Utskrift av møtebok

Dato:

10.11.2020

Utv.saksnr.
131/20
15/20
2/20
38/20
3/20
3/20
2/20
87/20

Arkivsak:

2020/55-13

Utvalg
Formannskapet
Arbeidsmiljøutvalget
Partssammensatt utvalg
Driftsutvalget
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sel Ungdomsråd
Kommunestyret

Saksbehandler:
Per Helge Ramen/Solveig
Rindhølen

Møtedato
24.11.2020
01.12.2020
01.12.2020
07.12.2020
03.12.2020
03.12.2020
03.12.2020
16.12.2020

Budsjett 2021 - økonomiplan 2021-2024
Vedlegg:
Budsjett 2021 – økonomiplan 2021-2024
Saksutredning
Reglene for budsjett og økonomiplan er hjemlet i Kommuneloven kapittel 14, samt
kommunens økonomireglement kapittel 2 (sist revidert i kommunestyret 10.2.20, i sak 1/20).
Årsbudsjettet - drift og investeringer Sel kommune 2021, er en bindende plan for
kommunestyret og underordnete organer, i henhold til kommunens midler og anvendelsen av
disse, og utgjør også første år av den fireårige økonomiplanen. Økonomiplanen og
årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige, jfr.
§14-4 og §14-5.
I henhold til Kommunelovens §14-2 skal kommunestyret selv vedta økonomiplanen og
årsbudsjettet. Formannskapets innstilling skal i henhold til §14-3 ligge ute til alminnelig
ettersyn i minst 14 dager, før behandling skjer i kommunestyret.
Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel, jfr. Plan og bygningsloven §11-1 fjerde
ledd og Kommuneloven §14-4 femte ledd.
Rammetilskuddet blir fastsatt av Stortinget, og ligger inne i økonomiplanen slik Regjeringens
forslag og tilleggsproposisjon er framlagt.
Kommunestyret behandlet i sak 5/20 Plan for arbeidet med årsbudsjett 2021, og økonomiplan
2021-2024. Planen er i hovedsak fulgt med nødvendige tilpasninger som følge av Korona/Covid-19 situasjonen. Kommunedirektøren har gitt jevnlige orienteringer i løpet av året om
status i arbeidet både til formannskap og kommunestyre.
Vurdering
De ulike vurderingene framkommer i tekstdelen til økonomiplanen for 2021-2024.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 blir godkjent med de endringer som
framkommer i kommunestyrets behandling.
2. Første året i økonomiplanen for perioden 2021-2024 blir vedtatt som årsbudsjett for
drift og investeringer for Sel kommune for året 2021, jfr. økonomisk hovedoversikt
som ligger som del av økonomiplanens tekstdel
3. Nye låneopptak til investeringer i 2021 blir gjennomført i henhold til Kommuneloven
§14-15. Lånebeløpet for 2021 settes til inntil kr. 105 mill. I tillegg kommer
låneopptak på overførte investeringer fra 2020 til 2021. Sistnevnte fremmes i egen
kommunestyresak. Låneopptaket utgjør ingen vesentlig finansiell risiko for Sel
kommune
4. Lån til videre utlån fra Husbanken (startlån) tas opp med inntil kr. 6 mill, i henhold til
Kommuneloven §14-17
5. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen jfr.
eiendomsskatteloven §3 første ledd, bokstav a.
 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre
syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
 Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig og
fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 11 første ledd)
 Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til
esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1)
 For eiendommer med samlet skatt over kr. 600 pr år skal eiendomsskatten betales
i 4 eller 12 terminer (avhengig av inngått avtale med Sel kommune), jfr. esktl.
§25 første ledd. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år.
 For skatteåret 2021 fritas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med
allmennyttig formål, som oppført på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7,
bokstav a. For skatteåret 2021 fritas videre eiendom av historisk verdi som oppført
på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7, bokstav b. Nyoppførte boliger som
brukes til bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7, bokstav c i 5 år, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaksliste med oversikt over
forslag over eiendommer som kan fritas etter § 7 i eiendomsskatteloven blir
fremmet i egen sak for formannskapet og kommunestyret.
 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte vedtekter.
 Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2013 med takster gjeldende fra
01.01.14.
 Som sakkyndig takstnemnd oppnevnes (ekstl. § 8 A-3 andre ledd):
o Anette Svastuen (Sp)
Vara: Oddny Teighagen (Sp)
o Ivar Solhjem (Sp)
Vara : Kjell Grothe (Sp)
o Torstein Jordet(Ap)
Vara Sigurd Riise (H)
o Leder: Ivar Solhjem (Sp)
Nestleder: Torstein Jordet

Som klagenemnd oppnevnes (ekstl. § 20):
o Knut Erik Ulen (Sp)
Vara: Rolf Grindstuen (Sp)
o Stein Inge Lillebråten (Sp)
Vara: Ingrid Kjørum (Sp)
o Tina Hesthagen (SP)
Vara: Åse Nordnes (Sp)
o Ragnhild Solhjemslie (Sp)
Vara: Gro Sandbu Randen (Sp)
o Leif Magne Åndheim (H)
Vara: Torleif Tangen (H)
o Oddrun Høglien (Ap)
Vara: Anne Brit Bismo (SV)
o Leder: Knut Erik Ulen (Sp)
Nestleder: Oddrun Høglien (Ap)

7. Godtgjøring til folkevalgte er fastsatt av kommunestyret i sak 33/19, 17.6.19.
Ordførerens godtgjøring er knyttet opp mot godtgjøring for Stortingsrepresentanter,
og utgjør 90 % av Stortingsrepresentantenes godgjøring avrundet til nærmeste kr. 5
000.
8. Delegering til kommunedirektøren:
 Budsjettet for 2021 er fastsatt gjennom obligatoriske bevilgnings- og
hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet. Budsjettet vedtas som netto
bevilgning til hovedrammeområdene, jfr. bevilgningsoversikt drift, del B
 Netto premieavvik for pensjoner er delegert til kommunedirektøren i skjema 1B.
 Delegering utover dette framkommer i politisk delegeringsreglement pkt 5.4 om
budsjettmyndighet.
9. Budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 legges ut til offentlig ettersyn
via Sel kommunes hjemmeside i perioden 26.11.-10.12.20.

