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Årsbudsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 - Lenvik kommune
Behandling:
Varaordfører Gunnleif Alfredsen SP tilbake etter permisjon.
Nå tilstede samtlige 7 medl/varamedlemmer.
Elin Byberg fremmet H/FrP/SP/KrF salderingsforslag – se vedlegg.
Jon Kvistad fremmet LL/AP/frittstående repr. salderingsforslag – se vedlegg.
Avstemming:
Det stemmes alternativt mellom de to innkomne salderingsforslagene.
- H/FrP/SP/KrF forslag
- 4 stemmer
- LL/AP/frittstående repr. forslag - 3 stemmer
Til slutt stemmes det over helheten.
- enstemmig.

Formannskapets innstilling (rådmannens tilråding enstemmig m/tillegg av
H/FrP/SP/KrF salderingsforslag – mot 3 stemmer):

1. Lenvik kommunestyre tar rådmannens forslag til økonomiplan 2018 - 2021 til
etterretning.
2. Lenvik kommunestyre vedtar følgende:
Drift:
a. Skattøret for 2018 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets
vedtak.
b. Eiendomsskatten for 2018 utskrives i henhold til tidligere vedtak med
følgende satser:
i. Bolig 4,0 promille
ii. Næringseiendommer 4,5 promille
c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018.
d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i hht budsjettskjema 1 A driftsbudsjett og
budsjettskjema 1 A økonomiplan.
e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til budsjettskjema 1 B.
f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å
fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av
lønnsoppgjør. Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift.
g. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn avskrivninger og refusjon
sykelønn med motposter for 2018 og innarbeide dette i obligatoriske
budsjettskjemaer.
h. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg.
i. Det tas opp kassekreditt for driftsåret 2018 på inntil 70 millioner kroner.
Investering:
j. Investeringsrammen for 2018 vedtas i henhold til budsjettskjema 2B.

k. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold tilbudsjettskjema
2A investeringsbudsjett og økonomiplan investering 2018 - 2020 2A.
l. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om
investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger.
m. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – etableringslån – med
15 mill kroner hvert år i økonomiplanperioden.
n. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til
budsjettskjema 2 A, opptak av nytt låneopptak for 2018 kr 107.770.000.

Saldert budsjett – forslag fra H/FrP/SP/KrF – se vedlegg til protokollen.

