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Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
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Saksnr

Innhold

PS 26/12

Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.12.

PS 27/12

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune

PS 28/12

Møteplan 2013 - Eldres råd

Orientering:
Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterer om Budsjett 2013 og Økonomiplan 20132016 - Levanger kommune.

Levanger, den 5. desember 2012

PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte 21.11.12

Levanger kommune
Sakspapir

Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
arnstein.kjeldsen@innherred-samkommune.no
E-post:
74048255
Tlf.:

Arkivref:
2012/8316 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Levanger formannskap
Levanger kommunestyre
Eldres Råd

Møtedato
28.11.2012
19.12.2012
12.12.2012

Saksnr.
113/12
27/12

Rådmannens forslag til vedtak til Eldres råd:
Saken legges fram til Eldres råd og det bes om at rådet gir en uttalelse.
Saksprotokoll i Levanger formannskap - 28.11.2012
Forslag i møte:
Ingen.
Avstemning:
Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt.
INNSTILLING:
1. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for
2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være
avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var
ferdig.







For øvrig fritas:
Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
Skogn folkehøgskoles eiendommer
Elihu kristne grunnskoles eiendommer
Markabygda Montessoriskoles eiendommer
Levanger videregående skoles eiendommer
Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer

 Innherred Renovasjons eiendommer
 Museenes eiendommer
 Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer
som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private
fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen
bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i
eiers bolig, fritas ikke
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
6. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 244.280.000,-. Lånene skal være
serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til
rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.

Rådmannens forslag til innstilling:
4. Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtas.
5. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for
2013 til 3,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i
paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende
presiseringer:
Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være
avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var
ferdig.








For øvrig fritas:
Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
Skogn folkehøgskoles eiendommer
Elihu kristne grunnskoles eiendommer
Markabygda Montessoriskoles eiendommer
Levanger videregående skoles eiendommer
Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer
Innherred Renovasjons eiendommer

 Museenes eiendommer
 Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer
som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private
fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen
bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i
eiers bolig, fritas ikke
Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
12. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere
vedtatte skattevedtekter.
13. Det vedtas økonomireglement for 2103 i samsvar med lenke i
budsjettdokumentet.
14. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2013 slik det fremgår av lenke i
budsjettdokumentet.
15. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
16. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2013
inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 244.280.000,-. Lånene skal være
serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til
rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
17. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende
forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
18. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i
investeringsbudsjettet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:
Kommuneloven §§ 44-47
Vedlegg:
1 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Levanger kommune
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og
økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne
ordningen videreføres.
Nytt av året er at budsjettdokumentet inneholder lenker til alle andre relevante
dokumenter som tidligere var vedlagt saken.
Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Levanger kommune
Sakspapir

Møteplan 2013 - Eldres råd

Saksbehandler: Reidun Johansen
reidun.johansen@innherred-samkommune.no
E-post:
74052705
Tlf.:

Arkivref:
2011/10118 - /033

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Eldres Råd

Møtedato
12.12.2012

Saksnr.
28/12

Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag fastsettes som møteplan for 2013.
Hjemmel/bakgrunn for saken:
Ingen
Vedlegg:
Ingen
1 Møteplan 2013 - Eldres råd
Saksopplysninger:
Forslag til møteplan for 2013 har vært drøftet med administrativ ledelse
Vurdering:
Det er i hovedsak satt opp et forslag som bygger på mønsteret for de ulike møter for
inneværende år.
Det forutsettes at møteplanen blir fulgt så godt som mulig. En må likevel ta forbehold
om at det kan oppstå situasjoner som fører til at det må kalles inn til ekstraordinære
møter.

