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Handlingsprogram for 2022 - 2025 - årsplan for 2022 og 
avgiftsfastsettelser for 2022 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Arbeidsmiljøutvalg 30.11.2021 21/19 
2 Administrasjonsutvalg 30.11.2021 21/15 
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.12.2021 21/17 
4 Eldreråd 02.12.2021 21/22 
5 Ungdomsrådet   
6 Formannskapet 30.11.2021 21/53 
7 Kommunestyret 16.12.2021  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2022-2025 – 
årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 slik det foreligger med forbehold om 
endringer i kommunestyremøtet 
------------------------------------------ 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
1. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2022 - 2025 og 
årsplan for 2022 slik det foreligger.  
 
2. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til avgifter, gebyrer og egenandeler 
for 2022 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 4 promille for bolig og fritidsbolig 
og 7 promille for næringseiendom i hele kommunen i 2022 Eiendomsskatten faktureres i 6 
terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter. 
 
4. I medhold av eigedomsskattelova § 8 A-4 økes skattetaksten for 2022 for alle 
eiendommer, verker og bruk som omfattes av eiendomsskatten med 10 % av det 
opprinnelige skattegrunnlaget ved siste alminnelige taksering. 
 
Administrasjonsutvalg har behandlet saken i møte 30.11.2021 sak 21/15 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Administrasjonsutvalg vedtak/innstilling  
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Administrasjonsutvalget tar kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2022-2025 
– årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 slik det foreligger til etterretning. 
 
 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 30.11.2021 sak 21/53 
 
Møtebehandling 
Representanten Inger Løite (AP) forslo følgende: 
«Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2022-2025 – 
årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 slik det foreligger med forbehold om 
endringer i kommunestyremøtet.» 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapet vedtak/innstilling  
Formannskapet vedtar kommunedirektørens forslag til Handlingsprogram for 2022-2025 – 
årsplan for 2022 og avgiftsfastsettelser for 2022 slik det foreligger med forbehold om 
endringer i kommunestyremøtet 
 
 
 
 
Bakgrunn (Fakta) 
Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til handlingsprogram 2022 - 2025 
(økonomiplan) og årsplan for 2022 (årsbudsjett) fremstilt i ett dokument.  
Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Gjerstad kommune for 
2022 er tatt inn som vedlegg i handlingsprogrammet og hensyntatt innen foreslått 
budsjettramme for staben. 
Som vedlegg til handlingsprogrammet følger også forslag til avgiftsfastsettelse for 2022. 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren viser til sine kommentarer i handlingsprogrammet. 
 
 
Konklusjon 
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