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4AK loH/Zo
Administrasjonssjefens innstilling:

Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak som  følger balanSert  bUdsjett:

1.

2.

3.

9.

10.

Skattøret for 2021  fastsettes  til høyeste lovlige  sats  i henhold til Stortingets vedtak.

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

Ordførerens godtgj¢relse for 2021 settes til kr 790. 400,-. Det. utgjør 80% av

godtgjørelse til stortingsrepresentantene.

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

Disposisjonspott for  formannskapet settes til kr. 0, -.

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

13. september 2021.

Kommunale avgifter og gebyrer vedt'as i henhOld til betalingsregulativ før 2021.

Maksimal kaSsakreditt  settes  til kr. 45 millioner for 2021 hos .vår
hoVédbankforbindelse. .  -  .

Fremlagt forslag til økonomiplan 2021 — 2024 vedtas.

Driftsbudsjett far 2021 vedtas på kapittelnivå i  henhold  til vedlagte  talIbUdsjett.
Følgende ”tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse:
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År.  Tall  i  1000  - *2021 2022 2023 2024

Politikk -111  854  -111  854  -111  854  -311  854

Avslutning av studiesenteret ifm. overgang —111854 411 854  -111  854 -111854

OsloMlzT.

Finansiering av økt tilskudd til næring år  2024  kr 0 0 0  400000

200.000,- med  havbruksfond. 2021  -2024  er

flnansiert  '. budsjettvedtak or 2020.

Skole -311  107  -311  107  -311  107  ___-311  107

Redusert av en stillin med  50%. -311107  -311  107  -311  107  -31.1  107

Omsorg _ -172  000  -673  155  -673  155  -673  155

Omorganisen‘ng tjenestetilbud pleie- og 332 741  -501  155 -501155  -501  155

omsorg/miljøtjenesten. Medfører åpning av

Karenstua  etablen‘n  av ØHD ved  SABE.

Finansiering: Bruk  avfoad, oppstart —332 741 O 0 0

omorganisering av omsorg/mih'øtlenesten

Omle in  a  kommunalt  til 'statli  tllskudd SAFA  -172  000  -172  000  -172  000  -172  000

MiljøtjenESten -479  571  -651  725  -651  725  -651  725

Reduks an av ka asitet Innen or enheten —479 571  -651  725  -651 725 -651  725

Sentrale poster 347 985 14 050  170.  274 257 274

Avsettin til dis  osis  ons ond avstemt buds'ett 347 985 14  050 170 274  257 274

Anslag tildeling over  havbruksfond er for år  2021 0 0 0 0

stipulert til kr 2,4 millioner. Midleneforeslås  avsatt

til  ond. ' :  I

Invuterin  er -250  000  -400  000  -400  000 400 000

Reduksjon istrøniUtgifter som følge  av ihvesten'ng i  -250  000  4400 000  '-400  000  —400 000

vafmepåmperk'rZSODOQ- år  2021 '

11. lmedhold fav eie'ndömsskattEIOVen §§ 2  og???) skal følgende Utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret  2021:

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

b. For verker o'g'bruk skriver kOmmunen ut Skatt på 'det særskilte

skattegrunnlaget redusert med 3 syvendedeler  i  2021 (overgangsregel til §§ 3

og 4  føfste 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 2021for. bolig‘er: og

fritidseiendommer.

d. Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer settes til  7  promille.

e. Reduksjonsfaktor (oigatorisk) i eiendomsskattetaksten settes til 30% for

bolig- og fritidseiendom. Endrihgen ble innarbeidet itgrUnnlaget fra og med år

2020.

f. Det vedta's ikke bunnfradragjf. eiendomsskattelbven  §  11.

g. Ved taksering og utskriVing av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere

vedtatte skattevedtekterjustert for pkt.  12  b), c), d) og 9).
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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.).

I  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.

I  Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse.

j. Ihenhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger

etter Iov om kulturminner.

k. Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 årjf. eiendomsskattelovenså

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. Itillegg forskyves bruk av lånemidler fra år 2020 med kr

5,7 millioner. Det legges opp til nye Iåenopptak 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 Iåeneopptak for årene 2022 — 2024 med

1,5 millioner pr år.

c. Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2021ligger:

i. Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med kr 847.000,-. Finansiert

med overføring fra driftsbudsjettet.

ii. 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
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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:

17.

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.

Salangen kommune bosetter flykninger etter anmodning fra IMDI for 2021 med  inntil

19 personer, herav 3 enslige mindreårige.

Vedtak som  innstilling fra Formannskap -24.11.2020 -081/20

Administrasjonssjefen  tilrår  følgende vedtak som følger balansert budsjett:

1.

