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Innstilling: 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 

med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 
– økonomiplan 2021-2023. 

2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 
(saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full 
kostnadsdekning (selvkostprinsippet). 

3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i 
Skaun kommune i 2020. 
a) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for 

petroleum er skattesatsen 7,0 promille. 
b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr 

og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) 
med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille. 

c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen XX (blir oppdatert når Skaun mottar 
ligningsverdiene fra Skatteetaten) promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag 
på xxxxxx (blir oppdatert når Skaun mottar ligningsverdiene fra Skatteetaten) kroner per 
boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt 
(§8 C-1). 

d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for 
eiendomsskatt i 2020: 

 Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, fylke eller stat (§7a)  

 Bygninger som har historisk verdi (§7b)  

 Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), 
inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger  

e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. 
Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin. 

5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt 
drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 
2021-2023). 

6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjettrammer (herunder 
bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med 



budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, 
økonomiplan 2021-2023).   

7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020 

8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: 
bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-
budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023). 

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til 
investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens 
budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023). 

10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån 
i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement. 

 
Behandling: 
Det ble innvilget gruppemøte. Mildrid W. Gimseng hadde på forhånd meldt delvis forfall og 
fratrådte møte kl 11.20. Vara Margarita Pareja Chaccara tiltrådte i hennes fravær. 
 
Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan orienterte i saken. 
 
I det opprinnelige saksframlegget, punkt 4c, står det at tall fra eiendomsskattesatsen og 
bunnfradrag ikke er oppdatert. Rådmannens forslag til eiendomsskattesats (3,25 promille) og 
bunnfradrag (150 000) ble framlagt i møte.  
 
Tre ikke-prioriterte tiltak fra Hjemmetjenesten var ikke med i Budsjettnotatet fra rådmannen. 
Disse ble lagt fram direkte i møte. 
 

 
Følgende forslag fremmet på vegne av Arbeiderpartiet 
Arbeiderpartiet baserer seg i all hovedsak på rådmannens budsjettforslag. Våre tilleggsforslag 
legges ved i tabellen: 
 

Drift 
 

2020 2021 2022 2023 

Bilordning gj.føres som vedtatt i budsjett for 
2019 

 
−150 000 −300 000 −300 000 −300 000 

Økt utbytte Trønderenergi – ny utbyttestrategi 
 
−1 200 000 −1 200 000 −1 200 000 −1 200 000 

      

      

  
−1 350 000 −1 500 000 −1 500 000 −1 500 000 

      Skolemat Skaun ungdomsskole 
 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Kantineleder Skaun u.skole 40% 
 

241 000 241 000 241 000 241 000 

Matbudsjett Rsvh økn. i tillegg til rådmannes 
forslag 

 
75 000 75 000 75 000 75 000 

1 lærerstilling Buvik skole 
 

310 000 620 000 620 000 620 000 

Deltakelse Keuuru 
 

120 000 
 

50 000 
 

      



  
1 246 000 1 436 000 1 486 000 1 436 000 

      Differanse til driftsfond 
 

−104 000 −64 000 −14 000 −64 000 

 
 

Forslag fra flertallsgruppa (SP, MDG, BL og SV) 
 
Sak 66/19 Skaun kommunes budsjett 20120 og økonomiplan 2020-2023 
 
Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Uke TO Skaun ungdomsskole:     kr     70 000,- 

 Vedlikehold tårnet på Skaun kirke:                kr    400 000,-  

 Venn oppvekstsenter,  
utarbeidelse masterplan tomt og romprogram:   kr 1 500 000,- 

 Utebod for tungt brukerutstyr på Tangen:              kr     250 000,- 

 Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat:    kr      50 000,-  
Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland   kr    120 000,-  

 Oppstart ombygging og ventilasjon Ksal/bibliotek/kantine kr     750 000,- 
 

             Kr  3 140 000,- 

 
I tillegg følgende verbalforslag: 

 

 Utrede behov og muligheter for elbil ladning med tanke på økt vekst i elbilparken for 
innbyggere generelt, og overgang til elbiler og lade punkter ved kommunens inngåelse av 
nye leasingavtaler i 2020 og 2021. 

