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ÅRSBUDSJETT 2020. HANDLINGSPLAN 2020. RULLERING ØKONOMIPLAN 2020 - 2023. 

 

 

Vedlagte dokumenter: 

1. Heftet «Årsbudsjett 2020. Handlingsplan 2020. Økonomiplan 2020 – 2023.» Utdelt tidligere. 

2. Detaljhefte tallbudsjett Grong kommunen. (legges kun i dropbox) 

3. Rådmannens forslag til betalingssatser fra 1.1.2020.  

4. Vedlegg til rådmannens forslag: «Betalingssatser teknisk, landbruk og kultur». 

5. Budsjettforslag 2020 Grong menighetsråd  

 

 

 

Saksopplysninger: 
Rådmannen la 15. november 2019 fram forslag til årsbudsjett 2020, handlingsplan for 2020 og  

rullering av økonomiplan 2020 – 2023. Når det gjelder det konkrete innhold i budsjettforslaget og forslaget 

til økonomiplan vises til vedlegget. Det er også laget et sammendrag først i heftet.  

 
Årsbudsjettet fremmes i samsvar med sentrale og lokale bestemmelser.  

Rullering av økonomiplanen integreres nå i behandlingen av årsbudsjettet for 2020, og inngår i ett og  

samme hefte. Det utarbeides også et tilleggshefte som inneholder detaljert tallbudsjett for det enkelte 

rammeområde. Dette legges kun frem som vedlegg til denne saken og undergis ikke egen politisk 

behandling. Dette ut fra endringer i økonomireglementet for Grong kommune som ble vedtatt høsten 2018.  

 

Kommende års betalingssatser, samt overføring til kirke formål bygges også inn i denne saken og blir 

således ikke behandlet i egne saker.  

 

Betalingssatser; 
Rådmannens forslag til betalingssatser gjeldende for 2020 er kunngjort i Namdalsavisa og kommunens 

hjemmeside. Forslaget ligger til ettersyn ved Servicekontoret fram til kommunestyrets behandling. 

Kunngjøring av forslagene foretas bl.a. med bakgrunn i forvaltningslovens § 37, i og med at mange av 

betalingssatsene er en forskrift iht. forvaltningsloven. (Forskrift = Vedtak som gjelder rettigheter eller 

plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer.) Forvaltningsloven inneholder 

bestemmelser om forhåndsvarsling av vedtak om forskrifter.  

I kunngjøringen er bedt om at ev. merknader til forslagene sendes kommunen innen 13. desember. 

Betalingssatsene skal behandles av formannskapet 17. desember og kommunestyret 19. desember. 

 
Det vises til vedlegg 3 og 4 til saken. Rådmannens forslag til betalingssatser framgår på sidene 10-12 i 

vedlegg nr. 3, og i vedlegg 4 framgår alle detaljerte satser for vann og avløp, renovasjon, slamtømming, 

feiing/tilsyn, eierseksjonsloven, matrikkelloven, byggesaker, plansaker, kartprodukter, landbrukssaker, 
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husleie boenheter, leiesatser for Gronghallen og skolelokaler, utlånssatser for Kulturhuset Kuben med 

tilhørende funksjoner, og musikk- og kulturskolen.  

Fakturagebyr (kr 40 + mva.) for papirfakturaer foreslås videreført. 

Nytt av året er at det innføres gebyr for manglende vannmåleravlesning. Frist for avlesning for 2019 settes 

til 01.01.2020. Hvis ikke denne overholdes kreves det inn et gebyr på kr 1.000,- pluss mva. 

 

De foreslåtte betalingssatsene er innarbeidet i forslag til budsjett 2020. 

 

 

Bruk av fond fra utbytte NTE; 
Grong kommune eier 3,96 % av aksjene i NTE.  Eierkommunene har i vedtatt utbyttestrategi for selskapet 

som gjelder i 10 år etter overdragelsen. Strategien innebærer at kommunen ikke kan omgå de vedtatte 

begrensningene ved å beslutte ekstraordinært uttak av utbytte. Videre har kommunene forpliktet seg til å 

anvende utbytte etter følgende prinsipper:  
 

• Utbyttemidlene forutsettes å inngå som en del av hver enkelt kommunes virksomhet. 
De skal bare kunne benyttes til utviklingstiltak og forvaltes atskilt fra kommunens 
øvrige midler. 

• Utbyttemidlene skal i henhold til dette legges over  i kommunale/regionale 
næringsfond og/eller egne kommunale fond for samfunnsutvikling med definerte 
formål og vedtekter. 

• Forvaltningen av utbyttemidlene skal følge kommunens eget finansregelverk ihht lov 
og forskrifter, og dessuten være i samsvar med regelverk om statsstøtte og andre 
EØS-rettslige begrensninger.  

 
Målet med utbyttemodellen er å sikre selskapets finansielle behov og bidra til at lønnsomme 
investeringer kan gjennomføres. Det er videre slik at før utbytte beregnes, trekkes det fra et beløp fra 
overskuddet tilsvarende inflasjonsbasert egenkapital.  
Utbytteforventningen er på 25% slik at hele 75% går til styrking av selskapets egenkapital. Det er også 
viktig at kommunene i denne perioden ikke har anledning til å foreta kapitalnedsettelse e.l. for å ta ut 
kapital av selskapet. 
 

NTE’s driftsresultat i 2018 var på 692 mill. kroner og utbyttet var på 165 mill. kroner. Derav gikk 58 mill. 

kroner til fylkeskommunen som tilbakebetaling på lån (siste avdrag).  

 

Kommunestyret har i likhet med de andre kommunestyrene i Namdalen vedtatt at 20% av kommunenes 

utbytte skal gå til et felles Namdalsfond. I 2019 var Grong kommunes andel av utbytte kr 4.222.500,-.  
Etter overføringen til fellesfondet sitter kommunen igjen med kr  3.378.000.  I 2020  er det 
budsjettert med en andel til Grong kommune på kr 3,2 mill. etter at 20% er overført fellesfondet. 
Budsjetteringen vurderes som meget nøkternt ut fra foreliggende signaler, samt at fylkeskommunens 
andel av utbytte i 2019  (58 mill.) opphører fra 2020 .  Forutsatt samme overskudd i 2019 som 2018 
kan det forventes en økt utbetaling til kommunen på 2,3 mill. kroner og netto kr 1,8 mill.   
 