Behandling i Formannskapet - 24.11.2020:
Ordfører orienterte om at i forhold til kommunedirektørens forslag til å utrede overflytting av
ungdomstrinnet ved Heidal skule til Otta ungdomsskole har formannskapet mottatt brev fra
Klubben i Utdanningsforbundet ved Heidal skule. I tillegg har kommunen mottatt
underskriftskampanje med 678 signaturer fra Heidal/Sel/Vågå Bygdeungdomslag.
Sp v/ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
Rammeområde 1:


Omstilling Sel
I budsjett og økonomiplan 2021-2024 er det lagt inn ei løyving på kr 1.250.000 med
bruk av kr 1 mill. frå rammeområde 1 og kr 250.000 med finansiering frå Sjoafondet.
I staden for bruk av Sjoafondet blir det her lagt opp til bruk av anna
fondsfinansiering/disposisjonsfondet. Kr. 250 000 tas frå disposisjonsfond 2021-2024.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Det er greidd ut 5 område for ytterlegare samarbeid mellom Vågå og Sel.
Kommunedirektøren blir bedt om å vurdere fleire område. Målsettinga er fyrst og
fremst større fagmiljø og at tenesteproduksjon ikkje blir så sårbare, men på sikt vil
det også kunne gjeva grunnlag for innsparing i driftskostnader. Formannskapet ber
kommunedirektøren greie ut kutt innanfor administrasjonen med mål om å redusere
ressursbruken med 2,5 millionar innan 2023. Ny innsparing, avsett til
dispensasjonsfond kr. 2 500 000. Kommunedirektøren fordeler innsparing innanfor
rammeområda.
Forslaget ble vedtatt 4 mot 3 stemmer.

Rammeområde 2:


Med bakgrunn i redusert elevtal ved Heidal skule får kommunedirektøren i oppdrag å
greie ut fådelt skule med mål om innføring frå skuleåret 2022/2023. Det vil seia at
overflytting av ungdomstrinnet ved Heidal skule til Otta ungdomsskole ikkje blir
vurdert.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer for forslaget fra Ap.



Med bakgrunn i at Otta skole 1-7 blir bygd på Elvebakken, blir kommunedirektøren
bedt om å greie ut moglegheitene for felles verksemdsleiar/rektor, og felles andre
personalmessige ressursar mellom Otta skole 1-7 og Otta ungdomsskole.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

(Samla innsparing "bruttotal" på kr. 2 mill. i 2022 og kr. 4,2 mill. i 2023 og vidare
i økonomiplanperioden.)



Mellomløysning Sandbu / Heggelund blir ikkje gjennomført frå hausten 2021.
Nåverande barnehagestruktur i Otta krins blir oppretthalde til ny sentrumsbarnehage
står klar. Utgifter blir dekt frå disposisjonsfond. Det er viktig å sikre færrast mogleg
overgangar for ungane, dette også sett i samanheng med tidlig innsats. Utgifter dekt
frå disposisjonsfond - 200 000 i 2021, disposisjonsfond – kr. 400 000 i 2022.
Forslaget ble vedtatt 4 mot 3 stemmer.



Jf. tidleg innsats/spes ped.: Det er ei forventning om ein reduksjon i behovet for spes
ped. tiltak utover i økonomiplanperioden.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rammeområde 3:


Investering i bygg for pleie og omsorg blir forskyvd til siste året i økonomiplanen, og
det blir avsett kr 100 mill. i 2024.
Forslaget ble vedtatt 4 mot 3 stemmer.

Rammeområde 4:


Privatisering av kommunale vegar:
Jf. kommunedirektøren sitt forslag til utgreiing av privatisering av kommunale vegar
må følgjande moment inngå i vurderinga: Moglegheit for bompengefinansiering,
vegstandard, gjennomkøyring, tal oppsitjarar, tal fritidseigedommar, offentleg
transport, og næringstransport m.m. Kostnad til standardheving av kommunale vegar
før ei ev. privatisering må også inngå som ein del av utgreiinga.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer for forslaget fra Ap.



Jf. utskifting av kommunebilar/ bilpark med el-bilar bør det synleggjerast ei innsparing
i forhold til drivstoff/ driftsutgifter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.



Vedr. reduksjon park og grøntområde frå 2022: Tenesta skal vidareførast i kommunal
regi. Organiseringa av tenesta for virksomheitsområde plan, teknisk og eigedom må
vurderast samla for å oppnå ønskt innsparing.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etterbruk Otta skole (sentrum), Sel skule, dagens Sel barnehage og dei 4 barnehagane i Otta
krins må synleggjerast/inngå i økonomiplanen i ein tekstleg del.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Ap v/Monica H Eide fremmet følgende endringsforslag:

Arbeiderpartiet ønsker ikke å utrede en flytting av ungdomstrinnet fra Heidal skole til Otta
ungdomsskole fra og med skoleåret 2022/2023. I budsjettet er det lagt inn en innsparingseffekt på 2
millioner for 2022 og 4,2 millioner for 2023 og 2024.
Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer for forslaget fra Sp.

Arbeiderpartiet ønsker heller ikke en privatisering av kommunale veger som skissert i forslaget til
budsjett og økonomiplan 2021-2024. Her er det skissert en innsparing på 250 000 i 2022 og 750 000 i
2023 og 2024.
Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer for forslaget fra Sp.
Arbeiderpartiet ønsker ikke å øke leiesatser for barn og ungdom med 2,7% fra 2021. I Gebyr og
betalingssatser for 2021 er det foreslått økning i leie for Ottahallen, Otta svømmehall, Otta
samfunnshus, Heidalshallen og Heidal svømmehall med 2.7%. Vi mener dette vil slå uheldig ut på
sårbare grupper og svekke felleskapstanken om like muligheter for alle.
Skjematisk utgjør dette:
År
Rammeområde 2
Flytte Heidal skole
til Otta
Privatisering av
veier
Økte gebyr som
rammer barn og
unge

2021

2022

2023

2024

-2 000 000

-4 200 000

-4 200 000

-250 000

-750 000

-750 000

-2 250 000

-4 950 000

-4 950 000

2,7% ??? Hva
vil dette
utgjøre i
kroner og øre?
Foreslår bruk
av disp. fond.

