
Behandling i Kommunestyret - 13.12.2018  
22 stemmeberettigede  
 
Peder Hanem Aasprang, Sp la fram følgende forslag fra AP, SP og MDG 
 
Budsjett 2019 med handlingsprogram 2019 – 2022 
Virksomhet Endring i driftsbudsjettet 2019 2020 2021 2022 
Heldøgstjeneste Sansehage - Vonheim  50 000    
Folkehelse og 
kultur 

Rammekutt – midler til 
sansehage 

-50 000    

Folkehelse og 
kultur  

Tilskudd ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

120 000 120 000 120 000 120 000 

a) Folkehelse og 
kultur 
(Anna 
inndekning) 

Rammekutt -Tilskudd 
ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

-30 600 -120 000 -120 000 -120 000 

Næring- plan – og 
teknisk  

Økt tilskudd næringsfondet 
Fra 200 000 til 250 000 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Næring- plan – og 
teknisk  

Rammekutt - Økt tilskudd 
næringsfondet 
Fra 200 000 til 250 000 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Politisk (Ny) Formannskapet sin 
tilleggsbevilgningskonto 

200 000    

Disposisjonsfond Formannskapet sin 
tilleggsbevilgningskonto 

-200 000    

Politisk (Ny) Fiberutbygging 500 000    
Tilskudd Økt inntekt fra 

Havbruksfondet til 
fiberutbygging 

-500 000    

Kommunale bygg 
43-19-09 (Ny) 

Vonheim – utskifting av 
gulvbelegg 

300 000    

Generelt 
rammekutt 

Rammekutt som rådmann 
fordeler ut i organisasjonen 

-300 000    

Kommunale bygg 
43-19-13 ( Ny) 

Kommunale bygg – sommer 
gartner  

130 000    

Disposisjonsfond Kommunale bygg – sommer 
gartner  

-130 000    

Kirkelig fellesråd 
(Ny) 

Økt tilskudd 200 000    

Generelt 
rammekutt 

Rammekutt som rådmann 
fordeler ut i organisasjonen 

-200 000    

Næring/plan/tekni
sk (Ny) 

Vannprøver vassdrag 75 000    

Disposisjonsfond Vannprøver vassdrag -75 000    
Kommunale bygg 
(Ny) 

Maling Kveldheim 100 000    

Disposisjonsfond Maling Kveldheim -100 000    
Oppvekstkontoret 
(Ny) 

Skolemåltid 100 000    

Disposisjonsfond Skolemåltid -100 000    



 
I rådmannens forslag: Disposisjonsfondet 2 670 000. Sum tiltak fra disposisjonsfondet = 
605 000. 
 
Disposisjonsfondet reduseres fra: 2 670 000 – 605 000  til 2 065 000. 
 Fondsmidler 2019 2020 2021 2022 
a) Ungdomsklubb 
fondsmidler 

Tilskudd ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

-89 400    

b) Fondsmidler TBU TBU   fondsmidler -68 000    
 
Virksomhet Endring i investeringsbudsjettet 2019 2020 2021 2022 
b) TBU Uteområde 132 000    
Næring/plan/teknisk Trafikktryggingspakke øke med 

1million fra 0,5 millioner til 1,5 
millioner – Trafikksikkerhetsplan 

1 000 000    

Næring/plan/teknisk Opprustning kommunale veger - 
Vegplan 

500 000    

 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber om: 

 En utredning vedrørende nattvakt i Helse og omsorg 
 En sak om kjøp eller leasing senger 

Helse og omsorgsutvalget mener budsjettramma gir mulighet for gode helsetjenester i tiden 
framover. 
 
 
Handlingsprogram – nytt resultatmål under effektmålet «Tingvoll er en foretrukken kommune 
for ungdom»: 
Kommunen arbeid aktiv for flest mulig skal flytte hjem etter endt utdanning. 
 
 
Nytt tekst punkt: 
Kommunestyret må få fremlagt to saker før budsjettbehandlingen i 2019 om investeringstiltak i 
Straumsnes kirke og om fellesrådets virksomhet.  
 
Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Anne-Kristin Løes, Ap la fram følgende forslag til endring og tillegg: 
Begrepene Effektmål og Resultatmål i kapitel: Mål for kommunestyreperioden 2016 – 2019 
erstattes med Mål og Tiltak. – vedtatt mot 8 stemmer (14 for) 
 
I Budsjettskjema Investeringer 2B skal «Flytting av Trøa» endres til «Habiliteringsboliger» - 
enstemmig vedtatt 
  
Nye resultatmål (eventuelt tiltak) for Helse og omsorg: 
- Oppgradering av senger på sjukeheim 
- Økologisk mat på institusjonskjøkken tilsvarende Debios sølvmerke. 
Vedtatt mot 4 stemmer (18 for) 
 
_____________________________________________________________________________ 



 
Audun Sæbø, Krf la fram følende forslag til tillegg: 
Kommunestyret ber rådmannen utrede eit alternativ der habiliteringsboligane blir bygd som eit 
burettslag. 
 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
____________________________________________________________________________ 
 
Stig Fjeldset, Frp la fram følgende forslag til tillegg på vegne av Høyre og Frp 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en sak om bunnfradrag vedr. utregning av 
eiendomsskatt på private boliger i god tid før budsjettprosessen i 2019. 
 
Det ble stemt over forslaget som ble vedtatt mot en stemme. 
 
____________________________________________________________________________ 
Hanne Boksasp Bryn, Sp la fram følgende forslag til endring: 
Straumsnes barne- og ungdomsskole. 
Redusert lærerressurs – sammenslåing av klasser fra høsten 2019, unntatt basisfagene norsk og 
matte. 
 
Budsjett 2019 Økonomiplan 2020 
140 600,50 337 440,50 
(281 201) (674 881) 
 
Dekkes inn under egne rammer. 
_____________________________________________________________________________ 
Det ble stemt over forslaget, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med vedtatte tillegg, som ble vedtatt mot en stemme. 
 
 
 
 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram, økonomiplan 2019–2022 og årsbudsjett for 
2019 med netto rammebeløp for de ulike virksomhetene, og tiltak i 
handlingsprogrammet gjennom Budsjettskjema 1A og Budsjettskjema 1B. 

2. Kommunen sitt årsbudsjett for 2019 blir vedtatt i tråd med rådmannens innstilling. 
3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2019 blir fastsatt til 

kr 17 059 000. Kommunestyret godkjenner låneopptak til finansiering av 
investeringsprosjektene på inntil kr 16 059 000. Avdragstiden blir fastsatt i tråd med 
kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav a. 

4. Det kan bli tatt opp lån til videreformidlingslån med en ramme på kr 1 000 000 i 
Husbanken. Dette er inkludert i brutto utgiftsramme til investering. Avdragstiden blir 
fastsatt i tråd med kommuneloven § 50 nr. 7 bokstav b. 

5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtaler i 2019 om: 
a. restrukturering av låneportefølgen, det vil si adgang til å slå sammen og refinansiere 

alle lån med flytende rente for å få en mer oversiktlig låneportefølge 



b. refinansiering av kapitalmarkedslån (sertifikater og obligasjoner) som har forfall i 
2019 (se vedlegg til saken) 

c. valg av bank, løpetid og rentevalg for restruktureringer, refinansieringer og 
låneopptak i 2019 

 
Fullmaktene over forutsetter at rammene i kommunen sitt «Finans- og gjeldsreglement» 
blir fulgt, inkludert krav til kapitalbinding og rentebinding 
 

6. Rådmannen disponerer budsjettet innen vedtatt ramme på virksomhetsnivå gitt i 
budsjettskjema 1B. 

7. Skatt på inntekt og formue for forskottspliktige skatteytere blir skrevet ut på grunnlag av 
lovens maksimum for inntektsåret 2019. 

8. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyr blir fastsatt i egne politiske saker. 
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ gjelde 

for skatteåret 2019: 
a. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 
b. Den generelle eiendomsskattesatsen er 5,5 promille, bl.a. for verk og bruk og for 

næringseiendommer, jf. §11 
c. For bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av 

gardsbruk er satsen 4,75 promille, jfr. §12a 
d. For husløse grunneiendommer er satsen 4,75 promille, jfr. §12b 
e. Det er ikke botnfradrag i 2019 
f. I henhold til Eigedomsskattelova §7, blir bygninger i forhold til egen oversikt 

fritatt for eiendomsskatt i 2019 
g. Skattevedtektene vedtatt i 2015 er gjeldende også i 2019 

 
Virksomhet Endring i driftsbudsjettet 2019 2020 2021 2022 
Heldøgstjeneste Sansehage - Vonheim  50 000    
Folkehelse og 
kultur 

Rammekutt – midler til 
sansehage 

-50 000    

Folkehelse og 
kultur  

Tilskudd ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

120 000 120 000 120 000 120 000 

a) Folkehelse og 
kultur 
(Anna 
inndekning) 

