i forhold til «fra leie til eie» 
innen juni 2018. 

10 Kommunestyret ber rådmannen kostnadsberegne opparbeiding av kirkegården på 
Hansnes til BØP 2019. 

11 Kommunestyret ber rådmannen i 2018 utrede kostnader for erverv av egnede områder for 
et boligfelt i Vannvåg i løpet av 2018. 

 
 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja Æ  
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja â  
Saksutredning: 



 
Tekstdelen av rådmannens forslag framgår som vanlig av eget dokument som er vedlagt 
 
Vedlegg:  

Til formannskapets behandling følger innspillene fra hovedutvalgene og til kommunestyret 
kommer alle andre innspil  
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja Æ  
 
 
 
 
 


