
Formannskap har behandlet sak 46/2022 i møte den 22.11.2022:  

Rådmannens innstilling/forslag: 

 



1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt drift A og B og Økonomisk oversikt etter 
art - drift.  

2. Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr 1 128 500,- for 2023. Budsjettrammen skal 
dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og Forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon. 

3. Tilskuddet til Nes Sokn for 2023 er kr 2 720 051.  

4. Tilskuddet til Nesbyen Turist- og Næringsservice AS er kr 600 000, samt 40% matchingmidler for 
driftsåret 2023 (begrenset opp til kr 300.000).  

5. Tilskuddet til Nesbyen Frivilligsentral for driftsåret 2023 er i samsvar med forskrift for tilskuddet 
til frivilligsentraler garanterer lokal finansiering tilsvarende minst 40 pst. av frivilligsentralens 
totale driftsinntekter (beløpet begrenset opp til kr 310.000). 

6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt investering A og B. 

7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement 
for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret.  

8. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 201 600 000 for å finansiere nye netto 
bevilgninger til investeringer.  

9. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget 
fastsetter.  

10. Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-06-06-29 
(eiendomsskatteloven – esktl.).  

11. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen 
(esktl. § 3 a).  

12. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere «verk og bruk», redusert med 
fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt.).  

13. Bruk av skattesatser:  
a) Alminnelig skattesats: 7 promille (esktl. § 11 første ledd).  
b) Skattesats på boliger og fritidseiendommer: 3,5 promille (esktl. § 12 a).  
c) Skattesats på særskilte skattegrunnlag: 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, 

første ledd siste pkt)  
14. For utskriving av skatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag der de eksisterer (esktl. 

§ 8 C-1). (Øvrige eiendommer ble taksert av kommunens nemnd som følge av ny alminnelig 
taksering (esktl. § 8 A-3 (2)), med virkning fra skatteåret 2020.)  

15. Boliger og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr 200 000 per boenhet (esktl. § 11).  
16. Fritak etter esktl. § 7 gis for:  

a) eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på 
eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 a)  

b) eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag til 
fritak (esktl. § 7 b)  

c) nye boliger fritas for 10 år etter ferdigstillelse (esktl. § 7 c)  
17. Skatten skrives ut i fire terminer (esktl. § 25). Første termin har forfall 20. mars, andre termin har 

forfall 20. mai, tredje termin har forfall 20. september, fjerde termin har forfall 20. november.  
18. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nesbyen kommune vedtatt i kommunestyret i sak 80/13 

videreføres.  
19. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger: 

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og 
retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold 



til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 dersom 
ikke annet er fastsatt.  

20. Langsiktige finansielle måltall vedtas slik de er omtalt i kapittel 3.10 i årsbudsjett og økonomiplan 
dokumentet:  

a) Netto resultatgrad på 1,75% av driftsinntektene  
b) Gjeldsgrad på 75% av driftsinntektene  
c) Størrelse på disposisjonsfondet på 7% av driftsinntektene  

Eventuelle forslag i møtet: 

 

Behandling  

Endre Storhaug (H) ba om å få vurdert sin habilitet i fbm. søknad fra Nesbyen Ungdomslag, da hans 
firma gjør jobben for Nesbyen Ungdomslag. Storhaug sin habilitet ble vurdert. Han ble funnet habil,jfr. 
forvaltningsloven § 6 2. ledd. 

  

Omforent forslag. 

Rådmannens instilling med følgende endringer: 

 pkt. 1 Endringer i drift i henhold til tabell driftsendringer 

 pkt. 5 Tilskudd frivilligsentralen begrenses oppad til kr. 320.00 

 Pkt. 6 Endringer i investeringer i henhold til tabell investeringsendringer 

 pkt. 8 Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 215 820 000 for å finansiere nye 
netto bevilgninger til investeringer.  

  

Omforent forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

 

  

1. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt drift A og B og Økonomisk 
oversikt etter art – drift med følgende endringer: 

# Formannskapets innstilling 2023 2024 2025 2026 

2 Bo og bli - boligkoordinator  400 000   600 000   600 000    

3 Tiltak teknisk - tilbakeføring av stillinger    1 200 000   1 200 000   1 200 000  

4 Tiltak teknisk - jfr. Notat  3 200 000        

5 Nesbyen Ungdomslag – oppussing Sollys  350 000        



6 Nesbyen motorklubb – 3-årig prosjekt  157 000   162 000   167 000    

7 Nesbyen skolekorps - instrumenter  35 000        

8 Nesbyen IL – balanse og motorisk utstyr  20 000        

9 Møtegodtgjørelse Barn og unges kommunestyre  15 000   15 000   15 000  15 000  

10 

Politiske utvalgsmøter på dagtid 

(alle hovedutvalg - unntatt kommunestyret)  350 000   350 000   350 000  350 000  

11 Tiltak kirke - minnelund  80 000        

12 Tiltak kirke - kremasjon  70 000   70 000   70 000  70 000  

13 Frivilligsentral - økning ihht søknad  10 000        

   Sum økning  4 687 000   2 397 000   2 402 000   1 635 000  

  Finansiering         

  Næringsfond (bo og bli lyst, 3 årsprosjekt) - 400 000  - 600 000  - 600 000    

  Frie inntekter -1 000 000        

  Økning eiendomsskatt -2 000 000  -2 000 000  -2 000 000  - 2 000 000  

  Reduserte renteutgifter -1 287 000        

  Avsetning til disposisjonsfondet    203 000   198 000  365 000  

  
2. Kontrollutvalget blir tildelt en budsjettramme på kr 1 128 500,- for 2023. 

Budsjettrammen skal dekke kontrollutvalgets oppgaver etter kommunelovens § 23-2 og 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. 

