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Formannskapets innstilling:

Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 01.12.2009
Saken utsettes til nytt møte den 8.12.2009 kl 14.00. for å kunne behandle formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
Administrasjonen orienterte om rådmannens arbeidsutkast til formannskapet av 1.12.2009, som 
ble utdelt i møtet.

Vedtak i Flatanger Administrasjonsutvalg - 01.12.2009
Saken utsettes til nytt møte den 8.12.2009 kl 14.00. for å kunne behandle formannskapets 
innstilling til kommunestyret. 
Administrasjonen orienterte om rådmannens arbeidsutkast til formannskapet av 1.12.2009, som 
ble utdelt i møtet.



Behandling i Flatanger Formannskap - 01.12.2009
Før formannskapets behandling av saken startet ble spesifisert forslag til driftsbudsjett for 2010 
for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen utdelt til møtedeltakerne og vil følge saken til 
kommunestyret, (vedlegg 1 til sak 14/09 i kontrollutvalget).

Behandling av saken:
Ordfører fremmet følgende forslag som formannskapets innstilling:

Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast av 1.12.2009 med følgende endringer / 
tillegg som kommunens budsjett / årsplan for 2010: 

• Arbeidet med å regulere nye områder som er egnet for bolig og næring i 
Lauvsnesområdet må prioriteres i 2010. 

• Ut fra kommunens økonomiske situasjon må det i løpet av 2010 vurderes om kommunen 
kan ha kultursjef i 100 % stilling.

• I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, samt vedtak i kommunestyre sak 27/09, 
innføres i 2010 eiendomsskatt på verk og bruk.
Eiendomsskattesatsen er to promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, dvs. 1.4 og 1.10 hvert år. Ved taksering og 
utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter, vedtatt i kommunestyre 
sak 49/09. Sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd ble også valgt i samme sak.

Ved avstemming ble forslaget fra ordfører enstemmig vedtatt.

Innstilling i Flatanger Formannskap - 01.12.2009
Flatanger kommune vedtar rådmannens arbeidsutkast av 1.12.2009 med følgende endringer / 
tillegg som kommunens budsjett / årsplan for 2010: 

• Arbeidet med å regulere nye områder som er egnet for bolig og næring i 
Lauvsnesområdet må prioriteres i 2010. 

• Ut fra kommunens økonomiske situasjon må det i løpet av 2010 vurderes om kommunen 
kan ha kultursjef i 100 % stilling.

• I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, samt vedtak i kommunestyre sak 27/09, 
innføres i 2010 eiendomsskatt på verk og bruk.
Eiendomsskattesatsen er to promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, dvs. 1.4 og 1.10 hvert år. Ved taksering og 
utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter, vedtatt i kommunestyre 
sak 49/09. Sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd ble også valgt i samme sak.



Dokumenter i saken
Type Dato Tittel Adressat
N 17.09.2009 Budsjettarbeidet 2010 - Rundskriv 

nr 1
Hans Petter Haukø m.fl.

I 18.09.2009 Saksprotokoll Flatanger 
kontrollutvalg - Forslag til 
driftsbudsjett for 2010 for kontroll-
og tilsynsarbeidet i Flatanger 
kommune

KomSek Trøndelag

I 09.10.2009 Midtre Namdal kirkelig fellesråd -  
budsjettforslag 2010

Midtre Namdal kirkelig fellesråd

X 20.11.2009 Budsjett/årsplan 2010
S 23.11.2009 Budsjett/årsplan 2010

Vedlegg
1 Midtre Namdal kirkelig fellesråd -  budsjettforslag 2010
2 Søknad om skolefritidstilbud ved Utvorda oppvekstsenter
3 Saksprotokoll Flatanger kontrollutvalg - Forslag til driftsbudsjett for 2010 for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i Flatanger kommune
4 Spesifisert forslag til driftsbudsjett for 2010

Saksopplysninger
Flatanger kommune står fortsatt overfor utfordringen med hensyn til å tilpasse 
drift/tjenestenivå i forhold til økonomiske rammebetingelser. Ved utgangen av 2009 kan en 
ikke forvente at en innehar reelle midler tilgjengelig på disposisjonsfondet.