Sum

For å dekke inn for foreslåtte endringer fremmer Ap alternativ inndekning av nødvendig kutt ved
følgende reduksjoner på rammeområde 1 og 3.
Ut fra KOSTRA-tall gjennomgått i dialogkonferanse ser vi blant annet at Sel ligger høyt på utgifter til
sosiale tjenester. Vi vil utfordre kommunedirektøren til å se på rammeområde 1 og endringer i
organisering innen kapittel NAV. Her foreslår vi en ytterligere innsparing på 1 250 000 for 2022 og
3 000 000 for 2023 og 2024. Vi legger til grunn for forslaget at det i samarbeid med NAV Innlandet
gjøres en evaluering av tjenesteområdet.
Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.
Med bakgrunn i ekstern rapport i 2019 for kapittel Tjenester for funksjonshemma bes
kommunedirektøren iverksette tiltak som fra 2022 gir en innsparing på xx mill i 2022 og xx mill fra
2023. Tiltakene må i hovedsak gjøres organisasjonsmessig og ikke redusere kvaliteten i tjenester for
den enkelte bruker. I tillegg mener vi at ambisjonsnivået for gevinstrealisering med tanke på

velferdsteknologi bør settes høyere på kapittel Sel sjukeheim, hjemmebasert omsorg og TFF. Vi
foreslår derfor en påplussing i innsparing på xx mill i 2022, xx mill i 2023 og xx mill i 2024.
På område 3 foreslår vi en samlet innsparing på 1 million for 2022 og 2 million for 2023 og 2024.
Skjematisk vil dette se slik ut:
Rammeområde 1
Rammeområde 3
sum

2022
-1 250 000
-1 000 000
-2 500 000

2023
-3 000 000
-2 000 000
-5 000 000

2024
-3 000 000
-2 000 000
-5 000 000

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer.
Sykefraværet er høyt innen rammeområde to og tre på enkelte virksomheter. Ved et økt fokus på
nærvær gjennom å videreutvikle helsefremmende arbeidsplasser må en kunne forvente en
innsparing her også.
I tillegg ønsker vi oppfølging på følgende punkter:
1) S. 21 – Attraktivitet og bokvalitet første punkt: Offensiv og inkluderende kommune som
tiltrekker seg nye innbyggere. Det har tidligere blitt lagt ned betydelig innsats i arbeidet med
Strategisk næringsplan for Sel kommune 2018-2021, både økonomisk og i arbeidstid. Alle
virksomheter jobbet med at en skulle forstå betydning av et næringsvennlig arbeidsliv. Vi
mener at en videreføring av arbeidet bør tydeliggjøres i planen. Forslag under punkt på s. 23:
I arbeidet med «Omstillingskommune» ivaretas dette ved at en viderefører og
videreutvikler arbeidet i hele organisasjonen med Sel som næringsvennlig kommune.
2) S. 25 og 26 Sikre god bokvalitet, levende og bærekraftige lokalsamfunn: Her ønsker vi et
tilleggspunkt som tydeliggjør en satsing på førstegangsetablerere fra eie til leie. Det ble gjort
et vedtak om at en skulle jobbe for førstegangsetablerere og for å lette veien inn for å
oppfylle myndighetenes og bankenes krav til egenkapital. Husbanken har ordninger der man
kan gå fra å leie til å eie egen bolig. Sel kommune skal i samarbeid med private aktører
utrede dette nærmere. Et offentlig/privat samarbeid rettet mot førstegangsetablerere kan
også bidra til å løse ut private boligprosjekt som uten slik samarbeid ikke ville bli realisert.
Forslaget ble enstemmig vedtatt under budsjettmøtet i 2019. Ut fra kommunedirektørens
forslag til budsjett og økonomiplan kan vi ikke se at dette følges opp.
3) S. 26 angående Profilering av boligtomter: I planen står det at det er registrert et
forbedringspotensial når det gjelder markedsføring av ledige boligtomter. Vi mener dette er
for svakt og vi forventer noe mer konkret på dette punktet som for eksempel at:
tiltak iverksettes slik at boligtomter synliggjøres bedre fra og med første halvdel av
2021.
4) S. 34 høyt sykefravær: Nivået i Sel er høyt og det er viktig å være konkret i tiltak for å få ned
fraværet. Å få ned sykefravær er viktig både med tanke på gode fysiske miljømessige forhold
og økonomi. Vi vil ha inn en ekstra setning her:
Alle virksomheter skal øke fokus på nærvær gjennom å videreutvikle
helsefremmende arbeidsplasser.
5) Vi ønsker å få inn et punkt om frivillighet. Uten en generell satsing innen frivillighet vil vi nok
ikke komme i mål økonomisk. Derfor vil vi at det skal inn et punkt om at det bør jobbes mer
systematisk mot frivilligheten i kommunen.

Forslag til tekstlige endringer i budsjettdokumentet markert i grønt ble enstemmig vedtatt.

Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet - 24.11.2020:
1. Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 blir godkjent med de endringer som
framkommer i kommunestyrets behandling.
2. Første året i økonomiplanen for perioden 2021-2024 blir vedtatt som årsbudsjett for
drift og investeringer for Sel kommune for året 2021, jfr. økonomisk hovedoversikt
som ligger som del av økonomiplanens tekstdel
3. Nye låneopptak til investeringer i 2021 blir gjennomført i henhold til Kommuneloven
§14-15. Lånebeløpet for 2021 settes til inntil kr. 105 mill. I tillegg kommer
låneopptak på overførte investeringer fra 2020 til 2021. Sistnevnte fremmes i egen
kommunestyresak. Låneopptaket utgjør ingen vesentlig finansiell risiko for Sel
kommune
4. Lån til videre utlån fra Husbanken (startlån) tas opp med inntil kr. 6 mill, i henhold til
Kommuneloven §14-17
5. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen jfr.
eiendomsskatteloven §3 første ledd, bokstav a.
 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre
syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
 Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig og
fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 11 første ledd)
 Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til
esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1)
 For eiendommer med samlet skatt over kr. 600 pr år skal eiendomsskatten betales
i 4 eller 12 terminer (avhengig av inngått avtale med Sel kommune), jfr. esktl.
§25 første ledd. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år.
 For skatteåret 2021 fritas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med
allmennyttig formål, som oppført på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7,
bokstav a. For skatteåret 2021 fritas videre eiendom av historisk verdi som oppført
på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7, bokstav b. Nyoppførte boliger som
brukes til bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7, bokstav c i 5 år, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaksliste med oversikt over
forslag over eiendommer som kan fritas etter § 7 i eiendomsskatteloven blir
fremmet i egen sak for formannskapet og kommunestyret.
 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte vedtekter.
 Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2013 med takster gjeldende fra
01.01.14.
 Som sakkyndig takstnemnd oppnevnes (ekstl. § 8 A-3 andre ledd):
o Anette Svastuen (Sp)
Vara: Oddny Teighagen (Sp)
o Ivar Solhjem (Sp)
Vara : Kjell Grothe (Sp)
o Torstein Jordet(Ap)
Vara Sigurd Riise (H)
o Leder: Ivar Solhjem (Sp)
Nestleder: Torstein Jordet

Som klagenemnd oppnevnes (ekstl. § 20):
o Knut Erik Ulen (Sp)
Vara: Rolf Grindstuen (Sp)
o Stein Inge Lillebråten (Sp)
Vara: Ingrid Kjørum (Sp)
o Tina Hesthagen (SP)
Vara: Åse Nordnes (Sp)
o Ragnhild Solhjemslie (Sp)
Vara: Gro Sandbu Randen (Sp)
o Leif Magne Åndheim (H)
Vara: Torleif Tangen (H)

o
o

Oddrun Høglien (Ap)
Leder: Knut Erik Ulen (Sp)

Vara: Anne Brit Bismo (SV)
Nestleder: Oddrun Høglien (Ap)

7. Godtgjøring til folkevalgte er fastsatt av kommunestyret i sak 33/19, 17.6.19.
Ordførerens godtgjøring er knyttet opp mot godtgjøring for Stortingsrepresentanter,
og utgjør 90 % av Stortingsrepresentantenes godgjøring avrundet til nærmeste kr. 5
000.
8. Delegering til kommunedirektøren:
 Budsjettet for 2021 er fastsatt gjennom obligatoriske bevilgnings- og
hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet. Budsjettet vedtas som netto
bevilgning til hovedrammeområdene, jfr. bevilgningsoversikt drift, del B
 Netto premieavvik for pensjoner er delegert til kommunedirektøren i skjema 1B.
 Delegering utover dette framkommer i politisk delegeringsreglement pkt 5.4 om
budsjettmyndighet.
9. Budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 legges ut til offentlig ettersyn
via Sel kommunes hjemmeside i perioden 26.11.-10.12.20.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 01.12.2020:
Kommunedirektøren og ordfører orienterte om , budsjettforutsetninger, rammebetingelser,
prosess og formannskapets budsjettforslag.

Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 01.12.2020:
Budsjett og økonomiplan tas til orientering.

Behandling i Partssammensatt utvalg - 01.12.2020:
Kommunedirektøren og ordfører orienterte om , budsjettforutsetninger, rammebetingelser,
prosess og formannskapets budsjettforslag.
Innstilling i Partssammensatt utvalg - 01.12.2020:
Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 tas til orientering.

Behandling i Driftsutvalget - 07.12.2020:

Forslag fra AP ved Dag Erik Pryhn til endringer i formannskapets innstilling
Rammeområde 1:




Reduksjon stønad til livsopphold økes med 1 250 000 i 2022 og 3 000 000 for årene 2023 og
2024
Foreslått innsparing i administrasjonen på 2 500 000 tas ut
Foreslått kutt i tilskuddet til OHNF på 100 000 fra 2022 tas ut



Utredning av ytterligere samarbeidsområder tas ut.

Rammeområde 2:


Heggelund-Sandbu barnehage avd. Sandbu avvikles sommeren 2021

Rammeområde 3:



Investeringer i pleie/omsorg fases inn fra 2023 som foreslått fra kommunedirektøren
Rammen for Tjenesten for funksjonshemmede, Sel sjukeheim, sengeavdelingene ved NGLMS
og Heidalstun reduseres med 1 100 000 i 2022 og 2 100 000 for årene 2023 og 2024

Rammeområde 4:



Utredning av privatisering av kommunale veier tas ut
Satsene for barn/ungdom for leie av Ottahallen m/ svømmehall og Heidalshallen m/
svømmehall beholdes på 2020-nivå

Økte kostnader/reduserte inntekter i forhold til kommunedirektørens forslag:
År
Tilskudd OHNF
Rammeområde 2
Flytte Heidal skole
til Otta
Privatisering av
veier
Økte gebyr som
rammer barn og
unge
Sum

2021

2022
-100 000

2023
-100 000

2024
-100 000

-2 000 000

-4 200 000

-4 200 000

-250 000

-750 000

-750 000

-25 000

-50 000

-50 000

-50 000

-25 000

-2 400 000

-5 100 000

-5 100 000

Økte kostnader/reduserte inntekter dekkes inn slik:
2021
Rammeområde 1
Rammeområde 3
Disposisjonsfond
Sum