  
3. Tilskuddet til Nes Sokn for 2023 er kr 2 720 051. 

  
4. Tilskuddet til Nesbyen Turist- og Næringsservice AS er kr 600 000, samt 40% 

matchingmidler for driftsåret 2023 (begrenset opp til kr 300.000).  

  
5. Tilskuddet til Nesbyen Frivilligsentral for driftsåret 2023 er i samsvar med forskrift for 

tilskuddet til frivilligsentraler garanterer lokal finansiering tilsvarende minst 40 pst. av 
frivilligsentralens totale driftsinntekter (beløpet begrenset opp til kr 320.000). 

   

  

6. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Bevilgningsoversikt investering A og B med 
følgende endringer: 

  
Nr. Tiltak Kostnad 

2023 (kr) 

Kostnad 

2024 (kr) 

Kostnad 

2025 (kr) 

Kostnad 

2026 (kr) 



A Ny: Oppussing Ungdomsklubben 
Mortensløkka 

400.000       

B Ny: Kjøp av boenheter 10.000.000 20.000.000     

C Ny: Kjøp av grunn (boligtomter og 
næringsarealer) 

2.000.000 2.000.000 2.000.000   

D 027: Overrislingsanlegg (flyttes fra 
2024 til 2023) 

4.500.000 - 3.000.000     

E 028: Omgjøring kirke (flyttes fra 
2024 til 2023) 

1.000.000 - 1.000.000     

F 026: Kirkegårdsgraver (flyttes fra 
2025 til 2024) 

  600.000 - 600.000   

G 011: Legesenter fellesareal fjernes   - 500.000     

H Ombygging fysio til tannklinikk 
fjernes 

  - 3.500.000     

I Overnatting turnus fjernes   - 8.000.000     

J Post 037: Lyddempende tiltak 
fjernes 

- 400.000 - 200.000     

K Post 032: Elevinteriør fjernes - 500.000 - 1.000.000     

L Post 017: Toaletter (flyttes fra 2023 
til 2024) 

- 300.000 300.000     

M Post 014: Skolegård (flyttes fra 2023 
til 2024) 

- 3.000.000 3.000.000     

N Utbygging idrettshall (forskyves ett 
år) 

  - 15.000.000 15.000.000 3.500.000 

O Ny ungdomsklubb fjernes   - 25.000.000     

P Svømmehall i 2026 endres til kr. 
25.000.000 

      - 85.000.000 

Q Ny barnehage flyttes til 2024/2026 - 300.000 300.000 - 50.000.000 50.000.000 

  Sum endringer 13.400.000 - 33.000.000 - 33.600.000 - 31.500.000 

  
7. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med 

reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av 
Kommunestyret.  

  
8. Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2023 på 215 820 000 for å finansiere nye 

netto bevilgninger til investeringer. 

  
9. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen skrives ut etter de maksimalsatser som 

Stortinget fastsetter.  

  
10. Eiendomsskatt utskrives med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975-

06-06-29 (eiendomsskatteloven – esktl.).  

  



11. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen (esktl. § 3 a).  

  
12. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere «verk og bruk», 

redusert med fem syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd 
første pkt.).  

  
13. Bruk av skattesatser:  

a) Alminnelig skattesats: 7 promille (esktl. § 11 første ledd).  

b) Skattesats på boliger og fritidseiendommer: 3,5 promille (esktl. § 12 a).  

c) Skattesats på særskilte skattegrunnlag: 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og      4, 
første ledd siste pkt)  

14. For utskriving av skatt på boliger benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag der de 
eksisterer (esktl. § 8 C-1). (Øvrige eiendommer ble taksert av kommunens nemnd som 
følge av ny alminnelig taksering (esktl. § 8 A-3 (2)), med virkning fra skatteåret 2020.)  

  
15. Boliger og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr 200 000 per boenhet (esktl. § 11).  

  
16. Fritak etter esktl. § 7 gis for:  

a) Eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, som er ført opp på 
eiendomsskattekontorets liste med forslag til fritak (esktl. § 7 a)  

b) Eiendom av historisk verdi, som ført opp på eiendomsskattekontorets liste med forslag 
til fritak (esktl. § 7 b)  

c) Nye boliger fritas for 10 år etter ferdigstillelse (esktl. § 7 c)  
17. Skatten skrives ut i fire terminer (esktl. § 25). Første termin har forfall 20. mars, andre 

termin har forfall 20. mai, tredje termin har forfall 20. september, fjerde termin har 
forfall 20. november.  

  
18. Takstvedtektene for eiendomsskatt i Nesbyen kommune vedtatt i kommunestyret i sak 

80/13 videreføres.  

  
19. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger: 

Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, 
forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetaling som følge av prisvekst 
reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og 
brukerbetaling gjøres gjeldende fra 1. januar 2023 dersom ikke annet er fastsatt.  

20. Langsiktige finansielle måltall vedtas slik de er omtalt i kapittel 3.10 i årsbudsjett og 
økonomiplandokumentet:  

a) Netto resultatgrad på 1,75% av driftsinntektene  

b) Gjeldsgrad på 75% av driftsinntektene  



c) Størrelse på disposisjonsfondet på 7% av driftsinntektene  