 
Inndekning: 
Endringer kr 3 140 000,- inndekkes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med 
økt utbytte fra Trønderenergi i 2020 og utsettelse av innkjøp av hjullaster til 2021, som 
utgjør 3 160 000,- 
 
 
Erik Fenstad forlot møte kl. 12.30. 
 
Rådmannens innstilling fikk 1 stemme og falt. Den som stemte for var David Sørli Nielsen. 
 
Det ble stemt alternativt over forslaget fra Arbeiderpartiet og Flertallsgruppa.  
 
Flertallsgruppa forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. De som stemte imot var Siri Grøttjord og Siri 
Øyås Høgsteggen.  
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2020 og økonomiplan for 2021-2023 

med de forutsetninger som ligger i vedlagte saksdokument 1 (rådmannens budsjettnotat 2020 
– økonomiplan 2021-2023. 



2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2020 
(saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full 
kostnadsdekning (selvkostprinsippet). 

3. Inntekts- og formuesskatt for 2020 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar. 

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i 
Skaun kommune i 2020. 
a) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for 

petroleum er skattesatsen 7,0 promille. 
b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr 

og installasjoner i verk og bruk) redusert med 2/7 i 2020 (opprinnelig grunnlag fra 2018) 
med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille. 

c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,25 promille. For boliger og fritidsboliger gis 
et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens 
boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1). 

d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for 
eiendomsskatt i 2020: 

 Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, fylke eller stat (§7a)  

 Bygninger som har historisk verdi (§7b)  

 Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), 
inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger  

e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. 
Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin. 

5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 i tråd med budsjettskjema: bevilgningsoversikt 
drift (tabell 7.1, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 
2021-2023). 

6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2020 med netto budsjettrammer (herunder 
bruk/avsetning til fond som spesifisert) til de ulike budsjettområdene i 2020 i tråd med 
budsjettskjema 1B (tabell 7.2, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-budsjett 2020, 
økonomiplan 2021-2023).   

7. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 3 000 000 kroner, i 2020 

8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: 
bevilgningsoversikt investering (tabell 7.3, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens budsjettnotat-
budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023). 

9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2020 i tråd med budsjettskjema: forslag til 
investeringsprosjekter – skjema 2B (tabell 7.4, kapittel 7 i vedlegg 1; rådmannens 
budsjettnotat-budsjett 2020, økonomiplan 2021-2023). 

10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 106 821 000 kroner, inkl. 20 000 000 kroner i startlån 
i 2020, til finansiering av investeringsprosjekter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre 
låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement. 

 
11. Som rådmannens innstilling med følgende tillegg: 

 Uke TO Skaun ungdomsskole:     kr     70 000,- 

 Vedlikehold tårnet på Skaun kirke:                kr    400 000,-  

 Venn oppvekstsenter,  
utarbeidelse masterplan tomt og romprogram:   kr 1 500 000,- 



 Utebod for tungt brukerutstyr på Tangen:              kr     250 000,- 

 Prosjekt ungdomsskole, kortreist mat:    kr      50 000,-  
Vennskapskommunetreff/Mega cup, Finland   kr    120 000,-  

 Oppstart ombygging og ventilasjon Ksal/bibliotek/kantine kr     750 000,- 
 

             Kr  3 140 000,- 
 
Inndekning: 
Endringer kr 3 140 000,- inndekkes ved bruk av disposisjonsfond som tilbakeføres med økt 
utbytte fra Trønderenergi i 2020 og utsettelse av innkjøp av hjullaster til 2021, som utgjør 
3 160 000.  

 
12. I tillegg følgende verbalforslag: 

 Utrede behov og muligheter for elbil ladning med tanke på økt vekst i elbilparken for 
innbyggere generelt, og overgang til elbiler og lade punkter ved kommunens inngåelse av 
nye leasingavtaler i 2020 og 2021. 
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