2.

3.

9.

10.

Skattøret for 2021 fastsettes til høyeste lovlige sats  i  henhold til Stortingets vedtak.

Budsjett for 2021 for kontroll og tilsynsvirksomheten  i  Salangen kommune settes til

750.000,-

Ordførerens godtgjørelse for 2021 settes til kr 790.400,—. Det utgjør 80% av

godtgjørelse til stortingsrepresentantene.

Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,-.

Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,-.

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

13. september 2021.

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

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

hovedbankforbindelse.

Fremlagt forslag til økonomiplan 2021  — 2024 vedtas.

Driftsbudsjett for 2021 vedtas på kapittelnivå  i  henhold til vedlagte tallbudsjett.

Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse:
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_________ ____  __ _:_  _ i .
l'År. Talli1000,_- , zoz_1_i_ _  203.— 2023. 2024

Politikk __ _ _ ______ __ _  I  -111_ 354 i .111 854 ,- -11_1 854 -311 854
Avslutning av  studiesenteret  ifm.  overgang -111 854 -111 854 -111 854  -111  854

l  O_sIoMET. __ _

Finansiering av økt tilskudd til næring år 2024 kr  ' 0  l 0  . 0  -200  000

200.000,- med  havbruksfond.  2021-2024 er

.  finansiertjf.  budsjettvedtak  for 2020.

Skole -311 107 -311 107 -311 107 -311 107

Redusert  av en stilling med 50%. -311 107 . -311107 -311 107 —311 107 :

Omsorg -172 000 -673 155 -673 155 -673 155 I

Omorganisering tjenestetilbud  pleie- og 332 741 -501 155 -501 155 -501 155

omsorg/mi/jøtjenesten. Medfører  åpning av

Karenstua  og etablering av ØHD ved  SABE. . _

Finansiering: Bruk  av  fond, oppstart -332 741 0 O 0

omorganis_¢.=_rin_g (1 omsorg/miljgtjingstefl

_ _Omleggigg [ra kommgra—lt til statlig tilskudd  SAFA  __ 42000— _  -172 000  _  -172 000  _ _ -172 000

Mil]¢tje_nesten _ _ _ _  +_-47_9 51 -651 725  _  -651 72_5__ __-651 725_

_Reduksjon  av  kapasitet  innenfor  enheten -479 571— _  £51 7; _-65_172_5__ ___-6_51_ 725

 

 

gnt—rale posti _ _ __ 347 985  _ _14 050 __ 170 274 257—ni
A_vset_tl_ng_tiliisgo;i_sjgg_sfond_avstemt budsjgt— _  _34_7_985  _  14 050 170 274 257 274

Anslag tildeling over havbruksfond  er for år 2021 0 0 0 0

stipulert  til kr 2,4  millioner.  Midlene foreslås  avsatt

.tl/fond; . .  _  _ _ _
ligne—rin er -250 000  _-400 000_ __-400 000 __ __ -400 000

Reduksjon Istrømutgifter  som  følge  av  investerlng i  , -250 000 -400 000 -400 000 -400 000

varmepflnper  kr250.000; år 2021 1

11. Imedhold  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 og med år

2020.

f. Det  vedtas  ikke  bunnfradragjf.  eiendomsskatteloven  §  11.

g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt  benytter  kommunen tidligere

vedtatte  skattevedtekter justert for pkt. 12 b), c), d) og e).
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h. Det vedtas 4 betalingsterminer for skatteåret 2021.

i. Kommunestyret  i Salangen  gir  fritak  for følgende eiendommeri skatteåret

2021  i  henhold til eiendomsskatteloven § 7a:

I  Eiendom mer 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  boligstif'telse.

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.

I. 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. Itillegg 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 lånemidier fra

2020). Det legges opp til nye låeneopptak for årene 2022 — 2024 med

1,5 millioner pr år.

c. Innarbeidet  i  investeringsbudsjettet for år 2021ligger:

i. Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med kr 847.000,-. Finansiert

med overføring fra driftsbudsjettet.

ii. 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
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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.

14.12.2020 Kommunestyre

BehandHng

Presisering av  innstillingen, foreslått av  Sigrun  Wiggen Prestbakmo, Senterpartiet

Pkt 13. Tillegg etter ...." tallbudsjett i år 2021"

jf.kommuneiovens §14—15 første ledd.

Fellesforslag fra Ap og Sp: Sommerstengt  barnehage  — 3 uker, foreslått av Hans  Christian

Gjøvik, Senterpartiet

Administrasjonssjefen bes å se på muligheten for å videreføre en 3 uker sommerstengt SFO

og barnehage og presentere ev. løsning ifb. første økonomirapport 2021.

