
 

 

 

Møteprotokoll for Formannskapet - (FSK) 
 
 
Møtedato: 24.11.2021 
Møtested: Skreiasalen, rådhuset 2850 Lena 
Møtetid: Kl. 09:00 - 12:30 
  

 
 
 
Medlemmer: Parti 
Birgit Finstad AP 
Guri Bråthen AP 
Kjetil Bakke AP 
Tor Gaute Lien FrP 
Tove Beate Skjolddal Karlsen H 
Bror Helgestad SP 
Frøydis Barstad SP 

 
Fra administrasjonen: 
Ole Magnus Stensrud – kommunedirektør  
Anne Grethe Hole-Stenerud – kommunalsjef  
Espen Granberg Johnsen – kommunalsjef 
Lisbet Kjøniksen – kommunalsjef 
Ivar Dahl – økonomisjef  
   
Mari Anne Frydenberg – fagansvarlig politisk sekretariat 

 
 
Merknader: 
 

Inhabile: Sak: Varamedlem: Merknad  
       

 

 

 

Møteleder: Bror Helgestad 

Andre som møtte:  

Utlevert i møtet:  

Befaring:  

Diverse:  
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124/21: Styringsdokument 2022. Handlingsprogram og økonomiplan 2022 - 
2022 med årsbudsjett 202. Endelig behandling i formannskap og 
kommunestyre 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Styringsdokument 2022 med handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025 og 
årsbudsjett 2022 vedtas. 

2. Handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025: 

Målene i handlingsprogrammet og i økonomiplanen skal være styrende i perioden. 
3. Driftsbudsjettet for 2022: 

 
A. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 

Stortinget fastsetter. 
B. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv 

budsjettskjemaene, vist i kapittel Budsjettvedtak i kommunedirektørens framlegg. 
C. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreservene i henhold til resultat i 

sentralt og eventuelt lokalt lønnsoppgjør og innenfor vedtatt ramme.  
D. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele prisreservene i henhold til forventet 

prisvekst og innenfor vedtatt ramme.  
E. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater 

gitt av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.  Fullmakten omfatter 
også eventuell avsetning til eller for bruk av disposisjonsfondet Pensjon. 

F. Budsjettrammene for 2022 fastsettes som bindende for virksomheten og skal ikke 
overskrides uten at det skjer etter samtykke fra kommunestyret og i henhold til 
vedtatt budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune. 



 

 

 
4. Satser for gebyrer, betalingssatser og egenandeler vedtas slik de er foreslått i dokumentet 

Gebyrregulativet 2022. 
5. Eiendomsskatt skrives ut slik for 2022: 

A. I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021: 
g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, 
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglene for petroleum. 

B. Utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer skal gjennomføres ved 
bruk av formuesgrunnlag.  For alle andre eiendommer skrives 
eiendomsskatt ut på grunnlag av fastsatt takst. 

C. Eiendomsskattesatsen settes til 3,3‰. 

D. Det innføres ikke bunnfradrag for boligdelen av eiendommer og 
fritidseiendommer. 

E.  Eiendomsskatten betales fordelt over minst to terminer. 

F. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes de til enhver tid 
gjeldende eiendomsskattevedtekter 

G. Fritak for utskriving av eiendomsskatt gis i overensstemmelse med 
vedlegget Fritak for eiendomsskatt 2022 

 
6. Investeringsbudsjettet for 2022: 

A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv 
Budsjettskjemaer.  Kommunedirektøren bes forberede investeringer for 2022, teknisk, 
juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning, bevilgning og 
prosess i henhold til økonomireglementet og investeringsreglementet kan iverksettes 
som forutsatt.  

B. Investeringsprosjekter som måtte bli aktuelle for behandling gjennom året, fremmes 
som egne saker for kommunestyret. 

C. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån 2022 slik: 

• Nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25 millioner 
kroner. 

• Kommunestyret vedtar opptak av nye investeringslån med en øvre grense på 100 
millioner kroner.  

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre lånopptak, inklusive å 
godkjenne lånevilkårene og å undertegne lånedokumentene. 

 

 
24.11.2021 Formannskapet - (FSK) 
 
Behandling i møte: 



 

 

 
Forslag fra posisjonen: 
7. Det vedtas endringsforslag ihht vedlagt budsjettforslag fra posisjonen. 