Ut fra foreliggende forslag til kommuneoppgjør i Statsbudsjettet er det gitt kalkyler på 
forventet frie inntekter (skatt, ramme – og øremerkede ordninger/skjønnstilskudd) på i alt 
64,37 mill. kroner for 2010, mot 63.09 mill. kroner i 2009. Legger en inn forventet 
kostnadsvekst på 3,1% gir dette en realnedgang fra 2009 til 2010 på 1,4% for oss i Flatanger.
I tillegg er øremerkede fond (reserver) innenfor større områder som skjønnsmidler til 
barnehager og psykiatrimidler brukt i 2009. Psykiatrimidlene er innlagt i rammetilskuddet 
f.o.m. 2009. 
Dette medfører en total realnedgang i kommunens frie inntekter på vel 2 mill. 2010-kroner.

I tillegg har vi i løpet av 2009 en jevn befolkningsnedgang, som vil gi en nedgang i frie 
inntekter i 2010 knyttet til skatt og inntektsutjevning, hvis denne er vedvarende. Ut fra dette 
forventes en realnedgang i kommunens frie inntekter på nærmere 3 mill. 2010-kroner.

Med hensyn til nivå på kommunens frie inntekter framover skal en være klar over at 
fylkesmannen gjennom tildeling av skjønnsmidler ”kompenserer” for lavt inntektsnivå over 
rammeoverføringene med et ettårs-tiltak på kr. 1,67 mill kroner. Dette er en tildeling kun for 
2010 og kan påregnes å falle helt bort allerede i 2010, i allefall delvis.

Bakgrunnen til realnedgangen i de frie inntekter kan tilskrives folketallsutvikling og ikke 
minst befolkningssammensetningen for eksempel færre barnefødsler. Spesielt virkningsfullt 
er redusert antall i gruppen 1 – 15 år.



Kommunestyret vedtok i 2009 innføring av eiendomsskatt på verk og bruk fra og med 2010. 
Det arbeides nå med taksering og etablering av ordningen. Det budsjetteres med en 
nettoinntekt i underkant av kr. 200.000 i 2010.

Økonomisk utvikling innenfor det enkelte hovedansvar - nettokostnad, 2006 -2009 i 1000-
kroner.
(Beløp for 2006-2008 er regnskapstall, 2009 er budsjettall)

2006 2007 2008 2009 % endring 2006-2009
HO 0, Sentrale styringsorganer 1061 1165 1472 1332 25,5%
HO 1, Fellesutgifter, stab, støtte 5779 5527 6221 6252 8,2%
HO 2, Oppvekst, kultur 13673 14892 16010 16366 19,7%
HO 3, Helse, omsorg mv 23953 23261 25349 26832 12,0%
HO 4, NMT 6419 7126 8106 7357 14,6%

HO 5 Kirkelige formål 860 886 939 1012 17,7%
Gjennomsnittlig nominell vekst i perioden er 14,3%. 

Konklusjon: Innenfor de gjeldende inntektsrammer og nivå på tjenesteproduksjon, innehar vi 
en total netto driftskostnad på  kr. 2,5 - 3 mill for høyt i 2009 i forhold til det som kan 
forsvares til neste år.

Rådmannen vil i formannskapsmøte den 1.12.09 legge fram forslag til tiltaksliste som kan 
bringe kostnadsnivået ned. I dette møte vil også forslag til tekstdel/årsplan bli lagt fram, 
og evt. justert i etterkant i tråd med formannskapets innstilling til kommunestyret.
Formannskapets innstilling vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager etter 
formannskapets innstilling foreligger.

Rådmannen har lagt følgende til grunn i forbindelse med sine forslag til tiltaksliste:

Føringer økonomiplan:
Gjeldende økonomiplan  for 2010 – 2013 setter følgende mål som er styrende for den 
økonomiske utvikling i kommunen:
1. Kommunens langsiktige lånegjeld skal ikke øke innenfor neste 4-års driftsperiode
2. I første omgang bringe det årlige netto driftsresultat opp på kr. 0,-, og innen utgangen av 

4-års perioden kunne opparbeide en årlig reserve på 1% av driftsinntektene.
3. Ingen økning i ressursinnsatsen med hensyn til årsverk før en har oppnådd målsettingen i 

mål 2.
4. En skal gjennom å utøve stor tverrsektoriell tilpasning; Utnytte vakanser, naturlig 

avgang og reduksjon i antall nyansettelser, søke å unngå oppsigelser med bakgrunn i 
ovrtallighet.

