
 

Møte 24.11.2020 i Formannskapet – sak nr. 20/131 
    
Behandling 
 
Av 13 representanter var 13 tilstede. 

 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra FrP fremmet av Thomas Jacobsson (FrP) fikk 1 stemme (FrP 1) og falt. 
 
Forslaget fra Høyre fremmet av Christoffer Nyborg (H) fikk 3 stemmer (H 2 og PP 1) og falt. 
 
Endringsforslaget fra posisjonen fremmet av Rune Bjerkestrand (AP) ble vedtatt med  9 mot 4 stemmer  
(H 2, FrP 1, PP 1).. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
1. I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2 og 3, skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
eiendomsskatt i 2021: 

a. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, jf. esktl. 
§ 3 g. 
b. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse av 
boliger i henhold til esktl. § 8C-1. 
c. I medhold av esktl. § 7 fritas: 

· Eiendommer eller stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en 
kommune, et fylke eller staten (7 a).  

· Bygninger som har historisk verdi (7 b). 
· Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter esktl. § 7 c i 

tre år fra den tid boligen er ferdigstilt, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket.  

. Fritidsboliger (7 e). 
d. Eiendomsskattesatsen er 1,9 promille i henhold til esktl. § 13. 
e. Eiendomsskatten skal for 2021 betales i fire terminer i henhold til esktl. § 25 og blir en del av 

regning for ordinære kommunale avgifter. 
f. Retningslinjer for nedsettelse eller fritak for eiendomsskatt forankres etter esktl. § 28: 
· Fritak kan innvilges på grunn av økonomiske forhold. Husstandens samlede inntekt må være 

under 3 G og husstandens samlede formue foruten egen bolig må være under 1 G, ikke 
medregnet innskudd i bank mindre enn 0,1 mill. Dokumentasjon i form av utskrift av siste års 
skattemelding for alle i husstanden må vedlegges/ettersendes.  

g.  Det innføres bunnfradrag pr. bolig og fritidsbolig med kr. 100 000 i 2022, 2023 og 2024. 
 
2. Fremlagte grunnlagsdokument som omhandler handlingsplanen 2021-2024 og budsjett 2021 vedtas 
med SP, AP, MDG og SVs forlag til endringer i drifts- og investeringsbudsjett: 



a. Driftsbudsjett og handlingsplan vedtas som netto driftsrammer i henhold til følgende tabell (1B), 
jf. vedlegg punkt 7.2 og bevilgningsoversikt drift (1A), jf. vedlegg punkt 7.3: 
 

 
 

 



 
 

b. Årene 2022-2024 utgjør handlingsplanen og er retningsgivende for videre års budsjetter. 
c. Investeringsbudsjettet vedtas pr. investeringsområde, jf. tabell 2B, vedlegg punkt 7.5 og tabell 
bevilgningsoversikt investering (2A), vedlegg punkt 7.4: 
 



 
 



 
 
 

d. Handlingsplanen 2021-2024 utgjør handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel i henhold til plan- 
og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd siste punktum.  
 

3. Følgende handlingsregler for Eidsvoll kommune vedtas fram til økonomireglementet revideres:  
a. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter: 1,75 % - anbefaling (TBU).  
b. Målet for disposisjonsfond i % av sum driftsinntekter er 17 % og disposisjonsfond skal aldri være 

under 9 % av sum driftsinntekter. 
c. Langsiktig mål for netto lånegjeld er under 75 % av brutto driftsinntekter.  

 

4. Skatteøren settes til maksimal sats i henhold til vedtak i statsbudsjettet. 
 

5. Låneopptak: 
a. Det tas opp lån til investeringer i 2021, inkludert tidsforskyvning fra 2020 på inntil 415 mill., jf. 

kommunelovens § 14-15. Lånets løpetid settes til 30 år og kan være avdragsfritt. Eidsvoll 



kommune benytter seg av ordningen med minimumsavdrag i henhold til kommunelovens § 14-
18. 

b. Kommunestyret vedtar låneporteføljen i Eidsvoll kommune, jf. punkt 7.7 i rådmannens 
grunnlagsdokument. Alle lån i porteføljen kan være gjenstand for refinansiering i budsjettåret 
2021. Løpetid kan avtales av rådmannen i hvert tilfelle.  

c. Det tas opp lån i Husbanken til videre utlån for 2021 på inntil 50 mill., jf. punkt 7.4 og 7.5 i 
rådmannens grunnlagsdokument. 
 

6. Gebyrregulativ og prisliste for 2021 vedtas. 
 

7. Følgende områder finansieres med 100 % selvkostdekning gjennom brukerbetalinger: 
a. Vann 
b. Avløp 
c. Renovasjon 
d. Slam  
e. Feiing  
f. Byggesak 
g. Oppmåling 

 

8. Koronapandemi – bevilgning gjennom inntektssystemet på 22,188 mill. tilføres som utgift under 
kapitel 5.14 Felles inntekter og utgifter (budsjettskjema 1B), samt under kapitel 5.15 Finans 
(budsjettskjema 1A) som inntekt med tilsvarende beløp.  
Spesifikasjon over hvordan kommunen fordeler midlene blir eget vedtakspunkt i Økonomisk 
rapportering 1/2021. 
 
 

 


