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BUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024
Rådmannens forslag til vedtak
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2021 slik det framgår av
bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd (1A) bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2.
ledd (1B).
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av bevilgningsoversikt
investering § 5-5, 1. ledd (2A) og hovedoversikt investeringsbudsjett 2021-2024.
3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2021 på maksimalt 69 791
000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt
investeringsbudsjett 2021 – 2024.
4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å
godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets
rammeforutsetninger.
5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av
regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021.
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6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 overfor den som
plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 12,15
%. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret,
endres kommunens satser tilsvarende.
7. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jfr. Løten kommunes vedtekter
fastsatt i K-sak 38/20, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2021:
a)
b)

c)
d)

Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
Skattesatsen settes til 3,3 promille. Det skrives ut skatt for
produksjonsutstyr og installasjoner/telenett i tråd med fastsatt
overgangsregel. Skattegrunnlaget reduseres med tre syvendedeler i
2021.
Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

8. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas slik det
framgår av bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd (1A), bevilgningsoversikt drift §
5-4, 2. ledd (1B), bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1. ledd (2A) og
hovedoversikt investeringsbudsjett 2021 – 2024.
Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.
9. Det gjennomføres en fullstendig gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon i
1. halvår 2021. En slik gjennomgang skal gi anbefalinger om tiltak som skal gi et
samlet aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens inntekter og som sikrer
nødvendig egenfinansiering av framtidige investeringer.
Det forutsettes ekstern bistand i prosessen og analysene innenfor en ramme på kr 500 000.

Trykte vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.

Rådmannens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024
Rådmannens presentasjon av budsjett og økonomiplan i KST 11. november 2020
Virksomhetenes målekort
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021
Løten kirkelige fellesråd – innspill til behandling av budsjett og økonomiplan 2021 –
2024
6. Svar på spørsmål fra Kommunestyret 11. november 2020
7. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse om budsjett 2021 (ettersendes)
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Fakta
Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 7. oktober. Regjeringen foreslår en realvekst
i kommunesektorens samlede inntekter i 2021 på 1,7 mrd.kr. Det tilsvarer en reell vekst på 0,3
%.
Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og
kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,7 %. Deflatoren er sammensatt av 2,2 % som
årslønnsvekst og 3,7 % som prisvekst.
Frie inntekter for 2021 er beregnet med utgangspunkt i nivået på frie inntekter i revidert
nasjonalbudsjett for 2020. Ekstraordinære tilskudd knyttet til virusutbruddet er holdt utenfor
ved beregningen. Særskilt tillegg på 1,9 mrd. som kompensasjon for reell skattesvikt i 2020, er
holdt utenfor beregnet vekst. Kommunesektorens rammetilskudd er justert for innlemming av
øremerkede tilskudd, satsninger og oppgaveendringer, i tillegg til anslått deflator på 2,7 %.
I realveksten ligger det også inne midler som er begrunnet i særskilte formål, som
helsestasjon- og skolehelsetjeneste med 1,240 millioner kroner, innlemming av tilskudd til
lærertetthet med 0,376 millioner kroner og til habilitering og avlastning med 0,149 millioner
kroner.
Rammetilskuddet består i hovedsak av innbyggertilskudd, som fordeles likt per innbygger, og
inntektsutjevning som fordeles på grunnlag av skatteinngangen i kommunene. Løten har en
skatteinngang som ligger under landsgjennomsnittet, og får kompensert noe av dette gjennom
inntektsutjevningen. I tillegg får Løten noe kompensasjon i form av utgiftsutjevning, som
fordeles etter en kostnadsnøkkel med kriterier for alder, reiseavstander, innvandring,
familiesituasjon m.v. Løten har et beregnet utgiftsbehov som ligger noe over
landsgjennomsnittet.
Skjønnstilskuddet er på 0,8 mill. kr. i 2021, og reduseres med 0,2 millioner kroner per år
videre i økonomiplanperioden.
Regjeringen foreslår at det kommunale skattøret for personlige skatteytere økes med 1,05
prosentpoeng til 12,15 %. Skattøret fastsettes med mål om at skatteinntektene skal utgjøre om
lag 40 % av kommunenes samlede inntekter.
I rådmannens budsjettforslag for 2021 er frie inntekter (skatt og rammetilskudd) satt til
441,828 millioner kroner. Dette inkluderer ekstra rammetilskudd knyttet til koronapandemien
for 1. halvår 2021 med 6,254 millioner kroner og 0,5 millioner kroner til kontroll- og
smitteverntiltak.
Lovhjemmel
Kommunelovens kap. 14
Rådmannens vurdering og konklusjon
Kommunestyret har lagt som føring at det økonomiske målet for kommunen skal være et netto
driftsresultat på minimum 3 % av brutto driftsinntekter i økonomiplanperioden
(handlingsregel).
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Rådmannen legger fram et forslag til budsjett med et netto driftsresultat på 22,3 millioner
kroner i 2021. Dette tilsvarer 3,84 % av brutto driftsinntekter i 2021. Videre i
økonomiplanperioden utgjør netto driftsresultat henholdsvis 1,24 % i 2022, 0,88 % i 2023 og
0,16 % i 2024.
Frie inntekter
Budsjettet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett, inklusive tilleggsnummer til
statsbudsjettet for 2021 av 10. november 2021. KS’ prognosemodell av 13.11.2020 er
benyttet for å beregne skatteinntekter, inntektsutjevning og rammetilskudd. Skjønnsmidler er
budsjettert med 0,8 millioner kroner. Dette er 0,2 millioner kroner lavere enn foregående år.
Eiendomsskatt
Jf. eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2) skal det være en allmenn taksering i kommunen hvert
tiende år. Grunnet flere endringsforslag i eiendomsskatteloven og utfordringer knyttet til en
eventuell retaksering i 2019, vedtok kommunestyret i sak 12/19 at alminnelig taksering av
eiendommer for eiendomsskatt skulle utsettes til 2020 med virkning fra 2021. Løten
kommune satte etter dette i gang et prosjekt for retaksering av alle eiendommer i 2020.
For nærmere redegjørelse om eiendomsskatt vises det til budsjettdokumentets kapittel 6.1.
Estimerte tall viser følgende skattegrunnlag for 2021:
Tekst

