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Budsjett og økonomiplan 2018-2021 
 
Saksprotokoll i Formannskap - 29.11.2017  
Behandling: 
Forslag fremmet av Øystein Skallebø (AP) på vegne av AP, KP, KRF, og SV.  
Forslag fremmet av Reidar Mæland (H) på vegne av Høyre. 
Forslag fremmet av Arne Nilssen (FRP) på vegne av FRP. 
 
Forslagene lagt frem i egne dokument i møtet.  
 
Vedtak: 
Votering: 
- Rådmannens forslag støttet av 1 stemme 
- AP, KP, KRF, og SVs forslag støttet av 4 stemmer 
- FRPs forslag støttet av 1 stemme 
- Høyres forslag støttet av 1 stemme 
 

Rådmannens innstilling 
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 eiendomstyper. 

 
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 

 
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 

 
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg. Terminer for utskriving blir 
slik: 

Februar 1. Kvartal 
April 2. Kvartal 
August 3. Kvartal 
Oktober 4. Kvartal 

Arkivsaknr: 2017/294 -6 

Arkiv: 150 

Saksbehandler: Espen Li 

Dato: 21.11.2017 
 



 
1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

 
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak. 

 
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20 millioner i 
2018. 

 

2. Investering/finansiering 
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B 

 
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 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling. 

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

 
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere denne 
myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene kan 
videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder. 



Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av 
året, fortrinnsvis i juni og oktober. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å 
få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens. 

 
For investeringene skal rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, 
fortrinnsvis i november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret. 

 
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av 
vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og 
investeringsprosjekter. 

 
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på 
oppbygging av buffer for framtida. 

 
 

Saksopplysninger 
 
 

Vurdering 
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