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Budsjett og økonomiplan 2021-2024 
 
Formannskapet 19.11.2020: 
 
FS- 20/063 Vedtak: 

 
1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett pr rammeområde for 2021 med netto 

driftsrammer på kr 214 704 000 vedtas. 
2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2021 på kr 22 000 000 vedtas. 
3. Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2022-2024 vedtas. 
4. Endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer med videre slik det fremkommer av 

punkt 8 i budsjettdokumentet, sidene 66-78 vedtas. 
5. Salg av kommunal kompetanse kr 1 100 pr time vedtas. 
6. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 

Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 

For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til Eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det 
særskilte grunnlaget skal i 2021 være 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget 
i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 
 
For eiendomsskatteåret 2021 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018. 
Jf. Overgangsregelen til Eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. 
Eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med 
sjølvstendige bustaddelar for skatteåret er 4 promille. Den samme satsen skal også legges til 
grunn for boliger og fritidsboliger. 
 
For eiendomsskatteåret 2021 skal bygninger som har historisk verdi fritas for 
eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova §7 bokstav b etter søknad. Eiendommer i områder 
som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, jf. 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav d. 
 
Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter Eigedomsskattelova 
§ 7 bokstav c i inntil 3 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Eiendomsskatt for 2021 skal betales i fire terminger, jf esktl. § 25 første ledd. Det kan hvis 



ønskelig fra eier/hjemmelshaver betales i 12 terminer og i 1 termin. 
 
7. Låneopptak til investering i 2021 på kr 22 000 000 vedtas. (Se oversikt over hvilke 

investeringer i budsjettdokumentet). 
8. Rådmann gis fullmakt til å oppta kassekreditt på inntil kr 30 000 000. 
9. Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 

kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

10. Avgift til vaktmester for private arrangement på rådhuset.  
Vaktmesteravgiften på 450,- timen for private arrangement på rådhuset strykes (jfr. s. 
87 i budsjettet). 

11. Innstrammingstiltak (jfr. s. 28 i budsjettet) 
De 9 tiltakene som rådmannen foreslår som innstrammingstiltak, med oppstart 1.1.21, 
følges opp av formannskapet i hver kvartalsrapport som legges frem i budsjettåret 2021. 

12. Fiberutbygging-  Det lages en sak til formannskapet, som omhandler status og plan for 
fiberutbygging. Saken skal behandles i formannskapsmøte innen 01. mars 2021. 

 
Behandling: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med følgende tillegg: 
 
Marker Arbeiderparti fremmet følgende forslag til innstilling; 
 

1. Eiendomsskatt.  
Det innarbeides i økonomiplanen en nedgang i eiendomsskatten på 0,5 promille årlig fra 
2022 til og med 2025.  
Det vil si at vi da i år 2025 har en eiendomsskatt på 2 promille. 
 

Forslaget falt med 4 mot 3 stemmer. 
 

2. Avgift til vaktmester for private arrangement på rådhuset. 
Vaktmesteravgiften på 450,- timen for private arrangement på rådhuset strykes (jfr. s. 87 i 
budsjettet). 
 

Enstemmig vedtatt 
 

3. Innstrammingstiltak (jfr. s. 28 i budsjettet). 
De 9 tiltakene som rådmannen foreslår som innstrammingstiltak, med oppstart 1.1.21, 
følges opp av formannskapet i hver kvartalsrapport som legges frem i budsjettåret 2021.  
 

Enstemmig vedtatt 
 
Fellesforslag; 
 
Fiberutbygging 
Det lages en sak til formannskapet, som omhandler status og plan for fiberutbygging. Saken skal 
behandles i formannskapsmøte innen 01. mars 2021. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Rådmannens forslag til driftsbudsjett pr rammeområde for 2021 med netto 



driftsrammer på kr 214 704 000 vedtas. 
2. Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2021 på kr 22 000 000 vedtas. 
3. Rådmannens forslag til økonomiplan for årene 2022-2024 vedtas. 
4. Endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer med videre slik det fremkommer av 

punkt 8 i budsjettdokumentet, sidene 66-78 vedtas. 
5. Salg av kommunal kompetanse kr 1 100 pr time vedtas. 
6. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. 

Eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a, jf. § 2. 

