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Årsbudsjett 2018 med økonomiplan 2018-2021
Formannskapets behandling og forslag til vedtak
Formannskapets vedtak
1. Formannskapets forslag til økonomiplan for 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018 med
tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2018, med administrasjonens
endringer i 1A og 1B og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas.

2. Skatt
I.
II.
III.
IV.

Skatteøren settes til 11,8 %.
Forskudd på skatt for 2018 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget
bestemmer for både formue og inntekt.
Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7
promille.
Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med
3,9 promille etter et bunnfradrag på kr 50.000. Eiendomsskattegrunnlaget for
boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt
fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til.

3. Fra 1.1.2018 endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste.
4. I 2018 opptas langsiktig lån på kr 21,8 mill. hvorav kr 3,0 mill. gjelder startlån.
5. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til
de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven § 47. Av likviditetshensyn plikter de
budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året.
6. Uforutsette økonomiske konsekvenser dekkes inn gjennom minimumsavdrag; og bruk av
disposisjonsfond på 1,4 millioner
7. Det nedsettes et arbeidsutvalg som ser på eiendomsbeskatning i planperioden. Utvalget
skal bestå av 5 representanter fra formannskapet.

Behandling
Rådmann Anne Stapnes og økonomisjef Tom Olstad informerte og besvarte spørsmål.
Forslag fra Høyre v/Gunnar Høygilt:
·

Redusere eiendomsskatten hus og hytter fra 4,0 promille til 3,6 promille. (ca. 1,3 mill.)

·

Økt tilskudd kultur 250 000 fortrinnsvis 4206/4207/4211

·

Blomster Birkeland sentrum: kr.40 000

Inndekning : Redusert avdrag kr. 1.6 mill.
Investeringer
·

Prosjekt 9234 Barnehage Birkeland. Bhg. bygges privat. Tas ut av budsjett. (2,8 mill. i 2018)

·

Prosjekt 9535 Samlokalisering Fiane skyves til 2019. Ønsker politisk sak på dette. (6 mill.)

·

Prosjekt 9242 Planmessig utskiftning av møbler utsettes ett år. (1,5 mill.)

·

Prosjekt 9531 ENØK skyves ett år. Må ha rapport på effekt av tiltak før nye. (4,3 mill.)

Gunnar Høygilt presiserte at forutsetningen i høyres forslag er rådmannens forslag til årsbudsjett og
økonomiplan. Det er ikke hensyntatt nye tall som ble presentert av rådmann og økonomisjef i
dagens møte.

Forslag fra FrP v/Odd Gunnar Tveit
1.

Administrasjonens forslag til økonomiplan 2018-2021 vedtas. Budsjett med kutt (punkt 9)
vedtas.

2. Skatt a. Administrasjonens forslag b. Administrasjonens forslag c. Administrasjonens forslag d.
Eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og øvrig eiendom utskrives med 0 promille
3. Administrasjonens forslag.
4. Administrasjonens forslag.
5. Administrasjonens forslag.
6. Administrasjonens forslag.
7. Administrasjonens forslag.
8. Administrasjonens forslag.
9. Reduksjon
Punkt

Navn

Kutt

Sum

1130

Landbruk

2016-nivå

259

1152

Miljøfyrtårn

100 %

16

1153

Kommuneplanlegging 2016-nivå

1170

Eiendomsskattinnkreving

1450

Næringsarbeid

100 %

889

1500

Miljøadmin

100 %

545

1600

Admin.bygg

5%

231

145

50 %

250

Forslag fra FrP forts:
2530

Flyktning admin

100 %

5130

2550

Læringssenteret

Selvkost

4310

Servicetorget

2016-nivå

414

6100

Stab

33 %

1070

6210

Personaltiltak

2016-nivå

363

6211

Hovedtillitsvalgt

6240

Kvalitet

80 %
100 %

1496

598

Redusert til 20% stilling

1044
12450

Inndekning
9010

Eiendomsskatt på hus og fritid

Balanse

-12400 Fjernes
50

Linda Hye Ap la fram fellesforslag fra Ap, Sp, KrF og V:
1. Uforutsette økonomiske konsekvenser dekkes inn gjennom minimumsavdrag; og bruk
av disposisjonsfond på 1,4 millioner.
2. Eiendomsskatten settes ned med 0,1 promille fra 2018.
3. Det nedsettes et arbeidsutvalg som ser på eiendomsbeskatning i planperioden.
Utvalget skal bestå av 5 representanter fra formannskapet.
Fellesforslagets pkt 1 erstatter rådmannens forslag pkt 6, 7, og 8 og blir nytt pkt 6.
Fellesforslagets pkt 3 blir nytt pkt 7.
Avstemming: Forslagene ble stemt over enkeltvis.
Frps forslag fikk 1 stemme og falt.
Høyres forslag fikk 2 stemmer og falt
Fellesforslaget fra Ap, Sp, KrF og V ble vedtatt med 6 stemmer.