 
Forslag fra oppposisjonen: 
7. Det vedtas endringsforslag ihht vedlagt budsjettforslag fra oppposisjonen. 

 
Guri Bråthen (AP) og Birgit Finstad (AP) ønsker å få vurdert sin habilitet i saken. 
Kommunedirektøren informerte litt om habilitet. 
 
Avstemnig: 
Enstemmig vedtatt at Guri Bråthen (AP) og Birgit Finstad (AP) er habile i denne saken. 
 
Avstemning: 
Tilleggsforslag fra posisjon og opposisjon, ble satt opp mot hverandre. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak sammen med forslag fra posisjon om nytt punkt 7, 
fikk 4 stemmer (SP, H og FrP) og ble vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak sammen med forslag fra opposisjon om nytt punkt 
7, fikk 3 stemmer (AP) og falt. 

 
FSK- 124/21Vedtak: 
 
 

1. Styringsdokument 2022 med handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025 og årsbudsjett 
2022 vedtas. 

2. Handlingsprogram og økonomiplan for 2022 – 2025: 
Målene i handlingsprogrammet og i økonomiplanen skal være styrende i perioden.  

3. Driftsbudsjettet for 2022: 

 
A. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 

Stortinget fastsetter. 
B. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv budsjettskjemaene, 

vist i kapittel Budsjettvedtak i kommunedirektørens framlegg. 
C. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele lønnsreservene i henhold til resultat i sentralt 

og eventuelt lokalt lønnsoppgjør og innenfor vedtatt ramme.  
D. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele prisreservene i henhold til forventet prisvekst 

og innenfor vedtatt ramme.  
E. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele pensjonsutgiftene i henhold til estimater gitt 

av Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse.  Fullmakten omfatter også 
eventuell avsetning til eller for bruk av disposisjonsfondet Pensjon. 

F. Budsjettrammene for 2022 fastsettes som bindende for virksomheten og skal ikke 
overskrides uten at det skjer etter samtykke fra kommunestyret og i henhold til vedtatt 
budsjettfullmakt i Økonomireglementet for Østre Toten kommune. 



 

 

 

4.Satser for gebyrer, betalingssatser og egenandeler vedtas slik de er foreslått i 
dokumentet Gebyrregulativet 2022. 
 
5.Eiendomsskatt skrives ut slik for 2022: 

A. I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2021: 
g) faste eiendommer i hele kommunen, unntatt næringseiendom, 
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglene for petroleum. 

B. Utskriving av eiendomsskatt for boligeiendommer skal gjennomføres ved 
bruk av formuesgrunnlag.  For alle andre eiendommer skrives 
eiendomsskatt ut på grunnlag av fastsatt takst. 

C. Eiendomsskattesatsen settes til 3,3‰. 

D. Det innføres ikke bunnfradrag for boligdelen av eiendommer og 
fritidseiendommer. 

E. Eiendomsskatten betales fordelt over minst to terminer. 

F. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benyttes de til enhver tid 
gjeldende eiendomsskattevedtekter 

G. Fritak for utskriving av eiendomsskatt gis i overensstemmelse med 
vedlegget Fritak for eiendomsskatt 2022 

 
6. Investeringsbudsjettet for 2022: 

A. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til framlagte dokumenter, inklusiv 
Budsjettskjemaer.  Kommunedirektøren bes forberede investeringer for 2022, teknisk, 
juridisk og finansielt, slik at tiltakene etter nødvendig godkjenning, bevilgning og prosess i 
henhold til økonomireglementet og investeringsreglementet kan iverksettes som forutsatt.  

B. Investeringsprosjekter som måtte bli aktuelle for behandling gjennom året, fremmes som 
egne saker for kommunestyret. 

C. Kommunestyret vedtar opptak av nye lån 2022 slik: 

• Nytt Startlån i Husbanken for videre utlån med en øvre ramme på 25 millioner kroner. 

• Kommunestyret vedtar opptak av nye investeringslån med en øvre grense på 100 
millioner kroner.  

• Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre lånopptak, inklusive å godkjenne 
lånevilkårene og å undertegne lånedokumentene. 

7. Det vedtas endringsforslag ihht vedlagt budsjettforslag fra posisjonen. 

 
 
 



 

 

 


