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PS 65/2022 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026  

Formannskapets behandling av sak 65/2022 i møte den 30.11.2022: 

 

Wenke Ryan (AP) fremmet følgende forslag: 

Kommunedirektørens innstilling pkt. 5 strykes. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

Funksjon 10000 Varaordførergodtgjørelse opprettholdes på dagens nivå. Budsjettet økes 
med kr 6.987,- for 2023 og kr 41.988,- for årene 2024-2026. Dekkes av disp. fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

 
Funksjon 10002 Støtte til politiske partier kr. 30000,- hvert 4 år videreføres. Kr 30.000,- 
legges i 2023. Dekkes av disp. fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

Funksjon 18000 Oppmerksomhet v/25 års tjeneste opprettholdes, kr 2500,-. Kr 20.000,- 
legges inn årlig i økonomiplanperioden. Saken ble vedtatt i administrasjonsutvalget i møte 
30.11.2022, sak 12/22. Dekkes av disp. fond. 

Seniorpolitiske tiltak, 495000,- for 2023, kr 660.000,- for årene 2024-2026 innarbeides. 
Saken ble vedtatt i administrasjonsutvalget i møte 30.11.2022, sak 11/22.  Dekkes av disp. 
fond.  

Funksjon 20150  Fortsatt 3 barnehager.  
 kr 2.000 000,- for årene 2024-2026 videreføres. Dekkes av disp.fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

Funksjon 20262 Spesialundervisning – reduksjon. 
250 000,- for 2023 og videre 500 000,- i perioden 2024-2026.   Tilbakeføres disp.fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

Funksjon 39000 Kirketjener, øking på 50% stilling til 100%. Kr  263.700,- legges inn årlig i 
økonomiplanperioden. Dekkes av disp.fond. 
Wenke Ryans forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian (Bindalslista) utgjorde 
mindretallet. 

Funksjon 22252 Drift av basseng Bindalseidet. Kr 121.000,- for 2023 og videre kr 242.000,- i 
perioden 2024-2026.  Dekkes av disp. fond 
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Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

Funksjon 26501 15% av netto husleieinntekter avsettes til vedlikehold 
kommunale  bygninger. Kr 17000,- legges inn årlig i økonomiplanperioden. Dekkes av disp. 
fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian (Bindalslista) utgjorde 
mindretallet. 

INVESTERINGER 
Reguleringsplan Nessahaugen boligfelt skal utarbeides i 2023. Administrasjonen pålegges å 
innhente nye tilbud. Kr 800 000,- legges inn i 2023. Dekkes av disp. fond. 
Votering: 
Wenke Ryans forslag enstemmig vedtatt. 

 

Elin Lian (Bindalslista) fremmet følgende forslag: 

a: Settes av til næringsarbeid: 

1. Kommunen kjøper minst ett av de nye arealene som er foreslått  i arealplan settes av 
til næring. 

2. Arealet reguleres om til næring 
3. Arealet opparbeides til ferdig tomt . 

Til dette settes det av minst 500 000 i året i budsjett 2023 og økonomiplan 23-26. 

Dekkes av havbruksfond eller grunnrenteskatt.  
Votering: 
Elin Lians forslag ble forkastet med med 3 mot 2 stemmer.  Elin Lian (Bindalslista) og Astrid 
Kalvik (SP) utgjorde mindretallet. 

b. På sommerhalvåret opprettes det ett samarbeid med kommunen  og kirken  der bruk av 
sommerjobb for ungdom avhjelper kirka med vedlikehold av kirkegårder.  
Votering: 
Elin Lians forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.  Tor-Arne Aune (AP) og Wenke Ryan (AP) 
utgjorde mindretallet. 

c. Vi ønsker å stimulere til tilflytting. 
Tilskudd til bygging av bolighus. Kr 300 000. 
Dekkes av disp.fond. 
Retningslinjer utarbeides.  
Votering: 
Elin Lians forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. Elin Lian (Bindalslista) utgjorde 
mindretallet. 
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Deretter ble kommunedirektørens innstilling med de forslag og endringer som fikk flertall i 
formannskapets behandling enstemmig vedtatt. 

 

1.           Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens 
årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. 

2.           Skattlegging for 2023 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 11,15 % eller høyeste lovlige sats.  

b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.  

c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl.) § 3, første ledd bokstav a, videreføres 
utskriving av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt 
på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med tre 
syvendedeler i 2023 (overgangsregel til esktl. §§3 og 4, første ledd første pkt.). 

Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille. 

Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer avvikles fra og med 
2023.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.                         

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2023 er basert på fastsatte takster ved 
siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 
fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes dersom de 
eksisterer. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

               13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jfr. esktl. § 10. 

3.           Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 3 896 000,- i 2023. 

4.           Måltall: 

               Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for 
planperioden 

               Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. 

               Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene. 
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Funksjon 10000 Varaordførergodtgjørelse opprettholdes på dagens nivå. Budsjettet økes 
med kr 6.987,- for 2023 og kr 41.988,- for årene 2024-2026. Dekkes av disp. fond. 

 
Funksjon 10002 Støtte til politiske partier kr. 30000,- hvert 4 år videreføres.  Kr 30.000,- 
legges i 2023. Dekkes av disp. fond.Funksjon  

18000 Oppmerksomhet v/25 års tjeneste opprettholdes, kr 2500,-. Kr 20.000,- legges inn 
årlig i økonomiplanperioden. Dekkes av disp. fond. 

 
Seniorpolitiske tiltak, 495000,- for 2023, kr 660.000,- for årene 2024-2026 videreføres. 
Dekkes av disp. fond 

 
Funksjon 20150 Fortsatt 3 barnehager.  kr 2.000 000,- for årene 2024-2026 videreføres. 
Dekkes av disp.fond.  

 
Funksjon 20262 Spesialundervisning – reduksjon. 250 000,- for 2023 og videre 500 000,- i 
perioden 2024-2026.  Tilbakeføres disp.fond. 

 
Funksjon 39000 Kirketjener, øking på 50% stilling til 100%. Kr  263.700,- legges inn årlig i 
økonomiplanperioden. Dekkes av disp.fond. 

 
Funksjon 22252 Drift av basseng Bindalseidet. Kr 121.000,- for 2023 og videre kr 242.000,- i 
perioden 2024-2026.  Dekkes av disp. fond 

 
Funksjon 26501-15% av netto husleieinntekter avsettes til vedlikehold 
kommunale  bygninger. Kr 17000,- legges inn årlig i økonomiplanperioden. Dekkes av disp. 
fond. 

INVESTERINGER 
Reguleringsplan Nessahaugen boligfelt skal utarbeides i 2023. Administrasjonen pålegges å 
innhente nye tilbud. Kr 800 000,- legges inn i 2023. Dekkes av disp. fond. 

På sommerhalvåret opprettes det ett samarbeid med kommunen og kirken der bruk av 
sommerjobb for ungdom avhjelper kirka med vedlikehold av kirkegårder.  

  

  

 