Vedrørende vedtekter for utbyttefondet fremmes det sak for formannskapet 3. desember og 
kommunestyret 19. desember. Det er naturlig at formannskap og kommunestyre behandler 
vedtektene før behandlingen av budsjettet. I vedtektene foreslås det en fordeling der 20% går til 
fellesfondet, 50% til samfunnsutviklingstiltak og 30 % til en reserveandel. Reservedelen er ment å 
være en buffer hvis utbyttet skulle reduseres vesentlig eller renteutgiftene for de prioritere utvikl. 
tiltakene stiger mer enn de forutsetninger som er lagt inn.  Videre kan kapitalen nyttes til å kjøpe 
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aksjer i selskapet eller bistå ved kapitalbehov.  Ut fra rådmannens forslag til økonomiplan vil bufferen 
være 9 mill. kroner ved utgangen av økonomiplanperioden.  
 

Fastsettelse av kurdøgnspris på institusjon mm. 
I følge forskrift av 16. desember 2011 nr. 1349 om egenandel for kommunale helse og 

omsorgstjenester, kapitel 1 skal kommunene iflg § 3 påse at egenandelene ved langtidsopphold i 

sykeheim, ikke overstiger de reelle oppholdsutgiftene. Kommunen skal årlig fastsette 

oppholdsutgiftene (kurdøgnprisen) ved den enkelte institusjon. 

Dette gjelder også for kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon som beskrevet i kapitel 

2, § 9 i samme forskrift. I forskriften gis en modell på beregning av selvkost basert på en 

gjennomsnittlig timesats inkl. sosiale utgifter og med 10% av disse kostnadene som selvkost. I noen 

andre kommuner har man i tillegg fastsatt maks antall timer hjemmetjenester pr måned som det kan 

kreves betaling for. Det er i tråd med forskriften, særlig med hensyn til at egenbetalinger ikke skal 

hindre brukerne til å dekke sine eksistensielle behov. 

Kurdøgnpris i institusjonen  

I følge veiledning for egenbetaling skal kurdøgnprisen i en institusjon beregnes ut ifra brutto 

driftsutgifter minus brutto driftsinntekter. Budsjetterte innbetalinger fra beboere samt kapitalkostnader 

skal ikke tas med. Etter som nettokostnaden svinger fra år til år så må kurdøgnprisen fastsettes årlig i 

forbindelse budsjettbehandlingen og baseres på regnskapet forrige år. Når det gjelder kommunale helse 

og omsorgstjenester utenfor institusjon skal egenandelene ikke være større enn at brukeren sitter igjen 

med tilstrekkelig økonomi for å ivareta sine personlige behov og eventuelt kunne dekke ansvaret som 

forsørger. 

 

Fastsetting av kurdøgnpris for 2019: 

 

Grunnlagstall: 

 Brutto 

utgifter 

Brutto 

inntekter 

Fradrag 

egenbetaling 

Inntekt 

minus 

egenbetaling 

Beregnings- 

grunnlag 

Ansvar 3101  42 670 000 10 558 000     7 000 000    3 558 000 39 112 000 

Ansvar 3102     1 315 000        74 000     1 241 000 

Ansvar 3103     4 533 000      970 000     3 563 000 

Sum 

grunnlag: 

    43 916 000 

 

Videre beregnes antall institusjonsdøgn pr. plass x antall plasser = Totalt antall institusjonsdøgn. 43 

plasser x 365 døgn = 15 695 institusjonsdøgn. Dette gir følgende kurdøgnpris: 43 916 000 : 15 695 = 

2 798 ,- kr Eller 83 942,- pr. mnd. 
 

Bevilgning til kirkeformål 2020; 
Kirkelovens bestemmelser innebærer at kommunale bevilgninger til den kirkelige virksomhet i kommunen 

er bevilgninger "til annen part", dvs. til foretak som ikke er en del av den kommunale virksomhet. 

Kommunens lovpålagte utgiftsforpliktelser ovenfor kirkens virksomhet er uttømmende regulert i 

kirkelovens § 15, jfr. også gravferdsloven § 3. Det følger av kirkelovens § 14 at forvaltningsansvaret for de 

midler som kommunen bevilger til den kirkelige virksomhet er tillagt kirken.  

Kirken skal fremme forslag til budsjett. Kommunestyret fatter vedtak om et tilskudd. Kirken skal vedta sitt 

eget særbudsjett.  

For enkelte av de formål som kommunen plikter å utrede økonomisk, er det inngått avtale mellom 

kommunen og kirken om kommunal tjenesteyting, pr. i dag utgjør denne kr 46.000,- og føres som et 

særtilskudd. 
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Grong menighetsråd har lagt fram budsjettforslag for 2020 hvor det er foreslått kommunalt tilskudd på kr 

2.600.000 og særtilskudd kr 46.000, samlet tilskudd på kr 2.646.000. (Særtilskudd skal posteres mot 

tilsvarende inntektspost i kommunens budsjett – ramme 1, og går således i null). Begrunnelsen fra 

menighetsrådet er som følger; 

- det trengs økning i rammetilskuddet for å dekke opp lønns- og prisvekst de siste årene.  

- det trengs økning for å kunne utføre vedlikehold på kirkene så som tårnlukene i Harran kirke, samt maling 

av øverste del av tårnhuset/tårnet og vegger på Harran kirke.  

 

Det er i budsjettforslaget lagt inn en beløp på 2.521.000,-ble for 2020, inkl. særtilskuddet på 46.000,-. Dette 

er en økning på kr 75.000,- fra 2019. 

 

 

Når det gjelder selve vedtaksprosessen for årsbudsjettet nevnes følgende:  
Om innstilling fra formannskapet:  

• Formannskapet innstiller i budsjettsaker til kommunestyret. Dette gjelder for årsbudsjettet, og for 

senere endringer i årsbudsjettet (endringer på det nivå kommunestyret har fattet sitt vedtak).  

