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Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025
Innstilling
1. Driftsbudsjettet for 2022 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A og
budsjettskjema 1B) i budsjettframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2022 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investeringsbudsjettet
(budsjettskjema 2A og 2B) i budsjettframlegget.
3. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2022 – 2025.
4. Det tas opp lån til finansiering av investeringer på 72.235.000 kroner i 2022. Lånet nedbetales i løpet av
30 år med faste årlige avdrag i lånets løpetid.
5. Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2022.
6. Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte «Forslag til
gebyrregulativ 2022». De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2022.
7. For 2022 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte skattøre.
8. Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for
2022 i Rennebu kommune.
I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for
skatteåret 2022:
-

§ 3a – faste eiendommer i hele kommunen.

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler
(overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.).
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for eiendomsskatt satt til
7,0 promille av takstverdien for år 2022. I samsvar med eiendomsskattelovens § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer
settes til 4,0 promille.
Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2022:
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A). Eiendomsskattelovens § 7 a
Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, bokstav a
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke
eller staten).
Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak:
14/7 Rennebu misjonshus
14/19 Nerskogen ungdomslag/grendelag
16/29 Omsorgsboliger Voll
20/6 Rennebu bygdemuseum
140/2 Rennebu bygdemuseum
66/18 Rennebu bygdemuseum
21/29/1 Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og inngår som en del
av museumsanlegget på Nerskogen)
21/32 Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim
21/101 Nerskogen grendelag
31/22 Rennebu Idrettslag
32/23 Jutulstuggu på Uv
34/9 Ungdomshuset Framtidsvon
34/16 Framtidsvon ungdomslag
48/14 Hoelsmo bedehus
62/148 Berkåk menighetshus
72/11 Nordskogen indremisjonsforening
73/16 Furuly Nordskogen
86/15 Gammelstødalen skytterbane
94/7 Gisnås forsamlingshus
132/10 Hoelsjåren Grendalag
146/12 Rennebu idrettslag
146/13 Rennebu idrettslag
150/12 Fredheim Grindal
151/6 Trondhjems turistforening
160/3 Nytt håp avholdslag
184/41 Innset bedehus
188/33 Innset og Ulsberg grendelag
189/4 Innset ungdomslag
Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak:
61/43 NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård
Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell virksomhet i
forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at Rennebu kommune uoppfordret
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mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra autorisert regnskapsfører, som viser forholdstallet
mellom ideell og total omsetning for regnskapsåret 2020.
Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter § 7a.
B). Eiendomsskattelovens § 7 b
Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er fredet i
samsvar med kulturminneloven.
Følgende bygninger gis fritak:
Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård)
Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia)
C). Eiendomsskattelovens § 7 c
Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
Dette gjelder alle nybygde boligeiendommer uavhengig av beliggenhet i kommunen, og herunder alle
boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 01.01.2016.
Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak.
Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis
01.04. og 01.10.2022. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter.
Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer slik de kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som øvrige
skattepliktige eiendommer.
Eiendomsskatt faktureres ikke når eiendomsskatten på en eiendom blir mindre enn 100 kroner.
9. Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen 200.000 kroner i
«tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak».
HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 100.000 kroner.
HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på 25.000 kroner.
Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere rammen fra næringsfondets avkastning.
Formannskapet gis fullmakt til å videredelegere deler av sin myndighet til kommunedirektøren.
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/fordele det beløp som er bevilget til
dekning av forventet lønnsøkning (4,2 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret.
11. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokument inkludert obligatoriske oversikter/
fremstillinger slik at dette samsvar med de tiltak kommunestyret vedtar skal prioriteres.
12. Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som framgår av
budsjettdokumentets kapittel 3.6.2 kapittel 3.6.3.
13. Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle
underskudd skal dekkes av fond som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres
til dekning på senere års budsjett/regnskap.

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:

Side 4 av 5

14. Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi i
planperioden:


Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 2,0 %



Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 12,0 %



Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 150 %

15. Kommunestyret vedtar budsjett for 2022 og økonomiplan for perioden 2022 – 2025 slik det framgår av
pkt. 1-14.
Vedlegg
1
Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, hoveddokument
2
Prioriterte tiltak 2022-2025 kommunedirektørens forslag
3
Ikke-prioriterte tiltak 2022-2025 kommunedirektørens forslag
4
Gebyrregulativ RK 2022_forslag
5
2321 vedl 1 budsjett med regnskap rennebu 2021
6
2321 vedl 2 Kontrollutvalg og revisjon - regnskap 2020
7
2321 Budsjettsak 2022 for kontroll og tilsyn i Rennebu
8
Søknad budsjett 2022 - Rennebu Krk. fellesråd