5. Gjennomføre en kritisk vurdering med hensyn til hvor i kommunen en geografisk skal gi 
et tjenestetilbud innenfor oppvekstsektoren.

6. Stimulere tiltak som øker jobbnærvær, samt letter rekruttering.

Statlige føringer:
- Bedriftshelsetjeneste for helse- og undervisningspersonell
- Økt bemanning i omsorgsyrket (Jfr. omsorgsplan 2015)



- Styrking av barnevern
- Kulturskole for ”alle”
- Utvidelse med 1 time undervisning i 1. – 7. trinn
- 8 timer gratis leksehjelp/SFO fordelt på 1. – 4. trinn
- Styrking av kompetanse vedr. forebygging av livsstilsykdommer, forberedelse 

samhandlingsreform
- Innstramming i kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere.
- Endring av finansieringsordningen for fysioterapeuter
- Deltidsreformen, brannmannskap.

Kommunale fokusområder:

(Når det gjelder nærmere spesifisering av den enkeltes virksomhets årsplaner, henvises til 
strategiplaner. I budsjettet er det under punkt årsplaner pr. fagansvar kun tatt med endringer 
med budsjettmessig konsekvens i forhold til tidligere og som er planlagt i 2010.)

- Bringe aktivitet og tjenesteproduksjon på et ”bærekraftig” økonomisk forsvarlig nivå
- Pkt. 1. medfører at det må settes i gang prosesser m.h.t. vurdering av tjenestenivå, hvor 

tjenestene skal gis og antall ansatte (OU-arbeid) etter de økonomiske rammer som blir 
gitt i budsjett 2010.

- Opprettholde gode og forsvarlige tjenester der det legges vekt på å skape stabilitet og 
trygghet i grunntjenestene.

- Sette fokus på befolkningsutviklingen bl.a. gjennom revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel

- Ferdigstille og få fremlagt sluttregnskap på større investeringsprosjekt.
- Rullere inkluderende arbeidsliv-mål og tiltak, med kontinuerlig oppfølging

Budsjettprosessen som har vært kjørt administrativt har vært omfattende og krevende, og har 
involvert store deler av organisasjonen. Tillitsvalgte har også vært koplet på i prosessen.

Kommunestyret skal i henhold til økonomireglement vedta driftsbudsjettet på fagansvarsnivå.

Driftsbudsjettet:

Med utgangspunkt i rådmannens forslag på tiltak, som vil bli konkretisert i formannskapsmøte 
den 1.12.09, foreslås at følgende rammer blir tildelt de ulike fagansvarsområder: (Regnskapstall 
for 2008 og budsjettall for 2009 er også synliggjort i tabellene, samt % endring fra budsjett 2009 
til budsjett 2010.)

Viktige forutsetninger for øvrig som legges til grunn:
Forventet lønnsstigning i 2010; 3,5%
Forventet kostnadsstigning ellers; 2,5%
KS sin prognosemodell på inntekter fra rammeoverføringer og skatteinntekter, som bygger på 
forslag til statsbudsjett, innfris. 
Det forutsettes en NIBOR-rente på snitt 2,7% neste år.
Generell gebyrauke på 5%. Gebyr for barnehager økes for heltids-tilbud opp til statens 
maksimalsats, gebyr SFO økes til gjennomsnittlig nivå i Nord-Trøndelag.

HOVEDANSVAR 0 2008 2009 2010 % endring
Fagansvar 00, Sentrale styringsorganer 1239 1102 1150 +4,4
Fagansvar 02, Styringsorganer 138 160 144 -0,1



Fagansvar 03, Interkommunalt samarbeid 54 0 0 0
Fagansvar 04, Valg 0 30 0 -100
Fagansvar 05, Partistøtte 42 40 0 -100
Som hovedansvar 0 1472 1332 1294 -2,9

HOVEDANSVAR 1 2008 2009 2010 % endring
Fagansvar 10, Fellesutgifter 983 981 967 -1,4
Fagansvar 11, Diverse  prosjekter 684 570 -148* -126
Fagansvar 12, Sentraladministrasjon 4300 4425 4830 +9,2
Fagansvar 13, Revisjon 250 256 290 +13,3
Fagansvar 14, Tap på fordringer etc. 4 20 30 +50
Sum hovedansvar 1 6221 6252 5969 -4,5

* = For 2010 ligger en inntekt på eiendomsskatt innenfor fagansvar 11.
I budsjettforslaget for 2010 er det allerede inntatt en innsparing ved at tilsammen 1 årsverk 
holdes vakant.

