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Vedtak: Innstilling til kommunestyret  

Tana kommunes årsbudsjett for 2013 med konsekvensjustert budsjett, innarbeidede tiltak i  

budsjettforslaget (kap. 3) og nettorammer for resultatenheter i kap 3.1 vedtas med et  

mindreforbruk på kr 2 351 156,- . Følgende forutsetninger legges til grunn:  

 

1. Investeringsbudsjett (kap 4) kr 61 596 500,- inklusive momskompensasjon. Bevilgninger til 

nybygg/nyanlegg og nyanskaffelser gjøres overførbare. Til finansiering av tiltakene i 

investeringsbudsjettet i 2012 søkes opptatt lån på til sammen inntil kr 52 288 660,-. Ubrukte 

lånemidler ved årets slutt reduserer lånets størrelse. Lånenes avdragstid fastsettes til en 

gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.  

 

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2013 skal være lovens maksimalsatser.  

 

3. Kommunale avgifter og priser på kommunale tjenester økes slik:  

- Gebyrer for plan-, delings og byggesaker i henhold til eget gebyrregulativ.  

- Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres etter faktisk endring. 

- Andre gebyrer: Økes med 3 % (økning)  

- Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger.  

 

4. Ordførers godtgjørelse fastsettes til kr 624 858,- fra 1. jan 2013. Dette utgjør 77 % av  

stortingsrepresentantenes faste årlige godtgjørelse kr 811 505.  

 

5. Eiendomsskatt.  

5.1 Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomskatteloven §§ 2 og 3. 

5.2 I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2013 utskriving av  

eiendomsskatt i hele kommunen.  

5.3 Eiendomsskattesatsen er 2,0 promille.  

5.4 For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til  

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 300 000 kroner av takstverdi.  

5.5 Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter  

eiendomsskattelovens § 11 annet ledd fremgår av KST-sak 87/2009 og 4/2010  

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013). 

5.6 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte  

skattevedtekter, jf KST-sak 7/2008.  

5.7  Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de 

kommunale  

gebyrene.  

5.8 I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk 

verdi  

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

etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller 

opphever fritaket.  



I tillegg er følgende kategorier bygg fritatt for eiendomsskatt:  

- Barnehager og skolebygninger  

- Museer og kunstgalleri  

- Idrettsbygninger og helsestudio  

- Kulturhus  

- Bygning for religiøse aktiviteter  

- Helsebygninger  

- Fengsels og beredskapsbygning  

- Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter  

 
 

6. Tana kommunes bruk av tospråklighetsmidler avgjøres av oppvekst- og kulturutvalget.  

 

7.  Budsjett for kontroll og tilsynsordning for Tana kommune vedtas med følgende rammer.  

- Det samlede forslaget er som følger:  

- Kontrollutvalgets utgifter 83 780  

- Sekretariat Betaling til IS 105 318  

- Revisjonen Betaling til IKS 498 648  

- Totalt Kontrollutvalgets ramme 687 746  

 

8. Tana kommune tar opp lån til videre utlån, startlån med kr 1 500 000.  

 

9. Oppvekst og kulturutvalget må videreføre arbeidet med å vurdere en endret skolestruktur og 

legge frem en innstilling for kommunestyret i løpet av 2013. 

 

10. Rådmannen bes i løpet av 2013 ferdigstille reguleringsplanen for nytt industriområde slik at 

infrastruktur kan opparbeides og gjøres tilgjengelig for næringslivet i 2014. 

 

 

Økonomiplanvedtak:  
Tana kommunes økonomiplan for 2013-16 med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per  

resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:  

 

2013 2014 2015 2016 

Ny Netto driftsresultat 2351156 872867 624729 402116 

     Mer optimistisk rentenivå 650000 1000000 600000 600000 

Fortsatt 2 promille eiendomsskatt -372900 -372900 -372900 -372900 

Økt bunnfradrag eiendomsskatt -324000 -324000 -324000 -324000 

 

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 som helhet vedtas. 


