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Budsjett 2023 - Økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026

Kommunedirektørens innstilling:

1. Budsjett 2023 –Økonomi- og handlingsplan 2023 –2026 vedtas.

2. Økonomiske målsettinger / finansielle nøkkeltall

For årsbudsjett og økonomiplan 2023 –2026 vedtas følgende handlingsregel:

· Kommunen skal i økonomiplanen ha et netto driftsresultat på 1,75 %.

Følgende måltall for årsbudsjett og økonomiplan 2023 –2026 vedtas:
· Disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter
· Egenkapitalfinansiering av investeringer skal utgjøre 15 % av netto investering (egenfinansierte

investeringer holdes utenfor)
· Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal ikke utgjøre mer enn 90 %

1. Eiendomsskatt

I medhold av Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ
benyttes for skatteåret 2023: Faste eiendommer i hele kommunen, jfr.
Eiendomsskatteloven § 3a. Unntatt er eiendommer som har fritak i medhold av
Eiendomsskatteloven § 5.

For verk og bruk som blir regnet som næringseiendom, skal det skrives ut skatt på det
særskilte skattegrunnlaget redusert med fire-syvendedel (overgangsregel til §§ 3 og 4).
Det særskilte skattegrunnlaget er verdien av produksjonsutstyr- og installasjoner. Det er



kun det særskilte skattegrunnlaget som skal trappes ned i henhold til overgangsregelen. 
Næringstaksten (verdien av bygning og grunn) på eiendommene skal ikke trappes ned. 

 

Eiendomsskatten for 2023 forblir uendret på 2,8 promille (esktl. § 13). 
Boligeiendommer og fritidseiendommer gis et bunnfradrag på kr 400 000, jfr. esktl. § 11. 

 
Skatteetatens formuesgrunnlag, der dette foreligger, skal benyttes som grunnlag for å skrive 
ut eiendomsskatten (esktl. § 8 C-1). 

 
I medhold av eiendomsskatteloven § 7a (“eigedom åt stiftingar eller institusjonar som 
tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten”), og 7b (“bygning som har 
historisk verde”) innvilges  
fritak i henhold til vedlagte liste. Søknad om fritak for 2023 for evt. nye søkere, må være 
eiendomsskattekontoret i hende innen 1 måned fra annonsering. 

 
Eiendomsskatten skal betales i fire terminer i 2023. Fakturering skjer sammen med 
øvrige kommunale avgifter (esktl. § 25). 

 
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 
skattevedtekter (esktl. § 10) 

 
2. Renter på fond 

Renter på bundne drifts- og investeringsfond avsettes i henhold til forskrifter og 
rundskriv. Renter på øvrige fond inngår i driften. 

 
3. Selvkostområdene 

For selvkostområdene vann, avløp, feiing og slamtømming vedtas 100% dekning. 
 

4. Godtgjørelse til ordfører 

Ordførers godtgjørelse fastsettes lik, og reguleres årlig, i takt med 
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Jf. Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring 
og velferdsgoder i Jevnaker kommune – k-sak 92/20.  

 
5. Låneopptak 

Nytt låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til bevilgningsskjema 
investering til 30,51 MNOK for 2023, jf. KL § 14–15 første ledd. 
 
6. Avsatt lønn og pensjon 

Det delegeres til administrasjonen å fordele sentralt avsatt lønn og pensjon til å dekke 
resterende helårsvirkning av lønnsoppgjør for 2022 samt lønnsoppgjør for 2023, ut til 
enhetene i hht. resultat av oppgjørene.  

 
7. Gebyrer og betalingssatser 2023 

Vedtas i henhold til vedlagte dokument. 
 



8. Høring 

Forslag til årsbudsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023 -2026 samt betalingssatser og 
gebyrer 2023 legges ut på høring i perioden f.o.m. 25.11.22 t.o.m. 09.12.22. Siste frist for å 
komme med innspill/merknader settes til 09.12.21. 

 
 
 
 
Formannskap 22.11.2022: 
 
Behandling: 
Formannskapet slutter seg enstemmig til kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, økonomi- 
og handlingsplan 2023-2022026 og betalingssatser og gebyrer 2023 med følgende endringer: 
Følgende prosjekter tas ut under investeringer: 
Kapell ved Jevnaker kirke - i 2023 kr 400.000,-. Til forprosjekt i 2024 kr 275,000,-. 
Randsfjord kirke kr 1.200.000 i 2023. 
Maling av kirkene kr 1.290.000 i 2024 og 2026. 
Låneopptaket reduseres tilsvarende de respektive årene. Punkt 7 i kommunedirektørens innstilling 
endres til: 
Låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til bevilgningsskjema investering til 29,31 
MNOK for 2023, jf. KL § 14–15 første ledd. 
Det opprettes en stillingsressurs dedikert til arbeidet med Fjordlandbyprosjektet, og som skal skape 
en rød tråd i den videre utviklingen av Fjordlandsbyen Jevnaker. Stillingen skal generere egne 
ressurser og midler som på sikt dekker inn kostnaden ved stillingen. 
  
