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Innstilling i Formannskap - 25.11.2021 :
1. Økonomiplanen for perioden 2022 – 2025 og budsjettet for 2022, datert 27.10.2021, med
kommunedirektørens tilleggsnotat datert 17.11.2021 vedtas med vedlagte budsjettskjema:
• Bevilgningsoversikt – drift
• Bevilgningsoversikt - drift pr. virksomhetsområde
• Bevilgningsoversikt investering
• Bevilgningsoversikt - investering pr. virksomhetsområde
• Økonomisk oversikt etter art - drift
med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i kommunestyret.
2. For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 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 fire syvendel i 2022
(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 2022, 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 2022:
•

Kr 10.000.000,- i Den Norske Stats Husbank til startlån. Lånet avdras i samsvar med
de til enhver tid gjeldende vilkår til formålet.

•

Kr 22.700.000,- til finansiering av bruer, høydebasseng, renseanlegg samt vann og
avløp m.m. Lånet avdras over 35 år med like store årlige avdrag.

8. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til økonomiplanens kapittel 6.2 – 6.11
gjeldende fra 01.01.22.
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9. Følgende driftstiltak legges inn i driftsbudsjettet:

Det er laget ekstra handlingsrom med å endre finansiering av følgende
investeringstiltak fra finansiering med driftsmidler til lånefinansiering:

Forslaget medfører følgende endring i andre kulepunkt under pkt. 7:
•

Kr 24.624.000,- til finansiering av bruer, høydebasseng, renseanlegg samt
vann og avløp m.m. Lånet avdras over 32 år med like store årlige avdrag.

10. Kommunedirektøren bes om å evaluere dagens organisering og ressursbruk opp mot
målene i kulturplanen, og komme med forslag til eventuelle endringer som del av mål- og
strategidokumentet i 2022.