-25 000

2022
-1 250 000
-1 100 000
- 50 000
-2 350 000

2023
-3 000 000
-2 100 000

2024
-3 000 000
-2 100 000

-5 100 000

-5 100 000

Forslag fra Senterpartiet v/ Atle Bråtet i sak 38/20
Endring 1
Side 24, avsnitt 7
«Det registreres fortsatt store behov for styrkingstiltak i barnehagene. Generelle
styrkingstiltak og innvilgede enkeltvedtak med hjemmel i Lov om barnehager § 19 a (rett til
spesialpedagogisk hjelp) og § 19 g (barn med nedsatt funksjonsevne), utgjør et årlig
estimat på ca. kr 6 mill. Dette utgjør en økning på kr. 1,5 mill. fra 2020 til 2021. Nye behov

kan oppstå gjennom barnehageåret.»
Tillegg: Det er en forventning om at man i økonomiplanperioden ser effekt av
spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats, blant annet i reduksjon i behovet for
spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen. Innen utgangen av 2021 skal pedagogiskpsykologisk
tjeneste sin organisering evalueres.
Endring 2
Side 37, avsnitt 4
«Forslag til tekstlig tillegg i økonomiplanen side 37: "NGLMS driftes og eies i dag av Sel
kommune. - Etter kommunevalget i 2019 er det i det regionale samarbeidet tatt til orde for
å se på eierskapet til NGLMS der de øvrige kommunene kommer inn på eiersiden. Parallelt
er det forventninger om at Sykehuset Innlandet konkretiserer sine ambisjoner og planer for
videreutvikling av det desentraliserte spesialisthelse-tilbudet knyttet til NGLMS.»
Tillegg: I denne prosessen skal en videreføring og fast etablering av "mobil prehospitalt
team" (legevaktsbil), som et samarbeid mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten utredes.

Forslag fra Ap v/Karen Marie S. Aaseng:
Driftsutvalget går imot formannskapets forslag om utrede fådeling av klassetrinn ved Heidal
skole.
Votering:
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra Ap.
Tilleggspunkt 1 fra Sp ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Tilleggspunkt 2 fra Sp ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med vedtatte tillegg fra Sp ble vedtatt med 6 stemmer mot 3
stemmer for forslaget fra Ap v/Karen Marie S. Aaseng.
Innstilling i Driftsutvalget - 07.12.2020:
1. Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 blir godkjent med følgende vedtatte
tilleggspunkt fra Driftsutvalget:
a. Side 24, avsnitt 7:
Tillegg: Det er en forventning om at man i økonomiplanperioden ser effekt av
spesialpedagogiske tiltak og tidlig innsats, blant annet i reduksjon i behovet for
spesialpedagogiske tiltak i grunnskolen. Innen utgangen av 2021 skal
pedagogiskpsykologisk tjeneste sin organisering evalueres.
b. Side 37, avsnitt 4:
Tillegg: I denne prosessen skal en videreføring og fast etablering av "mobil
prehospitalt team" (legevaktsbil), som et samarbeid mellom
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten utredes.
2. Første året i økonomiplanen for perioden 2021-2024 blir vedtatt som årsbudsjett for
drift og investeringer for Sel kommune for året 2021, jfr. økonomisk hovedoversikt
som ligger som del av økonomiplanens tekstdel
3. Nye låneopptak til investeringer i 2021 blir gjennomført i henhold til Kommuneloven
§14-15. Lånebeløpet for 2021 settes til inntil kr. 105 mill. I tillegg kommer
låneopptak på overførte investeringer fra 2020 til 2021. Sistnevnte fremmes i egen
kommunestyresak. Låneopptaket utgjør ingen vesentlig finansiell risiko for Sel
kommune

4. Lån til videre utlån fra Husbanken (startlån) tas opp med inntil kr. 6 mill, i henhold til
Kommuneloven §14-17
5. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen jfr.
eiendomsskatteloven §3 første ledd, bokstav a.
 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre
syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
 Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig og
fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 11 første ledd)
 Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til
esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1)
 For eiendommer med samlet skatt over kr. 600 pr år skal eiendomsskatten betales
i 4 eller 12 terminer (avhengig av inngått avtale med Sel kommune), jfr. esktl.
§25 første ledd. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år.
 For skatteåret 2021 fritas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med
allmennyttig formål, som oppført på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7,
bokstav a. For skatteåret 2021 fritas videre eiendom av historisk verdi som oppført
på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7, bokstav b. Nyoppførte boliger som
brukes til bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7, bokstav c i 5 år, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaksliste med oversikt over
forslag over eiendommer som kan fritas etter § 7 i eiendomsskatteloven blir
fremmet i egen sak for formannskapet og kommunestyret.
 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte vedtekter.
 Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2013 med takster gjeldende fra
01.01.14.
 Som sakkyndig takstnemnd oppnevnes (ekstl. § 8 A-3 andre ledd):
o Anette Svastuen (Sp)
Vara: Oddny Teighagen (Sp)
o Ivar Solhjem (Sp)
Vara : Kjell Grothe (Sp)
o Torstein Jordet(Ap)
Vara Sigurd Riise (H)
o Leder: Ivar Solhjem (Sp)
Nestleder: Torstein Jordet

Som klagenemnd oppnevnes (ekstl. § 20):
o Knut Erik Ulen (Sp)
Vara: Rolf Grindstuen (Sp)
o Stein Inge Lillebråten (Sp)
Vara: Ingrid Kjørum (Sp)
o Tina Hesthagen (SP)
Vara: Åse Nordnes (Sp)
o Ragnhild Solhjemslie (Sp)
Vara: Gro Sandbu Randen (Sp)
o Leif Magne Åndheim (H)
Vara: Torleif Tangen (H)
o Oddrun Høglien (Ap)
Vara: Anne Brit Bismo (SV)
o Leder: Knut Erik Ulen (Sp)
Nestleder: Oddrun Høglien (Ap)
7. Godtgjøring til folkevalgte er fastsatt av kommunestyret i sak 33/19, 17.6.19.
Ordførerens godtgjøring er knyttet opp mot godtgjøring for Stortingsrepresentanter,
og utgjør 90 % av Stortingsrepresentantenes godgjøring avrundet til nærmeste kr. 5
000.
8. Delegering til kommunedirektøren:
 Budsjettet for 2021 er fastsatt gjennom obligatoriske bevilgnings- og
hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet. Budsjettet vedtas som netto
bevilgning til hovedrammeområdene, jfr. bevilgningsoversikt drift, del B
 Netto premieavvik for pensjoner er delegert til kommunedirektøren i skjema 1B.
 Delegering utover dette framkommer i politisk delegeringsreglement pkt 5.4 om
budsjettmyndighet.
9. Budsjettet for 2021 og økonomiplanen for 2021-2024 legges ut til offentlig ettersyn
via Sel kommunes hjemmeside i perioden 26.11.-10.12.20.

