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Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 

 

Vedlegg 

1 Budsjett 2018 - rådmannens forslag 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

1. Tana kommunes årsbudsjett for kommende budsjettår med konsekvensjustert budsjett, 

innarbeidede tiltak i budsjettforslaget og nettorammer for resultatenheter i kap 3, vedtas med et 

mindreforbruk på 2 877 779. Nedenfor nevnte forutsetninger legges til grunn.  

2. Investeringsbudsjettet vedtas med en ramme på kr 61 671 770 eksklusiv momskompensasjon. 

Til finansiering av tiltakene i investeringsbudsjettet søkes opptatt lån på til sammen kr 49 691 

770. Lånets avdragstid fastsettes til en gjennomsnittlig vektet avdragstid på 30 år.  

3. Det kommunale skatteøret og formueskatten for budsjettåret skal være lovens maksimalsatser.  

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

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

4.2. Gebyrer for betalingssatser for pleie- og omsorgstjenester ihht eget gebyrregulativ.  

4.3. Gebyrer med selvkostberegning økes/eller reduseres med faktisk endring.  

4.4. Andre gebyrer: Økes med 3 % med mindre annet er sagt.  

4.5. Tana kommunale eiendomsselskap fastsetter endring i leiepriser for boliger og andre 

objekter de forvalter.  

4.6. Normerte arealer for beregning av vann- og avløpsgebyrer endres slik at boliger med 

areal på 120 m²-139 m² får et normert areal på 120 m² i stedet for 125 m². Tilsvarende 

endres normert areal for boliger på 140 m²-159 m² fra 142 m² til 140 m². 

5. Ordførers godtgjørelse fastsettes til 715 023 kroner pr år fra 1. januar i budsjettåret. Dette er 77 

% av stortingsrepresentanters faste årlige godtgjørelse på kr 928 602.  

6. Eiendomsskatt:  

6.1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er Eiendomsskatteloven §§2 og 3.  



6.2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i budsjettåret utskriving av 

eiendomsskatt i hele kommunen.  

6.3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen er 4 ‰. For bolig og fritidseiendom er 

eiendomsskattesatsen 3,25‰ jf bokstav a. 

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

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 50 000 kroner av takstverdi.  

6.5. Regler for tilordning av bunnfradrag for bolig og fritidseiendommer etter 

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

(årsbudsjett 2010/økonomiplan 2010-2013).  

6.6. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatten benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter, jf KST- sak 7/2008.  

6.7. Eiendomsskatten utskrives i fire terminer og innkreves sammen med de kommunale 

gebyrene.  

6.8. 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: 

6.9. 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.  

Bygninger for religiøse aktiviteter.  

Helsebygninger.  

Fengsels og beredskapsbygninger.  

Skogs- og utmarkskoie, gamme og fiskehytter.  

6.10. Eiendomsskattegrunnlaget økes med en kontorjustering på 8% i 2018 og 8% i 2019.  

7. Budsjett for kontroll og tilsynsordning vedtas på samme nivå som kontrollutvalget har innstilt.  

8. Rådmannen får fullmakt til å effektuere de uspesifiserte kuttetiltakene etter drøftinger med 

tillitsvalgte. 

9. Tana kommune kan ved behov ta opp startlån til videre utlån med inntil kr 2 500 000.  

10. Tana kommune kan ta opp driftskreditt på inntil kr 10 000 000 ved behov.  

11. Anløpsavgiften holdes uendret på 0,51 kr. pr. BT  

 

Økonomiplanvedtak  

Tana kommunes økonomiplan for økonomiplanperioden med tiltak i kapittel 3 og netto ramme per 

resultatenhet vedtas med et budsjettert mindreforbruk for årene:  

2018: Mindreforbruk kr 2 877 779 

2019: Mindreforbruk kr 1 549 228  

2020: Mindreforbruk kr 1 648 580 

2021: Mindreforbruk kr 3 682 925  

 



 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret skal innen årets utgang vedta kommende års budsjett og økonomiplan for 

økonomiplanperioden.  

 

Salderingsbehovet er på rundt 13,5 – 14 mill, noe som skyldes mange forhold som er nevnt i 

budsjettdokumentet. Her nevnes spesielt: 

 Reduserte frie inntekter, for eks er ikke Nord-Norgetilskuddet og 

småkommunetilskuddet prisjustert 

 Redusert utbytte fra Varanger kraft  

 Økt innslagspunkt for ressurskrevende tjenester 

 Økte renter og avdrag 

 

Kontorjustering av eiendomsskatt er innarbeidet i budsjettet og budsjettvedtaket med 8% økning 

av takstgrunnlaget. Dette kan nøytraliseres av redusert sats for eiendomsskatten. 

 

Budsjettdokumentene følger samme mal som tidligere år. Leseren må være spesielt 

oppmerksom på tabellene i kap 3 og 4 med tilhørende tiltaksrapporter. Det er der alle 

endringsforslag med budsjettvirkning er listet opp. Enkelte mindre vesentlige endringer er 

beskrevet i kap 2. Alle dokumentene er tilgjengelig fra kommunens hjemmeside. 

 

Det vises til budsjettdokumentet med tilhørende tabeller og vedlegg for detaljer og nærmere 

vurderinger. 

 

 

 


