Offentlig ettersyn av budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 er lagt ut til offentlig ettersyn iht. kommunelovens §§ 44 nr. 7
og 45 nr. 3.
Papirversjon av dokumentet er lagt ut til ettersyn i infotorget på Rådhuset. Videre kan du finne budsjettdokument og vedtak fra
formannskapet på kommunens hjemmesider, www.meraker.kommune.no.
Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 23.11.2018 – 10.12.2018 og eventuelle merknader kan oversendes til:
Meråker kommune
7530 Meråker
postmottak@meraker.kommune.no
Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 10.12.2018.

Ordføreren

Innstilling i Formannskap - 22.11.2018 :
1. Økonomiplanen for perioden 2019 – 2022 og budsjettet for 2019, datert 31.10.18, vedtas
med vedlagte budsjettskjema 1A og B for drift og 2A og B for investeringer samt
hovedoversikt drift og hovedoversikt investering.
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk,
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jfr. lov om eigedomsskatt
til kommunane (eskl.) § 3 første ledd, bokstav c.
3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jfr. eskl. § 11
første ledd.
4. Kommunen skriver ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4).
Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendel i 2019
(overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt).
Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille.
5. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Meråker kommune vedtatt i kommunestyret i sak 2/16
den 25.01.16 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10.
6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin er 01.04
og andre termin 01.10.
7. Det opptas følgende lån i 2019:


Kr 15.000.000,- i Den Norske Stats Husbank til startlån. Lånet avdras i samsvar med
de til enhver tid gjeldende vilkår til formålet.



Kr 17.605.000,- til finansiering av veier, kjøretøy samt vann og avløp m.m. Lånet
avdras over 26 år med like store årlige avdrag.

8. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til økonomiplanens kapittel 6.2 – 6.11
gjeldende fra 01.01.19.
9.

Ordningen med gratis skolefrokost videreføres. Kostnadene finansieres innenfor sektor for skole,
oppvekst og kultur sitt ordinære budsjett.

