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Handlingsprogram 2020 - 2023, årsplan 2020 og avgiftsfastsettelse 
for 2020 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Eldreråd 18.11.2019 19/30 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.11.2019 19/20 
3 Arbeidsmiljøutvalg 19.11.2019 19/15 
4 Administrasjonsutvalg 26.11.2019 19/16 
5 Formannskapet 26.11.2019 19/81 
6 Kommunestyret 12.12.2019  

 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 
-------------------------------------- 
 
Eldreråd har behandlet saken i møte 18.11.2019 sak 19/30 
 
Møtebehandling 
Medlem Egil Nic. Haugland foreslo følgende uttale: 
 
«Eldrerådet vil gi ros til rådmannen og administrasjonen for arbeidet med årsplan og 
handlingsprogram i en krevende økonomisk situasjon for kommunen. 
 
Eldrerådets prioriteringer er tjenester for eldre brukergrupper og eldrerådet har merket seg at 
den nye enheten – Helse- og omsorg – er prioritert ut fra hensyn til tidligere års 
underbudsjettering i PLO og demografiske endringer. 
Det er vanskelig å trekke direkte sammenligninger med tidligere år all den tid ny enhet nå 
bygges opp, men eldrerådet er – til tross for økte rammer – likevel bekymret for om tildelt 
ramme til enheten vil holde. 
 
Dersom det skulle bli nødvendig med ytterligere nedskjæringer i kommunen, ber eldrerådet 
om at svake brukergrupper blir skjermet.» 
 
Votering 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag framsatt i møtet ble enstemmig vedtatt.  
 
Eldreråd vedtak/innstilling  



Dokumentnr.: Doknr  side 2 av 5 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 5 promille for bolig og 
fritids-bolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2020.   
Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 

 
Eldrerådet vil gi ros til rådmannen og administrasjonen for arbeidet med årsplan og 
handlingsprogram i en krevende økonomisk situasjon for kommunen. 
 
Eldrerådets prioriteringer er tjenester for eldre brukergrupper og eldrerådet har merket seg at 
den nye enheten – Helse- og omsorg – er prioritert ut fra hensyn til tidligere års 
underbudsjettering i PLO og demografiske endringer. 
Det er vanskelig å trekke direkte sammenligninger med tidligere år all den tid ny enhet nå 
bygges opp, men eldrerådet er – til tross for økte rammer – likevel bekymret for om tildelt 
ramme til enheten vil  holde. 
 
Dersom det skulle bli nødvendig med ytterligere nedskjæringer i kommunen, ber eldrerådet 
om at svake brukergrupper blir skjermet. 
 
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 19.11.2019 
sak 19/20 
 
Møtebehandling 
Rådet hadde følgende kommentar til pkt. 2.3., side 9, om senterutvikling:  
«Beskrivelse om utviklinga av kirkebygda er for diffus.»  
Representanten Knut Hagelia foreslo følgende tillegg (teksttillegg) til pkt. 2.3, side 9, om 
senterutvikling: 
«Det er ønskelig med en møteplass for alle i øvrebygda.» 
 
Rådet konstaterte med stor glede at tilrettelagt tursti nå var kommet tilbake i 
investeringsbudsjettet.  
 
Til pkt. 7.1.2, side 28, om politisk virksomhet mener rådet at alle rådsmedlemmene i 
lovpålagte råd bør få ipad til arbeidet.  
Dette vil lette arbeidet for råda, og vil også bety mindre arbeid og kostnader ved utsending  
av sakspapirer.  
 
Votering 
Rådmannens innstilling, med de merknader og forslag til tekstendringer som ble framsatt i 
møtet, ble enstemmig vedtatt.  
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtak/innstilling  

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 
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2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 5 promille for bolig og 
fritids-bolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2020.   
Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 

 
Tekstendringer: 
Pkt. 2.3: Beskrivelse om utviklinga av kirkebygda er for diffus. 
Pkt. 2.3: Det er ønskelig med en møteplass for alle i øvrebygda. 
Pkt. 7.1.2: Alle rådsmedlemmene i lovpålagte råd bør få ipad til arbeidet.  
 
 
 
 
Arbeidsmiljøutvalg har behandlet saken i møte 19.11.2019 sak 19/15 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Arbeidsmiljøutvalg vedtak/innstilling  
 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 5 promille for bolig og 
fritids-bolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2020.   
Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 

 
 
 
 
Administrasjonsutvalg har behandlet saken i møte 26.11.2019 sak 19/16 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Handlingsprogram 2020-2023, årsplan 2020 og avgiftsfastsettelse for 2020 ble enstemmig 
vedtatt slik det ligger, med forbehold om endringer i kommunestyrebehandlingen 
 
Administrasjonsutvalg vedtak/innstilling  

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 
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2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 5 promille for bolig og 
fritids-bolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2020.   
Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 

Formannskapet har behandlet saken i møte 26.11.2019 sak 19/81 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Handlingsprogram 2020-2023, årsplan 2020 og avgiftsfastsettelse for 2020 ble enstemmig 
vedtatt slik det ligger, med forbehold om endringer i kommunestyrebehandlingen 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  

3. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 

 
4. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
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Handlingsprogram 2020 - 2003, årsplan 2020 og avgiftsfastsettelse 
for 2020  
 
Rådmannens forslag til vedtak 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 og 
årsplan 2020 slik det foreligger. 

 
2. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler for 

2020 slik det foreligger. 
 

3. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3, samt vedtekter for eiendomsskatt vedtatt 
av kommunestyret 27.01.2011, skrives eiendomsskatt ut med 5 promille for bolig og 
fritids-bolig og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2020.   
Eiendomsskatten faktureres i 6 terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 

 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
Bakgrunn (Fakta) 
Rådmannen legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2020 - 2023 (økonomiplan) 
og årsplan for 2020 (årsbudsjett) fremstilt i ett dokument. 
Som vedlegg til handlingsprogrammet følger også forslag til avgiftsfastsettelse for 2020. 
 
 
Vurderinger: 
Rådmannen viser til sine kommentarer i handlingsprogrammet.  
 
 
 
27.november.2019 
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