
Budsjett og årsplan 2021 for Flatanger kommune 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vedtatt i møte den 1.12.20, sak 96/20: 

 

Årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune 2021 vedtas i samsvar med rådmannens 

arbeidsutkast av 24.11.20 og i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oversikter drift, 

herunder tilhørende mål og premisser for bevilgningene med følgende endringer:  

 
Driftsbudsjettet:  

Ekstratiltak kultur, tilskuddsportal innføres som 2 årig prøveordning, dekkes med årlig kostnad kr 18 

000,-. (Salderes på hovedansvar 9 med bruk av disp.fond særlige formål, avsatt ramme fra 

havbruksfondsmidler) Det utarbeides plan for informasjon og bruk av portalen, ordningen evalueres. 

 

Tiltak 2, NMT økt bemanning vann og avløp VAR område. Det opprettes ikke ny 100 % fast stilling.  

Plandokumenter for kommunalt vannverk gjennomføres ved innleie/ kjøp av tjeneste i en 

oppstartfase. Daglig drift av Utvorda , Jøssund og Sørnesset vannverk, nå Flatanger kommunale 

vannverk gjennomføres med kjøp timeverk fra lokale næringsdrivende, eller lokalt  deltidsansatte, 

innenfor en kostnadsramme som står i forhold til omfanget av det enkelte vannverk. Kostnadene 

belastes VAR området. 

 

Nytt tiltak NMT.  Mulighetsstudie Lauvsnes sentrum, ettårstiltak kr 250 000,-. (Salderes på 

hovedansvar 9 med bruk av disp.fond særlige formål, avsatt ramme fra havbruksfondsmidler.) 

 

Generell drift. Kosthold og kostholdsrådgivning innenfor både oppvekst og omsorg. Riktig kosthold er 

viktig for alle. Ved utlysning og nyansettelser innen kjøkken og kosthold ønsker formannskapet en 

kostholdsplan, med mulighet for faglig rådgivning og fokus på sunt og godt kosthold til alle våre 

enheter innen barnehage, skole, pleie og omsorg. 

 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for 

skatteåret 2021: 

- Faste eiendommer i hele kommunen, jfr § 3 bokstav a. 

- Det skrives ut skatt på særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og  

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når de tidligere verk og bruk skal 

takseres og regnes som næringseiendom fra og med 2019. Det særskilte 

skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og 

skattegrunnlaget i 2018. Det særskilte skattegrunnlaget skal i 2021 være redusert med 

tre syvendedeler (jf. Overgangsregel til §§3 og 4 første ledd, første pkt.) Skattesatsen 

på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille. 

 

Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 7,0 promille. 

For bolig- og fritidseiendommer settes satsen til 4,0 promille 

 

Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet. 

I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, fritas bygning av historisk verdi for 

eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter 



eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever 

fritaket. Andre eiendommer som hadde fritak fra 2012 til 2020 har også fritak i 2021. 

 

Evt. andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad. 

 

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan 

skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatt, så fremt det ikke er klaget på samme 

grunnlag før. 

 

Investeringsbudsjettet for 2021, vedtas i samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 24.11.20 

og i samsvar med vedlagte skjema for økonomisk oppstilling investeringer, herunder 

tilhørende mål og premisser for bevilgningen med følgende endringer: 

 
0428 Trafikksikkerhetstiltak, Plan + Skilting. Reduksjon kr 150 000,-. Ny ramme kr 100 000,- 

Plan legges til drift NMT og gjennomføres i egen regi. Skilting gjennomføres som følge av 

plan. 

 

0443 Miljøbygget.  Reduksjon kr 300 000,- . Ny ramme kr 1.200 000,- 

De enkelte områder synligjøres med egne kostnadskalkyler. Adgangskontroll tas ut. 

 

0451 Skjelde bru, rehabiliteres.  Reduksjon kr 1.125 000,- Ny ramme kr 625 000,- 

Brua rehabiliteres med bruk av materialer av tilnærmet samme type som eksisterende bru, 

nye bjelker, nytt dekke og rekkverk, og rep av tilstøtende rekkverk. 

 

4234 Vedvikveien.  Reduksjon kr 300 000,-. Ny ramme  kr 0,- 

Det framlegges plan for tiltaket, fremmes som ny sak. 

 

4513 El-ladestasjon.  Økning kr 350 000,-. Ny ramme kr 500 000,- 

Det opprettes ladestasjoner for bruk både for egne biler og for ekstern lading via App eller 

kortløsning, etter nærmere plan, ved kommunale bygg. 

 

Nytt tiltak. Igangsetting/ forberedelse av Utvorda boligfelt.  Økning/ Ny ramme kr . 1.000 000,-  

Tiltaket omfatter fjerning av høyspentlinjer og framføring av vei og avløp. 

 

Endringer salderes med i alt kr. 525.000 i redusert bruk av investeringsfond. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

 

Vedlegg: Rådmannens arbeidsutkast til budsjett og årsplan 2021 av 24.11.20 


