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Årsbudsjett 2015 og Økonomiplan 2015 - 2018 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 18.11.2014 sak 66/14 
 
Møtebehandling 
Rådmannen og Økonomisjefen orienterte.  
 
Formannskapet satte frem følgende forslag:  
  
Formannskapet sender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til offentlig 
ettersyn med følgende forandringer: 
 
Drift: 
1. Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom vedtas ikke. Inntekt reduseres med 
kr4.212.000,- i hele økonomiplanperioden. 
2. Inntekter salg konsesjonskraft økes med kr. 1.200.000,- i 2015. 
3. Festivalstøtte økes med kr 50.000,- i hele økonomiplanperioden. Finansieres ved 
reduksjon i reserven. 
4. Støtte idrettslag drift økes med kr. 50.000,- i hele økonomiplanperioden. 
Finansieres ved reduksjon i reserven. 
5. Renteutgifter reduseres med kr 518.000,- gjennom reduksjon av renta. (0,25%) 
6. Reserve reduseres med kr 2.594.000,- i 2015. (Gjenstår med 2.430.000) 
7. Tilskudd til skuter Bjerka idrettslag kr 100.000,- Finansieres ved bruk av 
Statkraftfond (utbyggingsavtalen). 
 
Investering:  

8. Investering i tomter til bolig og industri vurderes løpende gjennom året. Ved behov 
lager rådmann sak til kommunestyret. 
9. Tilpasning av Finneidfjordskole til hørselshemmet elev vedtas. Bevilgningen 
reduseres med 25 % i forhold til forslag til kr 75.000,-. Finans: Lånopptak. 
10. Bygging av nytt gjerde Sørfjellet barnehage vedtas.  Bevilgningen reduseres med 
25 % i forhold til forslaget til kr 112.500,- . Finans: Lånopptak. 
 
Votering 
Formannskapet sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak  
Sak  
Formannskapet sender rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til offentlig 
ettersyn med følgende forandringer: 
 
Drift: 
1. Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom vedtas ikke. Inntekt reduseres med 
kr4.212.000,- i hele økonomiplanperioden. 
 
2. Inntekter salg konsesjonskraft økes med kr. 1.200.000,- i 2015. 
 
3. Festivalstøtte økes med kr 50.000,- i hele økonomiplanperioden. Finansieres ved 
reduksjon i reserven. 
 
4. Støtte idrettslag drift økes med kr. 50.000,- i hele økonomiplanperioden. 
Finansieres ved reduksjon i reserven. 
 
5. Renteutgifter reduseres med kr 518.000,- gjennom reduksjon av renta. (0,25%) 
 
6. Reserve reduseres med kr 2.594.000,- i 2015. (Gjenstår med 2.430.000) 
 
7. Tilskudd til skuter Bjerka idrettslag kr 100.000,- Finansieres ved bruk av 
Statkraftfond (utbyggingsavtalen). 
 
Investering:  

8. Investering i tomter til bolig og industri vurderes løpende gjennom året. Ved behov 
lager rådmann sak til kommunestyret. 
 
9. Tilpasning av Finneidfjordskole til hørselshemmet elev vedtas. Bevilgningen 
reduseres med 25 % i forhold til forslag til kr 75.000,-. Finans: Lånopptak. 
 
10. Bygging av nytt gjerde Sørfjellet barnehage vedtas.  Bevilgningen reduseres med 
25 % i forhold til forslaget til kr 112.500,- . Finans: Lånopptak. 
 
 
 