• Administrasjonssjefens forslag kan fremmes, med formannskapets endringer, som formannskapets 

innstilling.  

• Årsbudsjettet skal utlegges til ettersyn før kommunestyrets behandling. Samtlige forslag som er 

framsatt og stemt over i formannskapet skal legges ut til offentlig ettersyn. De forslag som legges ut 

skal fremstilles samlet i ett dokument. Minstekrav til ettersyn er 14 dager. Kommunen pålegges å 

vurdere om 14 dager er nok.  

 

Om kommunestyrets budsjettvedtak:  

• Kommunestyret kan ikke delegere den grunnleggende budsjettkompetanse, dvs. å bestemme de 

økonomiske rammer for kommunens virksomhet. Kommunestyret har ansvar for kommunens totale 

økonomi. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett er bindende for underordnet organ.  

 

 

 

 

Vurdering: 

Betalingssatser; 
Vurdering og bakgrunn for forslagene framgår av vedlegg nr. 3 til saken, på sidene 1 – 9, og det vises til 

dette. 

 

Fastsettelse av kurdøgnspris på institusjon mm. 
Hensikten med er å fastsette kurdøgnpris i institusjonen, fastsette maksimal egenbetaling for 

hjemmebaserte tjenester og sette en øvre grense for hvor mange timer bistand i hjemmet som det kan 

kreves betaling for. Det ansees uproblematisk å skille mellom antall vedtatte timer bistand og antall 

timer det skal beregnes egenandel for. Et viktig prinsipp i forskrifter er at egenandelen kan ikke settes 

høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar 

som forsørger. 

 

Fastsetting av maks egenbetaling for hjemmebaserte tjenester  

Forskriften legger til grunn at selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som 

utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 prosent av timelønnen 

og sosiale utgifter. Egenbetalingen skal ikke overstige selvkost. Gjennomsnittlig årslønn for en 

helsefagarbeider er kr. 380 000 -. Timeprisen blir da 380 000/1846 timer pr år = kr 205,85. Legger 

man til sosiale utgifter blir timeprisen kr 288,-. Administrasjonstillegget på 10 % vil utgjøre kr 29,00 

og sum selvkost timepris blir kr 317,-. 
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I gjeldende vedtatte betalingssatser er maksimal egenbetaling for hjemmetjenester satt til kr 300,- pr 

time. 

 

Fastsettelse av maks antall timer hjemmebaserte tjenester som det kan kreves betaling for  

Fastsettelse av maks antall timer foreslås satt til 25 t pr måned. Basert på en gjennomsnittlig timepris 

på kr. 183,- (Gjennomsnittsprisen er gjennomsnitt av alle timepriser for hjemmetjenester) vil dette gi 

en maksimal egenbetaling på kr 4 575,- pr måned. Dette er godt innenfor den selvkost som kommunen 

har ved tjenestetilbudet og betyr at kommunen selv i gjennomsnitt bærer en utgift på kr. 134,- pr time 

for tilbudet. (Selvkost kr 317,00 – gjennomsnitt timepris kr 183,-) 

 

 

Bevilgning til kirkeformål; 
Ved utarbeidelse av Grong kommunes budsjettforslag for 2020 er det lagt inn et ordinært tilskudd på kr 

2.521.000 inkl. særtilskudd på kr 46.000. Dette er en økning på kr 75.000,- fra tilskudd 2019, og ligger 

125.000,- under det kirken søkte om for 2020. Kirken hadde ved utgangen av 2018 opparbeidet et fritt fond 

på kr 324.000,- som kan benyttes til for eksempel vedlikehold av kirkebygg. 

 

Årsbudsjett og økonomiplan; 
Betydelige endringer i inntektsforutsetningene gjør at vi går inn i en periode som på mange måter må 

karakteriseres som spesielt økonomisk utfordrende driftsmessig. Det ble tidlig i 2018 startet et 

omstillingsprosjekt der politikerne var sterkt med og definerte hvilke områder og forhold som skulle 

utredes. Enkelte av disse tiltakene er lagt inn i budsjettene, mens andre er foreslått lagt inn nå i 

kommende økonomiplanperiode. Jobben med omstilling for å oppnå balanse i budsjettene uten bruk av 

frie fond, må fortsette utover i denne økonomiplanperioden også. Det bør arbeides med å fremskynde 

omstillingstiltakene, slik at fondsbruken i perioden kan reduseres. Denne prosessen kan samordnes 

med utarbeidelse av ny samfunnsdel til kommuneplanen.  

 

At kommunens brutto inntekter reduseres med 33 millioner fra regnskap 2017 til 2023 sier sitt i 

forhold til utfordringsbildet. Herav er 24 millioner kroner relatert til tilskuddsordninger opp mot 

flyktningene.  Flyktningeområdet har avgjort bidratt til gode regnskapsresultat de senere år, noe som 

har muliggjort avsetninger til fond.   

 

Det arbeid som er startet er bare begynnelsen på en omfattende prosess, og dette arbeidet må 

intensiveres videre.  Kapittel 17 i heftet dokumenterer godt det omstillingsbehov som foreligger. 

Tallene er bygd på de forutsetninger som er lagt inn i budsjett – og økonomiplanforslag. Her er det i 

likhet med foregående år mange usikkerhetsmomenter. Det er viktig at kommunestyret også setter seg 

inn i de forutsetninger som ligger til grunn for forslaget, og stiller spørsmål om disse bør endres.  

 

Da det er lite å hente på inntektssiden, er det driftsutgiftene som må reduseres, noe som igjen medfører 

reduksjon i bemanningen fremover. Størstedelen av stillingsreduksjonen i 2020 på litt over 4 årsverk 

har sammenheng med reduksjon i bosetting av flyktninger. 

 

Driftssituasjonen fremover viser at det må til upopulære beslutninger for å få balanse i økonomien uten 

løpende tilføring av fritt disposisjonsfond. Dette forutsetter ytterligere innstramming fra 2021. Det er 

viktig at kommunestyret har et langsiktig perspektiv ved behandlingen av årsbudsjettet.  