HOVEDANSVAR 2 2008 2009 2010 % endring
Fagansvar 21, Oppvekst-kulturkontor 669 558 469 -15,9
Fagansvar 22, Grunnskole, felles 11984 12499 12700 +1,6
Fagansvar 23, Andre undervisningsformål 45 59 14 -76,3
Fagansvar 24, Barnehager og fritidshjem 1392 1007 1220 +21,2
Fagansvar 25, SFO 305 465 488 +4,9
Fagansvar 26, Kommunal musikkskole 645 673 605 -10,1
Fagansvar 27, Bibliotek 263 273 291 +6,6
Fagansvar 28, Andre kulturformål 707 832 800 -3,8
Sum hovedansvar 2 16010 16366 16486 +0,7

HOVEDANSVAR 3 2008 2009 2010 % endring
Fagansvar, 31, Helse, sosial, omsorgskontor 861 841 907 +7,8
Fagansvar 32, Legetjeneste, legevakt 1782 1800 2085 +15,8
Fagansvar 33, Fysioterapi 452 541 619 +14,4
Fagansvar 34, Helsestasjon m.v. 446 497 542 +9,1
Fagansvar 35, Sosiale tjenester/bistand 1039 1127 1212 +7,5
Fagansvar 36, Barnevern 607 600 601 +0,2
Fagansvar 37, Pleie og omsorg 20164 21426 22721 +6,0
Sum hovedansvar 3 25349 26832 28687 +6,9

HOVEDANSVAR 4 2008 2009 2010 % endring
Fagansvar 40, Planlegging 0 0 0
Fagansvar 41, Næring, Miljø, Teknisk  Kontor 825 908 918 +1,1
Fagansvar 42, VAR-formål, veger, samferdsel 1329 979 1001 +2,2
Fagansvar 43, Brannvern/oljevern 814 810 842 +4,0
Fagansvar 44, Kommunale bygg 4507 4096 3668 -10,4
Fagansvar 45, Næringsutvikling 358 344 312 -9,3
Fagansvar 46, Naturforvaltning 273 220 218 -0,9
Sum hovedansvar 4 8106 7357 6959 -5,4



HOVEDANSVAR 5 2008 2009 2009 % endring
Fagansvar 51, Kirkelige formål 924 999 976 -2,3
Fagansvar 52, Tilskudd trossamfunn 15 13 15

 

15,4

Sum hovedansvar 5 939 1012 991 -2,1

HOVEDANSVAR 8 2008 2009 2010
Fagansvar 80, Skatt på inntekt og formue -16019 -16631 -17752
Fagansvar 84, Rammetilskudd -41363 -46459 -46619
Fagansvar 85, Andre statlige overføringer -1597 -997 -830
Fagansvar 88, Pensjon/premieavvik -1936 -1047 -530
Fagansvar 89, Avskrivninger -154 -100 0
Sum hovedansvar 8 -61070 -65234 -65731

HOVEDANSVAR 9 2008 2009 2010
Fagansvar 90, renter 2372 2153 1335
Fagansvar 91, Avdrag 5447 3576 3540*
Fagansvar 92, Aksjer/utbytte -7 -3 -4
Fagansvar 95, Fond-Avsetning/bruk -4463 207 474**
Fagansvar 98, Overført fra driftsregnskap 0 150 0
Sum hovedansvar 9 Renter, avdrag og anvendelse 3349 6083 5365

* = Forutsetter avdragsutsettelse på kr. 600.000
** = Forutsetter å sette av en ”liten” buffer i forbindelse med evt. 
budsjettoverskridelser/uforutsette hendelser/inntektssvikt.

Foreliggende budsjett gir et forventet regnskapsmessig resultat i 2010 på kr. 0,-.

Investeringsbudsjettet:

Ut fra føringer satt i økonomiplan skal ikke lånegjelden øke i den neste 4-års periode.
Investeringsbudsjettet legger opp til en total investeringsramme på ca kr. 4 mill.

Alle planlagte investeringer må lånefinansieres.

For 2010 er det i hovedsak prioritert investeringsoppgaver som er knyttet til tidligere 
prioriteringer gjennom kommunestyrevedtak, eller som kan gi økte leieinntekter til 
kommunen.

