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Saksbehandler:  Anne Grete Bakken Stokmo 

 
 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
   
   

 

- Vedtatt Handlingsplan 2022-2025 budsjett 2022 inkl saksfremlegg, 
vedtak og vedtatte obligatoriske skjema 

 
Vedlegg: 
Handlingsplan med økonomiplan 2022 - 2025 Budsjett 2022 kommunedirektørens forslag pr 
31.10.2021 - korrigert versjon 
Kommunale gebyrer og betalingssatser 2022 - Kommunedirektørens forslag 
Budsjettforslag Værnesregionen 2022 
 

 
 
 

- Kommunedirektørens innstilling 
1. Formannskapets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og budsjett 

for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige punkter. 
 

2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:  
 Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en 

evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022. 
 Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.  
 Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.   
 Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til 

kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.  
 Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer. 
 Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15)  for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr. 
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3. 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 handlingsplan. 

 til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, 
finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. 

 

4. For eiendomsskatteåret 2022 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 
2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu 
kommune vedtatt i kommunestyret 08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, 
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.  
 

5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats. 
 
 

- Behandling i Formannskapet - 23.11.2021  
Votering: Kommunedirektørens innstilling vedtas. Enst. 

- Innstilling i Formannskapet - 23.11.2021 
Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende 
 
V e d t a k: 
 
1.  Formannskapets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og 

budsjett for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige 
punkter. 

 

2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:  
 Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en 

evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022. 
 Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.  
 Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.   
 Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til 

kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.  
 Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer. 
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 Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15)  for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr. 

3. 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 handlingsplan. 

 til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, 
finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. 

 

4.  For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 
08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, 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.  

 
5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats. 
 
 
 

- Behandling i Kommunestyret - 13.12.2021 Kommune 
Kommunedirektøren opplyste om at det var kommet følgende innspill fra John Inge Sirum: 
Det innføres eiendomsskatt for hus og hytter. Inntektene brukes til nedbetaling av gjeld. 
 
Han opplyste også om en feil i saksframlegg: økning på 65% skal være 6,5% 
 
Forslag fra Kjell Tore Aftret; 

1. 2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i 
ramma (Hjemmetjeneste). 

2. Det må prioriteres fremkommelighet for myke trafikanter i Selbu sentrum.  
3. Det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen 

digitalisering. 
4. Ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres 

 
Forslag fra SP v/Thomas Engan 
Arbeidet med sentrumsplan oppstartes så fort som mulig. Dette for å få en helhetlig utvikling 
av kommunesenteret vårt. For å finansiere arbeidet bevilges kr. 700.000,- fra 
disposisjonsfondet  
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Forslag fra SV v/Åsmund Sjøberg 
Barnetrygd tas ut ifra inntektsgrunnlaget i beregningen av sosialstønad fra og med 01.01.2022 
inntil staten overtar denne utgiften. Utgiften dette medfører belastes disposisjonsfondet. 
 
Forslag fra AP v/Tanja Fuglem 
Det settes ned et utvalg bestående av styreleder SEV, daglig leder SEV, representant for de 
ansatte ved SEV og ordfører som representant fra eier for å forberede og gjennomføre en 
prosess der målsettingen er å kartlegge reelle betingelser ved et delsalg av aksjene i SEV. 
Styreleder i SEV er utvalgets leder. 
Utvalget gis tidsfrist for å komme med en tilbakemelding om hvordan de ser at en slik prosess 
best kan gjennomføres til generalforsamlingen i SEV våren 2022. 
 
Forslag fra Kolbjørn Uthus 
Under pkt. 9 Gebyr vann og avløp – engangsavgift for tilknytning strykes – per boenhet 
 
I tillegg strykes følgende: 
Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40% for følgende tilfeller: 

- Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges 
godkjente permanente anlegg. 
 

Nytt forslag: (allerede vedtatt 01.11.21 – mangler i gebyrregulativet) 
Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendom der det er betalt refusjon eller annen 
form for opparbeidelseskostnad for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer 
godkjent av kommunen. 
 
Lav sats benyttes når den gebyrpliktige eller utbygger har, etter avtale, helt eller delvis 
direktefinansiert det aktuelle infrastrukturtiltaket. 
 
Normal sats benyttes ved alle andre tilknytninger. 
 
Satsene vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet. 
Normal sats: 100% 
Lav sats: 60% 
 
Forslag fra SP v/Per Røsseth 
Utbytteforventning til Selbu Energiverk AS.  
SEV skal søke å utbetale minimum 75% av driftsrelatert overskudd. Årlig 
minimumsutbetaling forventes på 5 millioner kroner. Utbetaling over 5 millioner avsettes 
næringsfondet. 
 