Jeg mener økonomiplanen synliggjør godt den langsiktige økonomiske utfordring som foreligger. Fra 

2020 er det ved siden av stillingsreduksjoner foreslått å flytte voksenopplæringen til Kuben samt 

nedklassifisere noen av de kommunale vegene til private.  Kommunestyret bør vurdere iverksettelse av 

ytterligere tiltak for å redusere netto driftsutgifter.  
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Økningen i kommunale avgifter og betalingsordninger er hovedsakelig ihht prisstigningen. 

Eiendomsskatten for boliger og fritidshus er redusert til 5 promille, men ut fra ny verdivurdering 

regnes det med at eiendomsskatten så noenlunde vil ligge på samme nivå i 2020 som i 2019. Noen 

variasjonen må dog påregnes.    

 

Fra rådmannens side er det fremlagt et forslag til budsjett og økonomiplan som gjør at kommunestyret 

gis noe tid til å sette seg inn i utfordringsbildet, før det tas beslutninger om flere tiltak for å nå de 

økonomiske mål som er satt. 

 

Det vil også være en utfordring fremover  å skape forståelse hos innbyggerne for at 

rammeforutsetningene er endret, og at det vil være nødvendig å gjøre beslutninger som er av negativ 

karakter. God informasjon og måten prosessene gjennomføres på vil være viktig i det kommende 

arbeidet. 

 

Rådmannen vil fremheve følgende viktige kriterier for en god kommuneøkonomi: 

• Oppnå positive driftsmarginer 

• Ha en tilstrekkelig likviditet og dermed unngå kassakreditt. Det er herunder viktig å ha et tilstrekkelig 

likviditetsfond  i forhold til pensjonsutfordringene. 

• Ha kontroll i forhold til gjeldssituasjon  (størrelsen og sammensetningen av lånemassen, avsetninger på 

fond i gode tider og fastrentebindinger er viktige elementer her) 

• Ha løpende god økonomistyring, slik at regnskapsunderskudd unngås. 

 

Tilføringen av fritt disposisjonsfond i 2020 kan forsvares ut fra den totale fondsbeholdning, budsjettert 

forbruk av fond i 2020 på 4 mill. kr jfr forrige økonomiplan, samt forventninger om avsetning til 

fondet på 2 millioner i slutten av 2019. Men, det kan ikke poengteres nok at det fremover må arbeides 

mål- og handlingsrettet for å iverksette tiltak slik at det unngås å bruke disposisjonsfondet for å få 

balansert driftsbudsjettet.  

 

Ut fra kommunens gjeldssituasjon med høye kapitalutgifter, er det viktig å ha fokus på nivået på nye 

låneopptak. Da særlig de låneopptak som netto medfører økte budsjettbelastninger. Vedr. utvikling av 

lånegjelda og den del av låneopptakene som gir netto ny budsjettbelastning vises til oversikten i heftet. 

Med de forutsetninger som er lagt til grunn blir utviklingen positiv.    

 

Det er stor offensivitet i forslaget til investeringstiltak i perioden. Som det fremgår er de tiltak som er 

lagt inn, tiltak som har vært på behovslista lenge.  Dette er tiltak som har stor virkning for 

lokalsamfunnet å få gjennomført. At kommunen er blitt medeier i NTE, og dermed får og forventer å 

få årlig utbytte fra selskapet, gjør at det åpner seg nye muligheter for gjennomføring av noen av disse 

utviklingsprosjektene. Utbyttemidlene vil gå inn på et bundet fond som kan nyttes til utviklingstiltak. I 

forslaget til budsjett og økonomiplan er følgende utviklingsprosjekter lagt inn og da relatert opp mot 

utbyttemidlene: 

• Bredbåndsutbygging i Harran 

• Svømmebasseng 

• Klargjøring av næringsområder – Grong Næringspark 

• Stedsutviklingstiltak Grong sentrum 

• Helsefløy – Grong helse- og omsorgstun  

 

I tillegg til disse prosjektene er også flere andre investeringstiltak lagt inn i 4- årsperioden som f.eks 

utbygging av vannanlegget på Bjørgan, utbygging av brannstasjon, nytt kunstgress, utvikling av 

museet og restaurering av gym-bygg Harran. 

 

Tiltakene er fordelt i perioden slik at kommunestyret ikke binder seg opp i 2020. Løpende kan det 

gjøres endringer. Dette har vært en viktig forutsetning i arbeidet med forslaget.   
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Slik bruken av utbyttefondet fra NTE er lagt opp, er det viktig å være klar over risikobildet og 

konsekvensene. Det vil i forslaget til vedtekter for fondet bli foreslått en handlingsregel for å ivareta 

dette forholdet. Forslaget medfører å holde av en andel av det årlige utbytte på 30% til risikokapital.   

 

I likhet med investeringsbudsjettet er også handlingsplanen meget offensiv. Forslaget til handlingsplan 

for 2020 inneholder en rekke utviklingstiltak og vil bli krevende å gjennomføre i en periode med nytt 

kommunestyre og ny kommunedirektør (rådmann).  

 

Det har vært lagt ned mye arbeid i dette budsjettet og økonomiplanen for å finne balansen i forhold til;  

• de løpende driftsutgifter 

• bruken av fondsmidler 

• nivået på investeringer og fordelingen av disse i perioden 

• nivået på nye låneopptak og rente – og avdragsbelastningen av disse  

• hvilke utviklingstiltak som skal foreslås i handlingsplanen for 2020 

 

Gjennomføring av de tiltak som ligger inne i budsjett og økonomiplan vil medføre stor aktivitet i 

kommunen de neste 4 år. Når det i tillegg medtas de store utbygginger som skjer i Harran med 

byggingen av kraftverk i Fiskumfoss og Fjerdingelva, vil dette kunne bli en helt spesiell periode 

utbyggingsmessig sett. Det er ikke tvil om at alle disse prosjekter vil ha betydning og ringvirkninger i 

kommunen og området rundt. Dette både i utbyggingsperioden ,men også når prosjektene er ferdig. 

Det gjelder dog å ta de muligheter som vil komme. Dette gjelder ikke minst for kommunens 

næringsliv. Utnyttingen av steinmassene fra Fiskumfoss-utbyggingen er bare ett eksempel i denne 

sammenheng.  

