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Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023   

 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
12/2022 Formannskapet 03.11.2022 
14/2022 Formannskapet 10.11.2022 
17/2022 Formannskapet 17.11.2022 
109/2022 Kommunestyret 15.12.2022 

 
Kommunestyret har behandla sak 109/2022 i møte den 15.12.2022 

Behandling  

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 vedtas med hjemmel i kommunelovens § 14-3 og 
§ 14-4 med følgende spesifiseringer: 

1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets 
maksimalsatser for 2023. 

2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eigedomsskatteloven (esktl) §§ 2, 3a og 4 å skrive 
ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2023.   

1. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 
7 promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 3 promille.  

2. For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et 
«særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen 
mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2019 som er forårsaket av nye 
verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes 
med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 ble ansett som 
næringseiendom. 

3. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin 
med forfall 30. mars og andre termin med forfall 30. september.  

4. I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av 
stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller 
staten. Med hjemmel i esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som 



har historisk verdi, det vil si fredet etter kulturminneloven. Kommunedirektøren 
gis fullmakt til å administrere dette. 

3. Kommunedirektørens innstilling til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og 
betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2023-2026 vedtas med følgende 
endringer  

1. Nettoinntekt på kraftomsetning økes med kr 827.000,- i 2025 og kr 782.000,- i 
2026 

2. Ungdomsrådets pkt 1-4 innarbeides i budsjettet. Det forutsettes noe frivillig 
arbeid og tilskuddsmidler fra eksterne som finansiering av pkt 4 

3. Grønvold er Flå kommunes aktivitetshus og det bevilges kr 50.000,- til inventar 

4. 50% prosjektstilling på helsestasjon blir utlyst 

5. Investeringsbudsjettet til Flå kirke økes til kr 598.000,-. Basis driftsbudsjett til Flå 
Sokn reduseres til kr 2.000.000,- i 2023. 

6. Alle nyfødte får en kosebamse som velkomstgave 

4. Økonomiplanen vedtas i faste 2023 kroner. 

5. Videre bes det om at administrasjonen arbeider med  

1. Å se på organiseringen av helse og omsorg 

6. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr 21.450.000,-  i 2023 jfr 
kommuneloven §14-15. Investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på 
låneopptaket for 2023 blir fastsatt til 40 år.   

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptakene. 

Enstemmig vedtatt 

Formannskapet har behandla sak 17/2022 i møte den 17.11.2022 

Behandling  

Kommunedirektøren orienterte om spørsmål til budsjettet. 

Formannskapet gjennomgikk innspill fra råd og utvalg. 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak 

Formannskapets innstilling: 

Formannskapet vedtar å legge ut økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 på alminnelig 
ettersyn i 14 dager med hjemmel i kommunelovens § 14-3 og § 14-4 med følgende 
spesifiseringer: 

1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets 
maksimalsatser for 2023. 

2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eigedomsskatteloven (esktl) §§ 2, 3a og 4 å skrive 
ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen fra 01.01.2023.  

Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommene er 7 
promille jfr. esktl. § 11 første ledd. Med hjemmel i esktl § 12 differensieres satsene ved at 



den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3  
promille.  

For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 
fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til esktl §§ 3 og 4 første ledd. Det 
særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom  
eiendomsskattegrunnlaget i 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at 
produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk 
som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom. 

Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jfr. esktl. § 25 første ledd. Første termin med 
forfall 30. mars og andre termin med forfall 30. september.  

I medhold av esktl § 7 bokstav a fritas bygg for eiendomsskatt som eies av stiftelser eller 
organisasjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylket eller staten. Med hjemmel i 
esktl § 7 bokstav b fritas for eiendomsskatt bygninger som har historisk verdi, det vil si 
fredet etter kulturminneloven. Kommunedirektøren gis fullmakt til å administrere dette. 

3. Kommunedirektørens innstilling til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og 
betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2023-2026 vedtas med følgende 
endringer 

o Nettoinntekt på kraftomsetning økes med kr 827.000,- i 2025 og kr 782.000,- i 
2026 

o Ungdomsrådets pkt 1-4 innarbeides i budsjettet. Det forutsettes noe frivillig 
arbeid og tilskuddsmidler fra eksterne som finansiering av pkt 4 

o Grønvold er Flå kommunes aktivitetshus og det bevilges kr 50.000,- til inventar 

o 50% prosjektstilling på helsestasjon blir utlyst 

o Investeringsbudsjettet til Flå kirke økes til kr 598.000,-. Basis driftsbudsjett til Flå 
Sokn reduseres til kr 2.000.000,- i 2023. 

o Alle nyfødte får en kosebamse som velkomstgave 

4. Økonomiplanen vedtas i faste 2023 kroner. 