Innstilling i Eldrerådet - 03.12.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende innspill:
Ønske om bygging av ”seniorkollektiv” for aktive eldre på gamle skoletomta i Otta sentrum
evt. anna sentralt beliggende tomt
Begrunnelse:
Eldrerådet vil peke på flere viktige argument for en slik utbygging:
Det er en kjent sak at vi blir flere eldre i årene framover, og at de eldre vi leve lengre.
De eldre vil måtte bo hjemme så lenge som mulig, og kanskje mye lengre enn de ønsker.
Dette kan føre til ensomhet og psykiske plager. Derfor mener vi at det er viktig at det blir lagt
til rette for at flest mulig av de eldre kan klare seg selv så lenge som mulig. Med leiligheter
sentralt kan de komme på butikk, sosiale og kulturelle sammenkomster på egenhånd og på
aktivitetshuset, samt ha sosial omgang internt på kollektivet. Dette vil gi økt trivsel for de
eldre og bedre fysisk og psykisk helse. Med slike leiligheter kan de også hjelpe hverandre ved
behov. Kollektivet kan i tillegg til egne leiligheter også inneholde fellesareal som et større
kjøkken med oppholdsareal til familie- og vennetreff, og et par soverom for
overnattingsgjester.
Tomten vi også kunne gi plass til et grøntareal til felles benyttelse for både beboere og andre
som bor i området. Lekeplassen som er der i dag må gjerne bli stående. Der er det nå også
St.Hansfeiring for de som bor i området, som også kan være en aktivitet for beboere i
bokollektivet. Sentrale leiligheter vil også gi god utnyttelse av ressurser til pleie og omsorg,
som redusert reisetid og kortere avstand.
Viser til :
-

Prosjektrapport fra SINTEF.
Med tittel ”Seniorhuset - en kollektivbolig for aktive eldre”.
Rapport fra SINTEF til husbanken dato 20.09.16.

-

Oppslag på nettside til husbanken: Senior kollektiv i Tromsø
realiseres.
Sist Oppdatert 22.08.2017.

-

”Planer for et aldrende samfunn. Bolig og tjenester for eldre i kommunene ”.
NOVA rapport 17/14.

Innstilling i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 03.12.2020:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende innspill:
 Rådet ber om at tiltak for funksjonshemmede blir skjermet for økonomiske kutt, da
eventuelt nye kutt vil gå utover de lovpålagte vedtakene til brukerne.

Behandling i Kommunestyret - 16.12.2020:
Ap v/Terje Jonny Sveen fremmet følgende endringsforslag:
Endre ordet "bør" til "skal" på side 34 (vedr. frivillighet). Enstemmig vedtatt.

Forslag fra kommunedirektør:

Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Sp v/ Pål Ellingsbø

Endring siste avsnitt s. 49:
Det er utredet fem områder for ytterligere samarbeid mellom Vågå og Sel. Det er utredet fem
områder for ytterligere samarbeid mellom Vågå og Sel. Kommunedirektøren bes om å vurdere flere
områder. Målsetningen er først og fremst større fagmiljø og redusert sårbarhet knyttet til
tjenesteproduksjon. Men på sikt vil det også kunne gi driftsmessig innsparing. Kommunedirektøren
bes om å utrede kutt innen administrasjonen med mål om redusert ressursbruk på kr. 2,5 mill. innen
2023. Innsparingen føres teknisk på kommunedirektør, og reduksjonen overføres med 1,7 millioner
til økning innenfor rammeområde 2 og resterende avsettes til dispensasjonsfond.
Forslaget fra Sp ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer for forslaget fra Ap.

Endring s 54:
Med bakgrunn i tidligere års reduksjoner, opplever grunnskolene et svært redusert handlingsrom.
Det forventes ytterligere reduksjon i elevtallet i økonomiplanperioden. Knyttet til demografi, er det
lagt inn redusert utgiftsbehov i grunnskolene fra og med 2022. Det er ikke realistisk å imøtekomme
denne reduksjonen uten strukturelle endringer.
Kommunedirektørens forslag om brutto innsparingen på 4,2 millioner på rammeområde 2 fra
2023 reduseres ved overføring av 1,7 millioner fra innsparinger administrasjon rammeområde
1.
Gjenværende brutto ramme på 2,5 millioner fra 2023 tas innenfor rammeområde 2.
Kommunedirektøren blir bedt om å gjennomføre kostnadsreduksjoner ved Heidal skule, samt
at det med bakgrunn i at Otta skole 1-7 blir bygd på Elvebakken, utredes mulighetene for felles

virksomhetsleder/rektor, og andre felles personalmessige ressurser mellom Otta skole 1- 7 og Otta
ungdomsskole.
Overføring av ungdomstrinnet fra Heidal skule til Otta ungdomsskole blir ikke vurdert.

Forslaget fra Sp ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer for forslaget fra Ap.