Votering 
Formannskapets innstilling vedtas, Enst 
Forslaget fra K.T.Aftret vedtas. Enst. 
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Forslaget fra A.Sjøberg vedtas med 15 (SV, SP, B.Aftret, A.R.Rotvold, T.Alsethaug, 
R.Langseth, H.Guldseth, M. Grøtte mot 10 stemmer 
Forslaget fra K.Uthus vedtas med 18 mot 7 stemmer J.Aftret, P.Røsseth, I. Stokke, L.Grøtte, 
T.K.Langseth, T.Engan og P.Avelsgård 
Forslaget fra T.Engan fikk 9 stemmer og falt (SP,SV) 
Forslaget fra T.Fuglem vedtas med 18 mot 7 stemmer  SV, R.Langseth, I.Stokke, L.Grøtte, P. 
Avelsgård, B. Aftret 
Forslaget fra P.Røsset fikk 7 stemmer og falt (SP) 
Det voteres til slutt samlet over budsjettet. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

- Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2021 
1.  Formannskapets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og 

budsjett for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige 
punkter. 

2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:  
 Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en 

evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022. 
 Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.  
 Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.   
 Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til 

kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.  
 Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer. 
 Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15)  for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr. 

3. 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 handlingsplan. 

 til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, 
finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement. 

4.  For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 
08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, 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.  

 
5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats. 
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6.  2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i 
ramma (Hjemmetjeneste). 

7. Det må prioriteres fremkommelighet for myke trafikanter i Selbu sentrum.  

8.  Det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen 
digitalisering. 

9. Ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres 

 
10. Barnetrygd tas ut ifra inntektsgrunnlaget i beregningen av sosialstønad fra og med 

01.01.2022 inntil staten overtar denne utgiften. Utgiften dette medfører belastes 
disposisjonsfondet. 

 
11. Under pkt. 9 Gebyr vann og avløp – engangsavgift for tilknytning strykes – per 
boenhet 
 

I tillegg strykes følgende: 
Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40% for følgende tilfeller: 

- Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges 
godkjente permanente anlegg. 
 
Nytt forslag: (allerede vedtatt 01.11.21 – mangler i gebyrregulativet) 
Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendom der det er betalt refusjon eller 
annen form for opparbeidelseskostnad for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført 
etter planer godkjent av kommunen. 

 
Lav sats benyttes når den gebyrpliktige eller utbygger har, etter avtale, helt eller delvis 
direktefinansiert det aktuelle infrastrukturtiltaket. 

 
Normal sats benyttes ved alle andre tilknytninger. 

 
Satsene vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet. 
Normal sats: 100% 
Lav sats: 60% 

 
12. Det settes ned et utvalg bestående av styreleder SEV, daglig leder SEV, representant 

for de ansatte ved SEV og ordfører som representant fra eier for å forberede og 
gjennomføre en prosess der målsettingen er å kartlegge reelle betingelser ved et 
delsalg av aksjene i SEV. Styreleder i SEV er utvalgets leder. 
Utvalget gis tidsfrist for å komme med en tilbakemelding om hvordan de ser at en slik 
prosess best kan gjennomføres til generalforsamlingen i SEV våren 2022. 
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- Saksopplysninger 
Kommunestyret plikter å vedta økonomiplan og årsbudsjettet jfr kommunelovens §14-2 bokstav 
a.  
 
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 presenteres som en handlingsplan 2022-2025 og skal 
vise tiltak de 4 neste årene for på sikt å kunne oppnå de overordnede målene som er satt i 
Kommuneplanens samfunnsdel  

- Vurdering 
Forslaget til handlingsplan 2022-2025 er behandlet i råd og utvalg med følgende vedtak:  

- Vedtak i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 11.11.2021 
1. Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse slutter seg til 

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022. 
2. Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse slutter seg til 

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 – 2025. 
 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mener at det må prioriteres 
fremkommelighet for gående i Selbu sentrum. 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mener det må legges til rette for å gi 
bistand til personer som har utfordringer innen digitalisering. 
 

- Vedtak i Ungdomsrådet - 16.11.2021 
1. Ungdomsrådet slutter seg til Kommunedirektørens forslag datert 31.10.2021 til budsjett 

for 2022 med følgende tillegg:  
Ungdomsråd ber om at ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres.  
 

2. Ungdomsrådet slutter seg til Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 
– 2025 datert 31.10.2021. 

 
Vedtak i Administrasjonsutvalget - 16.11.2021 
Som formannskapets innstilling.  
 
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 16.11.2021 
Som formannskapets innstilling. 
 
Vedtak i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur - 17.11.2021 

5. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur slutter seg til Kommunedirektørens forslag datert 
31.10.2021 til budsjett for 2022. 

6. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur slutter seg til Kommunedirektørens forslag til 
handlingsprogram for 2022 – 2025 datert 31.10.2021.  
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7. 2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i 
ramma (Hjemmetjeneste). 

8. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur mener at det må prioriteres fremkommelighet 
for myke trafikanter i Selbu sentrum.  

9. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur mener det må legges til rette for å gi bistand til 
personer som har utfordringer innen digitalisering. 

