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Formannskapets behandling av sak 64/2018 i møte den 14.11.2018: 
 
Behandling 
Toralf Heimdal fremmet følgende forslag: 
Fellesforslag: 
  

• Det utarbeides en opsjon for utvidelse av idrettshallen til en kostnadsramme på 
inntil 10 mill. NOK, netto etter fradrag av spillemidler og mva-kompensasjon. 
Utløsning av opsjon skal kunne gjøres parallelt med bygging av nytt skolebygg. 
Kostnaden med opsjonsutarbeidelse kr. 900 000,- innarbeides i budsjett 2019, 
og ved utløsning av opsjonen innarbeides investeringskostnadene i 
økonomiplanen. 

• Prosjektstyrets mandat utvides til å omfatte framtidig bruk av eksisterende, og 
eventuelt nye arealer i Barduhallen, i sammenheng med arealene i nytt 
skolebygg. 

  
Terje Viktor Nyberget fremmet følgende forslag: 
Forslag fra H og Sp: 
Rammen til livssyn økes til kr 2 840 000,-. 
 
Ved votering ble fellesforslagt framsatt av ordfører enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble forslaget fra H/Sp framsatt av Terje Nyberget enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen med tilleggsforslagene enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak 

Rådmannen sin innstilling til formannskap 14.11.2018 Driftsbudsjett 2019 og 
økonomiplan 2019-2022 legges ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmeside 
og i ekspedisjonen på kommunehuset fram til kommunestyres behandling den 05. 
desember 2018. 

Rådmannen sitt forslag til sin investeringsplan for 2019 til 2022, samt 
investeringsbudsjett for 2019 legges ut på høring frem til kommunestyremøtet 
5.desember 2018. 

• Innkreving av kommunale avgifter og eiendomsskatt reduseres til 2 
terminer fra og med 2019, med fakturering i februar og september måned. 

• Eiendomsskatt i Bardu kommune 2019:  
o Det skrives ut eiendomsskatt i Bardu kommune i medhold 

av eiendomsskatteloven § 2 og 3. 
o Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i 

henhold til Stortingets vedtak. 
o Den generelle skattesats som skal gjelde for de 

skattepliktige eiendommer settes til 7 0/00 – sju-promille. 
o For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut 

eiendomsskatt bare på næringseiendommer, kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 
særskattereglene for petroleum, JF. esktl.§ 3 d). 

o Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, februar og 
september. 

• Rammen til livssyn økes til 2 840 000,-. 

• Det utarbeides en opsjon for utvidelse av idrettshallen til en kostnadsramme på 
inntil 10 mill. NOK, netto etter fradrag av spillemidler og mva-kompensasjon. 



Utløsning av opsjon skal kunne gjøres parallelt med bygging av nytt skolebygg. 
Kostnaden med opsjonsutarbeidelse kr. 900 000,- innarbeides i budsjett 2019, 
og ved utløsning av opsjonen innarbeides investeringskostnadene i 
økonomiplanen. 

• Prosjektstyrets mandat utvides til å omfatte framtidig bruk av eksisterende, og 
eventuelt nye arealer i Barduhallen, i sammenheng med arealene i nytt 
skolebygg. 

 
 
 


