
Formannskapets behandling av sak 110/2022 i møte den 30.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektør Renate Mathisen og økonomileder Lillian Solvang orienterte om budsjett 2023 og 

økonomiplan 2023-2026. 

Ken-Richard Hansen fremmet følgende tilleggspunkter: 

- kr. 150 000 til Nordvika havn - søppelskur, parkeringsplasser 

- kr. 150 000 til carport på sykehjemmet 

- kr. 10 000 til hjemlevering av sandsekker til eldre 

Finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak med tilleggspunkter enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vevelstad kommunes driftsbudsjett for 2023 og økonomiplan for 2023-2026 vedtas med de 
økonomiske rammer pr hovedansvar slik det framkommer i vedlegg: 

2 Bevilgningsoversikt drift §5-4 andre ledd 

Investeringsbudsjettet for 2023 og økonomiplan 2023-2026 vedtas med de prosjekter som 

framkommer i vedlegg nr 3: 

3 Tiltaksliste investeringer 

Prosjektene er hjemlet i investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta 

låneopptak til investeringene, og godkjenne lånevilkårene. Med hjemmel i kommunelovens § 14-15 

Lån til egne investeringer, tar Vevelstad kommune opp nytt lån kr 3 850 000 til finansiering av 

prosjekter i 2023, jfr vedlegg 4: 

4 Bevilgningsoversikt investering §5-5 første ledd 

Med hjemmel i kommunelovens §14-17 lån til videre utlån og mottatte avdrag på videre utlån, tar 

Vevelstad kommune opp nytt lån til videre utlån kr 600 000 for 2023. Kommunedirektøren gis 

fullmakt til å foreta låneopptak til investeringene, og godkjenne lånevilkårene. 

I henhold til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2023 utskriving av eiendomsskatt for 

næringseiendommer, tidligere verk og bruk. Skattesats i Vevelstad kommune er 7 promille. 

I forbindelse med nye regler for skattelegging av tidligere verk og bruk, skrives det ut skatt på det 

særskilte skattegrunnlaget redusert med 2/7 i 2023, jfr eiendomsskattelovens overgangsregel til §§ 3 

og 4. 

Ved utskriving av forskuddsskatt og forskuddstrekk for 2022, og ved endelig utregning samme år, 

benyttes høyeste lovlige satser. 

Etablering av nye tiltak gjennom budsjettåret skal primært skje ved reduksjon av eksisterende tiltak. 

Tilleggspunkt: 

kr. 150 000 til Nordvika havn - søppelskur og parkering. 



kr. 150 000 til carport på sykehjemmet. 

kr. 10 000 til utlevering av sandsekker til eldre. 

Tilleggspunktene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

  

 

 