Budsjett - 2010 – Investering

Trygdheim, leilighet 2 kr.   430’
(Full rehabilitering)



Trygdheim, leilighet 4 kr.   200’
(rehabilitering kjøkken og bad)

Brønnbo, sokkel kr.   270’
(rehabilitering, ny enhet)

Miljøbygget, fysioterapeut m/ inventar kr. 1.600’

Miljøbygget, lab. Kr.   200’

Lauvsnes skole, bassengtrekk kr.   150’

Prestebolig, rehabilitering kr.   150’

Geovekstplan/kart kr.   300’

Forprosjekt ENØK/ventilasjon Po-tunet
(Miljøbygget, PO-tun & Vangan) kr.   300’

Omlegging veg Stranda kr.   400’
Sum…………………………………………………………… Kr.4.000`  

Ny Feierbil (Lån dekkes av VAR-område) kr.   250’

Investeringsoppgaver som utsatt til senere år;

Økonomiplan – 2009/2013
• Enøk, bygg – 2010 – kr. 500’ (planlegging er foreslått)
• Veginvesteringer – 2010 – kr. 1.000’ (har bevilgning for Bakkan 2010/2010)
• Utenomhusarbeid       – 2010 – kr. 300’ (Foreslås utsatt til 2011)

Fremkommer fra avvik som er registrert i 2009:
• PO-tunet, kjølerom - kr. 150`
• Lauvsnes skole, utbedring lys - kr.   30`
• Vangan barnehage, ventilasjon - kr. 500`
• Vangan barnehage, nye gulv - kr. 250`
• PO-tunet, ventilasjon - kr. 500`

Forslag fra etatene;
• Stranda, sjøhus - kr. 300`
• Lauvsnes skole, solavskjerming - kr.   40`
• Lauvsnes skole, utenomhusarbeid - kr. 150`
• Lauvsnes skole, inventar - kr.  60`
• Lauvsnes skole, ren./red.bod - kr.  30`
• PO-tunet, utenomhusarbeid - kr.150`

Følgende prosjekter er avsluttet og det skal fremlegges sluttregnskap:

• Lauvsneshaugen boligfelt (600’ – rest 570’)
• Vik kirke (egen sak – 09) – (rest 167’)
• Lauvsnes skole



• Miljøbygget/ENØK (NAV)
• PO-tunet – Tak
• Bibliotek
• Flerbrukshall

Vurdering

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2010 er i utgangspunktet skjørt. Svært mange av 
innsparingstiltakene må det jobbes videre med våren 2010 med formål å endre både struktur og 
nivå på tjenestene. Her må det kjøres prosesser som tilfredsstiller sentrale og demokratiske krav 
i henhold til retningslinjer, forskrifter og lov. Mange av endringene kan heller ikke settes ut i 
livet før neste barnehage- og skoleår som starter høsten 2010.
Erkjennelse som ligger i bunn, er at antall ansatte/antall årsverk må ned for å kunne oppnå et 
økonomisk bærekraftig nivå i kommunens økonomi.

Det er ut fra dette budsjettert med at en på en rekke tiltak kun oppnår halvårsvirkning (og knapt 
nok det) i 2010. Med en videreføring av disse tiltak i 2011 vil en ytterligere oppnå en senking av 
kostnadsnivået i 2011 på ca kr. 1.mill på grunn av helårsvirkningen.

Kommunens inntekter avhenger i stor grad av statens rammeoverføringer, samt inntekter på 
skatt og inntektsutjevning. Dette avhenger igjen, ikke minst, av folketallsutviklingen.
Videre er det viktig å legge merke til de politiske signaler, som stadig blir tydeligere, med 
hensyn til at en forventer en generell innstramming også i kommuneøkonomien de kommende 
år.
Vi skal også ”huske på” at vår kommune også i 2010 vil bli tilgodesett med et ”ekstraordinært 
skjønnstilskudd” fra fylkesmannen på kr. 1,67 mill. Dette er i utgangspunktet et ett-års tiltak for 
2010.
Fra og med 2011 arbeides det nå med å endre kriteriene for utmåling av rammetilskudd i 
kommunene. Et av signalene her er at det vil skje en omfordeling mellom kommunene som ikke 
er til distriktskommunenes fordel.
Alt dette tilsier at vi i de nærmeste år fortsatt må påregne en inntektsnedgang, og at planlagte 
innsparingstiltak for 2010 ikke er tilstrekkelig m.h.t. å ballansere kostnadssiden ned til et stabilt 
framtidig nivå.

