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Møte i  Formannskapet den 03.11.2015 - Sak: 67/15 
 
Vedlegget «Oversikt – oppfølging av politiske vedtak» ble utdelt i møtet. 
 
Et notat som viser beregning av lønns- og prisvekst (fellesutgifter) sendes ut før behandling i 
kommunestyret den 26.11.15. 
 
Et notat vedr vedtaket  i brannstyret om ny brannstasjon på Tretten sendes ut før behandling 
i kommunestyret den 26.11.15. 
 
Et samlet formannskap ba om tid til å diskutere rådmannens forslag. Møtet ble hevet kl 12.20 
og møtet satt på nytt  kl 13.15. 
 
Marthe Lang-Ree fremmet følgende fellesforslag: 
 
«Fra «Fellesutgifter – V200» 2.390.000 kr. 
Fordeles til: 
*1,3 mill.kr til Helse og Omsorg, 0,8 mill til økt grunnbemanning *1 
*500.000 kr til Oppvekst 
*590.000 kr til Famile og velferd 
 
*Ut kr 50.000 (økn.skiløyper) fra Kultur til Oppvekst 
 
*Ut kr 40.000 (allerede inne til skiløyper) Kultur til næringsfond 
 
 
Investeringsbudsjett 
*2.000.000 kr til kjøp av Hus Oppvekst 13 Ut. 
*Reduserer velferdsteknologi PLO fra 2,5 mill. til 1 mill. 2016 
                        2,5 mill. 2017 
  (Forskyving)                       1,5 mill. 2018 
*Ta ut 7.000.000 til ny brannstasjon Tretten. Utsettes til 2017. 
 
Retaksering tas opp igjen til vurdering når takseringsmetode er avklart. 
 
*1 Det legges fram en evaluering av det spesifikke tiltaket med kr 800.000 til økt 
grunnbemanning». 
 
 
 
Det ble først stemt over omforent forslag, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling punkt 1-2 Investeringer. Enstemmig som rådmannens innstilling med 
vedtatte endringer. 
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Rådmannens innstilling punkt 3-6 Driftsbudsjett med skatt og gebyrer. Enstemmig som 
rådmannens innstilling med vedtatte endringer. 
 
Rådmannens innstilling punkt 7-13 Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett. Enstemmig som 
rådmannens innstilling med vedtatte endringer. 
 
Rådmannens innstilling punkt 14-17 Annet. Enstemmig som rådmannens innstilling med 
vedtatte endringer. 
 
 
 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
Investeringer 

1. Investeringsplan 2016 – 2019 
Kommunestyret godkjenner investeringsplan for 2016 – 2019 

2. Finansiering av investeringer 
Kommunestyret godkjenner opptak av investeringslån på inntil 14,5 millioner kr, i 
tillegg til investeringslån på VA – området på inntil 36 millioner kr. Rådmannens gis 
fullmakt til å ta opp de budsjetterte lånene på gunstigst mulig vilkår. Fullmakten 
omfatter også godkjenning av rentevilkårene i hele lånets løpetid. Lånene avdras over 
30 år. 

 
Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer 

3. Økonomi – og handlingsplan 2016 – 2019 inkl. årsbudsjett 2016 
Kommunestyret vedtar økonomi – og handlingsplan 2016 – 2019 inkl. årsbudsjett 
2016 i henhold til vedtatte forslag. 

4. Eiendomsskatt 
For året 2016 skrives ut eiendomsskatt med 3,5 promille for boligeiendommer og 7 
promille for næringseiendommer. Eiendommer som faller inn under eiendomsskatte-
lovens §§ 7 a, b og c er fritatt fra eiendomsskatt. For eiendommer som faller inn 
under § 7 c er fritaksperioden 10 år. Kommunestyret godkjenner listene over 
eiendommer som skal ha fritak eller delvis fritak etter § 7a. 

5. Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget 
Retaksering av eiendomsskattegrunnlaget tas opp igjen til vurdering når 
takseringsmetode er avklart i løpet av 2016. 

6. Kommunale gebyrer 
Kommunestyret vedtar endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser i samsvar 
med oppstilling i eget vedlegg. 

 
Fullmakter gitt til rådmannen i budsjett 

7. Formidlingslån 
Rådmannen gis fullmakt til opptak av formidlingslån med inntil 5 millioner kroner i 
2016. 

8. Stillingshjemler 
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Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til opprettelse/nedleggelse av stillings-
hjemler i samsvar med de budsjettrammene kommunestyret vedtar. 

9. Justeringer pris og lønnsvekst 
Rådmannen gis fullmakt til justering av sektorenes budsjett til dekning av pris og 
lønnsvekst i 2016 og lokale forhandlinger høsten 2015. 

10. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis rådmannen 
fullmakt til å foreta tilsvarende justeringer av de kommunale satsene. 

11. Kommunale satser hjemmehjelp 
Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis rådmannen fullmakt til å 
foreta tilsvarende justeringer av de kommunale betalingssatsene. 

12. Flyktningetilskudd 
Rådmannen gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 

13. Omfordeling mellom sektorer knyttet til endret organisering 
Rådmannen gis fullmakt til omfordeling av midler mellom sektor Helse og Omsorg og 
sektor Familie og Velferd  knyttet til endret organisering fra 01.01.16. Det rapporteres 
på dette i tertialrapportering per 1. tertial 2016. 

Annet 
14. Godtgjørelse 

Godtgjørelse til ordføreren settes til 75 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
15. Overføringsordningen mellom regnskapsår 

Kommunestyret viderefører overføringsordningen. Virkningen fastsettes til 100 % 
både for mindreforbruk og merforbruk. Overføring av mindre- og merforbruk for 
regnskapsåret 2016 skjer i egen kommunestyresak etter godkjent regnskap. 

16. Søknad om statlige midler 
Formannskapet gis fullmakt til å behandle søknader om statlige midler på vegne av 
kommunen. 

17. Sats for inntektsskatt 
Kommunestyret vedtar sats for inntektsskatt på 11,8 %. Dette tilsvarer maksimalsats. 
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