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Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 29.11.2018:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 29.11.2018:
1. Handlingsprogram 2019-2022 datert 2. november 2018 vedtas.
2. Betalingsregulativ 2019 datert 2. november 2018 vedtas med virkning fra 1.
januar 2019. Kommunale avgifter faktureres fire ganger pr. år.
3. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 25 millioner kroner til videreutlån i
2019.
4. Rådmannen gis fullmakt til å saldere netto renteutgift mot rentefond.
5. Rådmannen gis fullmakt til å saldere pensjonsutgifter mot pensjonsfond.
6. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven til resultatområdene.
7. Avgiftene for vann, avløp og slamtømming, renovasjon, feiing, byggesaker og
oppmåling skal være i henhold til selvkost.
8. Tilskuddssatsene til ordinære private barnehager er 195.860 kroner for små
barn (0-2 år) og 92.274 kroner for store barn (3-6 år). For kapitaltilskudd og
tilskudd til pedagogisk bemanning til ordinære private barnehager, samt satser
til familiebarnehager, benyttes nasjonale satser.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt, i
hele kommunen, for 2019 med følgende utskrivningsalternativ:
a. På næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg
omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eiendomsskatteloven §
3 d.
b. På næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk
(annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4).
c. På det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).
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d. Eiendomsskattesatsen settes til 5 promille, jf. eiendomsskatteloven
§ 13.
e. Eiendomsskattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 5 promille.
f. Skattesatsen differensieres ved at den sats som skal gjelde for
ubebygget næringseiendom settes til 2 promille, jf.
eiendomsskatteloven § 12 b.
g. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en
kommune, et fylke eller staten fritas for eiendomsskatt, jf.
eiendomsskatteloven § 7 a. Liste over eiendommer følger i vedlegg 7.
h. Eiendomsskatt skal betales i to terminer.
10. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf. eiendomsskatteloven § 10.
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