For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til Eigedomsskattelova §§ 3 og 4 første ledd. Det 
særskilte grunnlaget skal i 2021 være 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget 
i 2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 
 
For eiendomsskatteåret 2021 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og 
grunnareal så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018. 
Jf. Overgangsregelen til Eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. 
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, jf. 
Eigedomsskattelova § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med 
sjølvstendige bustaddelar for skatteåret er 4 promille. Den samme satsen skal også legges til 
grunn for boliger og fritidsboliger. 
 
For eiendomsskatteåret 2021 skal bygninger som har historisk verdi fritas for 
eiendomsskatt, jf. Eigedomsskattelova §7 bokstav b etter søknad. Eiendommer i områder 
som er regulert til forretnings- og næringsformål fritas for eiendomsskatt, jf. 
Eigedomsskattelova § 7 bokstav d. 
 
Nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter Eigedomsskattelova 
§ 7 bokstav c i inntil 3 år etter utstedt midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Eiendomsskatt for 2021 skal betales i fire terminger, jf esktl. § 25 første ledd. Det kan hvis 
ønskelig fra eier/hjemmelshaver betales i 12 terminer og i 1 termin. 
7. Låneopptak til investering i 2021 på kr 22 000 000 vedtas. (Se oversikt over hvilke 

investeringer i budsjettdokumentet). 
8. Rådmann gis fullmakt til å oppta kassekreditt på inntil kr 30 000 000. 
9. Rådmann får fullmakt til å tilpasse alle obligatoriske budsjettskjemaer i samsvar med 

kommunestyrets endelige budsjettvedtak. 

 
Saken gjelder: 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 for Marker kommune. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Rådmann legger med dette frem forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024. Forslaget er 
samlet i et dokument som ligger vedlagt. Prisskjema, noter og obligatoriske budsjettskjemaer 
følger budsjettet. 
 
I henhold til Kommuneloven § 14-3 skal økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet 
for det kommende året vedtas før årsskiftet. 
 



Økonomiplanen og årsbudsjettet skal i henhold til Kommunelovens § 14-4 vise kommunestyrets 
prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet 
bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre 
vesentlige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjettet skal også angi hvor mye lån som skal tas opp i 
budsjettåret. 
 
Økonomiplan og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 
 
I henhold til kommuneloven skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av 
kommunens økonomi. 
 
Investeringsbudsjettet er i budsjettforslaget et langtidsbudsjett som strekker seg helt til 2039. 
Dette for å ha en langsiktig og forutsigbar plan på fremtidige investeringer. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Statsbudsjettet for 2021 er ikke endelig vedtatt. Vi vet pr i dag ikke om endringer som kan påvirke 
kommunens budsjett. 
 
Som statsbudsjettet til kommunene er også budsjett 2021 for Marker kommune uten kostnader 
eller inntekter knyttet til korona. Eventuelle kostnader til korona i 2021 vil følge av eget regnskap 
og rapporteringer i 2021. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
I 2021 vil arbeidet met å tilpasse virksomhetenes rammer til økte utgifter til renter og avdrag 
starte. Marker kommune har som kjent et stort vedlikeholdsbehov, og vi må fremover sette av 
inntekter fra eiendomsskatt til renter og avdrag.  
Dette vil kreve mye av alle, og vi må være klar over begrepet «godt nok», og ikke ha fokus på best 
og mest mulig. 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024 legges frem med netto driftsresultat for 2021 på 1,99 
prosent, 2,53 prosent i 2022 og redusert til 1,76 prosent og 2023 og 1,75 prosent i 2024. De to 
siste årene i økonomiplanperioden er netto driftsresultat justert ned i henhold til anbefalinger fra 
Teknisk Beregningsutvalg. Dette med tanke på de store investeringene som vi da har startet. 
Avsetning til disposisjonsfond er også justert i henhold til kommende investeringer. Men, målet er 
fortsatt og ha et disposisjonsfond som er minimum 10 prosent av brutto driftsinntekter i hele 
økonomiplanperioden. 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
Budsjett og økonomiplan 2021-2024. 

 
Vedlegg: 
10.11.2020 Budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024 - rådmannens 

forslag 
1371536 

10.11.2020 Innspill til budsjett 2021 1371537 
10.11.2020 Budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024 - rådmannens 

forslag (003) 
1371619 

23.11.2020 Budsjett 2021 med økonomiplan 2021 - 2024 - 
formannskapets innstilling 

1372448 

 
Kjell Reidar Jogerud  
Rådmann  

 


