Saksprotokoll for Formannskapet - 29.11.2021
Behandling:
Nils Petter Wiik SP, fremmet på vegne av H, FRP og SP: "Det avsettes kr. 100 000,- til kirkens
diakonale ressursgruppe i 2022 til videreføring av prosjektet. Dekkes av disposisjonsfond".

Tonje A. Olsen H, fremmet forslag fra SP, H og FRP
BPA brukere med 24/7 tjenester unntas for egenandel for praktisk bistand.
Beløpet dekkes inn gjennom avdelingens budsjett.
Hans Kristian Solberg SP, fremmet: pkt. i kommunedirektørens forslag om
inntektspotensialet ved eiendomsskatt - strykes.
Votering:
Kommunedirektørens forslag pkt. 1 tom 13 – enstemmig vedtatt
dvs alle punkt i kommunedirektørens innstilling unntatt punkt om utredelse eiendomsskatt.
Solbergs forslag om at pkt. 14 strykes - utredning av eiendomsskatt
for 8 stemmer (2H, 2SP, 1UAH, 1FRP, 2AP)
mot 1 stemme (1SV) - falt

Wiiks forslag – enstemmig vedtatt
Olsens forslag
for 8 stemmer (2H, 1AP, 1SV, 1UAH, 1FRP, 2SP)
mot 1 stemme (1AP) - falt

VEDTAK:
1. Handlingsprogram 2022 – 2025
Fremlagt forslag til Handlingsprogram 2022 – 2025 for Enebakk kommune godkjennes, med de
føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av dokumentet.
2. Driftsbudsjett 2022
Driftsbudsjett for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i vedlegg «1A
Bevilgningsoversikt – drift»
Bevilgningsoversikt tjenesteområder - Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar
med kommunedirektørens forslag i vedlegg «1B Bevilgninger – drift».
Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele midler fra overordnet ansvar, herunder statlige
tilskudd og lønnsreservene, på de enkelte tjenesteområdene.
3. Investeringsrammer
Investeringsbudsjettet for 2022 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i «2A
Bevilgningsoversikt – investering» i kapittelet for investeringsbudsjettet.
4. Skatt
Skatt på inntekt og formue for 2022 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

5. Lån
For 2022 gis fullmakt til følgende låneopptak:
 Lån til finansiering av egne investeringer, inntil 27,307 mill. kroner.
 Startlån fra Husbanken til videre utlån, inntil 20 mill. kroner.
 Likviditetslån, inntil 75 mill. kroner.
6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger
Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter
og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger for 2022 vedtas særskilt i egne saker som
behandles av kommunestyret samtidig med årsbudsjettet for 2022. Nye gebyrer, avgifter og
brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2022 dersom ikke annet er fastsatt.
7. Tilskudd til Enebakk kirkelige fellesråd for 2022 fastsettes til kr 5.780.000.
8. Forslag til prisliste for 2022 for Enebakk kirkelige fellesråd vedtas i samsvar med vedlegg og
gjøres gjeldende fra 01.01.2022.
9. Forslag til prisliste for Enebakk kommune 2022 vedtas og gjøres gjeldene fra 01.01.2022.
10. Husleiesatser for leie av kommunale bygg økes i tråd med konsumprisindeksen og i
overensstemmelse med husleielovens bestemmelser.
11. Kommunedirektøren ved økonomisjef delegeres myndighet til å refinansiere lån innenfor
gjeldende nedbetalingsplaner, samt fullmakt til å godkjenne rente- og avdragsvilkår jfr.
finansreglement kap. 5.
12. Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid vedtas.
13. Kommunedirektøren foreslår at nivåene på finansielle måltall videreføres og vedtas:
Måltall
Netto lånegjeld av driftsinntekten
Netto driftsresultat av driftsinntekten
Disposisjonsfond av driftsinntekten

Mål
Lavere enn 80 %
Høyere enn 3 %
Høyere enn 10 %

Det avsettes kr. 100 000,- til kirkens diakonale ressursgruppe i 2022 til videreføring av prosjektet.
Dekkes av disposisjonsfond.
BPA brukere med 24/7 tjenester unntas for egenandel for praktisk bistand. Beløpet dekkes inn
gjennom avdelingens budsjett.

