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PS 141/16 Handlingsprogram med økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett
2016
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 15.11.2016
AMU anmoder kommunestyret om å legge vekt på følgende forhold i sin behandling av
Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020:
 Det må legges til rette for en stabil og forutsigbar drift i kommunen. Stadige svingninger
og usikkerhet i forhold til driftsnivået er en stor slitasjefaktor for de ansatte, og skaper
også uforutsigbarhet for kommunens innbyggere. Det er viktig med en langsiktighet på
minst 4 år i den økonomiske styringen, og at det nå blir gjennomført nødvendige tiltak
for å få på plass en sunn økonomi.
 En realistisk og korrekt budsjettering vil skape troverdighet hos ansatte og innbyggere.
 For å sikre gode prosesser blant de ansatte og at det er de mest
hensiktsmessige/effektfulle endringstiltak som gjennomføres, er det svært viktig at
arbeidet med handlingsprogrammet og økonomiplanen er en kontinuerlig prosess
gjennom hele året.
 For å skape forståelse og forankring blant de ansatte om situasjonen er det viktig at det
gjennomføres et informasjonsopplegg ved alle enheter.
 I en periode med omfattende endringer har hovedvernombudet en viktig rolle i
organisasjonen. Det anbefales derfor at det gis rom for frikjøp av hovedvernombudet i 20
% stilling allerede fra 2017.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
AMU anmoder kommunestyret om å legge vekt på følgende forhold i sin behandling av
Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020:
 Det må legges til rette for en stabil og forutsigbar drift i kommunen. Stadige svingninger
og usikkerhet i forhold til driftsnivået er en stor slitasjefaktor for de ansatte, og skaper
også uforutsigbarhet for kommunens innbyggere. Det er viktig med en langsiktighet på

minst 4 år i den økonomiske styringen, og at det nå blir gjennomført nødvendige tiltak
for å få på plass en sunn økonomi.
 En realistisk og korrekt budsjettering vil skape troverdighet hos ansatte og innbyggere.
 For å sikre gode prosesser blant de ansatte og at det er de mest
hensiktsmessige/effektfulle endringstiltak som gjennomføres, er det svært viktig at
arbeidet med handlingsprogrammet og økonomiplanen er en kontinuerlig prosess
gjennom hele året.
 For å skape forståelse og forankring blant de ansatte om situasjonen er det viktig at det
gjennomføres et informasjonsopplegg ved alle enheter.
 I en periode med omfattende endringer har hovedvernombudet en viktig rolle i
organisasjonen. Det anbefales derfor at det gis rom for frikjøp av hovedvernombudet i
20 % stilling allerede fra 2017.

Saksprotokoll i Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2016
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har registrert den økte prisen på
middag for hjemmeboende eldre og ber rådmannen beregne totalutgiften for hjemmeboende,
spesielt for beboere på bo- og dagsentrene.
Rådet tar handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2017-2020 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak
Rådet tar handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2017-2020 til orientering men
ønsker å uttale følgende:
Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har registrert den økte prisen på
middag for hjemmeboende eldre og ber rådmannen beregne den totale månedlige utgiften
(husleie, praktisk bistand m.m.) for beboere på bo- og dagsentrene.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og kultur - 16.11.2016

PS 39/16 Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 – Årsbudsjett 2017

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020,
herunder gebyrregulativ, med følgende punkt :
1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at
skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer,
våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2017. Det er ikke bunnfradrag og
betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre
antall terminer og forfallstidspunkt.
3. Kommunalt skatteøre for 2017 fastsettes til 11.80%
4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av
respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
5. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2017
6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2017
7. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele
til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell.
8. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny
brannordning og at selskapsavtalens § 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres
fra 10 til 20 mill kr. Ny § 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin
virksomhet, jfr IKS – loven § 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta
låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og
departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller
pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan
ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens § 22.»
9. Kommunestyret vedtar Envinas forslag til budsjett og renovasjonsgebyr for 2017,
herunder at renovasjonsgebyr innføres for fritidseiendommer mm.
10. Handlingsregler:
a. Netto driftsresultat: Midtre Gauldal kommune budsjetterer med et budsjett i balanse
for 2017 og et positivt driftsresultat for årene 2018, 2019 og 2020 med 1,25%
b. Disposisjonfond: Kommunen avsetter kr 7 mill kr til disposisjonsfond i 2018 og skal
ved utgangen av 2020 ha etablert et disposisjonsfond på kr 14 mill.
c. Gjeldsgrad pr innbygger: Ved økonomiplanperiodens utløp skal netto lånegjeld pr
innbygger ikke overstige kr 85.000,11. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B , samt rammetabeller for det enkelte
rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020 vedtas.
Forslag i møtet:
OK-utvalget gir følgende kommentar til rådmannens forslag til handlingsprogram med
økonomiplan 2017-2020:
1. I den politiske behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 er det
viktig at det settes av/bevilges ressurser til arbeidsmiljøtiltak for de ansatte i kommunen
med sikte på å øke nærværet.
2. I lys av folkehelsearbeidet bør det fortsatt bevilges tilstrekkelig ressurser til utsatte
grupper, herunder også at det legges vekt på å opprettholde et godt kulturtilbud til barn
og unge.
Forslaget til kommentar ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig tilrådd.