Bakgrunn for saken
Kommunedirektøren viser til vedlagte hoveddokument; «Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og
økonomiplan 2022-2025» samt tilhørende vedlegg for nærmere beskrivelse av status, utfordringer og forslag til
disponeringer.
Vi er inne i en uforutsigbar tid som følge av den stadig pågående pandemien og det bidrar til at det er
vanskeligere å treffe med budsjettet denne gangen enn tidligere. Forslaget til budsjett og økonomiplan legges
frem i balanse, til tross for at vi må regne med betydelig reduksjon på inntektssiden i hele planperioden.
Basisrammene til enhetene foreslås nær uendret for de langt fleste tjenesteområdene. Det må anses som
positivt.
Budsjettforslaget prioriterer en stabil økonomisk utvikling som sikrer fortsatt gode tjenester for kommunens
innbyggere. Utvikling av de kommunale tjenestene må gjøres innenfor en økonomisk forsvarlig ramme og
eventuelt ved omprioritering av eksisterende ressurser. Målet må stadig være å tilpasse driften til den faktiske
økonomiske situasjonen, både på kort og lang sikt.
Kommunedirektøren ser flere utfordringer i tiden fremover som kan påvirke den økonomiske handlefriheten i
negativ retning. Herunder i første rekke økt lånegjeld, endring i inntektssystemet og ikke minst demografiske
forhold.
Kommunen er svært sårbar for endringer i antall innbyggere, aldersfordeling mv. Endringer i aldersgruppene
under 16 år og over 80 år gir særlig store utslag i rammetilskuddet. Det er derfor vanskelig å budsjettere
utviklingen i skatt og rammetilskudd for mange år framover. Utviklingen i de faktorene som påvirker rammetilskuddet har vært negativ de senere årene. Men vi har blitt «reddet» av at skatteveksten i Norge har økt mer
enn regjeringens anslag. På tross av en svak utvikling i skatteinngangen i Rennebu har vi fått økt inntektsutjevning pga. sterk skattevekst i resten av landet.
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Det manes derfor til fortsatt stor grad av edruelighet med hensyn til både drifts- og investeringsnivå. Handlingsrommet i planperioden bør primært kanaliseres til tidsbegrensede tiltak og/eller avsetning til fonds, og bør bare
i beskjeden grad innvirke på «varig» drift.
Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at administrasjonen for tiden jobber med forslag til revidert/nytt
økonomi- og finansreglement. Dette legges frem for kommunestyret i løpet av 1.kvartal 2022 for behandling/
vedtak.
Gjennom forslag til prioriterte tiltak (se egne vedlegg) inngår nye lånefinansierte investeringer på i alt 149,9 mill.
kroner i hele planperioden, derav 72,2 mill. kroner i 2022:
Investeringstiltak som
som lånefinansieres:
Ny brannstasjon
Ombygging ambulansestasjon
Avløpsrenseanl. Berkåksmoen
Nytt arbeidssenter bo/mestring
Ombygg./rehab. Sykehjemmet
Reservevannkilde Berkåk
Vann- og avløpskummer
Asfaltering komm.veier
Parkeringsplass Buevatnet
Skiltplan
Omløpsfotografering
Oppmålingutstyr
Digitalisering
Servicetorget ombygging
Servere
Rennebu kirke servicebygg
Samlet

kr x 1000 eksl. mva

2022
36 900
5 000
20 000
3 000
2 500
400
500
800
600
1 000
150
100
110
200
975
0
72 235

2023
23 600
0
20 000
1 000
2 000
200
500
500
0
500
0
0
0
100
560
0
48 960

2024
0
0
0
1 000
5 000
500
500
500
0
0
0
0
0
0
560
0
8 060

2025
0
0
0
0
18 000
0
500
500
0
0
0
0
0
0
560
1 100
20 660

Totalt
60 500
5 000
40 000
5 000
27 500
1 100
2 000
2 300
600
1 500
150
100
110
300
2 655
1 100
149 915

For videre kommentarer/merknader fra kommunedirektøren henvises til innledningen i det vedlagte
hoveddokumentet.

Under den politiske behandlingen i formannskapet og kommunestyret vil kommunedirektøren gi en
nærmere redegjørelse for det foreliggende forslaget, herunder også alle prioriterte og ikke-prioriterte
tiltak.
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