Tekstlige tillegg og endringer:
Tillegg budsjettdokumentet side 24, avsnitt 7:
«Det registreres fortsatt store behov for styrkingstiltak i barnehagene. Generelle styrkingstiltak og
innvilgede enkeltvedtak med hjemmel i Lov om barnehager § 19 a (rett til spesialpedagogisk hjelp) og
§ 19 g (barn med nedsatt funksjonsevne), utgjør et årlig estimat på ca. kr 6 mill. Dette utgjør en
økning på kr. 1,5 mill. fra 2020 til 2021. Nye behov kan oppstå gjennom barnehageåret.»
Det er en forventning om at man i økonomiplanperioden ser effekt av spesialpedagogiske
tiltak og tidlig innsats, blant annet i reduksjon i behovet for spesialpedagogiske tiltak i
grunnskolen. Innen utgangen av 2021 skal pedagogiskpsykologisk tjeneste sin organisering
evalueres, i samråd med øvrige kommuner.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg til budsjettdokumentet s 26, nytt avsnitt
I det videre arbeidet med Boligsosial plan og samarbeid med Husbanken og OPS blir
realisering av ett seniorkollektiv tatt med. Det er viktig at det legges til rette for
sentrumsnære arealer for realisering av dette. Leder av Eldrerådet blir invitert inn i arbeidet
med Boligsosial plan.
Enstemmig vedtatt.

Tillegg budsjettdokumentet side 35, tredje avsnitt:
Evaluering av tiltakene innenfor heltidskultur må følges opp gjennom 2021. En
gjennomgående evaluering av ressursenheten må tas og settes opp mot ønsket effekt i
økning av stillingsprosenter og mindre bruk av vikarer. Erfaringer høstet gjennom Covid-19
må ha en sentral rolle med tanke på bruk av ressurser på tvers av virksomhetene.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg budsjettdokumentet side 37, avsnitt 4
"NGLMS driftes og eies i dag av Sel kommune. - Etter kommunevalget i 2019 er det i det regionale
samarbeidet tatt til orde for å se på eierskapet til NGLMS der de øvrige kommunene kommer inn på
eiersiden. …I tillegg skal Fronskommunene inviteres inn i dette arbeidet… Parallelt er det
forventninger om at Sykehuset Innlandet konkretiserer sine ambisjoner og planer for videreutvikling
av det desentraliserte spesialisthelse-tilbudet knyttet til NGLMS.»
I denne prosessen skal en videreføring og fast etablering av "mobil prehospitalt team"
(legevaktsbil), som et samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
utredes.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Investeringsnivå Vann og avløp s. 46
Vann og avløp, VA-sanering Müllersgate foreslås utsatt oppstart til 2023, dette på grunn av
andre planmessige tiltak i området. 16/9.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg til budsjettdokumentet s 52. nytt avsnitt:
Det utarbeides en plan for arbeidet mot barnefattigdom i Sel. Planen skal inneholde
evaluering av gjennomførte tiltak, oversikt over tiltak som er igangsatt, men legge hovedvekt
på å skissere videre arbeid. Det skal legges vekt på tverrfaglighet i arbeidet, og arbeidet skal
også omfatte frivillige lag og organisasjoner. Planen fremmes for politisk behandling innen
utgangen av 2021. Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg til budsjettdokumentet s 57. nytt avsnitt
Den årlige fagdagen innenfor helse skal benyttes til nødvendig faglig påfyll innenfor helsefag
og planlegges og tilrettelegges i samråd med de ansatte. Gode faglig påfyll sees på både som
en attraktivitetsfaktor for rekruttering til fagområde, men også en viktig kompetanseheving
for rammeområdet.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg til budsjettdokumentet s 57, nytt avsnitt nederst:
Etter nedleggelsen av DPS Brdebygden sees ett økt press på helse og omsorgstjenestene for
å kunne gi bistand innenfor psykisk helse. Det skal sees på muligheter for samarbeid og
kompetanseutvikling mellom psykiatritjenestene i Vågå og Sel. Spesielt med tanke på økt
behov for bistand innen psykisk helse på kveld, natt og helg.
Vedtatt med 16 mot 9 stemmer.

Tillegg budsjettdokumentet side 61, nytt avsnitt:
Etter skoleåret 20/21 skal åpningstidene i svømmehallene i Heidal og på Otta vurderes. Det må være
en forutsetning at den reduserte åpningstiden blir utnyttet i den perioden etterspørselen er størst.
Dette vil være perioden november til mars. Det må i evalueringene innhentes uttale om årets
erfaringer fra skolene, idrettslagene og andre organiserte brukere av anleggene.
Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Ap og SV v/Terje Jonny Sveen:

Forslag fra Ap ved Terje Jonny Sveen til endringer i formannskapets innstilling
Rammeområde 1:
• Reduksjon stønad til livsopphold økes med 750 000 i 2022 og 2 000 000 for åene 2023
og 2024
• Reduksjonen i administrasjonen endres fra 2 500 000 innen 2023 til 500 000 i 2022 og
1 000 000 for årene 2023 og 2024
• Foreslått kutt i tilskuddet til OHNF på 100 000 fra 2022 tas ut
• Utredning av ytterligere samarbeidsområder med Vågå kommune tas ut

Rammeområde 2:
• Foreslått utredning av utvidet fådeling ved Heidal skole tas ut, og vi går imot øvrige
forslag til kutt på rammeområde 2 i SP sitt forslag.
• Heggelund-Sandbu barnehage avd. Sandbu avvikles sommeren 2021
• Foreslått utredning av felles ledelse Otta ungdomsskole – Otta skole tas ut

Rammeområde 3:
• Investeringer i pleie/omsorg fases inn fra 2023, som foreslått fra kommunedirektøren
• Rammen for Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med 1 100 000 i 2022 og
2 100 000 for årene 2023 og 2024

Rammeområde 4:
• Utredning av privatisering av kommunale veier tas ut
• Økte kostnader/reduserte inntekter i forhold til kommunedirektørens forslag:

År
Tilskudd OHNF

2021

Ikke ytterligere fådeling ved Heidal skule
Felles ledelse
Privatisering av veier
Økte gebyr som rammer barn og
unge
Sum

2022
100 000

2023
100 000

2024
100 000

1 500 000 3 100 000 3 100 000
500 000 1 100 000 1 100 000
250 000 750 000 750 000
25 000 50 000
50 000
50 000
25 000 2 400 000 5 100 000 5 100 000