Skattegrunnlag (kr)

Bolig- og fritidseiendom med 30% obligatorisk reduksjonsfaktor*

5 780 121 299

Næringseiendom mv.

660 431 300

Produksjonsutstyr og installasjoner/telenett mv.**

59 747 430

Totalt skattegrunnlag

6 500 300 029

*Estimert skattegrunnlag uten obligatorisk reduksjonsfaktor er på kr 8 257 316 141.
** Gjenstående 4/7 i tråd med vedtatt overgangsregel.

Tabellen nedenfor viser potensiell skatteinngang med ulike promillesatser. Maksimal lovlig
sats for bolig- og fritidseiendommer er 4 promille, for næring mv. 7 promille og for
produksjonsutstyr mv 4,75 promille (jf. skattesats for 2018):
Promille:
Inntekter:
Bolig- og
fritid
Næring mv.
Prod.utst.
mv.
SUM

1

2

3

4

5*

6*

5 780 121 11 560 243 17 340 364 23 120 485 23 120 485 23 120 485
660 431
59 747

1 320 863
119 494

1 981 294
179 242

2 641 725
238 989

3 302 157
283 800

7*
23 120 485

3 962 588
283 800

4 623 019
283 800

6 500 000 13 000 000 19 500 000 26 000 000 26 700 000 27 400 000

28 000 000

*Her gjelder en sats på 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4,75 promille for produksjonsutstyr mv.

Løten kommune har hatt samme promillesats for næringseiendommer som for bolig- og
fritidseiendommer, og det legges opp til samme praksis også for 2021. Skatteinngangen for

Side  הav כ
2020 var på totalt kr 20,5 mill.kroner. I tillegg vil det ved takseringen i 2020 ha kommet til en
del nye skatteobjekter. Dette anslås til å utgjøre ca 0,5 millioner kroner, og det bør derfor
budsjetteres med en skatteinngang på ca. 21 millioner kroner for 2021. Det anbefales på
grunnlag av dette at skattesatsen settes til 3,3 promille.
Andre statstilskudd
Statstilskuddet til delvis dekning av utgifter til ressurskrevende tjenester til enkeltbrukere er
budsjettert på grunnlag av de tildelingsvedtakene som er fattet i 2019 og endring i
innslagspunktet slik det fremkommer i Statsbudsjettet. Refusjonssats videreføres på 80 %.
Innslagspunkt økes med kr 46.000 utover deflator til kr 1.430.000. Kommunens egenandel av
netto utgifter over innslagspunktet er 20 %.
Integreringstilskudd flyktninger er budsjettert med 5,718 millioner kroner i 2021. Tallene er
basert på faktisk bosetting i 2020, og prognose for forventet bosetting fremover i
planperioden. Fremtidig bosetting er, som følge av koronapandemien, beheftet med
usikkerhet.
I tillegg er det budsjettert med kompensasjonstilskudd og rentekompensasjon fra Husbanken
med 2,1 mill. kroner.
Gebyrer og betalingssatser
Gebyrer og betalingssatser er generelt økt med 2,7 %. Der det er hensiktsmessig er økningen
avrundet til nærmeste 10 kroner. Statlige føringer gitt gjennom stortingsvedtak eller forskrifter
er innarbeidet. Avgiftene innen selvkostområdet (vann, avløp, feiing og renovasjon) er fastsatt
i tråd med gjeldende regelverk.
Gebyrregulativ for kart- og oppmålingsarbeider, byggesaker og private planforslag
Etterkalkylen for selvkost 2018 og 2019 viser at arbeidet knyttet til byggesaksbehandling og
private planer blir subsidiert, og at gebyrsatsene ikke har økt i tråd med kostnader og
ressursbehov.
Det ble ved forrige budsjettbehandling gjort en omfattende gjennomgang av gebyrsatsene for
både byggesak, private planer, kart og oppmålingstjenester. På grunnlag av dette ble det vedtatt
en økning i gebyrsatsene på mellom 10 – 20% for samtlige tjenesteområder. Det ble samtidig
signalisert tilsvarende økning for 2021. Dette er nå fulgt opp i forslag til betalingssatser for
byggesak og private planer.
Behovet for økning i gebyrsatsene ses i sammenheng med behovet for økt bemanning på
området. Bemanningsutfordringene har i 2020 vært løst med innleid bistand fra privat firma og
midlertidig ansettelse av ekstra byggesaksbehandler i 80 – 100% stilling i 8 måneder. I tråd
med økningen i gebyrsatser er det mål om ansettelse av ny byggesaksbehandler i 100% stilling
som finansieres etter selvkostprinsippet. Igangsatt og forventa byggeaktivitet i kommunen
tilsier også et behov for å styrke bemanningen. Gebyrene i Løten vil på tross av økningene som
foreslås, likevel ligge under nivået i nabokommunene.
Investeringer
Investeringsbudsjettet for 2021 – 2024 har en total kostnadsramme på 308 millioner kroner. Se
tabell nedenfor.
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Investeringer

