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Behandling: 

 

Rådmannen la frem forslag til følgende tilleggspunkt til innstillingen: 

 

Punkt 14.  I forbindelse med rehabilitering av taket i Krødsheradhallen og søknad om 

spillemidler, avsettes kr.130.000 som kommunens andel. Den økte kostnaden dekkes ved 

reduksjon av renteutgifter. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gustav Kalager fremmet på vegne av Krødsherad Arbeiderparti følgende tillegg til rådmannens 

innstilling:  

 

1. Tilskudd tråkking av skiløyper Norefjell økes fra 300.000 til kr 400.000 

2. Helse og omsorg tilføres kr 250.000 ekstra til innføring av medisindispensere 

3. Skolen tilføres kr 250.000 ekstra til miljøarbeider, ca 50% stilling.  

4. Inndekning av 600.000 blir gjort ved økning av skatteanslaget for 2018.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per Kristensen (H) og Solveig Sæta (TPBL) foreslo, på vegne av Høyre og Tverrpolitisk 

Bygdeliste følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 

Rådmannen legger frem forslag til budsjett for 2018 som går i balanse. Rådmannen gir en 

realistisk og god beskrivelse av den økonomiske situasjonen i kommunen og driftsbudsjettets 

hoveddel gir samsvar mellom kostnader og inntekter. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Høyre og Bygdelista støtter Rådmannens forslag til Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021 

med følgende tillegg:  
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Økt satsning: 

2 441 200,- økning avsetning til formålsbygg, totalt 6 500 000,-. 

1 200 000,- avsetning til fond, fjellutvikling. I tillegg til 300 000,-, som er foreslått i råd- 

   mannens budsjett til tråkking av løyper, gir dette 1 500 000,- til fjellsatsning. 

   250 000,- ekstra til innføring av medisindispensere, Helse og omsorg. 

   250 000,- ekstra til Miljøarbeider i skolen, ca 50% stilling.  

4 141 200,- total økning 

 

Inndekning: 

1 500 000,- økning skatteanslag.  

   300 000,- økning anslag på eiendomsskatt. Mange nye enheter på fjellet vil øke  

  inntektene på eiendomsskatt. Sannsynligvis godt over Rådmannens anslag. 

2 341 200,- forventet utbytte til eier fra Everket. Budsjetteknisk balanseres budsjettet  

  med bruk av disp.fond, og faktisk utbytte avsettes til disp.fond i mai/juni -18. 

4 141 200,- total inndekning 

 

Vårt forslag tar sikte på å tilfredsstille Høyre og Bygdelista sin ambisjon om maks 20 % bruk av 

eiendomsskatt til drift og 80 % til investering, herav minimum 15 % til investering på fjellet. 

Denne ambisjonen lå også i vårt forslag til vedtak i sak 3/17 Eiendomsskatt – Oppfølging av 

kommunestyrets vedtak, den 23.02.2017. Investeringsbehovene i kommunens formålsbygg er 

gigantiske, i forhold til historisk målestokk og kommunens gjeldsgrad. Vi ser det nødvendig å 

foreta en høyere avsetning, enn i Rådmannens forslag. 

 

Høyre og Bygdelista ser det også nødvendig å starte avsetningen til et fond for fjellutvikling, 

som skal brukes på gode og framtidsrettede tiltak. Sigdal og Krødsherad har kommet godt i 

gang med arbeidet mot en felles reisemålsutvikling på Norefjell. Behovet for fremtidige 

kommunedrevne tiltak vil bli store, hvis kommunen virkelig ønsker denne satsninga. 

 

Videre støtter vårt forslag også en satsning på teknologi i Helse og omsorg. Innføring av 

medisindispensere vil være en god og framtidsrettet investering. 

 

Til slutt ønsker vi en satsning på Miljøarbeider i skolen. Skolen får stadig større utfordringer 

med elevers emosjonelle vansker og å innordne seg ulike sosiale regler. Dette er utfordrende 

både for skolens pedagogiske personale og elevene selv. Det finnes utallige positive eksempler 

på at en Miljøarbeider kan være en stor ressurs i denne sammenheng. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Det ble først stemt over tilleggsforslaget fremmet av rådmannen, deretter ble det avstemming 

over forslaget fremmet av Kalager opp mot forslaget fremmet av Kristensen og Sæta.  

 

Rådmannens innstilling med tilleggspunkt fremmet av rådmannen ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslaget fremmet av Kalager fikk 3 stemmer, forslaget fremmet av Kristensen og Sæta 

oppnådde 2 stemmer.  

 

Vedtak: 
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Formannskapets flertall  (Kalager, Løvli, og Aaskjær) innstiller: 

 

5. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2018 vedtas i samsvar med vedlagte 

budsjettskjemaer.  Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjettet.  

Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre de tiltak som fremgår av budsjettet. 

 

6. forslag til økonomiplan for perioden 2019 – 2021 vedtas og justeres i forhold til event. 

endringer vedtatt for årsbudsjettet 2018.  Kommentardelen er retningsgivende for 

økonomiplanen. 

 

7. Ved beregning av inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2018 benyttes den 

høyeste sats som måtte bli bestemt i Stortinget. 

 

8. Krødsherad kommunestyre stadfester med hjemmel i eiendomsskatteloven at tidligere 

vedtak om utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer også skal gjelde for 

2018.   

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 takstverdien. 

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 2018. 

 

9. Avgifter og betalingssatser som ikke reguleres av lov eller forskrift eller enkeltvedtak 

reguleres innenfor rammen av kommunal deflator. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/ 

kommunestyre. 

 

13. Oppsparte midler innenfor sektorenes  totalramme kan forventes overført gitt at 

kommunens totalresultat går i balanse. 

 

14. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser. 

 

15. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende.  Det foretas ny 

vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 

2017. 
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16. Investeringsprosjektene: «Nye Kryllingheimen» og «Ny renseløsning» legges fram for 

kommunestyret som enkeltsaker for endelig godkjenning og finansiering. 

 

17. 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. 

 

18. I forbindelse med rehabilitering av taket i Krødsheradhallen og søknad om spillemidler, 

avsettes kr.130.000 som kommunens andel. Den økte kostnaden dekkes ved reduksjon 

av renteutgifter. 

 

19. Tilskudd tråkking av skiløyper Norefjell økes fra 300.000 til kr 400.000 

20. Helse og omsorg tilføres kr 250.000 ekstra til innføring av medisindispensere 

21. Skolen tilføres kr 250.000 ekstra til miljøarbeider, ca 50% stilling.  

22. Inndekning av 600.000 blir gjort ved økning av skatteanslaget for 2018.  
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