Økte kostnader/reduserte innsparinger dekkes inn slik:

2021
Rammeområde 1:
Kutt stønad til livsopphold
Kutt administrative stillinger
Rammeområde 3:
Kutt i ramme TFF
Disposisjonsfond
Sum

2022

2023

2024

-750 000 -2 000 000 -2 000 000
-500 000 -1 000 000 -1 000 000

-1 100 000 -2 100 000 -2 100 000
-25 000 - 50 000
-2 400 000 -5 100 000 -5 100 000

Forslag fra Erling Lusæter (Sp), Edda Ane Stubbrud (Sp) og Gro Sandbu Randen (Sp):

Jamfør SP sitt forslag med endringene
-

Ber kommunedirektør se på mulighetene for å flytte skolegrensene Sjoa til Heidal, med fritt
skolevalg.
Foreslått utredning av utvidet fådeling ved Heidal Skole tas ut.
Heggelund-Sandbu barnehage avd. Sandbu avvikles sommeren 2021.
Kommunegartner tas ut.
Rammen for Tjenesten for funksjonshemmede reduseres med 1 100 000 i 2022
og 2 100 000 for årene 2023 og 2024.

-

Ytterligere dekkes av disposisjonsfond og at kommunedirektøren finner dekning innenfor
øvrige rammeområder.

Votering:
Forslaget fra Erling Lusæter (Sp), Edda Ane Stubbrud (Sp) og Gro Sandbu Randen falt med 3
stemmer mot 22 stemmer.
Forslaget fra Sp vedr. budsjett og økonomiplan ble vedtatt med 13 stemmer mot 12 stemmer
for forslaget fra Ap.
Samla votering over øvrige punkt i budsjett og økonomiplan:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 16.12.2020:
1. Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 blir godkjent med de endringer som
framkommer i kommunestyrets behandling.
2. Første året i økonomiplanen for perioden 2021-2024 blir vedtatt som årsbudsjett for
drift og investeringer for Sel kommune for året 2021, jfr. økonomisk hovedoversikt
som ligger som del av økonomiplanens tekstdel
3. Nye låneopptak til investeringer i 2021 blir gjennomført i henhold til Kommuneloven
§14-15. Lånebeløpet for 2021 settes til inntil kr. 99,4 mill. I tillegg kommer
låneopptak på overførte investeringer fra 2020 til 2021. Sistnevnte fremmes i egen
kommunestyresak. Låneopptaket utgjør ingen vesentlig finansiell risiko for Sel
kommune
4. Lån til videre utlån fra Husbanken (startlån) tas opp med inntil kr. 6 mill, i henhold til
Kommuneloven §14-17.
5. Gebyrer og betalingssatser vedtas i egen sak.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2021: Faste eiendommer i hele kommunen jfr.
eiendomsskatteloven §3 første ledd, bokstav a.
 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med tre
syvendedeler i 2021 (overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt.)
 Generell skattesats settes til 7 promille (esktl. § 11). For bolig og
fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 11 første ledd)
 Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (overgangsregel til
esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
 For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (ekstl. § 8 C-1)
 For eiendommer med samlet skatt over kr. 600 pr år skal eiendomsskatten betales
i 4 eller 12 terminer (avhengig av inngått avtale med Sel kommune), jfr. esktl.
§25 første ledd. For øvrige skal eiendomsskatten betales i en termin pr. år.
 For skatteåret 2021 fritas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med
allmennyttig formål, som oppført på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7,
bokstav a. For skatteåret 2021 fritas videre eiendom av historisk verdi som oppført
på fritaksliste 2021 i medhold av esktl. § 7, bokstav b. Nyoppførte boliger som
brukes til bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7, bokstav c i 5 år, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Fritaksliste med oversikt over
forslag over eiendommer som kan fritas etter § 7 i eiendomsskatteloven blir
fremmet i egen sak for formannskapet og kommunestyret.
 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte vedtekter.
 Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2013 med takster gjeldende fra
01.01.14.
 Som sakkyndig takstnemnd oppnevnes (ekstl. § 8 A-3 andre ledd):
o Anette Svastuen (Sp)
Vara: Oddny Teighagen (Sp)
o Ivar Solhjem (Sp)
Vara : Kjell Grothe (Sp)
o Torstein Jordet(Ap)
Vara Sigurd Riise (H)
o Leder: Ivar Solhjem (Sp)
Nestleder: Torstein Jordet



Som klagenemnd oppnevnes (ekstl. § 20):
o Knut Erik Ulen (Sp)
Vara: Rolf Grindstuen (Sp)
o Stein Inge Lillebråten (Sp)
Vara: Ingrid Kjørum (Sp)
o Tina Hesthagen (SP)
Vara: Åse Nordnes (Sp)
o Ragnhild Solhjemslie (Sp)
Vara: Gro Sandbu Randen (Sp)
o Leif Magne Åndheim (H)
Vara: Torleif Tangen (H)
o Oddrun Høglien (Ap)
Vara: Anne Brit Bismo (SV)
o Leder: Knut Erik Ulen (Sp)
Nestleder: Oddrun Høglien (Ap)

7. Godtgjøring til folkevalgte er fastsatt av kommunestyret i sak 33/19, 17.6.19.
Ordførerens godtgjøring er knyttet opp mot godtgjøring for Stortingsrepresentanter,
og utgjør 90 % av Stortingsrepresentantenes godgjøring avrundet til nærmeste kr. 5
000.
8. Delegering til kommunedirektøren:
 Budsjettet for 2021 er fastsatt gjennom obligatoriske bevilgnings- og
hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet. Budsjettet vedtas som netto
bevilgning til hovedrammeområdene, jfr. bevilgningsoversikt drift, del B
 Netto premieavvik for pensjoner er delegert til kommunedirektøren i skjema 1B.
 Delegering utover dette framkommer i politisk delegeringsreglement pkt 5.4 om
budsjettmyndighet.

Rett utskrift
21.12.20
Solveig Viktoria Olstad, sign.