Totale investeringer
2021
Ordinære bygg, tomter
m.m. (kategori A og B)
Selvkostområdene
(kategori C)
Startlån (kategori D)
Total kostnadsramme

2022

2023

2024

SUM

73

30

30

10

143

18
30
121

9
30
69

9
30
69

9
30
49

45
120
308

Tall i millioner kroner

Tabellen viser total kostnadsramme for perioden 2021-2024. Etter Løten kommunes
handlingsregel for investeringer, skal 1/3 av kostnadene i kategori A og B finansieres med
egenkapital. Kategoriene C og D skal ikke belastes kommunens budsjetter, avdrag og renter
skal dekkes av gebyrer og innbetalinger.
Egenfinansieringen i planperioden beløper seg til 51,4 millioner kroner. For budsjettåret 2021
vil egenfinansieringen bli 24,8 millioner kroner. For 2022 blir det 14,7 millioner kroner, i 2023
er beløpet 7,8 millioner kroner og i 2024 antas det å bli 4,1 millioner kroner. Rådmannen vil
bemerke, slik det også ble gjort i tidligere års budsjetter, at egenfinansiering over tid må
dekkes av kommunens mindreforbruk.
For en oversikt over investeringsprogrammet vises det til budsjettdokumentets investeringsdel.
Utfordringer og driftsnivå
Som det framgår av Rapport for 2. tertial og presentasjoner og saksgrunnlag for øvrig, har
kommunen et aktivitetsnivå som går utover kommunens inntekter. Det er merforbruket i de
store tjenesteområdene som gjør situasjonen bekymringsfull. Dette er en utvikling som har
pågått over noen år, og som har vært varslet gjennom de senere års økonomiplanarbeid.
Nedenfor er gjengitt tabellen fra Rapport om 2. tertial som viser virksomhetsområder med
varslet mer-/mindreforbruk:

Tall i 1000 kr.
Virksomhet/ område

Prognose for 2020

Varslet mer/
mindreforbruk

6 776
7 584

6 626
7 184

-150
-400

Kommunalsjef Velferd
Hjemmebasert omsorg

16 245
24 570

17 735
26 991

1 490
2 421

Bolig, rehabilitering, aktivisering
Løten Helsetun
Kvalifisering
NAV

45 063
53 873
13 706
9 058

50 024
56 633
13 406
10 362

4 961
2 760
-300
1 304

Økonomi
Personal og lønn

Budsjett
2020
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Virksomhet/ område

Budsjett
2020

Prognose for 2020

Varslet mer/
mindreforbruk

Barnevern
Kommunalsjef Oppvekst
Jønsrud barnehage

16 986
7 090
3 391

21 280
7 040
4 377

4 295
-50
986

Lund barnehage
Ryli barnehage
Skøienhagan barnehage
Ådalsbruk barnehage

3 285
4 325
6 559
4 635

3 940
4 678
7 387
4 394

655
353
828
-241

8 756
8 606
27 868

9 743
10 202
30 662

987
1 596
2 794

9 619

11 648

2 029
26 318

Jønsrud skole
Lund skole
Østvang skole
Ådalsbruk skole
Meldt merforbruk drift

Figur 1: Meldt mer- og mindreforbruk fra virksomheter ved 2. tertial 2020, til sammen 26,318 millioner kroner

