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Behandling 
 
Det ble fremmet følgende fellesforslag for partiene SP, KRF, SV, MDG: 

 
Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.  
 

De største endringene er: 
• Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.  

• Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren. 
• Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år. 
• Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.  

• Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.  
• Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023. 

• Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og 
hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og 
rehabiliteringssenter i Elnesvågen. 

 
Representant Tone Rånes (AP) fremmet følgende endringsforslag:  

Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig 
vedtak i kommunestyret. 
  

Votering 
Kommunedirektørens innstilling til budsjett ble tatt opp til votering, og ble 

enstemmig vedtatt.  
Fellesforslaget til  SP, KRF, SV, MDG ble tatt opp til votering, og ble vedtatt med 6 
stemmer for (SP 4, SV 1, FRP 1), mot 3 stemmer (AP 1, V 1, H 1).  

Forslaget til AP ble tatt opp til votering og ble enstemmig vedtatt.  
 

 

Vedtak 
 
 

1. Kommunestyret vedtar forslag til Handlingsprogram for 2023 – 2026, 
herunder årsbudsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023 - 

2026. Her inngår bevilgningsoversikt drift og investering, samt sum 
bevilgning drift (rammeområder) med 942,9 mill. kroner og investering 

varige driftsmidler (investeringsprosjekter) med 275,7 mill. kroner. 
  

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, fattes følgende vedtak om 

eiendomsskatteutskrivingen i Hustadvika kommune for 2023: 
a. Hustadvika kommune skal i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a 

skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen for 
2023. 
b. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert 

med fem syvendedeler i 2023 (jf. overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 
3 og 4 første ledd første pkt.). Skattesatsen på det særskilte 

skattegrunnlaget i tidligere Fræna kommune er 7 promille. Skattesatsen på 
det særskilte skattegrunnlaget i tidligere Eide kommune er 2 promille. 
c. Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige 



eiendommene settes til 7 promille (esktl. § 13). I medhold av 

eiendomsskatteloven § 12a differensieres satsen ved at den skattesats som 
gjelder boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille av 

skattegrunnlaget. 
d. For boliger og fritidseiendommer gjelder et bunnfradrag på kr. 200 000,- 
(esktl. §11). 

e. Eiendomsskatten for 2023 skrives ut i 4 terminer, men likevel slik at den 
kan deles i 1 og 12 terminer. 

f. Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende fritak: 
          i. Stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, 
fylket eller staten jf. § 7 bokstav a. 

          ii. Eiendommer tilhørende frivillige lag og organisasjoner som blir 
brukt til idrett, religiøse og allmennyttige formål herunder barnehager og 

båthavner som blir drevet  
             av frivillige organisasjoner. 
          iii. Andre som kan oppfylle intensjonen i loven, kan søke om fritak. 

Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til åavgjøre søknadene. 
          iv. Bygninger som har historisk verdi jf. § 7 bokstav b. 

          v. Bygninger som helt eller delvis blir brukt til husvære. Fritaket 
gjelder opptil 3 år fra den tid midlertidig brukstillatelse er gitt eller bygget 
står ferdig, jf. § 7 bokstav c. Sakkyndig nemnd blir gitt fullmakt til å avgjøre 

enkeltsaker om skattefritak. 
  

3. Hustadvika kommune tar opp lån på 224,6 mill. kroner i hht. lånebehov i 
budsjettet for 2023. Lånet forutsettes avdratt over investeringenes levetid, 
og reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag. 

  
4. Hustadvika kommune tar i tillegg opp et lån (Startlån) i Husbanken på 20 

mill. kroner for videre utlån. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag 
på løpende lån. 
  

5. Økonomiske mål:  
o Netto driftsresultat: 1,75 % 

o Disposisjonsfond 5 % av brutto driftsinntekter 
o Lånegjeld: Gjeldsgraden skal ikke overstige 100% av brutto 

driftsinntekt justert for ubrukte lånemidler og gjeld på selvkost. 
  

6. Kommunestyret ber om at det legges fram en sak i 2023 om fremtidig drift 

av grunnskoletilbudet i Hustadvika kommune. Dette skal være en utredning 
med forslag til endringer som følge av lavere rammeoverføringer til 

skoleområdet i fremtiden. Endringene som foreslås skal være grundig 
vurdert, inkludere brukermedvirkning og bidra til faglig kvalitet for alle 
elevene. Målet er utvikling av en Hustadvikaskole som er attraktiv for 

innbyggere og for rekruttering av pedagogisk personale. Utredning og 
vurderinger som angår SFO-tilbudet må være del av dette sakskomplekset. 

Kommunedirektøren står fritt til å hente inn ekstern kompetanse ved behov, 
men innenfor dagens rammer. Saken legges frem for kommunestyret senest 
i november 2023. 

  
7. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens 

avgifter, betalingssatser og gebyrer for 2023 normalt indeksreguleres i 
forhold til forventet lønns- og prisvekst. Det er fremmet egne saker på 
selvkost, helse og oppvekstområdet. 

  



Vi vedtar budsjettet slik det foreligger, men signaliserer at det vil bli endringer.  

 
De største endringene er: 

• Vi ønsker å skjerme barn og unge, derfor redusere vi kuttene i skole.  
• Utredning av barnehage og skole må derfor være ferdig før sommeren. 
• Bygging av Eide barneskole skal ikke utsettes i 2 år. 

• Demenssenteret på Eide skal stå ferdig i 2025 og ikke 2026.  
• Ombygging av Bøtunet framskyves også med 1 år.  

• Omsorgsboliger på Farstad skal bygges i 2023. 
• Vi ønsker å se på mulighet for å styrke hverdagsrehabilitering og 

hjemmetjeneste i påvente av videre utbygging av Helse og 

rehabiliteringssenter i Elnesvågen. 
 

Oppstart av bygging av Eide barneskole gjennomføres i tråd med opprinnelig 
vedtak i kommunestyret. 
 

 

 