Fellesforslag fra Ap og Sp: Kapasitet Miljøtjenesten, foreslått av Hans  Christian  Gjøvik,

Senterpartiet

KK.styret ber adm.sjef fremme en helhetlig konsekvensbeskrivelse av kapasitetsreduksjon

innen Miljøtjenesten, jf. budsjett— og økonomiplan 2021—24, inkl. anbefaling om finansiering

for å opprettholde kapasitet, til første k.styremøte  i  2021.

Fellesforslag fra SP og AP. Utredning dysleksivennlig skole, foreslått av Svein  Ivar  Strømseth,

Arbeiderpartiet

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

Eiendomskatt, bruk av Skatteetatens boligverdi, foreslått av Terje Bertheussen, Høyre

Nytt pkt. 18

Tillegg til pkt. 7.3 Eiendomsskatt

Retaksering skal gjøres med utgangspunkt  i  Skatteetatens eiendomsverdi.

Side 21 av 30



Driftsmodell  for kai  på  Salangsverket, foreslått  av Terje Bertheussen, Høyre

Nytt pkt.  19

Det  ønskes  en sak i  første  halvår  2021  som omhandler:

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

2. Det settes ned en arbeidsgruppe, med deltagere fra Salangen  kommune, politikere og

næringslivet for  å  se på fremtid driftsmodell for kaia på Salangsverket.

Nytt pkt.  10  -  talldelen, foreslått  av Terje Bertheussen, Høyre

Salangen  Høyres  forslag til valgbare tiltak i budsjett vedtas.

Koronasituasjonen på Salangen  skole, foreslått  av Terje Bertheussen, Høyre

Signaler fra landet generelt viser til at barn og unge sliter spesielt i dagens koronasituasjon.

Kohorter  og begrensninger  i  sosialt liv kan ha større virkninger på unge mennesker. Vi ber

derfor om at det fremmes en sak om disse utfordringene ved Salangen  skole.

Nytt pkt.  20

Adm.sjef bes til første  møtet  i  kommunestyre  i 2021fremlegge en sak som redegjør for

behov for økt tilstedeværelse for helsesøster og miljøterapeut ved Salangen  skole  ifm. den

pågående  koronasituasjonen.

Fellesforslag AP/SP styrking næringsarbeid, foreslått  av Svein Ivar  Strømseth,

Arbeiderpartiet

Det  gjøres  en ekstrabevilling til  kommunens  førstelinjearbeid for næringsutvikling på kr

350.000  per  år  i planperioden, totalt kr 1,2 mil. per  år.  Tiltaket finansieres ved hjelp av

havbruksfondet.

Forslag fra Salangen SV vedr. Salangen  skole, foreslått  av Eli Helene Johannessen, Sosialistisk

Venstreparti

Salangen SV  ønsker å  opprettholde 50% stillingen ved Salangen  skole  i  2021som

administrasjonssjefen og formannskapet har innstilt på skal reduseres  bort.

Eiendomsskatt -endringsforslag, foreslått  av Terje Bertheussen, Høyre
Ved retaksering av boligverdi skal det  også  vurderes  bruk  av Skatteetatens boligverdi som

grunnlag.

Rus og Psykiatri, foreslått  av Malin Bredahl  Woll, Arbeiderpartiet

Punkt  14: Arbeiderpartiet  ønsker å  legge til IKS herunder rus og psykiatri prioriteres.

Støtte til Mental  Helse, foreslått  av Eli  Helene Johannessen, Sosialistisk Venstreparti

Mental Helse skal få  kr  50000  i driftstøtte i  2021.  Dette finansieres av restmidler kr  6878  til

disposisjon og kr  13122  som dekkes inn administrativt.

Mental helse og SAFA, foreslått  av Malin Bredahl  Woll, Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet 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.

Votering:

Side 22 av 30



1. Presisering av innstillingen: Enstemmig vedtatt

2.  Pkt. 1  -  8  :  Enstemmig vedtatt

3. Pkt.  10: Innstillingen mot Høyre sitt  forslag tallbusjett: Innstillingen vedtatt, Høyre sitt

forlag falt.

