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Forslag til innstilling 

1. Årsbudsjettet for 2022 vedtas i henhold til innstilling fra formannskapet av 25.11.2021. 
2. Avgiftssatsene for 2022 fastsettes i samsvar med innstilling fra formannskapet av 

25.11.2021. 
3. For inntektsåret 2022 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
4. Eiendomsskatten i Ringebu kommune for 2022 utskrives i samsvar med kommunestyrets 

vedtak i K-sak 32/07 og endringer og tillegg vedtatt i K-sak 18/08. For eiendomsskatteåret 
2022 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. eigedomsskattelova § 3 første 
ledd bokstav a. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et 
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 
4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 

5. Kommunestyret fastsetter eiendomsskatt fra 01.01.2022 slik: 



a. Den alminnelige skattesatsen settes til 3,6 ‰. 
b. Boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) unntas fra den alminnelige 

skattesatsen og får særsats på 4,0 ‰. Heltidsboliger som er 2 år eller yngre fritas 
for eiendomsskatt. 

c. Bunnfradraget per boenhet settes til kr 100.000. 
d. Eiendommer som faller inn under eigedomsskattelova § 7a, § 7b, § 7c og § 7d er 

fritatt fra eiendomsskatt. 
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 79.575.000 til finansiering av investeringer i 2022. 

Lånet tas opp som serielån med avdragstid på 35 år. 
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 12.000.000 til videre utlån (Startlån) i 2022. Lånet 

tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser.  
 

 
Møtebehandling fra Formannskapet 25.11.2021 
 
FOR - behandling: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling. 
 
FOR-100/21 Vedtak: 
Innstilling 

1. Årsbudsjettet for 2022 vedtas i henhold til innstilling fra formannskapet av 25.11.2021. 
2. Avgiftssatsene for 2022 fastsettes i samsvar med innstilling fra formannskapet av 

25.11.2021. 
3. For inntektsåret 2022 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 
4. Eiendomsskatten i Ringebu kommune for 2022 utskrives i samsvar med kommunestyrets 

vedtak i K-sak 32/07 og endringer og tillegg vedtatt i K-sak 18/08. For eiendomsskatteåret 
2022 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr. eigedomsskattelova § 3 første 
ledd bokstav a. For eiendomsskatteåret 2022 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et 
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 
4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2022 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 
ansett som næringseiendom. 

5. Kommunestyret fastsetter eiendomsskatt fra 01.01.2022 slik: 
a. Den alminnelige skattesatsen settes til 3,6 ‰. 
b. Boligeiendommer (heltidsboliger og fritidsboliger) unntas fra den alminnelige 

skattesatsen og får særsats på 4,0 ‰. Heltidsboliger som er 2 år eller yngre fritas 
for eiendomsskatt. 

c. Bunnfradraget per boenhet settes til kr 100.000. 
d. Eiendommer som faller inn under eigedomsskattelova § 7a, § 7b, § 7c og § 7d er 

fritatt fra eiendomsskatt. 
6. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 79.575.000 til finansiering av investeringer i 2022. 

Lånet tas opp som serielån med avdragstid på 35 år. 
7. Kommunestyret vedtar låneopptak på kr 12.000.000 til videre utlån (Startlån) i 2022. Lånet 

tas opp med vilkår i tråd med Husbankens betingelser.  
 

 
 
  



Saksopplysninger 

Kommuneloven § 14-2 slår fast at kommunestyret selv skal vedta økonomiplan og årsbudsjett. 
Økonomiplanen ble vedtatt i kommunestyrets møte 26.10.2021 (K-sak 72/21). 

Kommuneloven § 14-3 sier at årsbudsjettet for det kommende år skal vedtas før årsskiftet. 

Formannskapet innstiller til vedtak om årsbudsjett. Innstillingen til årsbudsjett, med alle forslag til 
vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den. 

Årsbudsjettet og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til 
orientering. 

Kommuneloven § 14-4 sier at årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger 
og de målene og premissene som årsbudsjettet bygger på. Det skal også vise utviklingen i 
kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om 
årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 

Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistisk, fullstendig og oversiktlig. 

Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme 
måte som økonomiplanen. 

Eigedomsskattelova § 10 inneholder bestemmelser om hva som skal fastsettes som en del av 
årsbudsjettet: Kommunestyret fastset kvart år i samband med budsjettet kva satsar og reglar som 
skal nyttast ved utskriving av eigedomsskatt for det komande skatteåret. 
 
Vurdering 

Årsbudsjettet tar utgangspunkt i forslag til økonomiplan, behandlet av kommunestyret 26.10.2021 
(K-sak 72/21). 

I årsbudsjettet er det ikke foretatt ny lønnsberegning, ettersom arbeidet med lokale 
lønnsforhandlinger har pågått langt utover høsten. Lønnsberegningene fra økonomiplanen er 
videreført u-endret. Det vil derfor være aktuelt å revidere lønnsbudsjettet i løpet av første tertial 
2022 for å fange opp alle endringer etter forhandlingene. 

Endringer som følger av det framlagte forslag til nasjonalbudsjett for 2022, samt tilleggsnummer, er 
innarbeidet.  

Representantskapets vedtak om rammer til de interkommunale samarbeidsordningene i Midt-
Gudbrandsdal er innarbeidet. 

I tillegg er det innarbeidet permanent midler til sommerjobb for ungdom, som har vært gitt som 
tilleggsbevilgning ved budsjettbehandlingen de siste årene. 

Det er ingen forslag til endring i eiendomsskattesatser. Kommunestyret skal vedta hvilke 
eiendommer som skal fritas (helt eller delvis) fra eiendomsskatt. Disse er listet i vedleggene som er 
merket med §7. Fritak etter §5 er bestemt i loven og skal ikke vedtas særskilt av kommunestyret. 

I investeringsbudsjettet er utsatte investeringer fra 2021 re-budsjettert i tråd med tertialrapport 2-
2021. Disse forutsettes finansiert med ubrukte lånemidler fra tidligere år. Nytt låneopptak for 2022 
blir dermed kr 79.575.000. Nye regler for beregning av minimumsavdrag i kommuneregnskapet 



tilsier at avdragstid på lån til investeringer må kortes ned fra 40 til 35 år. 

Lån til videreutlån (startlån) foreslås videreført på samme nivå som revidert budsjett for 2021, med 
12 mill. kr.  

Kontrollutvalget har fremmet sitt budsjettforslag (vedlagt saken). 

Priser, avgifter og gebyrer vedtas som en del av budsjettsaken.  

Formannskapet innstiller til kommunestyret. 

Vedlegg til saken (budsjett, kommentarer og avgifter) oppdateres i tråd med formannskapets 
innstilling 25.11.2021 og legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. 

Innspill til økonomiplanen fra FAU ved Fåvang skole kom inn lenge etter høringsfristen, men anses å 
være like relevant for årsbudsjettet og legges derfor ved som innspill til årsbudsjettet for 2022. 
 

 
 
 


