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Vedtak: 
Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak som følger balansert budsjett: 
 

1) Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 
2) Budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til     
     703 000,-. 
3)  Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 80% av godtgjørelse  til  
     stortingsrepresentantene som for 2019 utgjør kr 765 170,-. Godtgjørelsen justeres når den    
     justeres for stortingsrepresentantene. 
4)  Varaordføreren og de to utvalgsledernes godtgjørelse settes til 3 % av ordførers 
      godtgjørelse i år 2019. Øvrige godtgjøringer til politikere følger vedtatt  
 5)  Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,- 
6)   Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,- 
7)   Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2019. 
8)   Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 000 000,- for 2019 hos vår hovedbankforbindelse. 
9)   Fremlagt forslag til økonomiplan 2019 – 2022 vedtas 
10)  Driftsbudsjett for 2019 vedtas på kapittelnivå i henhold til vedlagte tallbudsjett.  
       Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse: 
 

 
Tiltak 2019 2020 2021 2022 

    Bruk av fond til fremmedspråklig undervisnng -1 800 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 1 200 000 1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi finansiering -1 200 000 -1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring 650 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring finansiering -650 000 0 0 0 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid 1 000 000 -400 000 -2 000 000 -2 000 000 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid finansiering -1 000 000 0 0 0 

    Reguleringsplaner 300 000 300 000 0 0 
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    Reguleringsplaner finansiering -300 000 -300 000 0 0 
 

11)  Avsettig til fond settes til kr 0,-. 
12)  I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ 
       benyttes for skatteåret 2019:  

a) Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 2019.  
b) For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget 

redusert med en syvndedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 
Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte 
verker/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4) 

c) Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i 2019 
d) Det vedtas ikke bunnfradrag, jf. eiendomsskatteloven § 11 
e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter 
f) Det vedtas 4. betalingsterminer for skatteåret 2019 
g) Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i skatteåret 2019: 

- I henhold til eiendomsskatteloven § 7a: 
• Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, 

grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.) 
• Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.) 
• Lokaler som eies av avholdsforeninger 
• Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn 

“offisielle” museum eks. private bygdemuseum 
• Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse 

- I henhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger etter 
lov om kulturminner 

- Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 år jf. eiendomsskattelovens  
§ 7c 

- Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d 
13)  Fremlagt forslag til økonomiplan for investeringer 2019 – 2022 vedtas med 
 investeringsramme på 20,1 mill. for år 2019 og deretter kr 6. mill. pr år. 
14)  Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett  
h) Det tas opp lån på kr. 11,4 mill. til investeringer i tråd med vedlagte tallbudsjett i år 

2019.  
i) Det tas opp lån til videreformidling kr. 3. mill. Avdragstid settes til 30 år. 
j) Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2019 ligger: 

- Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med Kr 970.000,-. Finansiert med 
overføring fra driftsbudsjettet.  

- Utgifter og inntekter ifm videreformidlingslån.  
- Budsjettramme 14. mill. til nye Ryet 
- Budsjettramme 6,1 mill. til ulike prosjekter 

15)  Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunalt   
16)   Følgende nøkkeltall settes som mål for økonomiplanperioden 
a) Måltall for netto driftsresultat settes til 1,75%  
b) Måltall for avsetting til fond settes til 2,5 mill. 
c) Måltall for Likivitetsgad 1 settes til 2 og Likviditetsgrad 2 settes til 1  
d) Sum lånegjeld skal reduseres  

17)  Valgdager for kommue og fylkesting settes til 8. og 9. september 2019 
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Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 
 