Vedtak
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020,
herunder gebyrregulativ, med følgende punkt :
1. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at
skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer,
våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2017. Det er ikke bunnfradrag og
betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre antall
terminer og forfallstidspunkt.
3. Kommunalt skatteøre for 2017 fastsettes til 11.80%
4. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av
respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.
5. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2017
6. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2017
7. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele
til
respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell.
8. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny
brannordning og at selskapsavtalens § 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres
fra 10 til 20 mill kr. Ny § 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin
virksomhet, jfr IKS – loven § 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta
låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og
departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller
pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan
ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens § 22.»
9. Kommunestyret vedtar Envinas forslag til budsjett og renovasjonsgebyr for 2017,
herunder at renovasjonsgebyr innføres for fritidseiendommer mm.
10. Handlingsregler:
a. Netto driftsresultat: Midtre Gauldal kommune budsjetterer med et budsjett i balanse
for 2017 og et positivt driftsresultat for årene 2018, 2019 og 2020 med 1,25%
b. Disposisjonfond: Kommunen avsetter kr 7 mill kr til disposisjonsfond i 2018 og skal
ved utgangen av 2020 ha etablert et disposisjonsfond på kr 14 mill.
c. Gjeldsgrad pr innbygger: Ved økonomiplanperiodens utløp skal netto lånegjeld pr
innbygger ikke overstige kr 85.000,11. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B , samt rammetabeller for det enkelte
rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020 vedtas.
OK-utvalget gir følgende kommentar til rådmannens forslag til handlingsprogram med
økonomiplan 2017-2020:
1. I den politiske behandlingen av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 er det
viktig at det settes av/bevilges ressurser til arbeidsmiljøtiltak for de ansatte i kommunen
med sikte på å øke nærværet.
2. I lys av folkehelsearbeidet bør det fortsatt bevilges tilstrekkelig ressurser til utsatte
grupper, herunder også at det legges vekt på å opprettholde et godt kulturtilbud til barn
og unge.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 17.11.2016
Administrasjonsutvalget uttaler følgende:
1. Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan
2017-2020 til orientering.
2. Administrasjonsutvalget anmoder kommunestyret om å legge vekt på følgende forhold i
sin behandling av saken:
 Det må legges til rette for en stabil og forutsigbar drift i kommunen. Stadige
svingninger og usikkerhet i forhold til driftsnivået er en stor slitasjefaktor for de
ansatte, og skaper også uforutsigbarhet for kommunens innbyggere. Det er viktig
med en langsiktighet på minst 4 år i den økonomiske styringen, og at det nå blir
gjennomført nødvendige tiltak for å få på plass en sunn økonomi.
 En realistisk og korrekt budsjettering vil skape troverdighet hos ansatte og
innbyggere.
 For å sikre gode prosesser blant de ansatte og at det er de mest
hensiktsmessige/effektfulle endringstiltak som gjennomføres, er det svært viktig
at arbeidet med handlingsprogrammet og økonomiplanen er en kontinuerlig
prosess gjennom hele året.
 For å skape forståelse og forankring blant de ansatte om situasjonen er det viktig
at det gjennomføres et informasjonsopplegg ved alle enheter.
3. Det registreres at rådmannens forslag innebærer investeringer som i vesentlig grad vil
øke gjeldsbelastningen. Dette gir grunn til bekymring, og administrasjonsutvalget ber
Kommunestyret gjennomgå investeringsprogrammet for 2017 med særlig
oppmerksomhet.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan
2017-2020 til orientering.
2. Administrasjonsutvalget anmoder kommunestyret om å legge vekt på følgende forhold i
sin behandling av saken:
 Det må legges til rette for en stabil og forutsigbar drift i kommunen. Stadige
svingninger og usikkerhet i forhold til driftsnivået er en stor slitasjefaktor for de
ansatte, og skaper også uforutsigbarhet for kommunens innbyggere. Det er viktig

