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Budsjett -og økonomiplan 2021 - 2024 
 
Kommunestyre har i møte 14.12.2020, sak 104/20 fattet følgende vedtak: 
 
1. Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 

2. Budsjett for 2021 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 
750.000,- 

3. Ordførerens godtgjørelse for 2021 settes til kr 790.400,-. Det utgjør 80% av godtgjørelse 
til stortingsrepresentantene. 

4. Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-. 

5. Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-. 

6. Stortingsvalget 2021 avholdes over 2 dager, søndag 12. september og mandag 
13. september 2021. 

7. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2021. 

8. Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 millioner for 2021 hos vår hovedbankforbindelse. 

9. Fremlagt forslag til økonomiplan 2021 – 2024 vedtas. 

10. Driftsbudsjett for 2021 vedtas på kapittelnivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. 
Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse: 
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11. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ 
benyttes for skatteåret 2021: 

a. Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 
2021.  

b. For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte 
skattegrunnlaget redusert med 3 syvendedeler i 2021 (overgangsregel 
til §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). Det skrives ut skatt på 
næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verker/bruk 
(annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). 

c. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille i 2021 for boliger- og 
fritidseiendommer. 

d. Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer settes til 7 promille. 

e. Reduksjonsfaktor (obligatorisk) i eiendomsskattetaksten settes til 30% 
for bolig- og fritidseiendom. Endringen ble innarbeidet i grunnlaget fra 
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og med år 2020. 

f. Det vedtas ikke bunnfradrag jf. eiendomsskatteloven § 11. 

g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
tidligere vedtatte skattevedtekter justert for pkt. 12 b), c), d) og e).  

h. Det vedtas 4 betalingsterminer for skatteåret 2021. 

i. Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i 
skatteåret 2021 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. Det 
gjelder også private bygdemuseum. 

· Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse. 

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

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

l. Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d. 

12. Fremlagt forslag til budsjett- og økonomiplan for investeringer 2021 – 2024 vedtas med 
brutto investeringsramme på kr 31,9 millioner for år 2021 og deretter kr 7,5 millioner pr 
år jf. hovedovesikt 2B. 

13. Følgende låneopptak vedtas for budsjett og økonomiplanperioden: 

a. Det tas opp nytt lån på kr. 7 millioner til investeringer i tråd med 
vedlagte tallbudsjett i år 2021 jf. Kommunelovens § 14-15 første ledd. I 
tillegg forskyves bruk av lånemidler fra år 2020 med kr 5,7 millioner. 
Det legges opp til nye låenopptak for årene 2022 – 2024 med 
6 millioner pr år. 

b. Det tas ikke opp lån til videreformidling for 2021 (har ledige lånemidler 
fra 2020). Det legges opp til nye låeneopptak for årene 2022 – 2024 
med 1,5 millioner pr år. 

c. Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2021 ligger: 

· Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med kr 
847.000,-. Finansiert med overføring fra 
driftsbudsjettet. 
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· Utgifter og inntekter for videreformidlingslån. 

14. Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunale 
samarbeid, både innenfor eksisterende samarbeid, og fremme forslag om nye. 

15. Følgende nøkkeltall settes som mål for årsresultat 2021: 

a. Netto driftsresultat: minst 0,5% av brutto driftsinntekt 2021. 

b. Avsetting til fond: minst 2,4 millioner. 

c. Gjeldsgrad: maksimalt 90% av brutto driftsinntekt 2021 

d. Lånegjeld skal reduseres med minst 5,2 millioner (gjeldsgraden vil 
uansett øke til om lag 90% grunnet reduserte inntekter).  

16. Følgende nøkkeltall settes som mål ved utgang av økonomiplanperioden 2022- 2024: 

a. Netto driftsresultat: minst 1% av brutto driftsinntekt ved utgangen av 
planperioden.  

b. Disposisjonsfond: minst 10% av brutto driftsinntekter. Ses i 
sammenheng med økt gjeldsgrad på grunn av fall i inntekter og behov 
for å vedlikeholde god likviditet og handlefrihet på investeringssiden 
gjennom perioden.  

c. Gjeldsgrad: under 85% av brutto driftsinntekt innen 2024, og 75% innen 
2030.  

17. Salangen kommune bosetter flykninger etter anmodning fra IMDI for 2021 med inntil 19 
personer, herav 3 enslige mindreårige. 

18. Kommunestyret ber administrasjonssjefen se på muligheten for å videreføre 3 uker 
sommerstengt SFO og barnehage og presentere ev. løsning ifb. første økonomirapport 
2021. 

19. Kommunestyret ber administrasjonssjefen fremme en helhetlig konsekvensbeskrivelse 
av kapasitetsreduksjonen innen Miljøtjenesten, jf. budsjett- og økonomiplan 2021-24, 
inkl. anbefaling om finansiering for å opprettholde kapasitet, til første 
kommunestyremøte i 2021. 

20. Kommunestyret ber om at det utredes hvorvidt det kan være hensiktsmessig for 
Salangen skole å søke om sertifisering som dysleksivennlig skole. Kostnader til 
utredningsarbeidet kartlegges og legges frem som en egen sak i første 
kommunestyremøte I 2021. 

21.  Ved retaksering av boligverdi skal det også vurderes bruk av Skatteetatens boligverdi 
som grunnlag. 

22. Det ønskes en sak i første halvår 2021 som omhandler: 

a. Evaluering av drift, og valg av driftsmodell for fremtidig drift av kaia på 
Salangsverket. 

23. Administrasjonssjefen bes til første møtet i kommunestyre i 2021 fremlegge en sak som 
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redegjør for behov for økt tilstedeværelse for helsesøster og miljøterapeut ved Salangen 
skole ifm. den pågående koronasituasjonen. 

24. Kommunestyret ber om at administrasjonen legger til rette for samtaler mellom Mental 
helse og SAFA for å utrede samarbeid og samlokalisering. Begge parter skal behandles 
som likeverdige. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Sund Aasen 
økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 


