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Økonomiplan 2020-2023. Årsbudsjett 2020 
 

 
Formannskap 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 12.11.2019 sak 23/19 
 

Møtebehandling 
Jan Karstein Schjølberg framla forslag til nytt tiltak i investeringsbudsjett, grunnkjøp på Heggem 
boligfelt økes med kr.300.000,- Økningen finansieres med salg av boligtomter. 
 
Jon Hals og Jan Karstein Schjølberg framla forslag om økning i eksisterende tiltak i 
investeringsbudsjettet. 
Grunnkjøp Nåstad økes med kr. 500.000,- til kr. 1.000.000,- Økningen finansieres ved bruk av 
tidligere års ubrukte lånemidler 
 
Knut Sjømæling fremmet et tilleggs punkt til rådmannens innstilling. 
Formannskapet ønsker å se nærmere på utviklinga i skolene, og ber at det fremmes sak tidlig i 
2020 med målrettede tiltak for å heve kvaliteten i skolene. 
 
Votering 
Det ble først stemt over rådmannens forslag til vedtak 
Forslaget fikk 4 stemmer, Jon Hals stemte imot. 
 
Deretter ble det stemt over Jan Karstein Schjølberg sitt forslag. 
Forslaget ble enstemmig 
 
Deretter ble det stemt over Jon Hals og Jan Karstein Schjølberg sitt forslaget. 
Forslaget ble enstemmig 
 
Deretter ble det stemt over Knut Sjømæling sitt tilleggs forslag. 
Forslaget ble enstemmig. 
 
Deretter ble det stemt over forlaget om å legge ut budsjettet ut på høring. 
Forslaget ble enstemmig 
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Formannskapets vedtak 
 

Kommunestyret godkjenner den framlagte handlingsplan og økonomiplan for 2020- 
2023 og årsbudsjettet for 2020, og de framlagte nettorammer av driftsbudsjettet for 
2020 fordelt på de enkelte ansvarsområder 1000-5100 med til sammen kr. 173 521 000. 
 
Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 2 og 3a utskrives det eiendomsskatt i 
Gjemnes kommune. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
tidligere vedtatte skattevedtekter. 
 
Med henvisning til eiendomsskatteloven § 13 vedtar kommunestyret at skatteøret settes 
til 5 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for «Næringseiendommer” for 2020. 
 
Med henvisning til eiendomsskatteloven § 13 vedtar kommunestyret at skatteøret settes 
til 5,00 promille av eiendomsskattetakstgrunnlaget for boliger og fritidsboliger for 2020. 
 
Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer, jfr. eiendomsskatteloven § 25 for skatteåret 
2020. 
 
Kommunestyret godkjenner en samlet brutto investeringsramme for perioden 2020- 
2023 på inntil kr. 280 717 000, og en samlet låneramme for perioden på  
kr. 251 230 000. Tilskudd fra Husbanken til finansiering av nytt sykehjem på kr. 63 000 
000 forutsettes går til nedbetaling av lån i 2023. 
 
Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp lån på kr. 34 800 000 til finansiering av 
investeringsoppgaver for 2020. 
 
Avdragstid på lån stipuleres i gjennomsnitt til ca. 35 år. Rådmannen får fullmakt til å 
godkjenne lånevilkårene. 
 
Bruk av tidligere års ubrukte lånemidler på kr. 23 137 000 tas inn i finansieringen.  
 
Kommunestyret godkjenner at det blir tatt opp Startlån i Den Norske Stats Husbank på 
inntil kr. 3 000 000 til videreformidling av lån i år 2020. 
 
Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra. 
 
Kommunestyret godkjenner at kommunens handlingsregler og måltall skal være:  

 Netto driftsresultat skal være minimum 0,7 % av driftsinntektene. 

 Egenkapitalfinansieringen av ikke-rentable investeringer skal være minimum 10 

%. 

 Disposisjonsfondet skal være på minimum 30 millioner kr. eller 12,5 % av brutto 

driftsinntekter. 

 

Nytt tiltak i investeringsbudsjett, grunnkjøp på Heggem boligfelt økes med kr.300.000,- 
Økningen finansieres med salg av boligtomter. 
 
Økning i eksisterende tiltak i investeringsbudsjettet. 
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Grunnkjøp Nåstad økes med kr. 500.000,- til kr. 1.000.000,- Økningen finansieres ved 
bruk av tidligere års ubrukte lånemidler. 
 
Formannskapet ønsker å se nærmere på utviklinga i skolene, og ber at det fremmes 
sak tidlig i 2020 med målrettede tiltak for å heve kvaliteten i skolene. 
 
Budsjettet legges ut på høring. 
 

 
 