 
Selv om det vil være store utfordringer i kommende periode for å bringe den løpende drift i balanse uten å nytte 

fritt disposisjonsfond, vil den store aktiviteten være med å gi framtidsoptimisme.  Det gjelder her som nevnt å ta 

mulighetene og utnytte potensialet som foreligger. I denne sammenheng vil jeg spesielt nevne Bjørgan – Heia 

området. Med en samling av alle aktørene og en god helhetlig handlingsplan i bunnen, mener jeg det vil være 

mulig å videreutvikle det området i stor grad. Mye er på gang, men her må det inn bedre struktur, organisering 

og gjennomføringskraft. I dette arbeidet må også kommunen bidra, og forutsetningene for dette er nok bedre 

enn de har vært de senere år. 

 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar handlingsplan 2020, økonomiplan 2020-2023 og årsbudsjett 2020, med 

følgende obligatoriske budsjettskjema:  

 

Bevilgningsoversikt drift; 
Beskrivelse Regnskap 

2018 
Budsjett  

2019 
Budsjett 

2020 
Budsjett 

2021 
Budsjett  

2022 
Budsjett  

2023 

Rammetilskudd -103 239 052 -105 685 000 -107 081 000 -107 081 000 -107 081 000 -107 081 000 

Inntekts- og formuesskatt -56 205 379 -54 806 000 -58 824 000 -58 824 000 -58 824 000 -58 824 000 

Eiendomsskatt -11 583 892 -12 462 000 -13 390 000 -13 390 000 -13 390 000 -14 390 000 

Andre generelle driftsinntekter -40 159 528 -33 037 000 -26 259 000 -24 388 000 -20 479 000 -19 904 000 

SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER -211 187 851 -205 990 000 -205 554 000 -203 683 000 -199 774 000 -200 199 000 

Sum bevilgninger drift, netto 184 385 066 188 941 000 191 779 000 185 501 000 184 703 000 181 455 000 

Avskrivninger 21 071 248 16 485 000 22 505 000 22 414 000 22 341 000 22 230 000 

SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER 205 456 314 205 426 000 214 284 000 207 915 000 207 044 000 203 685 000 

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -5 731 537 -564 000 8 730 000 4 232 000 7 270 000 3 486 000 

Renteinntekter -851 914 -860 000 -869 000 -869 000 -869 000 -869 000 

Utbytter -691 100 0 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 



Arkivsak: 19/7712 

ÅRSBUDSJETT 2020. HANDLINGSPLAN 2020. RULLERING ØKONOMIPLAN 2020 - 2023. 

 Side 8 av 15 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0 

Renteutgifter 7 087 441 7 343 000 8 698 000 8 851 000 9 146 000 8 849 000 

Avdrag på lån 14 674 191 15 949 000 16 171 000 16 745 000 17 469 000 17 623 000 

NETTO FINANSUTGIFTER 20 218 618 22 432 000 20 000 000 20 727 000 21 746 000 21 603 000 

Motpost avskrivninger -21 071 248 -16 485 000 -22 505 000 -22 414 000 -22 341 000 -22 230 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT -6 584 167 5 383 000 6 225 000 2 545 000 6 675 000 2 859 000 

Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat: 

0           

Bruk av tidligere års mindreforbruk -6 214 929 -9 913 000     

Overføring til investering 958 000 1 056 000 883 000 883 000 883 000 883 000 

Netto avsetninger til eller bruk av bunden fond 1 056 184 432 000 494 000 333 000 90 000 226 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

871 829 3 042 000 -7 601 000 -3 761 000 -7 649 000 -3 968 000 

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0         

SUM DISPONERING ELLER DEKNING AV 
NETTO DRIFTSRESULTAT 

2 886 013 4 530 000 -6 224 000 -2 545 000 -6 676 000 -2 859 000 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE 
ÅR(2018 mindrforbruk) 

-9 913 083            

 

 

Detaljert oppstilling pkt 6. i bevilgningsoversikt drift; 
  Regnskap  

2018 
Budsjett 

2019 
Budsjett  

2020 
Budsjett  

2021 
Budsjett  

2022 
Budsjett 

 2023 

Sum bevilgninger drift, netto 184 385 072 188 941 000 191 778 000 185 501 000 184 703 000 181 455 000 

              

1 Administrasjon og 
fellesutgifter 

11 246 092 11 763 000 11 428 000 11 358 000 11 228 000 11 228 000 

Netto avsetning/bruk frie fond 
      

Netto avsetning/bruk bunden fond 
 

-60 000 -90 000 
   

Rammeområdets nettoutgifter 11 246 092 11 703 000 11 338 000 11 358 000 11 228 000 11 228 000 

  
      

2 Oppvekst og familie 66 600 847 79 287 000 83 253 000 80 648 000 80 561 000 79 061 000 

Netto avsetning/bruk frie fond 
      

Netto avsetning/bruk bunden fond -56 046 -57 000 -77 000 -77 000 -77 000 -77 000 

Rammeområdets nettoutgifter 66 544 801 79 230 000 83 176 000 80 571 000 80 484 000 78 984 000 

  
      

3 Helse og omsorg 91 526 591 79 676 000 82 391 000 79 756 000 79 832 000 78 337 000 

Netto avsetning/bruk frie fond 
      

Netto avsetning/bruk bunden fond 408 944 -131 000 -330 000 -30 000 -30 000 -30 000 

Rammeområdets nettoutgifter 91 935 535 79 545 000 82 061 000 79 726 000 79 802 000 78 307 000 

  
      

4 Kultur, næring og utvikling 17 112 269 17 853 000 21 131 000 20 046 000 19 305 000 18 986 000 

Netto avsetning/bruk frie fond -29 171 
     

Netto avsetning/bruk bunden fond 531 161 205 000 -2 683 000 -2 255 000 -1 355 000 -1 244 000 

Avskrivninger -16 000 -64 000 -17 000 -17 000 -17 000 -17 000 

Rammeområdets nettoutgifter 17 598 259 17 994 000 18 431 000 17 774 000 17 933 000 17 725 000 

  
      

5 Kirkeformål 2 479 598 2 546 000 2 621 000 2 621 000 2 621 000 2 621 000 

  
      

