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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  19/00108-36 
Saksbehandler Birgit Iversen Eckhoff 
 
 

Økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023, budsjett 2020 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Smøla formannskap 19.11.2019 24/19 

2 Smøla formannskap 26.11.2019 32/19 

3 Smøla kommunestyre 12.12.2019 32/19 

 
 

Møtebehandling i Smøla formannskap 26.11.2019: 

 

Møtebehandling 

Sp, H og V fremmet følgende felles forslag til endring av Økonomi / handlingsplan 2020-2023: 
 

 
 
Med enstemmig godkjenning fra formannskapet ble forslaget ble endret i etterkant av møtet.  
Endringen gjelder tillegg av tekst linje D2 "Finansieres fra 2021med generelt nedtrekk på ramme." 
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Ap fremmet følgende forslag til endring Økonomi / handlingsplan 2020-2023: 
 

 
 
 

Votering 

Pkt.1  
Det ble først votert over rådmannens innstilling som falt enstemmig med 5 stemmer. 
 
Det ble deretter votert alternativt mellom AP sitt forslag og fellesforslaget fra Sp, H og V. 
Fellesforslag fra Sp, H og V ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Svein Roksvåg (Sp), Kjersti Andersen (H), Tiril Marie Kuløy Næss (Sp) stemte for fellesforslag fremmet 
av Sp, H og V. Ragnhild Merete Sørøy Rødahl (Ap), Heidi Antonsen Lura (Ap) stemte for forslag 
fremmet av Ap. 
 
Pkt. 2-8: 
Rådmannens innstilling pkt. 2-8 ble enstemmig vedtatt. 
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Smøla formannskaps vedtak  

1.  Rådmannens forslag til Økonomiplan og handlingsplan 2020 - 2023 vedtas med endinger 
fremmet i fellesforslag fra Sp, H og V. 

 

 
 
2.   Første år i økonomiplan vedtas som driftsbudsjett for 2020 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 2020 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.2.179.000,-  
Fratrekk for tjenesteavtale opprettholdes med samme beløp som tidligere år  
kr. 89 000, og netto driftstilskudd fastsettes til kr. 2 090 000,- i 2020.   

 
6.   Smøla kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2020. 

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. 
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c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 
2020, 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 2020 opptar Smøla kommune startlån kr. 800 000 til videre utlån, og lån  

Kr. 42.780.000,-  finansiering av nye investeringsprosjekter.  Det delegeres til rådmannen å foreta 
låneopptak. 
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Smøla formannskap har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 24/19 
 

Møtebehandling 

Rådmann Birgit Eckhoff innledet behandlingen av saken. 
 
Ordfører Svein Roksvåg (Sp) fremmet forslag om å utsette saken. 
 

Votering 

Ordfører Svein Roksvåg (Sp) sitt utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Voterende: 
Svein Roksvåg (Sp), Ragnhild Merete Sørøy Rødahl (Ap), Kristin Kanestrøm (Sp), Arild Sætran (V) og 
Heidi Antonsen Lura (AP) 
 
 

Smøla formannskaps vedtak  

Saken utsettes. 
 

 
 
 
 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 27.november.2019 
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