Utvalg: Senja formannskap
Møtedato:
Sak:

01.12.2020

191/2020-

Behandling:
Samtlige 11 repr. Tilstede
Roy Alapnes (SP) fremmet budsjettforslaget på vegne av SP, H, FrP og KrF:

Gruppemøte 14.50 – 15.00

Marit Stubberud Hanssen (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP:

Herbjørg Valvåg (SV) fremmet budsjettforslaget på vegne av SV, MDG og Jasmin Agovic Nordaas
(Uavh. Repr.)

Avstemming:
Rådmannens innstilling - pkt 2, J-N var enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling - pkt 2, A-I var enstemmig vedtatt
Forslag fremmet av SV, MDG og Jasmin Agovic-Nordaas:
Fikk 1 stemme (SV), og falt mot 10 stemmer
Forslaget fremmet av AP:
Fikk 4 stemmer (AP, SV) og falt mot 7 stemmer
Forslag fremmet av SP, H, FrP og KrF:
Ble vedtatt med 7 stemmer, mot 4 stemmer (AP, SV)
Helheten med vedtatte endringer var enstemmig vedtatt

Vedtak:
Senja kommunestyre vedtar følgende:

Drift:
a) Skattøret for 2021 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.
b) For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i
hele kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a.
For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4, første ledd. Det
særskilte grunnlaget skal i 2021 være lik 4/7 av differansen mellom
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som
fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.
For skatteåret 2021 er den alminnelige eiendomsskattetaksten i Senja kommune fastsatt til 6
promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2021 fastsatt til 4
promille, jf. esktl. § 12 bokstav a.
Tidligere vedtatte eiendomskattevedtekter, rammer- og retningslinjer og takstprinsipper for
den enkelte av de tidligere kommunene Berg, Torsken, Lenvik og Tranøy gjelder for 2021, jf.
esktl. § 10.
Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd
(Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt i 2021:
•
•

Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune,
fylke eller stat, esktl. § 7a.
Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. §
7b.

Eiendomsskatten for 2021 utskrives i henhold til tidligere vedtak med følgende

satser:
Kommune

Promillesats
2021

Bunnfradrag
2021

Bolig/fritidseiend.

Bolig/fritidseiend.

Promillesats 2021 Promillesats 2021
Næringseiend. *1

Særskilt sk.
grunnlag

Berg

4,00

Nei

6,00

6,00

Torsken

4,00

Nei

6,00

6,00

Tranøy

4,00

Nei

6,00

3,00

Lenvik

4,00

Nei

6,00

4,00

*1 Generell skattesats

c) Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2021.
d) Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift 2021-2024.
e) Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til bevilgningsoversikt netto drift 2021-2024.
f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å fordele
reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av lønnsoppgjør.
Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
g) Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 2021 og
innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer.
h) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.
i) Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2021 på inntil 100
millioner kroner.
Investering:
j) Investeringsrammen for 2021 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering inkl
startlån jfr avsnitt 6.4 i Budsjett og økonomiplan 2021-2024 med kr 328 854 625.
k. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering
jfr vedlegg Obligatoriske skjema - Budsjett og økonomiplan 2021-2024.
l. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om
investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.
m. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 40 mill. kroner i 2021.
n. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til
bevilgningsoversikt investering, opptak av nytt lån for 2021 kr 315 331 500, lånet inkluderer
også forskuttering av budsjetterte tilskudd og inntekter fra salg.