6 Politisk styring, kontroll 
fellesutgifter 

-3 591 048 -38 000 -6 792 000 -6 678 000 -6 779 000 -6 773 000 

  
      

7 Særregnskap 194 389 -272 000 -218 000 -214 000 -29 000 31 000 

Netto avsetning/bruk frie fond 
      

Netto avsetning/bruk bunden fond -466 825 -45 000 -46 000 -46 000 -46 000 -46 000 

Avskrivninger 15 873 64 000 16 000 16 000 16 000 16 000 

Renter og avdrag 256 563 253 000 249 000 245 000 60 000 - 

Rammeområdets nettoutgifter - - - - - - 
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8 Rammetilskudd, kons.kraft, 
eiendomsskatt* 

-1 183 666 -1 874 000 -2 036 000 -2 036 000 -2 036 000 -2 036 000 

 

 

Økonomisk oversikt drift; 
  Regnskap 

2018 
Budsjett 

 2019 
Budsjett  

2020 
Budsjett  

2021 
Budsjett  

2022 
Budsjett  

2023 

Rammetilskudd -103 239 052 -105 685 000 -107 081 000 -107 081 000 -107 081 000 -107 081 000 

Inntekts- og fomuesskatt -56 205 379 -54 806 000 -58 824 000 -58 824 000 -58 824 000 -58 824 000 

Eiendomsskatt -11 583 892 -12 462 000 -13 390 000 -13 390 000 -13 390 000 -14 390 000 

Andre skatteinntekter -6 744 752 -6 520 000 -6 520 000 -6 520 000 -6 520 000 -6 520 000 

Andre overføringer og tilskudd fra staten -33 414 776 -26 517 000 -19 739 000 -17 868 000 -13 959 000 -13 384 000 

Overføringer og tilskudd til andre -78 681 562 -77 504 000 -71 211 000 -70 641 000 -66 810 000 -66 750 000 

Brukerbetalinger -14 795 846 -14 185 000 -14 385 000 -14 385 000 -14 385 000 -14 385 000 

Salgs- og leieinntekter -40 662 191 -38 999 000 -40 571 000 -40 003 000 -40 003 000 -40 003 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER -345 327 450 -336 678 000 -331 721 000 -328 712 000 -320 972 000 -321 337 000 

Lønnsutgifter 181 932 743 181 836 000 177 411 000 172 883 000 172 611 000 169 315 000 

Sosiale utgifter 30 940 719 32 372 000 29 971 000 28 953 000 28 977 000 28 978 000 

Kjøp av varer og tjenester 80 333 426 81 470 000 83 918 000 82 454 000 81 972 000 81 959 000 

Overføringer og tilskudd til andre 25 317 777 23 951 000 26 646 000 26 240 000 22 342 000 22 342 000 

Avskrivninger (inkl. kalk. avskrivninger) 21 071 248 16 485 000 22 505 000 22 414 000 22 341 000 22 230 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER 339 595 913 336 114 000 340 451 000 332 944 000 328 243 000 324 824 000 
       

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -5 731 537 -564 000 8 730 000 4 232 000 7 271 000 3 487 000 
       

Renteinntekter -851 914 -860 000 -869 000 -869 000 -869 000 -869 000 

Utbytter -691 100 
 

-4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

Gevinst og tap finansielle omløpsmidler 
      

Renteutgifter 7 087 441 7 343 000 8 698 000 8 851 000 9 146 000 8 849 000 

Avdrag på lån 14 674 191 15 949 000 16 171 000 16 745 000 17 469 000 17 623 000 

NETTO FINANSUTGIFTER 20 218 618 22 432 000 20 000 000 20 727 000 21 746 000 21 603 000 

Motpost avskrivninger (inkl. kalk. avskr.) -21 071 248 -16 485 000 -22 505 000 -22 414 000 -22 341 000 -22 230 000 

NETTO DRIFTSRESULTAT -6 584 167 5 383 000 6 225 000 2 545 000 6 676 000 2 860 000 
       

Netto driftsresultat i prosent av 
driftsinntekter 

1,91 % -1,60 % -1,88 % -0,77 % -2,08 % -0,89 % 

       

Disponering eller dekning av netto driftsresultat; 
      

Bruk av tidligere års mindreforbruk -6 214 929 -9 913 000 
    

Overføring til investering 958 000 1 056 000 883 000 883 000 883 000 883 000 

Netto avsetninger til eller bruk av bunde 
driftsfond 

1 056 184 432 000 494 000 333 000 90 000 226 000 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposifjonsfond 

871 829 3 042 000 -7 601 000 -3 761 000 -7 649 000 -3 968 000 

Dekning av tidliger års merforbruk 0 
     

SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV 
NETTO DRIFTSRESULTAT 

2 886 013 4 530 000 -6 224 000 -2 545 000 -6 676 000 -2 859 000 

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE 
ÅR(2018 Regnskapsmessig mindreforbruk) 

-9 913 083 

     
 

 

 

Bevilgningsoversikt investering;    

       

  
Regnskap 

2018 
Budsjett 

2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023 
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Investeringer i varige driftsmidler 23 076 007 14 799 000 44 332 000 49 850 000 6 050 000 9 000 000 

Tilskudd til andres investeringer             

Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

30 687 570 1 056 000 883 000 883 000 883 000 883 000 

Utlån av egne midler             

Avdrag på lån  133 224 3 054 000 0       

Sum investeringsutgifter 53 896 801 18 909 000 45 215 000 50 733 000 6 933 000 9 883 000 

Kompensasjon for merverdiavgift -1 934 349 -1 770 000 -7 167 000 -9 070 000 -1 210 000 -1 800 000 

Tilskudd fra andre -6 411 090 -3 054 000 -429 000 -1 000 000     

Salg av varige driftsmidler -3 277 395 -4 000 000 -3 300 000 -5 700 000     

Salg av finansielle anleggsmidler -36 000           

Utdeling fra selskaper -29 700 000           

Mottatte avdrag på utlån av egne midler -45 690           

Bruk av lån -22 190 307 -8 769 000 -33 116 000 -34 080 000 -4 840 000 -7 200 000 

Sum investeringsinntekter -63 594 831 -17 593 000 -44 012 000 -49 850 000 -6 050 000 -9 000 000 

