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Behandling:
Saken ble behandlet som siste sak.
Rådmannen orienterte om at ny tariff vedrørende lørdags – og søndagstillegg, gjeldende fra
01.01.2019, ikke ligger inne i rådmannens budsjettforslag. Beløpets størrelse er 140.000,- og
gjelder sektor Helse og omsorg.
Per Kristensen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling:
Høyre og Bygdelista støtter Rådmannens forslag til Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019-2022
med følgende tillegg:
14.
H og BL støtter forslaget med opprettelse av en ny stilling i Sektor 7. Vi ønsker i
motsetning til Rådmannens forslag, å kalle denne stillingen Nærings- og tiltakskoordinator.
Dette for å styrke arbeidet med utvikling på Norefjell, handelsnæringen i tettstedene og
industri/næring i bygda.
15.

H og BL vil øke avsetningen til «Bundne avsetninger» (formålsbygg) med kr 1,25 mill.

16.

Finansiering av pkt 14. og 15.:
Redusert økning gebyrer (sak 156 og 157):
Økt avsetning «Bundne avsetninger»:
Økning redusert konsulentkjøp:
Økt skatteanslag:
Redusert ramme til sektor 7.:

500 000,1 250 000,- 150 000,- 1 500 000,- 100 000,0,-

Hvis Rådmannens forslag om økte gebyrer i forslag 156/18 og 157/18 får gjennomslag,
budsjetteres det med kr 500 000,- i overskudd i 2019.
17.
Krødsherad kommune går til anskaffelse av minibuss. Denne skal kunne nyttes på tvers
av alle sektorer i kommunen. Innkjøp gjøres på investeringsbudsjettet og begrenses oppad til
kr 600 000,-.
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18.
Rådmannen gis i oppdrag å gjøre en gjennomgang og vurdering av hvordan
kommunens samlede budsjettmidler fordeles på de ulike sektorene. Utredningen gjøres
gjennom vårhalvåret. Resultatet legges til grunn i arbeidet med budsjett 2020.
Ved avstemming fikk rådmannens innstilling 3 stemmer, forslaget fremmet av Kristensen
oppnådde 2 stemmer.
Vedtak:
Formannskapets flertall (Kalager,Dybendal og Aaskjær) innstiller:
1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2019 vedtas i samsvar med vedlagte
budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjettet.
Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre de tiltak som fremgår av budsjettet.
2. forslag til økonomiplan for perioden 2019 – 2022 vedtas og justeres i forhold til event.
endringer vedtatt for årsbudsjettet 2019. Kommentardelen er retningsgivende for
økonomiplanen.
3. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2019 benyttes den
høyeste sats som måtte bli bestemt i Stortinget.
4. Krødsherad kommunestyre stadfester med hjemmel i eiendomsskatteloven at tidligere
vedtak om utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer også skal gjelde for
2019. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer
settes til 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som
ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder en bunnfradrag på kr 200.000 av
taksverdien. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 10 og 12a, differensieres satsene
ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2
promille.Videre stadfester Krødsherad kommunestyre at vedtak fattet av kommunestyre
under sak nr. 3/17 også skal gjelde for 2019.
5. Avgifter og betalingssatser som ikke reguleres av lov eller forskrift eller enkeltvedtak
reguleres innenfor rammen av kommunal deflator. Barnehagesatser følger Stortingets
maksprissats.
6. Ordfører, gis i samråd med rådmann, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk,
begrenset oppad til kr 200.000 årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om
saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i
etterkant.
7. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting
av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr 100.000 totalt for året. Dekning skjer
fra disposisjonsfondet hvis det er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for
kommunestyret i etterkant.
8. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/
kommunestyre.
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9. Oppsparte midler innenfor sektorenes totalramme kan forventes overført gitt at
kommunens totalresultat går i balanse.
10. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser.
11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny
vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for
2018.
12. Låneopptak til «Nye Kryllingheimen» og «Ny renseløsning» gjøres med vektet
avdragstid.
13. Lånene tas opp med en vektet avdragstid på 20 år. VA-lån tas opp med en avdragstid i
tråd med levetid for investeringene som legges til grunn i selvkostberegningene.
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