Som en konsekvens av den varslede utviklingen, startet rådmannen arbeidet med Løten 2020
– et program som skulle vise mulige innsparingstiltak, mulig effektivisering og eventuelt økte
inntekter.
Under økonomiplanarbeidet høsten 2020 ble virksomhetenes rammer videreført ut fra 2019nivået. Ut fra aktivitetsnivået var det klart at dette ikke ville dekke virksomhetenes forbruk.
For å skape bedre samsvar mellom aktivitet og rammer ble det derfor fremmet flere tiltak fra
Løten 2020 som innsparingstiltak. Tiltakene berørte flere virksomhetsområder, men de fleste
tiltakene var innenfor velferdsområdet. Som det framgår av rapport for 2. tertial er mange av
tiltakene gjennomført, men flere av tiltakene vil ikke ha helårsvirkning før i 2021.
2020 har grunnet koronapandemien vært et spesielt år med en betydelig merbelastning for
mange ansatte. Rådmannen er derfor godt fornøyd med at mange tiltak er gjennomført som
forutsatt. Samtidig har vi sett at de tiltak vi har iverksatt på ingen måte er nok. Det har
imidlertid ikke vært kapasitet til å utarbeide konkrete forslag til tiltak slik som tilfellet var i
2019. Det vil derfor være nødvendig å fortsette arbeidet med tilpasning til rammer.
Innenfor velferdsområdet er forberedende arbeid til en slik prosess startet opp, mens det
innenfor oppvekstområdet er iverksatt en gjennomgang av ressursbruken innenfor
skolesektoren. For videre omtale av utfordringsbildet vises til budsjettdokumentet og
presentasjoner.
Avslutning
Løten kommune har de siste årene hatt gode økonomiske resultater. Dette har imidlertid ikke
kommet som et resultat av mindreforbruk i drift, men som en følge av ekstraordinære og
uforutsette inntekter. Rådmannen har ved flere anledninger de siste årene pekt på at den
underliggende utgiftsveksten er større enn inntektsveksten og at dette ville bety et behov for
innstramminger i driften.
Ut fra det foreliggende utfordringsbilde vil rådmannen anbefale at det gjøres en samlet
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analyse av kommunens tjenesteproduksjon. En slik gjennomgang kan medføre
organisatoriske tilpasninger, men rådmannen vil advare mot å tro at organisatoriske endringer
i seg selv vil være svaret på utfordringene.
De innsparingstiltak som enkelt kan gjennomføres, er i hovedsak gjort. Når det nå skal ses på
videre tiltak må en forvente at dette er tiltak som kan berøre både tjenestenes omfang og nivå.
En må også forvente at flere av tiltakene ikke vil gi umiddelbar effekt, og vil være av en slik
art at de vil være utfordrende for organisasjonen. Dette krever gode prosesser internt for å
sikre god forankring og forståelse, noe som igjen er nødvendig for å lykkes og at tiltakene
skal ha varig virkning.
Det må tas hensyn til at en slik tjenestegjennomgang skal gå parallelt med at organisasjonen
skal håndtere en pågående pandemi. I første halvår 2021 vil det også være begrenset med
lederressurser i og med at kommunen står foran et skifte av øverste administrative leder.
Rådmannen vil derfor anbefale at det benyttes ekstern bistand i prosessen – både til
prosessgjennomføring og i analysearbeidet.
Det bør være en målsetting at arbeidet kan sluttføres i løpet av 1. halvår 2021. Rådmannen vil
anbefale at det gjøres vedtak om en slik tjenestegjennomgang som en del av årets
budsjettvedtak, jf. forslag til vedtak, og at det avsettes kr 500 000 til dette.
Forslag til øvrige tiltak
Som følge av nye anlegg i sentrum, forslår rådmannen at rammen til teknisk drift økes med
0,135 millioner kroner, som skal benyttes til oppfølging og vedlikehold i sommermånedene
og opp- og nedrigging av julegate. I forbindelse med led gatelys er det lagt inn en besparelse
på 0,135 millioner kroner på teknisk drift. Videre er det innarbeidet investering i kommuneTV i investeringsbudsjettet for 2021. Det innebærer økte driftsutgifter med kr. 15 000. Det er
foreslått tilsvarende økning på driftsrammen til politisk. Videre foreslår rådmannen ytterligere
økning på rammen til politisk, for å dekke økt kontingent til KS.
Videre foreslår rådmannen 0,3 millioner kroner til nye lokaler for legesentrene.
Helårsvirkningen av dette er anslått til 1,3 millioner kroner fra 2022.
Tiltak

Virksomhet

2021

Vedlikehold av anlegg og uteområder i sentrum/ julegate

Teknisk drift

135

Kommune-TV

Politisk

Økt kontingent til KS

Politisk

50

Nye lokaler legesentrene

Eiendom

300

Sum

Rammeendringer
Følgende rammeendringer er innarbeidet i budsjettforslaget:
 Nedtrekk med 0,3 millioner kroner på rådmannens ramme. Stillingen som politisk
sekretær er redusert med 50 %.
 Nedtrekk på rammen til Kultur og kommunikasjon med 0,3 millioner kroner som
følge av redusert åpningstid i servicekontoret og stillingsreduksjon med 50 %.

