
PS 56/21 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

Kommunedirektørens innstilling 

 

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens 

årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 

2. Skattlegging for 2022 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 10,95 % 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 2022 (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 videreføres.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved 

siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 

fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - 23.11.2021  

 

Behandling: 

Rådet har følgende enstemmig merknad til budsjettet vedr. legetjeneste: 

«Rådet slutter seg til forslag i budsjettet om framtidig legevaktsamarbeid med Nærøysund 

kommune og tror at dette kan gjøre Bindal mer attraktiv for framtidig rekruttering av leger.» 

 

 

Vedtak: 

Rådet har følgende enstemmig merknad til budsjettet vedr. legetjeneste: 

«Rådet slutter seg til forslag i budsjettet om framtidig legevaktsamarbeid med Nærøysund 

kommune og tror at dette kan gjøre Bindal mer attraktiv for framtidig rekruttering av leger.» 

 

 

 



 

Saksprotokoll i Bindal arbeidsmiljøutvalg - 23.11.2021  

 

Behandling: 

Votering: 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens 

årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 

2. Skattlegging for 2022 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 10,95 % 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 2022 (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 videreføres.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved 

siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 

fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Bindal administrasjonsutvalg - 24.11.2021  

 

Behandling: 

Votering: 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens 

årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 

2. Skattlegging for 2022 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 10,95 % 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 2022 (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 videreføres.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved 

siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 

fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Bindal formannskap - 24.11.2021  

 

Behandling: 

Wenke Ryan la fram følgende: 

Arbeiderpartiet gir følgende kommentarer til innspill fra Arbeiderpartiet til møte i 

formannskapet 14.10.21: 

Kjella skolebygning: 

Arbeiderpartiet trekker sitt forslag om å kutte drift av skolebygget for årene 2023 – 2025 i 

økonomiplan, samt driftsutgifter og vedlikehold av bygget og om mulig selge bygget. 

Kjella barnehage: 

Tidligere innspill fra AP om å utrede boligene på Møllerøya til framtidig barnehage trekkes. 

Boligene på Møllerøya legges ut for salg. 

Bindalseidet skole: 

Forslag om økt husleie kr 200.000,- pr.år til Bindalseidet skole trekkes. 

 

Knut Toresen opplyste om feil i tallgrunnlag. Tall i tekstdelen er riktig. Nytt korrigert 

tallgrunnlag legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Knut Toresen opplyste om at konsesjonskraftsalg – kr 500.000,- flyttes fra ansvar 1100 til 

ansvar 1800. 

 

Jim Aarmo fremmet følgende innspill som vil bli tatt opp i kommunestyret vedr. sak om  

havbruksfondet i februar 2022: 

 



Det legges inn 500.000 NOK i 2022 for kjøp av næringsareal, tilrettelegging og evt. 

reguleringsplanarbeid med arealet + avsettelse av penger til tomteopparbeidelse for attraktive 

tomter. 

I 2023 legges det inn 10 mil. NOK for opparbeidelse av næringsareal. 

 

Jim Aarmo fremmet følgende forslag: 

 

Sommerjobb for skoleungdom økes fra kr 62.000,- til kr 79.000,-.  Beløpet på kr 17.000,- 

dekkes av næringsfond. 

Til februarmøtet i kommunestyret i 2022 legges det fram sak om retningslinjer for 

sommerjobb skoleungdom. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Wenke Ryan fremmet følgende forslag: 

 

1. Godtgjørelse varaordfører opprettholdes som i 2021. Beløpet på kr 38.683,- dekkes av 

disposisjonsfond. 

 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

2. Seniorpolitiske tiltak opprettholdes som i 2021. Ut fra dagens utfordringer ifht. 

bemanningen, så er det ikke tiden for å redusere her.  Vi ønsker å opprettholde 4 % 

lønn og ekstra ferieuke. Beløpet på kr 604.079,- dekkes av disposisjonsfond. 

Votering: 

Forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Dag Christer Brønmo og Jim Aarmo stemte imot. 

 

3. Kjella skolebygning: 

Arbeiderpartiet trekker sitt forslag om å kutte drift av skolebygget for årene 2023-2025 

i økonomiplan, samt driftsutgifter og vedlikehold av bygget og om mulig selge bygget. 