 
Hovedutvalg for samfunnsutvikling behandles i møte 18.11.2021 
Vedtak legges frem til behandling i Formannskapet  
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Obligatoriske oversikter – etter vedtak KS 13.12.2021 
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1 Kommunedirektøren har ordet 
Etter at kommunedirektøren la frem sitt forslag til handlingsplan 2022-2025 datert 
31.10.2021, er det skjedd vesentlige endringer i forutsetningene for budsjettet i form av 
endringer i forslag til statsbudsjett og vedtak i kommunestyret 1 november 2021. 
Kommunedirektøren velger derfor å innarbeide dette i sitt forslag til handlingsprogram før 
fremlegging av dette til 2. gangs behandling. 
 
Endringene totalt  medfører ingen store endringer ift resultat og handlingsregler planperioden 
sett under ett og kommunedirektørens vurderinger og forslag til handlingsplan pr 31.10.2021 
opprettholdes men tall og tiltak oppdateres med endringer ift statsbudsjett og vedtak i KS 
1.november slik det beskrives i dette dokument.  
 
Videre er det i dette dokument beskrevet nærmere  om låneopptak og endring finansiering. 
Dette er for å tydeliggjøre dette forut for formelt vedtak som kreves iht lov og forskrift som 
videre danner grunnlag for selve låneopptaket.  

2 Endringer etter tilleggsnr i statsbudsjett 
 Ny beregning viser en økning i skatteanslag på 1,4 mill kr i 2022.  
 
Regjeringen Støre foreslå at det innføres et nytt tilskuddet med 500 000 kr pr grunnskole, 
Tilskuddet skal ikke øke kommunerammen, men finansieres med at hver kommune trekkes 
med 231 pr innbygger før overføring av tilskudd pr skole. Selbu får overført kr 1,058 mill kr i 
totalt tilskudd.  
 
Videre viser tilleggsnr en økning i realvekst og oppgaveendringer på 1,7 mill kr i 2022, videre 
beregnes en reduksjon av rammetilskudd på 1,9 mill som følge av økt skatteanslag  
 

 
 
Endringer knyttet til ressurskrevende tjenester kommer i tillegg, effekten er vanskelig å 
estimere da refusjonen beregnes året etter regnskapsåret. 
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3 Endringer etter vedtak i KS 1. november 2021 
Følgende kostnader er lagt inn etter vedtak i KS 1.november 2021 

 
 
Kostnader 5 dagers skoleuke er lagt inn med delårsvirkning fra august 2022.   
Kostnader barnevern er lagt inn med delårsvirkning fra mai 2023, dvs oppstart er flyttet et år 
ut i tid ift fremlagte kostnader fra første gangs behandling i formannskap.   
   
Kostnader til egen PPT er ikke kjent da dette ikke er utredet og er derfor ikke lagt inn i 
budsjettet. Kartlegges og tas med ved neste rullering av handlingsplan (fra 2023).  
 

3.1 Om barnevern 
Det er ikke lagt inn kostnader til endringer i Barnevern i 2022. Om det skal bygges opp en 
egen barnevernstjeneste må det påregnes kostnader i en oppbygnings- og overgangsfase. 
Kostnadene som er lagt inn i budsjett og økonomiplanen fra 2023 er fra utredningen av 
barnevernstjenesten som ble lagt frem for politisk behandling i 2020. I økonomiplanen er det 
lagt inn tall med delvirkning fra 2023. Det må imidlertid påregnes noen oppstartskostnader i 
2022, f.eks rekruttering av leder og- eller prosjektleder. Dette vil bli fremlagt som 
budsjettjusteringssak når kostnadene er kjent.  
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4 Handlingsregler  
Etter at opprinnelig fremlagte forslag til handlingsplan er oppdatert med endringer i fra 
tilleggsnr til forslag til statsbudsjett og vedtak gjort i kommunestyret 1 november 2021 ses 
følgende resultat på handlingsreglene:  
 

 
 
Dette er omtrent på opprinnelig nivå samlet sett for årene 2022 – 2025.  

5 Låneopptak 
Investeringsbudsjettet er ettårig. Fra vedtatte handlingsplan 2021 - 2025 og andre vedtak gjort 
i 2021 finnes det prosjekter som er vedtatt og påstartet, men der låneopptak ikke er effektuert.  
For å kunne foreta låneopptak i 2022 så må investeringene innarbeides i nye 
bevilgningsoversikter  for 2022. Dette gir følgende låneopptak for 2022: 
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5.1 Endret finansiering Nestatunet 
Som følge av kommunedirektørens forslag i handlingsplan 2022 – 2025  om å  omprioritere 
avsatte SIO midler på fond og bruke inntektspåslag i 2022 og 2023, fremlegges forslag om 
endring finansiering av Nestatunet.  
Det er total bevilget 70 mill kr til investeringen hvorav 9,3 mill kr er  vedtatt finansiert med 
SIO midler 

  
 
Endret finansiering fra bruk av avsatte SIO midler til låneopptak er innarbeidet i 
Bevilgningsoversikt BFR §5-5 1.ste ledd 
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6 Obligatoriske oversikter  
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7 Vedlegg 
 
Kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 pr 31.10.21 med tilhørende 
vedlegg.


