Behandling i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Innkommet høringsuttalelse fra Flatanger fagforbund av 11.12.12 ble utdelt til alle
representanter i forkant av realitetsbehandling av denne sak.
Repr. for Flatanger ungdomsråd, Fredrik Dahle Klocke la fram følgende uttalelse:
I budsjettforslaget som skal behandles i kommunestyret den 12.12.12 har Flatanger Ungdomsråd
sitt budsjett blitt kuttet med kr 10 000,- i tiltaksmidler. Ungdomsrådet synes dette er uhelding
signal til et nyvalgt råd i oppstartfasen og ber om at tiltaksmidlene økes til kr 20 000,-.
Dette fordi:
a) Medlemmene i Flatanger ungdomsråd forventet samme budsjett for 2013 som ble vedtatt
for 2012. Dette fordi vedtak om budsjett for ungdomsrådet ble gjort sent på høsten.
b) Driftsmidlene vil bli brukt opp på kurs og møter. Det er ikke noe ekstra å hente der.
c) Tiltaksmidlene er meget viktige å få til en god start for Flatanger Ungdomsråd. Det er
viktig for medlemmene i Flatanger Ungdomsråd å kunne bevise at de utgjør en forskjell
for barn og unge gjennom igangsetting av nye tiltak.
Endringsforslag:
Budsjettet for Flatanger ungdomsråd i 2013 økes med kr 10 000,- slik at det er likt budsjettet for
Flatanger ungdomsråd i 2012. Disse midlene hentes fra de 20 % lønnsmidlene som ordfører ikke
bruker fordi stillingen er redusert med 20% også i 2013.
Ordfører fremmet, på vegne av SP, FRP, H og AP, følgende endringsforslag til formannskapets
innstilling:
Fagansv.37: Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
Fagansv.37: Red. av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå
Fagansv.22: Reduksjon grunnskole
Fagansv.44: Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
Fagansv.00: Økning ordførerstilling 90%
Fagansv.05: Partistøtte (Kr. 1.000 pr. kommunestyrerepr.)
Fagansv.80: Eiendomsskatt 2,5 promille
Fagansv.95: Økt bruk av disposisjonsfond
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.

+ kr. 150.000
- kr. 150.000
- kr. 150.000
- kr. 50.000
+kr. 88.000
+ kr. 15.000
+ kr. 243.000
- kr. 146.000

Repr. Reidar Lindseth fremmet, på vegne av V, følgende endringsforslag til formannskapets
innstilling:
FA 37 Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
+ Kr. 150.000
FA 37 Reduksjon av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå
- Kr. 150.000
Hovedansvar 2, reduksjon
- Kr. 48.000
FA 44 Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
- Kr. 50.000
FA 00 Økning ordførerstilling 90%
+ Kr. 88.000
Økt kostnader til vedlikehold NMT
+ Kr. 97.000
Økt utgift/budsjett til Flatanger ungdomsråd
+ Kr. 10.000
FA 95 Økt bruk av disposisjonsfond
- Kr. 97.000
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.
Repr. Tove H. Aagård fremmet følgende tilleggsforslag:

Hovedutvalg for oppvekst og omsorg nedsettes som styringsgruppe for prosjekt med
gjennomgang av pleiefaktor/bemanningsfaktor ved pleie og omsorgstjenesten. Leder i HU-OO
inngår i prosjektledelsen.
Repr. Lars Mårvik fremmet følgende tilleggsforslag forutsatt at ikke budsjettforslag fra Venstre
fikk flertall: Budsjett for drift av ungdomsråd tilføres kr. 10.000 ekstra på bekostning av evt.
innføring av budsjettmidler knyttet til lokal partistøtte, jfr. forslag fra AP, FRP, H og AP
fremmet av ordfører.
Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag i endelig budsjettvedtak:
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatten, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere år.
Først ble det votert over ordførers siste tilleggsforslag i endelig budsjettvedtak.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over formannskapets innstilling uten noen endringsforslag.
Formannskapets innstilling falt med 4 stemmer for og 11 stemmer imot.
Så ble det votert alternativt over formannskapets innstilling med de tillegg og endringer som ble
fremmet fra ordfører på vegne av SP. FRP, H og AP og fra repr. Reidar Lindseth på vegne av V.
Forslag fra SP, FRP, H og SP ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslag fra V.
Deretter ble det votert over tilleggsforslag fra repr. Lars Mårvik.
Dette forslag falt med 6 stemmer for og 9 stemmer imot.
Til slutt ble det votert over tilleggsforslag fra Tove H. Aagård.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Flatanger Kommunestyre - 12.12.2012
Formannskapets innstilling til årsplan og driftsbudsjett for Flatanger kommune for 2013, i
samsvar med rådmannens arbeidsutkast av 27.12.12 og i samsvar med vedlagte skjema 1A og
1B, herunder mål og premisser for bevilgningene, vedtas med følgende tillegg/endring:
Fagansv.37: Tiltak 6 økes for å imøtekomme tariffbestemmelse
+ kr. 150.000
Fagansv.37: Red. av kostnader til overtid, sykefravær, bruk av vikarbyrå - kr. 150.000
Fagansv.22: Reduksjon grunnskole
- kr. 150.000
Fagansv.44: Redusert utgift/økt inntekt kommunale bygg
- kr. 50.000
Fagansv.00: Økning ordførerstilling 90%
+kr. 88.000
Fagansv.05: Partistøtte (Kr. 1.000 pr. kommunestyrerepr.)
+ kr. 15.000
Fagansv.80: Eiendomsskatt 2,5 promille
+ kr. 243.000
Fagansv.95: Økt bruk av disposisjonsfond
- kr. 146.000
De respektive hovedutvalg får i oppgave å effektuere budsjettendringene.
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg nedsettes som styringsgruppe for prosjekt med
gjennomgang av pleiefaktor/bemanningsfaktor ved pleie og omsorgstjenesten. Leder i HU-OO
inngår i prosjektledelsen.
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 2,5 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 til 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 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.
I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.6.75 med endringer, §19, kan
skatteyteren klage på den utskrevne eiendomsskatten, så fremt det ikke er klaget på samme
grunnlag tidligere år.
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.