Beløpet på kr 317.109,- dekkes av disposisjonsfond. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

Verbale forslag 

1. Vi ønsker å opprettholde støtten til frivilligsentralen. Vi ønsker at kommunen er med å 

bevilge penger til dette, så lenge det kommer statstilskudd. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

2. Vi ser viktigheten av å ha en legeskyssbåt i kommunen og vi ønsker at det blir sett på 

muligheten for å bevare denne. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Dag Christer Brønmo fremmet følgende forslag: 

 

Vi ønsker å fremme forslag i flere ledd, for å kunne stimulere til tilflytting. 



1. Ledige kommunale boliger/boenheter må aktivt markedsføres. Stadig flere ønsker å 

leie bolig- dette vil også kunne muliggjøre tilflytterkampanjer, samt det å kunne 

prøvebo Bindal. Dette vil særlig lette tilflyttingen for unge mennesker. 

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

Dag Christer Brønmo fremmet følgende innspill: 

2. Vurdere nullkonsesjon, og upersonlig boplikt jfr konsesjonslovens § 1 pkt 5. – Bindal 

er i en typisk distriktssituasjon med tanke på boligverdi. Dette er igjen en hindring for 

nybygging av boliger da de færreste får finansiering, uten å ha millioner i egenkapital. 

Kommunen er ikke i en slik økonomisk situasjon at den kan fungere som utbygger. 

Det rimeligste for kommunen vil da være å stimulere til ‘lys i husan’ gjennom et krav 

om bosetting/utleie av de husene som allerede eksisterer. Dette diskuteres i 

kommunestyrets møte i februar 2022. 

Dag Christer Brønmo fremmet følgende forslag: 

3. Velkomstordning/nettportal.  «Ny i Bindal» -Flere av våre ferskeste innbyggere 

opplever det som vanskelig å integrere seg lokalsamfunnet.  

Votering: 

Enstemmig vedtatt. 

Deretter ble kommunedirektørens innstilling med de forslag og endringer som fikk flertall i 

formannskapets behandling enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

    1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens 

årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. 

    2. Skattlegging for 2022 vedtas slik: 

a) Skatt på inntekt: 10,95 % 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 2022 (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 videreføres.  

Eiendomsskatten skal betales i to terminer.   

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved 

siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og 

fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes. 

e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 

     13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10. 

     3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022. 

     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.  

 

5. Sommerjobb for skoleungdom økes fra kr 62.000,- til kr 79.000,-.  Beløpet på kr 

17.000,- dekkes av næringsfond. 

Til februarmøtet i kommunestyret i 2022 legges det fram sak om retningslinjer for 

sommerjobb skoleungdom. 

 

6. Godtgjørelse varaordfører opprettholdes som i 2021. Beløpet på kr 38.683,- dekkes av 

disposisjonsfond. 

 

7. Seniorpolitiske tiltak opprettholdes som i 2021. Ut fra dagens utfordringer ifht. 

bemanningen, så er det ikke tiden for å redusere her.  Vi ønsker å opprettholde 4 % 

lønn og ekstra ferieuke. Beløpet på kr 604.079,- dekkes av disposisjonsfond. 

 

8. Kjella skolebygning: 

Arbeiderpartiet trekker sitt forslag om å kutte drift av skolebygget for årene 2023-2025 

i økonomiplan, samt driftsutgifter og vedlikehold av bygget og om mulig selge bygget. 

Beløpet på kr 317.109,- dekkes av disposisjonsfond. 

 

9. Ledige kommunale boliger/boenheter må aktivt markedsføres. Stadig flere ønsker å 

leie bolig- dette vil også kunne muliggjøre tilflytterkampanjer, samt det å kunne 

prøvebo Bindal. Dette vil særlig lette tilflyttingen for unge mennesker. 

 

10. Velkomstordning/nettportal. «Ny i Bindal» -Flere av våre ferskeste innbyggere 

opplever det som vanskelig å integrere seg lokalsamfunnet.  

Verbale forslag: 

 

11. Vi ønsker å opprettholde støtten til frivilligsentralen. Vi ønsker at kommunen er med å 

bevilge penger til dette, så lenge det kommer statstilskudd. 

 

12. Vi ser viktigheten av å ha en legeskyssbåt i kommunen og vi ønsker at det blir sett på 

muligheten for å bevare denne. 

 

 

 