4  Forslag fra H/SP: Politikerområdet: Enstemmig vedtatt

5.  Forslag fra SV: Opprettholde 50% stilling ved  Salangen  skole: Enstemmig vedtatt

6. Forslag fra SV: Kr. 50000,- i  driftsstøtte  i  2021 til Mental helse: Enstemmig vedtatt

7 Pkt.  9 -10 m/endringi  pkt. 10  ved særskilt votering: Enstemmig vedtatt

8.  Pkt.  11 -17: Enstemmig vedtatt

9. Forslag fra AP/SP: Sommerstengt barnehage: Enstemmig vedtatt

10. Forslag fra AP/SP: Kapasitet Miljøtjenesten: Enstemmig vedtatt

11. Forslage fra SP/AP: Dysleksivennlig skole: Enstemmig vedtatt

12. Forslag fra Høyre: Nytt  pkt.  21: Retaksering av boligverdi: Enstemmig vedtatt.

13. Nytt  pkt.  22: 1. Evaluering av drift, og valg av driftsmodell for fremtidig drift av kaia

på Salangsverket.

2. Det settes ned en arbeidsgruppe, med deltagere fra  Salangen

kommune, politikere og næringslivet for å se på  fremtid  driftsmodell for  kaia  på

Salangsverket.

14. Forslag fra  H  til nytt  pkt.  23: Koronasituasjonen  Salangen  skole: Enstemmig vedtatt

15. Forslag fra AP, v/Malin Bredahl Woll:  Samarbeid  og samlokalisering av Mental Helse og

SAFA: Enstemmig vedtatt.

16. Innstillingen med endringer: Enstemmig vedtatt.

KST  -  104/20 Vedtak:

1. Skattøret for 2021fastsettes 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. O,-.

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.
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Følgende  tiltak er  innarbeidet  for  å oppnå budsjettmessig balanse:

År 2021 2022 2023

Politikk -111  854 -111 854 -111 054

Avsiutm'ng av studiesenreæt  ifm.  overgang 05100151 -111  854  -111  854  -111  804

Finansiering av økt 01510;c til  næring år 2024 kr 200.000, -med 0

haubwksfond. 2021-2024 er ammen if.  budsfetfvedtak  for 2020

Fmansr'en'ng av økt næn'ngsarbeid opp 01 kr  1. 2 mfl! pr år -350 000  -350 050

Øk? iflskudd til Næringsarbeid med kr 350.000 år år opp U? 1.2 mm 350 000 350 350

Skole 0 -311 107  -311  107

Reduksjon  av en stifling med 50% med virkning fra 2022 311  10  311  10

Omsorg -1 72 000 4573 155 4573 155

Omorgam'sering äenesfetfibud  pleie  og omsorg/mäjøgbnesten 332 741 -501  15  4501  155

Medicare: åpning  av  Kamma  og elemenng av EHO ved SABE.

Å..—

r

'.
'x.

J.:J..

-1

.5

-t

Lirn

Finansiering:  Bruk  av  fond, Oppstad  omorgamsering av -332 741

omsorn/mf'lføfienesten

Omlegging fm  kommunalt  ä! stah'ig tilskudd  SAFA -172 -172 -172

Niliøljeneshen 429 571 £51 725  4551  725

Redukqbn av  Impasftet  innenfor  enhea 479 571 £51 72  -651  725  _

mm  mental heise 50000,- forår  2021 50

Sentrale poster 870  14  050 170 274

Avseflmg ti! disposisjonsfond 878 14 0 170 274

Ansfag tildeling over havbrukmnd  er for år 2021 staputert m  kr 2,4 O 0

Minner.  Wane  avsettes  m  fond

investeringer —250 000 -400 000 400 000

Reduksjon  :" sbamuæäer  som farge av investering!" varmepumper .250 .400 400

11.  I  medhold  av  eiendomsskatteloven  §§ 2  og 3  skal  følgende utskrivingsalternativ

benyttes  for skatteåret 2021:

a.

b.

C.

d.

e.

Eiendomsskatten utskrives  for faste  eiendommer  i  hele

kommunen  i  2021.

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).

Eiendomsskattesatsen settes  til  4 promille  i 2021 for  boliger- og

fritidseiendommer.

Eiendomsskattesatsen  for  næringseiendommer settes  til 7

promille.

Reduksjonsfaktor (obligatorisk) i  eiendomsskattetaksten settes

til 30% for  bolig— og fritidseiendom. Endringen  ble  innarbeidet i
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f.

g.

h.

j.

k.

grunnlaget fra og med år 2020.

Det vedtas ikke bunnfradragjf. eiendomsskatteloven  §  11.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter

kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter justert for pkt.

12 b), c), d) og e).

Det vedtas 4 betalingsterminer for skatteåret 2021.

Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer  i

skatteåret 2021 i henhold til eiendomsskatteloven  §  73:

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.

lhenhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for

fredede bygninger etter Iov om kulturminner.

Det gis fritak for nybygde boligeiendommer  i  5 årjf.

eiendomsskattelovens  §  7c.