Rammekutt -Tilskudd 
ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

-30 600 -120 000 -120 000 -120 000 

Næring- plan – og 
teknisk  

Økt tilskudd næringsfondet 
Fra 200 000 til 250 000 

50 000 50 000 50 000 50 000 

Næring- plan – og 
teknisk  

Rammekutt - Økt tilskudd 
næringsfondet 
Fra 200 000 til 250 000 

-50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

Politisk (Ny) Formannskapet sin 
tilleggsbevilgningskonto 

200 000    

Disposisjonsfond Formannskapet sin 
tilleggsbevilgningskonto 

-200 000    

Politisk (Ny) Fiberutbygging 500 000    
Tilskudd Økt inntekt fra 

Havbruksfondet til 
fiberutbygging 

-500 000    

Kommunale bygg 
43-19-09 (Ny) 

Vonheim – utskifting av 
gulvbelegg 

300 000    



Generelt 
rammekutt 

Rammekutt som rådmann 
fordeler ut i organisasjonen 

-300 000    

Kommunale bygg 
43-19-13 ( Ny) 

Kommunale bygg – sommer 
gartner  

130 000    

Disposisjonsfond Kommunale bygg – sommer 
gartner  

-130 000    

Kirkelig fellesråd 
(Ny) 

Økt tilskudd 200 000    

Generelt 
rammekutt 

Rammekutt som rådmann 
fordeler ut i organisasjonen 

-200 000    

Næring/plan/tekni
sk (Ny) 

Vannprøver vassdrag 75 000    

Disposisjonsfond Vannprøver vassdrag -75 000    
Kommunale bygg 
(Ny) 

Maling Kveldheim 100 000    

Disposisjonsfond Maling Kveldheim -100 000    
Oppvekstkontoret 
(Ny) 

Skolemåltid 100 000    

Disposisjonsfond Skolemåltid -100 000    
 
I rådmannens forslag: Disposisjonsfondet 2 670 000. Sum tiltak fra disposisjonsfondet = 
605 000. 
 
Disposisjonsfondet reduseres fra: 2 670 000 – 605 000  til 2 065 000. 
 Fondsmidler 2019 2020 2021 2022 
a) Ungdomsklubb 
fondsmidler 

Tilskudd ungdomsklubb 
Tingvollvågen 

-89 400    

b) Fondsmidler TBU TBU   fondsmidler -68 000    
 
Virksomhet Endring i investeringsbudsjettet 2019 2020 2021 2022 
b) TBU Uteområde 132 000    
Næring/plan/teknisk Trafikktryggingspakke øke med 

1million fra 0,5 millioner til 1,5 
millioner – Trafikksikkerhetsplan 

1 000 000    

Næring/plan/teknisk Opprustning kommunale veger - 
Vegplan 

500 000    

 
 
 
Helse- og omsorgsutvalget ber om: 

 En utredning vedrørende nattvakt i Helse og omsorg 
 En sak om kjøp eller leasing senger 

Helse og omsorgsutvalget mener budsjettramma gir mulighet for gode helsetjenester i tiden 
framover. 
 
Handlingsprogram – nytt resultatmål under effektmålet «Tingvoll er en foretrukken kommune 
for ungdom»: 
Kommunen arbeid aktiv for flest mulig skal flytte hjem etter endt utdanning. 
 
 
 



Nytt tekst punkt: 
Kommunestyret må få fremlagt to saker før budsjettbehandlingen i 2019 om investeringstiltak i 
Straumsnes kirke og om fellesrådets virksomhet.  
 
Begrepene Effektmål og Resultatmål i kapitel: Mål for kommunestyreperioden 2016 – 2019 
erstattes med Mål og Tiltak. 
 
I Budsjettskjema Investeringer 2B skal «Flytting av Trøa» endres til «Habiliteringsboliger» -  
Nye resultatmål (eventuelt tiltak) for Helse og omsorg: 
- Oppgradering av senger på sjukeheim 
- Økologisk mat på institusjonskjøkken tilsvarende Debios sølvmerke. 
 
Kommunestyret ber rådmannen utrede eit alternativ der habiliteringsboligane blir bygd som eit 
burettslag. 
 
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en sak om bunnfradrag vedr. utregning av 
eiendomsskatt på private boliger i god tid før budsjettprosessen i 2019. 
 
Straumsnes barne- og ungdomsskole. 
Redusert lærerressurs – sammenslåing av klasser fra høsten 2019, unntatt basisfagene norsk og 
matte. 
 
Budsjett 2019 Økonomiplan 2020 
140 600,50 337 440,50 
(281 201) (674 881) 
 
Dekkes inn under egne rammer. 
 
 
 