Foreliggende forslag til driftsbudsjett legger opp til en avdragsutsettelse på nedbetaling av 
lånegjelda på i alt kr. 600.000,-. Dette er nødvendig for å kunne avsette en liten buffer (kr. 
474.000) i tilfelle uforutsette forhold. Her vil rådmannen spesielt påpeke usikkerheten m.h.t. 
fastsettelsen at nivå på de frie inntektene; rammetilskudd, skatt og inntektsutjevning. Grunnet 
befolkningsutviklingen i løpet av 2009 synes inntektsnivået å være noe høyt kalkulert.
Legger en til grunn et folketall på 1100 innbyggere pr 31.12.09, gir dette en svikt i de frie 
inntelter på ca. kr 700.000 i forhold til det som er lagt inn i budsjettet. Imidlertid bør vi også i 
2010 forvente en noe forhøyet skjønnsmiddeltildeling fra Fylkesmannen, med utgangspunkt i 
samme begrunnelse som ble benyttet i inneværende år. (Dette utløste et ekstratilskudd på kr. 
500.000 i 2009 – ”kriseskjønnsmidler”).

Foreslåtte avdragsutsettelse på kr. 600.000 bidrar til at ”handlingsregelen” m.h.t. at ikke 
lånegjelden skal øke, jfr. vedtatt økonomiplanen, ryker med ca. kr. 500.000. En kan imidlertid 
forsvare dette gjennom at investeringene på Trygdheim og Brøndbo også vil allokere økte 
leieinntekter.



Foreliggende budsjettforslag har tatt inn over seg utfordringen med at det blir færre barn og 
unge, samtidig med at andelen antall eldre og pleietrengende øker. Med dette som utgangspunkt, 
ser en ut fra overforstående oppstilling at det er helse- og omsorgssektoren som har størst positiv 
endring i sine økonomiske rammer.

Rådmannen er ikke bekvem med foreliggende budsjettforslag som fremlegges for 
formannskapet m.h.t. økonomisk nivå på foreslåtte kostnadsreduksjoner, selv om det fremmes 
tiltak som totalt utgjør kr. 2,7 mill i reduksjoner eksklusiv foreslåtte avdragsutsettelse i forhold 
til aktivitetsnivå i 2009.
Innsparingsforslagene er imidlertid delvis omfattende, og vil kreve betydelige ressurser våren 
2010 for å kunne innfases, samtidig med at de i 2011 vil kunne gi en helårsvirkning med en total 
innsparingseffekt på ca. 1. mill kr. i tillegg. Ut fra dette konkluderes det med at nivået kan 
forsvares.

Ut fra ulike forhold som tidligere er angitt, må vi forvente at tilsvarende kostnadsreduksjoner 
også må gjennomføres i forbindelse med budsjettbehandlingen 2011. Dette under forutsetning 
av at ikke kommunestyret fatter vedtak som kan bidra til å øke inntekstnivået.

En vil imidlertid sterkt anbefale at ikke den totale kostnadsside økes i den forestående politiske 
budsjettbehandling, uten at en samtidig kan øke inntektsside minimum tilsvarende. Evt. 
nye/ytterligere innsparingsforslag anbefales konsekvent brukt til å styrke balansen i budsjettet.

Rådmannens innsparingsforslag/budsjettet tekstdel vil bli fremlagt under forestående 
formannskapsmøte. Umiddelbart etter at formannskapet har kommet med sin innstilling til 
kommunestyret, vil budsjettets tekstdel med årsplan og talldel redigeres i samsvar med 
formannskapet innstilling og legges ut til offentlig ettersyn.

I formannskapets innstilling til kommunestyret må også følgende pliktige vedtak m.h.t.
innføring av eiendomsskatt på verk og bruk medtas:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, samt vedtak i kommunestyre sak 27/09, innføres i 
2010 eiendomsskatt på verk og bruk.
Eiendomsskattesatsen er to promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer, dvs. 1.4 og 1.10 hvert år. Ved taksering og 
utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter, vedtatt i kommunestyre sak 
49/09. Sakkyndig takstnemnd og sakkyndig ankenemnd ble også valgt i samme sak.

Rune Strøm
Rådmann


