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Nord-Odal kommunes økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022
Kommunedirektørens innstilling:
Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets
arbeid med utarbeidelse av innstilling til kommunestyret. I henhold til kommunelovens §14-2 legger
ikke kommunedirektøren fram innstilling i saken.
Kommunedirektøren foreslår følgende punkter:
Driftsbudsjett 2022:
1. Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift for 2022 med bevilgninger på 315,141
millioner kroner

2. Kommunestyret vedtar følgende driftsrammer til områdene slik:

Investeringsbudsjettet 2022:

3. Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt investering for 2022 med totale investeringer
på 11,067 millioner kroner, hvorav 9,567 millioner kroner bevilges til investering i
anleggsmidler.

Investeringene i anleggsmidler fordeler seg på ulike prosjekter slik:

4. Kommunestyret vedtar låneopptak på 6,935 millioner kroner til investeringer i
anleggsmidler. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta låneopptak.

Skatt:
5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2022 etter de maksimale satser som Stortinget
vedtar.

Eiendomsskatt:
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 10 videreføres i 2022 utskriving av eiendomsskatt
på fast eiendom i hele kommunen, jfr. § 3 bokstav a.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022
(overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd, første pkt.)
7. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl. § 13). For bolig-, fritids- og
landbrukseiendommer settes satsen til 4 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.)
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,8. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi og
eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, fylke eller
stat for eiendomsskatt.
9. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
10. Eiendomsskatten betales i 4.terminer (esktl. § 25).

Delegering, utredning og organisering:
11. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.
12. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta budsjettreguleringer i
driftsbudsjettet innen hvert rammeområde
13. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de
enkelte ansvarene i budsjettet.
14. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 millioner kroner.

Kontroll og revisjon:
15. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll - og tilsyn:

Økonomiske måltall:
16. Kommunestyret vedtar Økonomiske måltall i henhold til Budsjett og økonomiplan slik:

Økonomiplan:
17. Kommunestyret vedtar rapporteringstidspunkter til 1.kvartal og 2.tertial
Kommunestyret vedtar økonomiplan 2023-2025 i henhold til Handlingsprogram 20222025, Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.

30.11.2021 Formannskapet
Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra formannskapet:
Reduksjoner i oppvekst i økonomiplan fra 2023 skal gjennomføres ved strukturendringer i skolen.

Vedtakene i rådene og utvalgene ble presentert Formannskapet i møte.
Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt med tillegg av verbalforslaget fra formannskapet.
FS-086/21 Vedtak:
Driftsbudsjett 2022:
1. Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt drift for 2022 med bevilgninger på 315,141
millioner kroner

2. Kommunestyret vedtar følgende driftsrammer til områdene slik:

Investeringsbudsjettet 2022:
3. Kommunestyret vedtar bevilgningsoversikt investering for 2022 med totale investeringer
på 11,067 millioner kroner, hvorav 9,567 millioner kroner bevilges til investering i
anleggsmidler.

Investeringene i anleggsmidler fordeler seg på ulike prosjekter slik:

4. Kommunestyret vedtar låneopptak på 6,935 millioner kroner til investeri nger i
anleggsmidler. Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta låneopptak.
Skatt:
5. Skatt på inntekt og formue utskrives for 2022 etter de maksimale satser som Stortinget
vedtar.
Eiendomsskatt:
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 10 videreføres i 2022 utskriving av eiendomsskatt
på fast eiendom i hele kommunen, jfr. § 3 bokstav a.
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022
(overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd, første pkt.)
7. Generell skattesats settes til 6 promille (esktl. § 13). For bolig-, fritids- og
landbrukseiendommer settes satsen til 4 promille. Skattesatsen på det særskilte
skattegrunnlaget er 6 promille (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.) .
Bolig – og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,-.
8. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b fritas bygning som har historisk verdi og
eiendommer eid av stiftelser eller organisasjoner med å sikte på å gagne kommune, fylke eller
stat for eiendomsskatt.
9. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).
10. Eiendomsskatten betales i 4.terminer (esktl. § 25).
Delegering, utredning og organisering:
11. Kommunestyret delegerer til formannskapet å foreta budsjettreguleringer i driftsbudsjettet
mellom hvert rammeområde.

12. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta budsjettreguleringer i
driftsbudsjettet innen hvert rammeområde.
13. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å fordele avsatt lønnsavsetning ut på de
enkelte ansvarene i budsjettet.
14. Kommunestyret vedtar opptak av kassekreditt på inntil 30 millioner kroner.
Kontroll og revisjon:
15. Kommunestyret vedtar følgende ramme for budsjett til kontroll - og tilsyn:

Økonomiske måltall:
16. Kommunestyret vedtar Økonomiske måltall i henhold til Budsjett og økonomiplan slik:

Økonomiplan:
17. Kommunestyret vedtar rapporteringstidspunkter til 1.kvartal og 2.tertial
18. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2023-2025 i henhold til Handlingsprogram 2022-2025,
Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.
19. Reduksjoner i oppvekst i økonomiplan fra 2023 skal gjennomføres ved strukturendringer i
skolen.

Saksopplysninger:
I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år før årsskifte vedta et årsbudsjett og en
økonomiplan for de fire neste årene.
For nærmere saksopplysninger henvises til Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025, Budsjett
2022 og økonomiplan 2023-2025.
Viktige forutsetninger for budsjettet:
Rammeoverføring: Rammetilskuddet er i planperioden lagt inn med KS sin prognosemodell som
utgangspunkt. Totalt for 2022 er det lagt inn 205,269 millioner kroner.
Prisstigning: Det er ikke lagt inn noen generell prisstigning i økonomiplanperioden.

Lønnsvekst: Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på ca 3 % i økonomiplanperioden.
Skatt: Regjeringens skatteanslag på 124,077 millioner kroner er lagt inn som forutsetning i 2022.
Historiske tall har gjerne vist at resultatet har blitt noe høyere enn statsbudsjettet har lagt opp til.
Det er imidlertid gitt signaler om at dette ikke lenger vil være sannsynlig.
Eiendomsskatten i 2022-2025 foreslås med følgende promille:
· Bolig, fritidsboliger og landbrukseiendommer 4 promille
· Særskilt skattegrunnlag 6 promille
· Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 0,-

Kontroll og tilsyn: Det er i budsjettforslaget ikke lagt opp til økning i rammen til kontroll og tilsyn.
Dette er imidlertid lagt inn som driftstiltak som i forslaget ikke er prioritert.
Salg leiligheter Samling: I budsjettforslaget er det lagt opp til et forventet salg av leiligheter i Samling.
Salgsinntektene er foreslått avsatt til ubundet investeringsfond.
Skjønnsmidler: Det er budsjettert med 2 millioner kroner i skjønnsmidler for 2022.
Rente: Nye låneopptak er budsjettert med en rente på 1,9% i hele planperioden.
Økonomiske måltall:
De valgte økonomiske måltallene som kommunestyret skal vedta ihht kommuneloven viser at netto
driftsresultat og fri egenkapitalgrad vil bedres gjennom økonomiplanperioden. Langsiktig gjeld vil
stabiliseres og gradvis gå noe ned.

Saken er elektronisk godkjent av leder.
Vedlegg:
18.11.2021
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021

Budsjettdokument 2022-2025 kommunedirektørens forslag
Nord-Odal - Saksutskrift kontrollutvalget - Sak N-51/21Budsjett for kontroll og revisjon 2022
Saksutskrift - Sak N-51-21 Budsjett for kontroll- og
revisjonsarbeidet 2022
Budsjett 2022 og økplan 2022-2025-Konsek Øst - vedtatt av
representantskapet 27.9.214
20210827 - Årsbudsjett 2022 - vedtatt av representantskap
202109234
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