
Formannskapets behandling av sak 65/2022 i møte den 15.11.2022: 
 
Behandling 
 
Ved behandling var det 5 stemmeberettigede i møtet.  
  
Toralf Heimdal (SP) fremmet følgende forslag (1):  
Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram for offentlig ettersyn. 
  
Formannskapet ber om følgende tilleggsutredninger til den videre budsjettprosessen: 

1. Mulig organisering av SFO-tilbudet samordnet med Nedre Bardu barnehage, etter 
skoledagen, som muliggjør en avvikling av skyssordning fra Setermoen skole til 
Elverumskrysset.  

2. Ny vurdering av arealbehovet ved Setermoen skole ved en eventuell overføring av 
elevene fra Øvre Bardu, og en vurdering av samlet antall stillinger ved en nedleggelse 
av Øvre Bardu skole.  

3. Konsekvenser ved en overføring av vederlagsberegninger fra Helse og omsorg til 
økonomiavdeling, i tillegg til arbeidsoppgaver knyttet til eiendomsskatt, til sammen 1 
årsverk.  

4. Konsekvenser for festekontrakter og forsikring ved å overdra Steilia Alpinsenter til 
Bardu Alpinklubb. Er reduksjon av tilskudd kr 400.000,- tilsvarende forsikring og 
festeavgift en mulighet? 

5. Er det mulig å samle PTU, OMS, dispensasjonsutvalget og vilt- og utmarksutvalget i ett 
samlet underutvalg med 5 eller 7 medlemmer? (Plan, levekår og utmark) 

6. Er det mulig å realisere ungdomsrådskoordinator tilsvarende 10% stilling. 
7. Utdypning av konsekvenser i tilleggsproposisjon kommune - generelt - grunnskoler - 

tilskudd omsorgsboliger. 
Formannskapet ber om at svar sendes ut fortløpende til kommunestyret fram mot 
kommunestyrebehandling 7. desember.  
  
Ved votering ble forslag (1) enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
 

Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan legges fram for offentlig ettersyn. 
  
Formannskapet ber om følgende tilleggsutredninger til den videre budsjettprosessen: 

1. Mulig organisering av SFO-tilbudet samordnet med Nedre Bardu barnehage, etter 
skoledagen, som muliggjør en avvikling av skyssordning fra Setermoen skole til 
Elverumskrysset.  

2. Ny vurdering av arealbehovet ved Setermoen skole ved en eventuell overføring av 
elevene fra Øvre Bardu, og en vurdering av samlet antall stillinger ved en nedleggelse 
av Øvre Bardu skole.  

3. Konsekvenser ved en overføring av vederlagsberegninger fra Helse og omsorg til 
økonomiavdeling, i tillegg til arbeidsoppgaver knyttet til eiendomsskatt, til sammen 1 
årsverk.  

4. Konsekvenser for festekontrakter og forsikring ved å overdra Steilia Alpinsenter til 
Bardu Alpinklubb. Er reduksjon av tilskudd kr 400.000,- tilsvarende forsikring og 
festeavgift en mulighet? 

5. Er det mulig å samle PTU, OMS, dispensasjonsutvalget og vilt- og utmarksutvalget i ett 
samlet underutvalg med 5 eller 7 medlemmer? (Plan, levekår og utmark) 

6. Er det mulig å realisere ungdomsrådskoordinator tilsvarende 10% stilling. 



7. Utdypning av konsekvenser i tilleggsproposisjon kommune - generelt - grunnskoler - 
tilskudd omsorgsboliger. 

Formannskapet ber om at svar sendes ut fortløpende til kommunestyret fram mot 
kommunestyrebehandling 7. desember.  
  
1. Budsjett og økonomiplan vedtas som det fremgår av vedlegg. 
2. Årsbudsjett for drift vedtas i henhold til oppstilling for rammene:  

Rammeområde Budsjett 2023 
Enhet Oppvekst, kultur og integrering 108 590 702  
Enhet Helse, omsorg og barnevern 128 385 242  
Enhet Samfunn og utvikling 49 813 815  
Næring -  
Brann og redning 3 658 601  
NAV 3 150 000  
Stab og fellestjenester 24 479 045  
Politisk virksomhet 3 914 421  
Fellesutgifter 2 570 506  
Skatt, tilskudd og finans - 324 562 332  
Totalsum - 

  
  
3. Investeringsbudsjettet for 2023 vedtas men en total investeringsramme på 49 219 034 kr 
(inkl. MVA). Samlet låneopptak til finansiering av investering vedtas med inntil kr. 0. 
4. Bardu kommune vedtar det høyeste alternativet for det kommunale skatte-øret for 2023.  
5. Bardu kommune tar opp 0 millioner kroner i lån fra husbanken til videre utlån.  
6. Innkreving av kommunale avgifter i to terminer, med fakturering i februar og august måned. 
Forfall henholdsvis 20. mars og 20. september. 
7. Eiendomsskatt i Bardu kommune 2023: 
i.  Den generelle skattesats som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 0/00. 
ii. I medhold av eiendomsskatteloven §12 bokstav a) differensieres satsen ved at den 
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 0/00. 
iii. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 benyttes utskrivingsalternativ 3 a) faste 
eiendommer i hele kommunen. 
iv. Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer jf. Eiendomsskatteloven §25 første ledd. Første 
termin forfaller til betaling 20 mars, og andre termin 20 september 2023. 
v. For skatteåret 2023 skal det gis fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven §7 bokstav 
a): Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 
staten. Se vedlegg for oversikt over eiendommer som eies av lag og foreninger. Listen er ikke 
uttømmende. Andre organisasjoner, stiftelser eller institusjoner som driver samfunnsgagnlig 
virksomhet uten forretningsmessig drift, kan etter søknad også få fritak etter §7 bokstav a.  
vi. For skatteåret 2023 skal det gis fritak for eiendommer jf. Eskl. §7 bokstav b): Bygning som 
har historisk verde, herunder historiske bygg, museer og fredede bygninger etter 
kulturminneloven. Se vedlegg for oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder. Listen er ikke 
uttømmende. Andre fredede, historiske bygg og anlegg som befinner seg på eiendommer som 
normalt skal beskattes kan fritas etter Eskl. §7 bokstav b).  
vii. For skatteåret 2023 skal det gis fritak for nyoppførte bygninger som helt eller delvis brukes 
som bolig fritas etter eiendomsskatteloven §7 bokstav c) i 5 år, eller til kommunestyret endrer 
eller opphever fritaket.  
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