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_

Fra møtet i kommunestyret den 13.12.2018, sak nr.: 47/18.
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
1.1 Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
Marginavsetning skatt settes til 12,0 %.
1.2 For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen,
jfr.eigedomsskattelova § 2 og § 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for
skatteåret 2019 er 7 promille, jfr.eigedomsskattelova § 11 første ledd.
Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2019 er
5,5 promille, jmf. Eigedomsskattelova § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til
grunn for fritidsboliger.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra de tidligere verk/bruk redusert med
èn sjuendedel i 2019 (overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
1.3 I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende
eiendommer fra eiendomsskatt i 2019 (det vises til vedlagte liste):
 Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag,
 skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv.
 Grendahus, bedehus mv.
 Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver.
 Fylkeskommunale veier o.l
I medhold av eigedomsskattelova § 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er
fredet i henhold til kulturminneloven §§ 4 og 15, for eiendomsskatt i 2019. Det vises til
vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet
av 2019, kan først fritas for eiendomsskatt i 2020.
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Folldal kommune
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen «Vedtekter for
eiendomsskatt i Folldal kommune» vedtatt i kommunestyret 17.09.2015. Dette jf
eiendomsskatteloven § 10.
Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6.,
1.9. og 1.11.
1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall:
Årsbudsj.
(Tall i 1000 kr)

2019

Skatt på inntekt og formue

31 876 000

Inntekstutjevning

11 922 000

Rammetilskudd

69 381 000

Eiendomsskatt

4 755 000

Konsesjonskraft

2 000 000

Andre frie inntekter
Premieavvik
Avskrivninger
Sum frie inntekter
Netto rente og avdragsutgifter

380 000
4 032 000
7 300 000
131 646 000
10 227 000

Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner

121 419 000

Fordelt til netto driftsrammer

119 020 000

Inndekning av tidligere underskudd
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. investering

0
2 399 000
0

Balanse

1.5 Budsjettet vedtas på overordnet nivå pr enhet:
Tall i 1000 kr

Årsbudsjett 2019

Rådmann

14 379 009

Skole

20 123 816

Barnehage

8 143 463

HRO

45 679 273

NAV

2 839 203

Service og kultur

9 330 380

TLU
Avskrivninger
Fordelt driftsramme

11 224 856
7 300 000
119 020 000

Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet
(arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så
oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme
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for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret.
Driftsstøtte fra kommunen
Stiftelsen Folldal Gruver – til formidling: 150 000 – utbetaling av tilskudd skjer etter aksept av
Folldal kommunes foreslåtte styrerepresentant som styremedlem i Stiftelsen Folldal Gruver i
løpet av 1. halvår 2019.
Todagers tilbud i barnehagen tas ut.
Utredning av utlånsordning av idretts- og fritidsutstyr.
1.6 Endring stillinger:
Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i
budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4
Stillingene på kjøkken (20%) og hukommelsesteam (20%) tas inn igjen fra januar.
1.7 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlagt samlet oversikt på priser og
gebyrer.
Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2019 med følgende
betalingsfrister; 1.april, 1.juni, 1.september og 1.november.
1.8 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift
følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen
senere år.
1.9 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeid
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeid i kommunen jf. vedlegg 7
godkjennes.
2 Investering/finansiering
2.1. Investeringer vedtas i henhold til liste i hoveddokumentet side 48 med en bruttoramme på
kr 11 380 000,Følgende endringer fra hoveddokumentet legges til.
Oppvaskmaskiner i omsorgsboliger flyttes til 2019.
Prosjekteringskostnader ombygging/tilbygg FBSS kr 300 000,Gatelys kr 600 000,Finansiering:
Mva. komp
Tilskudd
Fra drift
Låneopptak

1 650 000,200 000,580 000,9 700 000,-.

3. Diverse
3.1 Fullmakter
Administrasjon får fullmakt til å budsjett justere lønn for lokale forhandlinger 2018, kr
611 000,- til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann.
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3.2 Likviditet
Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2019 på inntil kroner 5.000.000,-.
3.3. Økonomiplan for 2020 – 2023 legges fram til behandling i første halvår 2019.
3.4 Det utarbeides retningslinjer for et kommunalt stipend til unge utøvere, 15 – 20 år, innen
idrett og kultur fra Folldal. Komite 1, helse, oppvekst og kultur, utarbeider forslag til
retningslinjer som legges fram som egen sak for kommunestyret.
3.5 Det utredes økonomisk bistand knyttet til barnetrygden. Sak legges frem i kommunestyret.
3.6 Kommunestyret ønsker utredet ny 75 % stilling kokk ved kjøkkenet ved FBSS. Enheten
HRO bes utrede fordeler og ulemper, konsekvenser ved at dette utredes innenfor eksisterende
rammer. Sak legges fram for kommunestyret på førstkommende kommunestyret.
4. Økonomiplan
Tiltaket i punkt 15 i hoveddokumentet ang. Folldal Vekst tas ut av tabellen. Økonomiplanen
2019 – 2022 vedtas med endringer framkommet i saken.
Videreføre sommerjobb for ungdom også i 2021. Rammen endres med kr 140 000,Samlet budsjett med endringer som er vedtatt ble enstemmig vedtatt.

Med hilsen
Torill Tjeldnes
rådmann

Elise Streitlien Borkhus
servicekonsulent

Dette er et elektronisk godkjent dokument og sendes ut uten signatur.
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