Behandling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
Fagforbundet fremmet følgende tillegg til Formannskapets innstilling:
”Administrasjonsutvalget ber om at tiltak nr. 7 for HA 3 pålydende kr. 230 000,- ses i
sammenheng med
tiltak nr. 6 for HA 3, og at beløpet må kunne benyttes mest mulig
fleksibelt for å oppnå best mulig ressursutnyttelse innenfor HA 3, og slik at hovedtariffavtalens
Kap. 1 pkt.4.2.4 (om tredelt skift- og turnusarbeid) kan være et reelt alternativ for arbeidstakere
som arbeider turnus.”
Ingen andre forslag. Det ble først votert over formannskapets innstilling. Den ble enstemmig
vedtatt. Deretter ble det votert over forslag fra Fagforbundet, 2 stemte for forslaget og 3 stemte
mot. Forslaget fra Fagforbundet ble dermed ikke vedtatt.
Innstilling i Flatanger Administrasjonsutvalg - 04.12.2012
A. Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for
skatteåret 2013:
Faste eiendommer i hele kommunen, jfr §3 bokstav a.
Eiendomsskattesatsen er 2,75 promille.
Det innføres ikke bunnfradrag for boenheter av eiendommer som ikke benyttes til
næringsvirksomhet.
I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b fritas bygning som har historisk verdi, for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter
eiendomsskattelovens § 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.
Andre eiendommer som hadde fritak i 2012 har også fritak i 2013.
Evt andre eiendommer vil bli vurdert for fritak av kommunestyret etter søknad.
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer slik rådmannen bestemmer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter.
B. Formannskapets innstilling til investeringsbudsjett for 2013, i samsvar med rådmannens
arbeidsutkast av 27.11.12 og i samsvar med vedlagte skjema 2A og 2B, herunder mål og
premisser for bevilgningen, vedtas.