15

500

Side  טav כ




Nedtrekk på rammen til kvalifisering med 0,3 millioner kroner.
Nedtrekk på rammen til økonomi som følge av overføring av 2 stillinger ved
skatteoppkreveren til Skatteetaten fra og med 1. november 2020, med 1,7 millioner.
Nedtrekk på ramme til teknisk drift med 0,135 millioner kroner for innsparing på led
gatelys

Utskrift til: Revisjon Øst IKS
Økonomirådgivere i stab
Utvidet ledergruppe
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Formannskapets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2021 slik det framgår av
bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd (1A) bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2.
ledd (1B).
Bedre mobil og bredbåndsdekning, finansiert ved bruk av ubundet fond:
2021 – 5 mill
2022 – 2 mill
2023 – 1 mill
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av bevilgningsoversikt
investering § 5-5, 1. ledd (2A) og hovedoversikt investeringsbudsjett 2021-2024.
3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2021 på maksimalt 69 791
000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt
investeringsbudsjett 2021 – 2024.
4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å
godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets
rammeforutsetninger.
5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av
regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021.
6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 overfor den som
plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 12,15
%. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret,
endres kommunens satser tilsvarende.
7. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jfr. Løten kommunes vedtekter
fastsatt i K-sak 38/20, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2021:
a)
b)

c)
d)

Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
Skattesatsen settes til 3,3 promille. Det skrives ut skatt for
produksjonsutstyr og installasjoner/telenett i tråd med fastsatt
overgangsregel. Skattegrunnlaget reduseres med tre syvendedeler i
2021.
Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.
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8. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas slik det
framgår av bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd (1A), bevilgningsoversikt drift §
5-4, 2. ledd (1B), bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1. ledd (2A) og
hovedoversikt investeringsbudsjett 2021 – 2024.
Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.
Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 vedtas med de endringer som
følger av vedtatte endringsforslag fremmet i budsjettmøtet.
9. Det gjennomføres en fullstendig gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon i
1. halvår 2021. En slik gjennomgang skal gi anbefalinger om tiltak som skal gi et
samlet aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens inntekter og som sikrer
nødvendig egenfinansiering av framtidige investeringer.
Det forutsettes ekstern bistand i prosessen og analysene innenfor en ramme på kr
500 000.
-

Forutsetter en bred deltakelse fra de ansatte
Etterstrebe en heltidskultur i alle virksomheter
10. Utviklingsområder
A. Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på.
B. Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen.
(Kultur, idrett, frivillighet).
C. Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd
i hele kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere
og ansatte.
D. Kommunestyret ber rådmannen om at Skolekonferansen utvikles med grunnlag i
skolekonferansen 2019.
o Under skolekonferansen 2021 ber Kommunestyret om at følgende punkter
gjennomgås:
o Tilstandsrapport for barnehage og skole i Løten.
o Status gjennomstrømning i videregående skole for våre elever.
o Felles planer og fagfornyelsen.
o Kommunestyret forutsetter at status for måloppnåelse i Strategisk plan for
barnehage og skole er en del av skolekonferansen 2021, med vekt på:
 Fokusområdet ledelse.
 Fokusområdet det psykososiale miljø og Løtenskolens arbeid med et
inkluderende læringsmiljø (§9a).
 Fokusområdet grunnleggende ferdigheter.
 Fokusområdet dybdelæring og faglig fordypning i fag.
o Kommunestyret forventer at relevante målgrupper blir invitert til konferansen
for å sikre at vi står sammen om utviklingen av Løtenskolen.
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E. Prosjektering av pauserom og vognskur ved Jønsrud barnehage med intensjon om
bygging i 2022-2023.
F. Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.
G. Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av
interkommunalt samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som
vertskommune. Det skal særlig ses på hva barnevernreformen innebærer ved en
overføring av økonomisk ansvar fra stat til kommune fra 2022 knyttet til
fullfinansiering for fosterhjem og økte egenandeler på institusjonskjøp
(familiesenter, rus- og atferd, omsorgsinstitusjoner, hybellignede tiltak).
Formannskapets behandling:
Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1:
Drift
Eiendomsskatt – reduksjon fra 4,75 til 4 promille
Oppvekst – styrking - skole
Oppvekst – styrking - barnehage

Inntekt (1000)
-5 000

Utgift
2 500
2 500

Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende felles tilleggsforslag (SP, AP, MDG og H) til punkt1:
Bedre mobil og bredbåndsdekning, finansiert ved bruk av ubundet fond:
 2021 – 5 mill
 2022 – 2 mill
 2023 – 1 mill
Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende forslag til punkt 7b:
b) Skattesatsen settes til 4 promille.
Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 8:
Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 vedtas med de endringer som følger av
vedtatte endringsforslag fremmet i budsjettmøtet.
Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 9:
-