med en langsiktighet på minst 4 år i den økonomiske styringen, og at det nå blir
gjennomført nødvendige tiltak for å få på plass en sunn økonomi.
 En realistisk og korrekt budsjettering vil skape troverdighet hos ansatte og
innbyggere.
 For å sikre gode prosesser blant de ansatte og at det er de mest
hensiktsmessige/effektfulle endringstiltak som gjennomføres, er det svært viktig
at arbeidet med handlingsprogrammet og økonomiplanen er en kontinuerlig
prosess gjennom hele året.
 For å skape forståelse og forankring blant de ansatte om situasjonen er det viktig
at det gjennomføres et informasjonsopplegg ved alle enheter.
3. Det registreres at rådmannens forslag innebærer investeringer som i vesentlig grad vil
øke gjeldsbelastningen. Dette gir grunn til bekymring, og administrasjonsutvalget ber
Kommunestyret gjennomgå investeringsprogrammet for 2017 med særlig
oppmerksomhet.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 21.11.2016
Fløttum (Sp) fremmet forslag om å ta Rådmannens innstilling til orientering med bemerkninger.
Det ble gjennomført votering på om utvalget skulle ta Rådmannens innstilling til orientering
med eller uten bemerkninger.
Fløttums forslag falt med 1 mot 5 stemmer.
Vedtak
Rådmannens innstilling tas til orientering.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommunestyre vedtar Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020,
herunder gebyrregulativ, med følgende punkt :
12. Kommunestyret vedtar å forlenge opptatt sertifikatlån på kr 65 mill, jfr k- sak 8/15
13. Kommunestyret vedtar med hjemmel i i Lov om eiendomsskatt av 6 juni 1975 nr 29 at
skatteøret for eiendomsskatt fastsettes til 4 promille for boliger, fritidseiendommer,
våningshus mm, og 7 promille for verker og bruk i 2017. Det er ikke bunnfradrag og
betalingsterminene fastsettes til 01.06 og 01.12. Rådmannen gis fullmakt til å endre
antall terminer og forfallstidspunkt.
14. Kommunalt skatteøre for 2017 fastsettes til 11.80%
15. Gebyrer og avgifter vedtas i tråd med vedlagte gebyrregulativ og kan korrigeres av
respektive utvalg der endring i lov eller annet hjemmelsgrunnlag tilsier dette.

16. Driftsrammer vedtatt lik år 1 - 2017
17. Investeringsbudsjett og finansiering vedtatt lik år 1- 2017
18. Kommunestyret vedtar rammen for R- 2 og rådmannen delegeres myndighet til å fordele
til respektive enheter og fellesområdet iht vedtatte fordelingsmodell.
19. Kommunestyret vedtar at Gauldal brann og redning iverksetter prøveprosjekt for ny
brannordning og at selskapsavtalens § 10 b endres slik at rammen for låneopptak endres
fra 10 til 20 mill kr. Ny § 10 b blir da slik: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere sin
virksomhet, jfr IKS – loven § 22. Ramme for låneopptak er 20 mill kr. Styret kan foreta
låneopptak innenfor denne rammen etter representantskapets budsjett vedtak og
departementets godkjenning/fylkesmannen. Selskapet kan ikke stille garanti eller
pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Selskapet kan
ikke låne ut penger. Det vises for øvrig til IKS- lovens § 22.»
20. Kommunestyret vedtar Envinas forslag til budsjett og renovasjonsgebyr for 2017,
herunder at renovasjonsgebyr innføres for fritidseiendommer mm.
21. Handlingsregler:
d. Netto driftsresultat: Midtre Gauldal kommune budsjetterer med et budsjett i balanse
for 2017 og et positivt driftsresultat for årene 2018, 2019 og 2020 med 1,25%
e. Disposisjonfond: Kommunen avsetter kr 7 mill kr til disposisjonsfond i 2018 og skal
ved utgangen av 2020 ha etablert et disposisjonsfond på kr 14 mill.
f. Gjeldsgrad pr innbygger: Ved økonomiplanperiodens utløp skal netto lånegjeld pr
innbygger ikke overstige kr 85.000,22. Obligatoriske tabeller 1A, 1B, 2A og 2B , samt rammetabeller for det enkelte
rammeområde i hefte Handlingsprogram med økonomiplan 2017 – 2020 vedtas.

