
Budsjettvedtaket 

 

1. Budsjett og økonomiplan vedtas med obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema 

i.h.t. vedlegg, samt økonomiske måltall, mål og premisser for kommunens 

tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet. 

  

2. Årsbudsjett 2021 for Alstahaug kommune vedtas med en inntektsramme på 

kr. 740 219 923. 

Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 490 765 978 kr med slik 
fordeling:  

 
- Stab og støtte       70 580 768 

- Oppvekst og kultur     156 966 599 

- Helse og omsorg     223 182 384 

- Samfunnsutvikling        24 875 108 

- Økonomi og tilskudd/ kontigenter      15 161 119 

 

De vedtatte ressursrammer for tjenesteproduksjon er absolutte og gjelder på 

kommunalsjefnivå i henhold til delegasjonsreglement.   

Risiko for overforbruk på enkeltområder, - som ikke kan dekkes inn med avsatte eller 

omdisponerte midler innen rammen -, skal straks det oppstår legges fram til politisk 

behandling.  Rådmannen skal påse at ingen ramme vil kunne overskrides uten at 

revidert budsjett er vedtatt.  

 

3. Investeringsbudsjett for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 122 076 934 

kr. Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 60 984 750 

kr. Det tas opp 45 000 000 kr. i startlån i Husbanken i 2021. 

 

  

4. Rådmannen gis fullmakt til å avhende kommunal eiendom som ikke har kommunal 

anvendelse. Salgsgevinsten avsettes til ubundet investeringsfond.   

 

5. Rådmannen delegeres fullmakt til å godkjenne øvrige vilkår for låneopptak 

rentesatser, låneinstitusjoner m.v.). Jfr. Finansreglementet. 

 



6. Eventuell refinansiering av eksisterende lån delegeres til rådmannen både med 

hensyn til opptak og vilkår. Jfr. Finansreglementet. 

 

7. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2021 etter de maksimale satser som 

Stortinget vedtar. 

 

8. Kommunale betalingssatser, avgifter og gebyrer vedtas slik det fremgår av 

Gebyrregulativ for 2021. 

 

9. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 

6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. 

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2021 utskriving av 

eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 

Kommuner som i 2018 skrev ut skatt på verk og bruk kan fra 2019 til og med år 2024 

skrive ut skatt på et særskilt fastsatt grunnlag. Grunnlaget er differansen mellom ny 

takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 

Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre syvendedeler i 

2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.). 

Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig- og fritidseiendommer 

settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 bokstav a). Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd siste 

pkt.). 

Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten fritas for eiendomsskatt (esktl. § 7 a). Bygg som er fredet etter 

kulturminneloven fritas etter søknad (esktl. § 7 b). Nyoppførte boligeiendommer 

fritas i 1 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 c). 

Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 

Eier kan gjennom avtale med kommunen og forutsatt elektronisk betaling velge 

mellom 1-12 termininnbetalinger. 

Alminnelig taksering utsettes. Gjeldende takster benyttes for skatteår 2021 (esktl. § 8 

A-3 (2)).    Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter (19.04.2018 - sak nr. 09/18). 

 

10. Det tas opp et kassakredittlån på 75 millioner kroner for budsjetterminen 2021. 

  



11. Følgende finansielle måltall vedtas som styringsverktøy i et kommunalt økonomisk 

bærekraft-perspektiv: 

- Netto driftsresultat (NDR): 1,75 % eller høyere Disposisjonsfond (DF): 8 % eller 

høyere Gjeldsgrad (GG): 100 % eller lavere. 

 

12. Økonomiplanen for 2021 – 2024, samt årsbudsjett for 2021 vedtas slik den 

framkommer i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan – med de endringer 

som fremkommer av kommunestyrets vedtak. Kommunestyret ønsker å benytte 

inntektsmulighetene som framgår av budsjettet for å opprettholde dagens 

tjenestenivå og effektivisere denne, framfor å foreslå større strukturendringer og 

investeringer nå.  Eventuelle ekstraordinære inntekter og innsparinger i perioden 

avsettes for å gi handlefrihet for framtidige investeringer.   

  

 

 

 