Videreutlån 3 043 055 3 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Bruk av lån til videreutlån -3 043 055 -3 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 

Avdrag på lån til videreutlån 1 465 660 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

Mottatte avdrag på videreutlån -1 516 705 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 -1 250 000 

Netto utgifter videreutlån -51 045 0 0 0 0 0 

Overføring fra drift -958 000 -1 056 000 -883 000 -883 000 -883 000 -883 000 

Netto avsetninger til eller bruk av bunde 
investeringsfond 

-82 178           

Netto avsetninger til eller bruk av ubunde 
investeringsfond 

45 690 -260 000 -320 000       

Dekning av tidliger års udekket beløp 10 743 564           

Sum overføring fra drift og netto 
avsetninger 

9 749 076 -1 316 000 -1 203 000 -883 000 -883 000 -883 000 

Fremført til inndekning i senere 
år(udekket beløp) 

            

 

 

Detaljert oppstilling punkt 1 investering i varige driftsmidler;  
      

  

Budsjett 

2019 

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Velferdsteknologi 3 000 000 2 000 000    
Nytt tilbygg Ekker barnehage 4 236 000 5 000 000    
Ombygging Bergsmo barnehage 300 000     
Kapasitetsøkning Formofoss - Bjørgan 1 000 000     
Nye kloakkpumper Bjørgan Sør 500 000     

Enøk ombygging varmeanlegg Rønningen 

barnehage 461 000     
Enøk lysautomatikk Gronghallen 166 000     
Varmepumpe Rønningetunet 85 000     

Ombygging og salg Rønningenvegen 3 og 5 716 000     
Adgangskontroll D-fløy 590 000     
Kapasitetsutvidelse Formofoss 300 000     
Ombygging Harran renseanlegg 600 000     
Kjøp av leiligheter Sanddøla 2 214 000     
Kjøp av eiendoms Grong næringspark 631 000     
Stiprosjekt Namsen  437 500    
Gjerde GBU  280 000    
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Kjøleaggregat GHO Ventilasjon A og D 

fløy  500 000    
Renovering basseng  15 000 000 13 000 000   

Kapasitetsøkning Formofoss vannverk - 

Bjørgan  5 000 000 4 500 000   
Ny avløpspumpestasjon Sundspetten  800 000    
Gang og sykkelvei fram til Grong 

dyreklinikk  225 000    
Ny asfalt Sagveien  400 000    
Grong næringspark infrastruktur  13 623 000    
Flytting av A Urstads båtbyggerverksted  1 066 000    
Renovering Brannstasjon   5 000 000 5 000 000  
Stedsutvikling Grong Sentrum   6 000 000   
Helsefløy    16 000 000   
Asfaltering Folkehøgskolebakken   500 000   
Skifte kunstgress   4 500 000   
Rehabilitering adm.fløy kommunehuset   350 000   
Bytte varmepumpe Åveien    300 000  
Gymbygg Harran    750 000  
Brannverntiltak GHO     9 000 000 

SUM    14 799 000     44 331 500     49 850 000       6 050 000       9 000 000  

 
 

Detaljert oppstilling Aksjer og andeler;   

  

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Egenkapitalinnskudd KLP 883 000 883 000 883 000 883 000 

     

     
Detaljert oppstilling tilskudd fra andre;   

  

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Egeninnsats kommunen 

båtbyggerverkstedet 

-87 000       

Museet Midt IKS -113 000       

Dugnad Grong 

bygdemuseum 

-90 000       

Norsk kulturåd/Eckbos legat -50 000       

Stiftelsen Uni -50 000       

Sponsorinntekter -9 000       

Tilskudd sti prosjekt -30 000       

Tilskudd stedsutvikling 

Grong sentrum 

  

-1 000 000     

SUM -429 000 -1 000 000 0 0 

      
Detaljert oppstilling salgsinntekter;   

  

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Salg av kommunale boliger -3 300 000 -5 700 000     

     

     
Detaljert oppstilling bruk av fondsmidler;   

  

Budsjett 

2020 

Budsjett 

2021 

Budsjett 

2022 

Budsjett 

2023 

Bruk av Gusli skog midler -320 000       
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2. Fordeling av netto driftsramme til hvert rammeområde foretas etter de bestemmelser som er gitt i 

kommunens økonomireglement. Det er kommunestyrets forutsetning at tjenestetilbudet skal holdes  

på et nivå som gjenspeiles i budsjettdokument m/ kommentarer og premisser framlagt av 

rådmannen 15. november 2019. Ramme områdets netto driftsutgifter fremgår av skjema detaljert 

oppstilling av pkt. 6 i bevilgningsoversikt drift. Kommunestyret delegerer til administrasjon å 

budsjettregulere/disponerer bundne fond på de ulike rammeområdene til sitt tiltenkte formål.  

 
3. Investeringsbudsjett for 2020 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 15. november 2019, 

herunder samlet låneopptak på 33.116.000,-. Av dette utgjør låneopptak til videreutlån (startlån) kr 

4.000.000,-.  
 

4. Ved skattlegging for 2020 benyttes høyeste sats for det kommunale skattøret.  

 

5. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 

skatteåret 2020:  

• Faste eigedomar i heile kommunen (eiendomsskattelovens § 3a)  

• For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i 

henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget 

skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er 

forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 

som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. Skattesatsen settes her til 7 promille. 

• Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er på 7 promille, jfr. esktl. § 11 første 

ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendig boenhet for skatteåret 2020 er 5 

promille, jf. Esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.  

• Arbeidet med ny alminnelig taksering i medhold av eiendomsskatteloven  § 8 A-3 er i ferd med å 

avsluttes. De nye takstene benyttes for utskriving av eiendomsskatt fra og med eiendomsskatteåret 

2020. 

