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Behandling: 
 
Tilleggsforslag fra ordfører til punkt 2 i kommunedirektørens innstilling: 
 
1.  Maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage fastsettes til 3315 kroner per 

måned i perioden januar-juni. I perioden august – desember fastsettes prisen til 3050 
kroner per måned. De øvrige satsene justeres tilsvarende. Vedtaket gjøres med forbehold 
om Stortingets budsjettvedtak. 
Redusert foreldrebetaling, 570 000 kroner, finansieres ved tilsvarende økning i 
rammetilskuddet. 

2.  Gebyr for ettersyn av spredt avløp settes til 315 kroner ihht selvkostregnskapet (B12 pkt. e 
side 15 i betalingsregulativet). 
 

3. Betalingsregulativet kapittel 18 Slambehandling (endelig vedtak mottatt av ReMidt IKS): 
Ny tabell: 
  Pris eks. 

mva 
Pris inkl. 

mva 
Oppmøtepris (O) Per anlegg 700 875 
Tømming og behandling fra slamavskiller (Pa) Per m3 430 538 
Tømming og behandling fra tett tank (Pb) Per m3 360 450 
Tømming og behandling minirenseanlegg (pc) Per anlegg 360 450 
 
 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tilleggsforslag fra David Sørli Nielsen (KrF) og Erik Fenstad (H): 
Regjeringen har foreslått flere penger til kommunene. Dette er ikke vedtatt ennå, og vi bør derfor 
være litt forsiktige og ikke brenne alt kruttet før bjørnen faktisk er skutt. Likevel er det rom for å 
prioritere noen veldig viktige endringer i Skaun kommunes budsjett.  

- Nye lokaler til Hjemmetjenesten, utvidelse av Rossvollheimen, og flere omsorgsboliger er 
ikke tatt med i budsjett og økonomiplan. Neste steg i dette arbeidet er en 
konseptutredning som koster omkring 500 000 (jf kommunedirektørens svar på 
spørsmål). La oss i alle fall sørge for noe fremdrift i dette arbeidet. Vi må også huske på at 
Staten dekker over halparten av selve byggekostnadene til sykehjem. 
 



- Løpende barnehageopptak er noe andre sammenlignbare kommuner har. Hvis vi skal 
være en av de beste bokommunene har vi her noe å strekke oss etter. Det er 2 grupper 
som i dag ikke har rett på plass. 1-åringer på kontantstøtte som får plass vil utløse mer 
tilskudd over frie inntekter, og kombinert med foreldrebetaling betyr dette at kommunen 
går omtrent i null av å tilby plass. For 2-5-åringer som er nyinnflyttet vil tilbud om plass gi 
en merkbart økt netto kostnad. Men vi ønsker oss flere barnefamilier. 
 

- Et økende vedlikeholdsetterslep er veldig farlig for kommuneøkonomien på sikt. Det er 
en form for underskudd som ikke direkte vises i budsjettfremstillinger. 1,5 millioner er et 
tall hentet fra budsjettnota tets kapittel 8. 

 
Tar utgangspunkt i kommunedirektørens budsjettforslag 2022, med følgende endringer: 

 2022 2023 2024 2025 
Økte overføringer fra regjeringen + 3 663 000 + 3 663 000 + 

3 663 000 
+ 3 663 

000 
Disponeres slik:  
Konseptutredning helse og 
mestring 

500 000    

Løpende opptak, barnehage 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Ekstra vedlikehold, kommunale 
bygg 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Rest, overføres driftsfond 663 000 1 163 
000 

1 163 000 1 163 000 

 
Tilleggsforslaget fra KrF og Høyre fikk 2 stemmer og falt dermed. De som stemte for var David 
Sørli Nielsen (Krf) og Erik Fenstad (H).  
 
Tilleggsforslag fra David Sørli Nielsen (Krf): 
Kommunedirektøren utreder løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter, 
bemanning osv. Legges frem for kommunestyret. 
 
Tilleggsforslaget fra David Sørli Nielsen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2023-2025 

med de forutsetninger og premisser som ligger i vedlagte saksdokument nr. 1 (Budsjett 2022 – 
økonomiplan 2023-2025).  
 

2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2022 
(saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full 
kostnadsdekning (selvkostprinsippet).  

 



- Maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage fastsettes til 3315 kroner per 
måned i perioden januar-juni. I perioden august – desember fastsettes prisen til 3050 
kroner per måned. De øvrige satsene justeres tilsvarende. Vedtaket gjøres med forbehold 
om Stortingets budsjettvedtak. Redusert foreldrebetaling, 570 000 kroner, finansieres ved 
tilsvarende økning i rammetilskuddet. 

- Gebyr for ettersyn av spredt avløp settes til 315 kroner ihht selvkostregnskapet (B12 pkt. 
e side 15 i betalingsregulativet). 
 

- Betalingsregulativet kapittel 18 Slambehandling (endelig vedtak mottatt av ReMidt IKS): 
  Pris eks. 

mva 
Pris inkl. 

mva 
Oppmøtepris (O) Per anlegg 700 875 
Tømming og behandling fra slamavskiller (Pa) Per m3 430 538 
Tømming og behandling fra tett tank (Pb) Per m3 360 450 
Tømming og behandling minirenseanlegg (pc) Per anlegg 360 450 

 
 

3. Inntekts- og formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.  
 

4. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i 
Skaun kommune i 2022.  
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 4/7 i 2022 (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 2022:  
 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.  
f) Tidligere vedtak (fra budsjett 2019) hvor gjeldende takster (for alle eiendommer unntatt 

boliger med boligverdi fra skatteetaten) kontorjusteres med 10 pst. med hjemmel i 
eiendomsskatteloven §8A-4 videreføres. 
 

5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 i tråd med 
budsjettskjema «bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd» (kapittel 9.1 i vedlagte 
budsjettdokument).   
 

6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 med netto 
budsjettrammer til de ulike budsjettområdene i 2022 i tråd med budsjettskjema 



«bevilgningsoversikt – spesifikasjon drift §5-4, 2. ledd» (kapittel 9.1 i vedlagte 
budsjettdokument). 
 

7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022 i tråd med budsjettskjema 
«bevilgningsoversikt investering §5-5, 1. ledd» (kapittel 9.2 i vedlagte budsjettdokument).  

 
8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022 i tråd med budsjettskjema 

«Investeringsprosjekter §5-5, 2. ledd» (kapittel 9.2 i vedlagte budsjettdokument).  
 

9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 6 000 000 kroner, i 2022.  
 

10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 227 735 000 kroner, inkl. 25 000 000 kroner i startlån 
i 2022, til finansiering av investeringsprosjekter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å 
gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.   

 
Kommunedirektøren utreder løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter, 
bemanning osv. Legges frem for kommunestyret. 
 


