
 

Formannskapets behandling i møte 17.11.2015 sak 86/15: 

 

Innstillingens punkt 7 ble endret til å lyde (endringene i uthevet skrift): 

 

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes 

for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige 

eiendommer settes til 6,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a 

differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 

fritidseiendommer settes til 4,40 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder 

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 550 

000 kroner av takstverdi.  

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt 

benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Dette er en videreføring av satsene 

for 2015. 

 

Votering: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt, inkludert teknisk justering i punkt 7. 

 

Formannskapet 

V E D T A K: 

 

 

1. Formannskapet legger Økonomi og handlingsplan 2016 – 2019 og Budsjett 2016 ut på 

alminnelig høring med utgangspunkt i instillingspunktene som følger nedenfor. 

2. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene 2016-2019 jamfør 

vedlagte styringsdokument. 

3. Planens økonomimål nr 3 endres til: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 75% 

av brutto driftsinntekter. 

4. Årsbudsjettet 2016 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens 

budsjettgrunnlag 2016, som er: 

5. Mindreforbruk på 10 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til 

disposisjonsfond. 

6. Budsjett 2016 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 

2B (vedlegg 2). 

7. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de 

skattepliktige eiendommer settes til 6,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 

12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og 

fritidseiendommer settes til 4,40 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder 

fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 

550 000 kroner av takstverdi.  

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av 

eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Dette er en 

videreføring av satsene for 2015. 

8. For inntektsåret 2016 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 

9. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av 

forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2016. 

10. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,025 (2,50 % prisvekst) på 

omregning til 2015-priser. 



 

11. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2016 i 

tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide 

lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,7 %, unntakene er opplistet i 

delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette 

annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig 

i forhold til sakens innhold og ressursbruk.  

12. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 402.090.000 i 2016. Rådmannen delegeres 

myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for 

lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele 

lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

13. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å 

sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved 

første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede 

rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 

Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som 

kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og 

konto.  

15. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere 

bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte 

rammebevilgningene gitt i budsjett 2016. 

16. Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement. 
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