6. Kommunestyret vedtar å frita for eiendomsskatt i 2020 følgende konkrete eiendommer;  

 

Gnr. Bnr. Festenr. Hjemmelshaver Merknad 

30 6 5 Opplysningsvesenets Fond Presteboligen  (Grong kommune er fester av tomta) 

29 1   Nord-Trøndelag Fylkeskommune Grong videregående skole (Grong kommune er fester av tomta) 

11 23   Friskgården Grong As Friskgården 

30 47   Ivar Grong Den del av bygget som gjelder menighetshuset 

29 17   Namdals Folkehøgskole Skoledelen av virksomheten fritas.  Boligene beskattes. 

13 58   Nordtun AL Nordtun grendehus 

20 1 1 Sørheim Grendehus AL Sørheim Grendehus 

29 27 110 Grong Røde Kors Hjelpekorps Røde-Kors-huset på Mediå 

20 1 3 Grong Røde Kors Hjelpekorps Hytte på Heia 

20  1 8 Grong Røde Kors Hjelpekorps Hytte i Snøådalen 

40 52   Harran Samfunnshus AL Harran Samfunnshus 

45 3   Heimdal Sanitetsforening Fjerdingen Grendehus 

44 8 6 Grong jakt og fiskeforening Bane, Harran 

44 8 3 Harran skytterlag Bane, Harran 

13 6   Jon Inge Eidem Bergsmolåna 

13 187   Anne Moe m/ fl. Bergsmo skytteranlegg.  (Grong skytterlag) 

(37) (2)   (Elg Elstad) Haugen grendehus 

29 118 127 Grong boligstiftelse Grong boligstiftelse  

29 157   Grong boligstiftelse Grong boligstiftelse  
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7. Eiendomsskatten skal skrives ut i fire terminer jf. Eiendomsskattelovens  § 25 første ledd. 

Betalingsfristene er 31. mars, 20. mai, 20. august og 20. november.  

 

8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter. 

  

9. For ansvarene f.o.m. 7050 t.o.m. 7059, som gjelder IN-kommunenes tiltaksbudsjett innenfor 

barnevern, tas det forbehold om regulering i samsvar med de til enhver tid gjeldende budsjettvedtak 

i de respektive kommuner. I henhold til Grong kommunes økonomireglement foretas slik intern 

budsjettregulering av rådmannen.  

 
10. For budsjettåret 2020 bevilges til kirkeformål et kommunalt tilskudd på kr 2.521.000 inkl. 

særtilskudd på kr 46.000.  

 

11. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til betalingssatser 2020 slik det fremgår i vedlegg til 

denne saken. 

 

12. Kurdøgnprisen ved institusjonsbasert omsorg foreslås satt til kr. 2 798,- pr døgn og kr 83942,- 

pr måned. Det innebærer at ingen av beboerne skal betale et månedlig vederlag som er høyere 

enn dette. Erfaringer hittil tilsier at vederlagskravene har ligget godt under dette beløpet. 

 

13. Selvkost for hjemmebaserte tjenester til kr 317,00 pr time.  

 

14. Maksimalt antall timer hjemmebaserte tjenester som det kan kreves egenbetaling for pr måned 

settes til 25 timer 
 

15. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, må det arbeides for å redusere bruken av fritt fond fra 

2021 i forhold til vedlagte økonomiplan. Målet er at fremtidige budsjett skal gå i balanse uten 

saldering med bruk av tidligere oppsparte fondsmidler.   

 

16. Formannskapets forslag til innstilling legges fram til offentlig ettersyn fram til 16.12.2019. 
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Grong formannskap den 03.12.2019 sak 126/19 

 

Behandling i formannskapet 03.12.19: 

 

Audun Fiskum satte på vegne av Grong Senterpartiet frem følgende forslag til tillegg; 

1. I etterkant av prosessen med kommuneplans samfunnsdel legges det frem en sak for 

kommunestyret i mai/juni der det gis muligheter til å gi føringer for neste års budsjett basert på 

de prioriteringer som er gjort i kommuneplanens samfunnsdel. 

2. Voksenopplæringen er vurdert flyttet til Kuben og samlokalisert med Grong barne- og 

ungdomsskole, formannskapet ønsker å avvente særsak og høringsuttalelser fra blant annet 

FAU og tillitsvalgte før vi tar endelig stilling til saken.  

3. Det forventes en sak på privatisering av veier til kommunestyret før dette tiltaket iverksettes.  

4. Det legges opp til en restriktiv bruk av NTE-fondet. NTE- fondet brukes til å finansiere 

bredbåndsutbygging i Harran, samt renter og avdrag på Næringspark og basseng. Øvrige 

prosjekter, Helsefløy og stedsutvikling Grong sentrum må evt. søkes finansiert over drift ved 

neste rullering av økonomiplanen.  

5. Det legges frem en skisse på basseng der driftskostnadene minimeres, antall basseng vurderes, 

og det sees på muligheter for hev/senk i bassenget.  
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Linda Renate Linmo satte på vegne av Grong Arbeiderpartiet frem følgende forslag til endringer; 

1.  I forbindelse med ledige lokaler på Bergsmo skole ber vi om at det utredes mulighet for 

utvidelse av Bergsmo barnehage i stedet for nybygg Ekker Barnehage. 

2. Utrede muligheter for samlokalisering av brann, helse og politi, i forbindelse med 

investeringsforlag brannstasjon og helsefløy. 

 

Det ble først stemt over rådmannens innstilling. Denne ble enstemmig vedtatt som 

formannskapets innstilling. I tillegg ble det stemt over følgende tilleggspunkter.; 

 

Votering; 

Punkt 1 fra Audun Fiskum vedtatt 5 mot 2 stemmer. 

Punkt 2 fra Audun Fiskum falt 3 mot 4 stemmer. 

Punkt 3 fra Audun Fiskum vedtatt 5 mot 2 stemmer 

Punkt 4 fra Audun Fiskum falt 3 mot 4 stemmer. 

Punkt 5 fra Audun Fiskum vedtatt 5 mot 2 stemmer..  

Punkt 1 fra Linda Linmo vedtatt 5 mot 2 stemmer. 

Punkt 2 fra Linda Linmo vedtatt 5 mot 2 stemmer. 

 

Vedtatte nye punkter nummereres fortløpende etter pkt 15. Punkt 16 flyttes som siste punkt i 

innstillingen. 

 

 

 

 

 

 


