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Saksopplysninger
Med henvisning til Smøla kommunes økonomireglement vedtatt i KST-sak 0059/16 –
26.09.2016, legges rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for perioden 2019 –
2022, og budsjett for 2019 fram til politisk behandling.
Rådmannens forslag er gjennomgått og presentert i felles budsjettmøte for politikere,
hovedtillitsvalgte og ledere i møte 6. november 2018.
Følgende dokumenter danner grunnlag for økonomiplan (ØP):
 Kommunens økonomireglement (Vedtatt 26.09.2016 - K-sak 0059/16)









Regnskap og årsmelding 2017
Økonomiplan - handlingsplan 2018 – 2028
Basiskorrigerte rammer (konsekvensjustert budsjett)
Politiske vedtak med føringer for ØP.
Kommuneproposisjonen 2019 – (Prop. 88 S (2017 – 2018)
Statsbudsjettet 2018 – Prop. 1S (2018 – 2019)
Nasjonalbudsjettet 2018 (Meld. St. 1 (2018 – 2019)

Rådmannens forslag omhandler
 Generelle forutsetninger
 Økonomiske forutsetninger
 Utfordringer og prioriteringer
 Enhetenes handlingsplaner
 Økonomiplan/årsbudsjett – talldel
Forslag til økonomiplan/handlingsplan og budsjett fra Kirkelig Fellesråd følger vedlagt. Det er
ikke fremmet forslag til økonomiplan/handlingsplan og budsjett fra Smøla Nærings og
Kultursenter KF.
Dokumenter i saken tilgjengelig via kommunens hjemmeside:
https://innsyn.smola.kommune.no/RegistryEntry/Case?caseId=14035

Rådmannens innstilling
1. Økonomiplan og handlingsplan 2019 - 2022 vedtas i hht rådmannens forslag
2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2019 med inntekter slik det framgår
av budsjettskjema 1A og 2A, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av
budsjettskjema 1B.
3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2019 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med
budsjettskjema 2B.
4

Kommunens gebyrinntekter (salgs- og leieinntekter) justeres i henhold til de inntekts- og
prisvekstforutsetninger som ligger til grunn for økonomiplan.

5. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd fastsettes til brutto kr. 2 113 000
Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år
kr. 89 000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 2 024 000 i 2019.
6. Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2019 .
a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs.
oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av
petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.
b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte
verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.
c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i
2019, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt.
d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde
for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.

7.

Ved beregning av inntekts- og formueskatt skal høyeste tillatte skattesats (skatteøre)
legges til grunn.

8.

I 2019 opptar Smøla kommune opptar startlån kr. 800 000 til videre utlån, og lån
kr. 39 019 000 til finansiering av nye investeringsprosjekter. Det delegeres til
rådmannen å foreta låneopptak.

Behandling i Smøla Formannskap - 20.11.2018,
Ordfører Roger Osen (Ap) fremmet forslag om å utsette saken.
Ordfører Roger Osen (Ap) sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

Behandling i Smøla Formannskap - 27.11.2018,
Ap, H, Sp og V fremmet følgende fellesforslag til endringer økonomiplan og handlingsplan
2019-2022 i forhold til rådmannens innstilling pkt.1.:

Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens innstilling pkt 1 og
Formannskapets fellesforslag. Formannskapets fellesforslag pkt. 1 ble
enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling pkt. 2 - 8 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

Økonomiplan og handlingsplan 2019 - 2022 vedtas i hht formannskapets fellesforslag.

2. Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2019 med inntekter slik det framgår
av budsjettskjema 1A og 2A, og med netto driftsrammer pr. enhet slik det framgår av
budsjettskjema 1B.
3. Bevilgninger i investeringsbudsjettet for 2019 fordeles på ulike prosjekter i samsvar med

budsjettskjema 2B.
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