5. Videre bes det om at administrasjonen arbeider med 

o Se på organiseringen av helse og omsorg 

6. Lån til investeringsformål budsjetteres med en ramme på inntil kr 21.450.000,-  i 2023 jfr 
kommuneloven §14-15. Investeringslån er serielån uten avdragsfri periode. Avdragstid på 
låneopptaket for 2023 blir fastsatt til 40 år.  

Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta låneopptakene. 

Enstemmig vedtatt 

Formannskapet har behandla sak 14/2022 i møte den 10.11.2022 

Behandling  

Formannskapet jobber videre med handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett 2023 i møte 17. november 

Vedtak 

Formannskapet jobber videre med handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett 2023 i møte 17. november 



Enstemmig vedtatt 

Administrasjonsutvalget har behandla sak 5/2022 i møte den 10.11.2022 

Behandling  

Administrasjonsutvalget tar kommunedirektørens program og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett for 2023 til orientering. 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget tar kommunedirektørens program og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett for 2023 til orientering. 

Enstemmig vedtatt 

Arbeidsmiljøutvalg har behandla sak 2/2022 i møte den 10.11.2022 

Behandling  

Arbeidsmiljøutvalg tar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 
2026 med årsbudsjett for 2023 til orientering. 

Innspill om at prosjektstilling 50 % helsesykepleier lyses ut for et år (2023) 

Vedtak 

Arbeidsmiljøutvalg tar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 
2026 med årsbudsjett for 2023 til orientering. 

Innspill om at prosjektstilling 50 % helsesykepleier lyses ut for et år (2023) 

Enstemmig vedtatt 

Referat fra fellesmøte for eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 
(budsjettmøte) 10.11.12 

Ordfører orienterte om handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 og budsjettet for 2023. 

 Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin uttalelse: 

 Kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2023 – 2026 med 
årsbudsjett 2023 tas til orientering.  

Eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet ønsker at 
aktivitetshus i Flå blir tatt inn i handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026. Arbeidet bør helst 
starte opp i løpet av 2023, jf vedlagt skriv.  

Enstemmig vedtatt.  

 
Møtereferat Ungdomsrådet - 10 november 2022 
 
Kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2023 – 2026 med 
årsbudsjett 2023 tas til orientering. 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill: 

1. Klubben: ønske om at den er oppe hver fredag klokken 18.00 – 23.00 
2. Søppelkasse langs sykkelstien – Flå østside 
3. Frisbeebane med søppelkasse og mulighet til tak over hodet 



4. Sandvolleyballbanen ved Hallingporten må pusses opp. Stupetårn og sklie på de gamle 
svillene og vanntrampoline. 

5. Stranda ved Flå brua. Kjøre på sand på stranda midt på sommeren. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
Formannskapet har behandla sak 12/2022 i møte den 03.11.2022 

Behandling  

Formannskapet jobber videre med handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett 2023 i møte 10. november 

Vedtak 

Formannskapet jobber videre med handlingsprogram og økonomiplan 2023 - 2026 med 
årsbudsjett 2023 i møte 10. november 

Enstemmig vedtatt 

Kommunedirektørens innstilling 

Handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med årsbudsjett 2023 legges fram i møtet. 
  



 
Saken avgjøres av 

Kommunestyret 

Dokument i saken 

Samlevedlegget til saken inneholder følgende vedlegg:  
 Kommunedirektørens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med  
   årsbudsjett for 2023. 
 Statsforvalteren i Oslo og Viken-informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023.  
 Budsjett barnevern.  
 IKT-budsjett  
 Budsjett Hallingdal brann og redningstjeneste IKS  
 Budsjett for kontrollarbeid  
 Brev fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. 

Saksopplysninger 

 Etter kommuneloven § 14-3 skal økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det 
kommende året skal vedtas før årsskiftet.  
 
Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-1. Det utgjør den kortsiktige 
delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de 
nærmeste årene framover. 
 
 Etter kommuneloven § 14-4 skal økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål 
og strategier i kommunale planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise 
kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen 
og årsbudsjettet bygger på. De 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.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og 
oversiktlige. 
 
 Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og 
kommunedirektør utarbeidet forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med 
årsbudsjett for 2023. Kommunedirektørens innstilling ble lagt fram i formannskapets møte 
03.11.22. 
 
Behandling av saken:  
10.11.22 Formannskapet drøfter økonomiplan 2023-2026  
17.11.22  Formannskapet legger fram innstilling  
15.12.22  Kommunestyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 med 

årsbudsjett for 2023.  
 
Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen 2023-2026 med 
årsbudsjett for 2023 slik:  
 
10.11.22 Arbeidsmiljøutvalget              
10.11.22 Administrasjonsutvalget  
10.11.22 Eldrerådet  
10.11.22 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  
10.11.22 Ungdomsråd  



 
Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med 
innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling i saken 
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