Forutsetter en bred deltakelse fra de ansatte
Etterstrebe en heltidskultur i alle virksomheter
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Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 10:
Utviklingsområder
- Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på.
- Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen. (Kultur,
idrett, frivillighet).
- Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd i hele
kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere og ansatte.
Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 10:
Utviklingsområder
- Kommunestyret ber rådmannen om at Skolekonferansen utvikles med grunnlag i
skolekonferansen 2019.
o Under skolekonferansen 2021 ber Kommunestyret om at følgende punkter
gjennomgås:
o Tilstandsrapport for barnehage og skole i Løten.
o Status gjennomstrømning i videregående skole for våre elever.
o Felles planer og fagfornyelsen.
o Kommunestyret forutsetter at status for måloppnåelse i Strategisk plan for
barnehage og skole er en del av skolekonferansen 2021, med vekt på:
 Fokusområdet ledelse.
 Fokusområdet det psykososiale miljø og Løtenskolens arbeid med et
inkluderende læringsmiljø (§9a).
 Fokusområdet grunnleggende ferdigheter.
 Fokusområdet dybdelæring og faglig fordypning i fag.
o Kommunestyret forventer at relevante målgrupper blir invitert til konferansen
for å sikre at vi står sammen om utviklingen av Løtenskolen.
-

Prosjektering av pauserom og vognskur ved Jønsrud barnehage med intensjon om
bygging i 2022-2023.

Repr Else Bjørke (SP) fremmet følgende fellesforslag (SP, AP, MDG og H) til nytt punkt 10:
Utviklingsområder
- Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.
- Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av interkommunalt
samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som vertskommune. Det skal
særlig ses på hva barnevernreformen innebærer ved en overføring av økonomisk
ansvar fra stat til kommune fra 2022 knyttet til fullfinansiering for fosterhjem og økte
egenandeler på institusjonskjøp (familiesenter, rus- og atferd, omsorgsinstitusjoner,
hybellignede tiltak).
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Votering:
Punktvis votering
Punkt 1:
Tilleggsforslag fra repr Jørn Arild Flatha (AP) til punkt 1 falt med 6 mot 3 stemmer. Følgende
3 stemte for: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Jon Lurås (MDG).
Felles tilleggsforslag fra repr Else Bjørke (SP) til punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Samlet votering punkt 2-6.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7:
a) Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
b) Det ble stemt alternativt over Rådmannens forslag til vedtak punkt 7b og forslaget fra
repr Jørn Arild Flatha (AP). Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
Følgende 3 stemte mot: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Jon
Lurås (MDG).
c) og d) Samlet votering. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Punkt 8:
Tilleggsforslag fra repr Jørn Arild Flatha (AP) til punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 9:
Tilleggsforslag fra repr Else Bjørke (SP) til punkt 9 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak punkt 9 ble enstemmig vedtatt.
Nytt Punkt 10:
Forslag fra repr Else Bjørke (SP) til nytt punkt 10 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra repr Jørn Arild Flatha (AP) til nytt punkt 10 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra SP, AP, MDG og H til nytt punkt 10 ble enstemmig vedtatt.
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Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2021 slik det framgår av
bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd (1A) bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2.
ledd (1B).
Bedre mobil og bredbåndsdekning, finansiert ved bruk av ubundet fond:
2021 – 5 mill
2022 – 2 mill
2023 – 1 mill
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av bevilgningsoversikt
investering § 5-5, 1. ledd (2A) og hovedoversikt investeringsbudsjett 2021-2024.
3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2021 på maksimalt 69 791
000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt
investeringsbudsjett 2021 – 2024.
4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å
godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets
rammeforutsetninger.
5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av
regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2021.
6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2021 overfor den som
plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 12,15
%. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret,
endres kommunens satser tilsvarende.
7. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2-4, jfr. Løten kommunes vedtekter
fastsatt i K-sak 38/20, kreves det eiendomsskatt som følger for skatteåret 2021:
a)
b)

c)
d)

Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
Skattesatsen settes til 3,3 promille. Det skrives ut skatt for
produksjonsutstyr og installasjoner/telenett i tråd med fastsatt
overgangsregel. Skattegrunnlaget reduseres med tre syvendedeler i
2021.
Eiendommer som omfattes av eiendomsskatteloven § 7a ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b ifølge eget
vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

8. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2021 – 2024 vedtas slik det
framgår av bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd (1A), bevilgningsoversikt drift §
5-4, 2. ledd (1B), bevilgningsoversikt investering § 5-5, 1. ledd (2A) og
hovedoversikt investeringsbudsjett 2021 – 2024.
Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.
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Forslag til økonomiplan for perioden 2021-2024 vedtas med de endringer som
følger av vedtatte endringsforslag fremmet i budsjettmøtet.
9. Det gjennomføres en fullstendig gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon i
1. halvår 2021. En slik gjennomgang skal gi anbefalinger om tiltak som skal gi et
samlet aktivitetsnivå som er tilpasset kommunens inntekter og som sikrer
nødvendig egenfinansiering av framtidige investeringer.
Det forutsettes ekstern bistand i prosessen og analysene innenfor en ramme på kr
500 000.
-

