Vedtak i Formannskapet - 24.11.2020
Formannskapet vil rå Kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
Formannskapets forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett for
2021 med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige punkter.
1. Kommunestyret vedtar følgende:
 Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt.
 driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.2 i Handlingsprogrammet
 bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 4.4 investeringer i
økonomiplanen.
 Bevilgning til startlån på 3,5 mill kr iht pkt 4.5
 Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 6.
 Et låneopptak inntil kr 45 851 000 kr, fordelt etter følgende formål:
o Lån til egne investeringer (KL §14-15) kr 42 351 000.
o Lån til videreutlån (startlån) (KL §14-17) 3 500 000 kr.
 1 million kroner av totalt 3 millioner kroner øremerket næringsareal i
disposisjonsfondet endres og øremerkes utbygging fiber/mobil
 Det bevilges 2,5 millioner kroner fra kapitalfondet til Årsøya Fritidspark AS i
forbindelse med sluttoppgjør for Selbustien og tiltak i tilknytning til stien.
Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre transaksjonen.
2. Kommunedirektøren gis følgende fullmakt:
 regulere låneopptaket i samsvar med ev endringer i investeringsbudsjettet under
Kommunestyrets behandling.
 til å justere budsjettrammen for rammeområde 4 Værnesregionen mot
disposisjonsfondet dersom de endelige budsjettene for Værnesregionen avviker fra
tallene som er lagt inn i økonomiplanen.
 til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme,
finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
 Overføre ubrukte midler for mottatte statstilskudd (ifb med koronatiltak- vedlikehold,
rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, til fond for bruk i 2021.
Gjelder budsjett for objekt 7435 Ombygging og maling Kirkestua objekt 9492
vedlikehold veg og veglys, og objekt 9493 Vedlikehold og Enøktiltak i komm. Bygg.
3. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova
(esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret
2021 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu
kommune vedtatt i kommunestyret 08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2021,
såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10. Siste
alminnelige taksering ble gjennomført i 2015. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf.
esktl. § 25 første ledd.
4. Skatteøret for 2021 fastsettes til høyest tillatte sats.
5. Fremlagte tiltak for rammereduksjon for rammeområde 9 Bygg og eiendom (jfr pkt
2.10.2) og Reduksjoner innarbeides i budsjett 2021.

6. Fremlagte tiltak for rammereduksjon for Rammeområde kultur og Rammeområde 12
fellesformål redusert tilleggsbevilgning formannskap (jfr pkt 2.10.3) vedtas. Reduksjoner
innarbeides i budsjett 2021.

