Utskrift av møteprotokoll
for Rødøy formannskap i møte tirsdag den 27.11.2018
Av 5 medlemmer var 5 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Sak 065/2018: DRIFTSBUDSJETT 2019
Jf. saksutredning 15018
Rådmannens innstilling:
1. Forslag til driftsbudsjett for 2019 vedtas som fremlagt, med følgende endringer:
_____________________________________________________________
2. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
3. Brukerbetaling til landbruk økes med 3 %.
4. Satsene i betalingsregulativet for behandling av bygge-, plan-, fradelings- og
oppmålingssaker økes med 5%.
5. Satsene i regulativet for utleie av kommunalt maskinutstyr økes med 5 %.
6. Satsene i regulativet for vannforsyning økes med 2 %.
7. Satsene i regulativet for avløp økes med 2 %.
8. Satsene for brøyting av privat veg/parkeringsplass økes med 10 %.
9. Satsene for feiing/tilsyn av fyringsanlegg økes med 2 %.
10. Husleie i kommunale leiegårder reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen i henhold til leieavtaler.
11. Purregebyr på kommunale krav følger maksbeløp i forskrift til inkassoloven.
12. Satsene for egenandel for korttidsopphold i institusjon, langtidsopphold i
institusjon og praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon reguleres og
følger maksbeløp i forhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester.
13. Satsene for kostpenger i omsorgstjenesten reguleres i forhold til endringen i
konsumprisindeksen, slik:
•
•
•
•

Middag fra kr 79 til kr 81
Frokost/kvelds fra kr 42 til kr 43
Full kost fra kr 5.000 til kr 5.130/mnd
Reduksjon full kost ved fravær fra kr 1.250 til kr 1.280/uke

14. Satsene for leie av trygghetsalarm settes slik:
•
•

Leie fra kr 211 til kr 216/mnd
Installering fra kr 472 til kr 480
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15. Satsene for foreldrebetaling i barnehagen per måned økes slik:
•
•
•
•
•

År
Inntil 16 timer/uke
Inntil 24 timer/uke
Inntil 32 timer/uke
Inntil 40 timer/uke
Over 40 timer/uke

•
•
•
•

Fra nytt barnehageår august 2019
Inntil 16 timer/uke
Inntil 24 timer/uke
Inntil 32 timer/uke
Over 32 timer/uke

2018
1250
1800
2300
2800
2910

2019
1330
1880
2380
2880
2990

1380
1930
2430
3040

16. Satsene for kost i barnehagen per måned settes til selvkost slik:
•
•
•
•

År
Full plass
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)

2018
385
310
240
160

2019
450
360
270
180

17. Satsene for foreldrebetaling i SFO per måned økes slik:
•
•

År
Helårs SFO
1-10 timer/uke
Over 10 timer/uke

2018
2420
1100
1320

2019
2500
1180
1450

18. Semesteravgiften i musikk- og kulturskolen økes slik, gjeldende fra august 2019:
•
•
•
•

År
Instrumentalundervisning
Lydstudio /notelære
Gruppeundervisning /drama /kor
Instrumentleie

2018
900
900
720
550

2019
950
950
770
550
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19. Eiendomsskatt
19.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på
kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av
særskattereglene for petroleum, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første
ledd bokstav c.
19.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i
2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018
og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke
skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir
ansett som næringseiendom.
19.3. For eiendomsskatteåret 2019 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på
bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett
som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til
eiendomsskatte-loven §§ 3 og 4 andre ledd.
19.4. Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. esktl. § 10.
19.5. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille,
jf. esktl. § 11 første ledd.
19.6. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første
termin utsendes april 19 og andre termin oktober 19.
19.7. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 2015/2016 jfr.
nye takster 2018/2019 pga. lovendringer.
19.8. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19.
Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått
mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å
vedta kontorjustering i år 2019.
19.9. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter
taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og
inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.
20. For 2019 bes rådmannen om å legge frem tilstandsrapport kvartalsvis, forøvrig i
henhold til økonomireglementet om budsjettoppfølging og rapportering.
Forslag fra Frank K. Heimdal:
Punkt 21: Formannskapet skal ha forpliktende plan på sakskartet i hvert møte i
2019.