Forutsetter en bred deltakelse fra de ansatte
Etterstrebe en heltidskultur i alle virksomheter
10. Utviklingsområder
A. Utrede en annen måte å finansiere spesialundervisning og gjesteelever på.
Kommunen skal i løpet av 2021 ta initiativ til å løfte saken opp på et høyere nivå.
B. Utrede mulighet for fritidskort og utstyrsbod for barn og unge i kommunen.
(Kultur, idrett, frivillighet).
Kommunestyret ber om at det på vegne av kommunen søkes på den nasjonale
fritidskortordningen som er etablert gjennom Bufdir.
C. Rådmannen ser på muligheter for å kunne være en aktiv pådriver for bredbånd
i hele kommunen, inkludert Helsetunet og andre institusjoner for brukere
og ansatte.
D. Kommunestyret ber rådmannen om at Skolekonferansen utvikles med grunnlag i
skolekonferansen 2019.
o Under skolekonferansen 2021 ber Kommunestyret om at følgende punkter
gjennomgås:
o Tilstandsrapport for barnehage og skole i Løten.
o Status gjennomstrømning i videregående skole for våre elever.
o Felles planer og fagfornyelsen.
o Kommunestyret forutsetter at status for måloppnåelse i Strategisk plan for
barnehage og skole er en del av skolekonferansen 2021, med vekt på:
 Fokusområdet ledelse.
 Fokusområdet det psykososiale miljø og Løtenskolens arbeid med et
inkluderende læringsmiljø (§9a).
 Fokusområdet grunnleggende ferdigheter.
 Fokusområdet dybdelæring og faglig fordypning i fag.
o Kommunestyret forventer at relevante målgrupper blir invitert til konferansen
for å sikre at vi står sammen om utviklingen av Løtenskolen.
E. Prosjektering av pauserom og vognskur ved Jønsrud barnehage med intensjon om
bygging i 2022-2023.
F. Utrede muligheter for å øke antall lærlinger til 10 innen 2023.
G. Rådmannen inviterer nabokommuner med på å se på en etablering av
interkommunalt samarbeid på barneverntjenesten, med Løten kommune som
vertskommune. Det skal særlig ses på hva barnevernreformen innebærer ved en
overføring av økonomisk ansvar fra stat til kommune fra 2022 knyttet til
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fullfinansiering for fosterhjem og økte egenandeler på institusjonskjøp
(familiesenter, rus- og atferd, omsorgsinstitusjoner, hybellignede tiltak).
H. Rådmannen ser på muligheter for å arrangere en klimapolitisk dag for
kommunestyret med gjennomgang av klima- og energiplanen, de tiltak som er
vedtatt inn i den og oppfølgingen av arbeidet med denne.
Kommunestyrets behandling:
Repr Hilde Mari Bjørke (SV) fremmet følgende forslag 1 til punkt 1:
Punkt 1
Forslag til endringer for 2021
Drift
Inntekt (1000)
-5 000
Eiendomsskatt settes til 4
promille
Oppvekst – styrking av
skolen til merkantile
stillinger i skolen og
forebyggende tiltak
Oppvekst – valgfag i
ungdomsskolen
Oppvekst – Ingen budsjettert
reduksjon i spes.ped
Oppvekst – ingen planlagt
sammenslåing av klasser i
2021
Velferd – ingen budsjettert
reduksjon i sykefravær
Alle områder – Lærlingepott
Alle områder - Tiltakspakke
for heltid i alle virksomheter

Utgift

3 000

50
500
350

500
200
20

Repr Jørn Arild Flatha (AP) fremmet følgende forslag til punkt 1:
Punkt 1:
Drift
Eiendomsskatt – reduksjon fra 4,75 til 4 promille
Oppvekst – styrking – skole
Oppvekst – styrking – barnehage

Inntekt (1000)
-5 000

Utgift
2 500
2 500
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Repr Hilde Mari Bjørke (SV) fremmet følgende forslag 2 til punkt 1:
Punkt 1
Forslag til endringer for 2021
Velferd – Nav – Ikke
inntektsberegne
barnetrygden ved søknad om
sosialhjelp

405

Finansieres ved redusert mindreforbruk.
Repr Hilde Mari Bjørke (SV) fremmet følgende forslag 3 til punkt 1:
Punkt 1
Forslag til endringer for 2021
Oppvekst – avvikling av
-48
iPad for 1. klassinger

Repr Jørn Arild Flatha (AP) og Hilde Mari Bjørke (SV) fremmet følgende forslag til punkt 7:
Punkt 7 – endring punkt b) første setning:
b) Skattesatsen settes til 4 promille.
Repr Hilde Mari Bjørke (SV) fremmet følgende forslag til punkt 10:
SV fremmer følgende tilleggsforslag under punkt 10:


Tillegg i punkt A:

«Kommunen skal i løpet av 2021 ta initiativ til å løfte saken opp på et høyere
nivå».