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 årjf. hovedovesikt ZB.

13. Følgende låneopptak vedtas for budsjett og økonomiplanperioden:

a.

b.

C.

Det tas opp nytt lån på kr. 7 millioner til investeringer i tråd

med vedlagte tallbudsjett i år 2021jf. Kommunelovens  §  14-15

første ledd.  I  tillegg forskyves bruk av lånemidler fra år 2020

med kr 5,7 millioner. Det legges opp til nye Iåenopptak for

årene 2022 — 2024 med 6 millioner pr år.

Det tas ikke opp lån til videreformidling for 2021(har ledige

lånemidler fra 2020). Det legges opp til nye Iåeneopptak for

årene 2022  — 2024 med 1,5 millioner pr år.

Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2021ligger:

Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP

Side 25 av 30



med kr 847.000,—. Finansiert med

overføring fra driftsbudsjettet.

Utgifter og inntekter for

videreformidlingslån.

14. Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutViing 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:
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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 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.

24.11.2020  Formannskap

Behandfing

Votering;

Innstillingen  enstemmig vedtatt som  innstilling til Kommunestyret.

FSK -081/20 Vedtak:

Administrasjonssjefen  tilrår  følgende vedtak som følger balansert budsjett:

1.

2.

3.

4.

9.

10.

Skattøret for 2021fastsettes til høyeste lovlige sats  i  henhold til Stortingets vedtak.

Budsjett for  2021  for kontroll og tilsynsvirksomheten  i  Salangen kommune settes til

750.000,-

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

godtgjørelse til stortingsrepresentantene.

Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr.  0,—.

Disposisjonspott for formannskapet settes til kr.  0,-.

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

13. september 2021.

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

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

hovedbankforbindelse.

Fremlagt forslag til økonomiplan  2021  — 2024  vedtas.

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.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i  2021.

For verker og bruk skriver kommunen ut  skatt  på det særskilte

skattegrunnlaget redusert med 3 syvendedeler  i 2021(overgangsregeltil  §§ 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).

Eiendomsskattesatsen settes til  4  promille  i 2021  for boliger— og

fritidseiendommer.

Eiendomsskattesatsen for næringseiendommer settes til  7  promille.

Reduksjonsfaktor (obligatorisk) i eiendomsskattetaksten settes til 30% for

bolig- og fritidseiendom. Endringen ble innarbeidet i grunnlaget fra og med år

2020.

Det vedtas ikke  bunnfradragjf.  eiendomsskatteloven  §  11.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere

vedtatte skattevedtekter justert for  pkt. 12  b), c), d) og e).
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h. Det vedtas  4  betalingsterminer fur skatteåret 2021.

i. Kommunestyret  i  Salangen girirltak for føigende eiendommer  i  skatteåret

2021  i  henhold til Piendomsskatteloven § 73:

.  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.

I  Lokaler som disponeres til museumsformål. Det gjelder også private

bygdemuseum.

I  Boliger tilhørende Salangen boligstif'telse.

j. (henhold til eiendomsskatteiovens  å  7 b gis det fritak for fredede bygninger

etter lov om kulturminner.

k. Det gis fritak for nybygde boligeiendommer  i 5 årjf. eiendomsskattelovenså

7c.

l. Det gis ikke fritak for  bygning og grunn  i  deler av kommunen jf. å 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 20.

13. Følgende  låneopptak  vedtas for budsjett og økonomiplanperioden:

a. Det tas opp nytt lån  på  kr. 7 millionertil investeringer  i  tråd med vedlagte

tallbudsjett i år 2021.  Itillegg forskyves bruk av lånemidler fra år 2020 med kr

5,7 millioner. Det legges opp til nye  Iåenopptak  for årene 2022 — 2024 med

6 millioner pr år.

b. Det tas ikke opp lån til videreformidling for 2021  (har  ledige lånemidier fra

2020). Det legges opp til nye Iåeneopptak for årene 2022 — 2024 med

1,5 millioner  pr  år.

c. Innarbeideti investeringsbudsjettet for år 2021liggerz

i. Finansiering av egenkapitalinnskudd  i  KLP med kr 847.000,-. Finansiert

med overføring fra driftsbudsjettet.

ii. 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 05% av brutto driftsinntekt 2021.

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

c. Gjeldsgrad: maksimalt 90% av  brutto  driftsinntekt 2021
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d. Lånegjeld skal reduseres med minst 5,2 millioner (gjeldsgraden vil uansett øke

til urn lag 90% grunnet reduserte inntekter).

16. Følgende nøkkeltall settes som mål ved utgang av Øknnomiplanperiodcn 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. ‘-