Utgifter til stillingen dekkes inn ved å omfordele allerede avsatte midler i driftsbudsjettet til Plan og 
samfunns driftsbudsjett på kr 1 million.  
 
 Gebyrer på vann og avløp 
Formannskapet anbefaler at det legges inn en jevn fordeling i økningen av gebyrene for vann og 
avløp i handlingsplanen, dvs etter alternativ 4 i kommunedirektørens forslag presentert for 
formannskapet 8. november 2022 som er følgende: 

 
Forslag til årsbudsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023 -2026 samt betalingssatser og gebyrer 
2023 legges ut på høring i perioden f.o.m. 25.11.22 t.o.m. 09.12.22. Siste frist for å komme med 



innspill/merknader settes til 09.12.21. 
 
 
FSK- 71/22 Vedtak: 
Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023, økonomi- og handlingsplan 2023-2022026 og 
betalingssatser og gebyrer 2023 med følgende endringer ble enstemmig vedtatt: 
Følgende prosjekter tas ut under investeringer: 
Kapell ved Jevnaker kirke - i 2023 kr 400.000,-. Til forprosjekt i 2024 kr 275,000,-. 
Randsfjord kirke kr 1.200.000 i 2023. 
Maling av kirkene kr 1.290.000 i 2024 og 2026. 
 
Låneopptaket reduseres tilsvarende de respektive årene. Punkt 7 i kommunedirektørens innstilling 
endres til: 
Låneopptak til investeringsformål fastsettes i henhold til bevilgningsskjema investering til 29,31 
MNOK for 2023, jf. KL § 14–15 første ledd. 
 
Det opprettes en stillingsressurs som er dedikert Fjordlandsbyprosjektet og som skal skape en rød 
tråd i den videre utviklingen av Fjordlandsbyen Jevnaker. Stillingen skal generere egne ressurser og 
midler som på sikt dekker inn kostnaden ved stillingen. 
 
Utgifter til stillingen dekkes inn ved å bruke avsatte midler i Plan og samfunns driftsbudsjett på kr 1 
million.  
 
 Gebyrer på vann og avløp 
Formannskapet anbefaler at det legges inn en jevn fordeling i økningen av gebyrene for vann og 
avløp i handlingsplanen, dvs etter alternativ 4 i kommunedirektørens forslag presentert for 
formannskapet 8. november 2022 som er følgende: 

 
 
Forslag til årsbudsjett 2023, økonomi og handlingsplan 2023 -2026 samt betalingssatser og gebyrer 
2023 legges ut på høring i perioden f.o.m. 25.11.22 t.o.m. 09.12.22. Siste frist for å komme med 
innspill/merknader settes til 09.12.21. 
 
 
 
Kort sammendrag: 
 
Administrasjonen har med bakgrunn i funnene og de økonomiske rammer statsbudsjettet gir, jobbet 



fram rådmannens helhetlige forslag til årsbudsjett, økonomi- og handlingsplan for perioden 2023 – 
2026. Jevnaker kommune praktiserer samtidig behandling av årsbudsjett og 
økonomiplan/handlingsplan. Det betyr at første året i økonomiplanen er budsjettet for 2023.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de 
målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. 
Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Økonomiplanen 
og årsbudsjettet skal vise hvordan langsiktige utfordring, mål og strategier i kommunale og regionale 
planer skal følges opp. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser.  Finansielle midler og gjeld skal forvaltes på en måte som 
ikke innebærer vesentlig finansiell risiko. Budsjettet skal settes opp i balanse og være realistisk, 
fullstendig og oversiktlig. Kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens 
økonomi. 
 
Som vedlegg til budsjettet følger forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023. Betalingssatsene og 
gebyrene må vedtas som en del av budsjettet. 
 
Formannskapet skal behandle budsjett, økonomi- og handlingsplan samt betalingssatser og gebyrer, 
og fatte vedtak om utlegging til alminnelig ettersyn den 22.11.22. Dokumentene legges ut på høring i 
perioden 25.11.22 - 09.12.22. Kommunestyret skal etter planen gjøre sitt endelige vedtak 15.12.22. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte budsjettforslag, betalingssatser og gebyrer. 
 
Forhold til eksisterende planer: 

·  Kommuneplanens samfunnsdel 

Forhold til øvrige saker: 
·  Budsjett- og økonomiplan/handlingsplan for 2022 – 2025, k-sak 124/21 
·  Ikke avsluttede investeringsprosjekter per 31.12.2021 overføring til 2022 – k-sak 45/22 
·  Årsregnskap og årsmelding 2021, k-sak 47/22 
·  Tertialrapporter 2022, k-sak 54 og 80/22 

Økonomi: 
Det vises til vedlagte budsjettforslag. 
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 
 
 
 
Vedlegg i saken: 
Budsjett økonomi-handlingsplan 2023 - 2026 
Betalingssatser og gebyrer 2023 
 
 