Tillegg i punkt B:

Kommunestyret ber om at det på vegne av kommunen søkes på den nasjonale
fritidskortordningen som er etablert gjennom Bufdir.


Nytt punkt H:
«Rådmannen ser på muligheter for å arrangere en klimapolitisk dag for kommunestyret
med gjennomgang av klima- og energiplanen, de tiltak som er vedtatt inn i den og
oppfølgingen av arbeidet med denne.»



Nytt punkt I:
«Ordningen med iPad/læringsbrett i barneskolen skal evalueres innen 2022.»



Nytt punkt J:
«Kommunestyret ber om at Stangehjelpa inviteres inn til kommunestyret i forbindelse med
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annet møte, for å redegjøre for sitt arbeid innenfor psykiatri, rus, forebyggende tiltak for
familier og andre lavterkseltilbud, og resultatene ved dette arbeidet.»


Nytt punkt K
«Det settes mål om minimum 50 pst. merkantile stillinger ved alle kommunens barneskoler
innen utgangen av økonomiplanperioden (2021-2024).»

Votering
Punktvis votering
Punkt 1:
Forslag 1 til punkt 1 fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) falt med 1 mot 24 stemmer. Følgende 1
stemte for: Hilde Mari Bjørke (SV).

Forslag til punkt 1 fra repr Jørn Arild Flatha (AP) falt med 9 mot 16 stemmer. Følgende 9
stemte for: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Torill Langseth (AP)
Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez Aliciasson (AP), Lillian
Gran (AP), Jon Lurås (MDG), Hilde Mari Bjørke (SV).
Forslag 2 til punkt 1 fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) falt med 9 mot 16 stemmer. Følgende 9
stemte for: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Torill Langseth (AP)
Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez Aliciasson (AP), Lillian
Gran (AP), Jon Lurås (MDG), Hilde Mari Bjørke (SV).
Forslag 3 til punkt 1 fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) falt med 2 mot 23 stemmer. Følgende 2
stemte for: Lillian Gran (AP), Hilde Mari Bjørke (SV).
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble vedtatt med 17 mot 8 stemmer. Følgende 8
stemte mot: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Torill Langseth (AP)
Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez Aliciasson (AP), Lillian
Gran (AP), Hilde Mari Bjørke (SV).
Samlet votering punkt 2-6.
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7
b) Det ble stemt alternativt over Formannskapets innstilling til kommunestyret punkt 7b) og
forslaget fra repr Jørn Arild Flatha (AP) og Hilde Mari Bjørke (SV). Formannskapets
innstilling til kommunestyret ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Følgende 9 stemte mot
Formannskapets innstilling: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Torill
Langseth (AP) Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez Aliciasson
(AP), Lillian Gran (AP), Jon Lurås (MDG), Hilde Mari Bjørke (SV).
a), c) og d) Samlet votering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Punkt 8
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer. Følgende 9
stemte mot Formannskapets innstilling: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen
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(AP), Torill Langseth (AP) Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez
Aliciasson (AP), Lillian Gran (AP), Jon Lurås (MDG), Hilde Mari Bjørke (SV).
Punkt 9
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
Punkt 10
A:
Tilleggsforslag til punkt 10A fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
B:
Tilleggsforslag til punkt 10B fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) ble vedtatt med 15 mot 10
stemmer. Følgende 10 stemte mot: Christen Engeloug (SP), Helle Jordbræk (FrP), Erik
Reiersen (H); Else Bjørke (SP), Stian Nybakken Olsen (SP), Ingrid Lekve (SP), Christopher
Hjelseng (SP), Basse Vasaasen (SP), Bjørn Åge Gundersen (SP), Lillian Rygg (SP).
Formannskapets innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
C.-G. Samlet votering. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) til nytt punkt H ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) til nytt punkt I falt med 24 mot 1 stemme. Følgende 1
stemte for: Hilde Mari Bjørke (SV).
Forslag fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) til nytt punkt J falt med 16 mot 9 stemmer. Følgende
9 stemte for: Jørn Arild Flatha (AP), Anne Karin Torp Adolfsen (AP), Torill Langseth (AP)
Arne Egil Stensåsen (AP), Turi-Ann Melvold (AP), Andrés Lopez Aliciasson (AP), Lillian
Gran (AP), Jon Lurås (MDG), Hilde Mari Bjørke (SV).
Forslag fra repr Hilde Mari Bjørke (SV) til nytt punkt K falt med 24 mot 1 stemme. Følgende
1 stemte for: Hilde Mari Bjørke (SV).

