Behandling i Formannskapet - 21.11.2012:
H/FrP og SP v/Bjørn D. Johansen fremmer følgende forslag:
Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i 2013.
I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr. 1.449.000,-.
Bruk av veifond settes til kr. 1.618.000,-.
Det ble votert over forslaget fra Bjørn D. Johansen.
Bjørn D. Johansens forslag enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over rådmannens innstilling, med allerede vedtatte endring.
Rådmannens innstilling, med allerede vedtatt endring, enstemmig vedtatt.
Tilrådning fra Formannskapet - 21.11.2012:

1

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.

2

Eiendomsskatten vedtas slik:
2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille.
2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7
bokstav c) i seks år.
2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter
eiendomsskatteloven § 7 a).
2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 a).
Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord.
2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille
2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og
20.oktober.
2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone.

3

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2013.

4

Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik:
2013
Frie inntekter (1000 kr)

306 365

2014

306 799

2015

2013

307 538

307 406

5

Driftsrammene vedtas med nettorammer i henhold til hovedoversikt – kap. 1.2.

6

Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1.

7

Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell:
Låneopptak (1000 kr)

8

2013

2014

2015

2013

14 425

7 532

826

216

Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2013 settes til 9 mill.kr. i
SpareBank1 Nord-Norge.

9

Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til
livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

10

Det tas opp startlån i Husbanken med kr 13,0 mill i 2013.

11

Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
Øker nedtrekk med 0,6 til 2% i 2013.
I dette ligger å ikke bruke av momskompensasjon kr. 1.449.000,-.
Bruk av veifond settes til kr. 1.618.000,-.

