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Saksframlegg
Handlingsprogram 2022-2025
Rådmannens innstilling:
Bystyret vedtar framlagt forslag til Handlingsprogram for 2022 til 2025, herunder handlingsdel,
økonomiplan og årsbudsjett, med følgende:

Årsbudsjett og økonomiplan
Bevilgningsoversikt drift første ledd - Driftsbudsjett med økonomiplan 2022-2025.
Bevilgningsoversikt drift andre ledd - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan
2022-2025.
Bevilgningsoversikt investering første ledd - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2022-2025.
Bevilgningsoversikt investering andre ledd - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan
2022-2025.

Låneopptak
Det tas opp lån til prosjekter i bevilgningsoversikt investering andre ledd med inntil 492 001 000
kroner, jf kommuneloven §§ 14-15 og 14-16. Nedbetalingen reguleres i samsvar med reglene om
minste tillatte avdrag.
Det tas opp lån med inntil 70 mill. kroner til videre utlån innenfor Husbankens startslånsordning, jf
kommuneloven § 14-17. Innfridde utlån kan brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.
Det tas opp lån med inntil 10 mill. kroner til videre utlån som kan brukes til Frei
Administrasjonsbygg AS og Kongensplass Eiendom AS, jf. kommuneloven § 14-17.
Innfridde avdrag brukes til nedbetaling av kommunens lån.
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Det kan tas opp likviditetslån med inntil 300 mill. kroner, som tilbakebetales i tråd med reglene
for likviditetslån.
Rådmannen har til enhver tid fullmakt til å refinansiere kommunens låneportefølje innenfor
rammene i finansreglementet.

Eiendomsskatt
1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf.
eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a.
2. Ved skattlegging av boligeiendommer legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jf.
eiendomsskatteloven § 8 C-1.
3. Den generelle satsen for eiendomsskatten i 2022 settes til 7 promille av gjeldende
eiendomsskattetakst, jf eiendomsskatteloven § 13.
a. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den
skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,7 promille.
4. Det beregnes ikke bunnfradrag for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd
5. Eiendomsskatten skrives ut i minimum fire terminer for 2022, jf. eiendomsskatteloven § 25.
6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om
fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer:
a. Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne
kommunen, fylket eller staten.
b. Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller
vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger
som er vernet etter plan- og bygningsloven omfattes ikke av fritaket.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte
eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.

Saksopplysninger
Denne saken gjelder behandling av handlingsprogrammet, med handlingsdel, økonomiplan og
årsbudsjett.

Vurdering
Rådmannen har, i samarbeid med ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og politikere, utarbeidet
forslag til handlingsprogram 2022 til 2025 i balanse i samsvar med kommunelovens krav.
Kristiansundssamfunnet er i stadig endring. Fra å være i en høykonjunktur med press i
arbeidsmarkedet og stor tilflytting, til å møte nedgangstider med tap av arbeidsplasser og
fraflytting. Det er flere indikatorer nå som peker på at trenden snur igjen og at samfunnet vil
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vokse, ikke bare folketallsmessig, men også bli et rikere samfunn innen utdanning, kultur, idrett
og innen flere andre områder – vi blir en varmere, klokere, smartere og modigere by.
Alle samfunnsendringene må fanges opp av kommunen. Organisasjonen må tilpasse seg nye og
endrede behov, ønsker og prioriteringer som følge av nye lovkrav, lokalpolitiske styringssignal og
endret folketall og alderssammensetning.
I de siste årene har det vært lagt ned mye arbeid i tilpasning av barnehagetilbudet som følge av
stor nedgang i antall barnehagebarn. Budsjettet for 2022 inneholder endringer med bakgrunn i
tidligere prosesser og som er et svar på nye og endrede behov i tjenestene til innbyggerne. For
2022, og de neste ti årene, er det viktig med de samme tilpasningene til forventet nedgang i
elevtallet i grunnskolen, og kapasitetsøkning innen pleie og omsorg.
Det er viktig at vi ikke lever over evne – at vi setter næring før tæring – på veien mot å bygge et
solid økonomisk fundament som gir handlingsrom for de endringene samfunnet og kommunen
går inn i. Det er viktig at alle parter involveres, engasjeres og tar eierskap i løsningene for
Kristiansund kommune. Det har i år vært flere møteplasser for å forankre både utfordringene og
løsningene. I fortsettelsen foreslår rådmannen at det blir minst like mye dialog og samhandling,
samtidig som vi utvikler felles møteplasser og verktøy som fører oss til gode veivalg for årene som
kommer.

FNs bærekraftsmål som er mest relevant for saken
Ikke aktuelt

Vedlegg
Handlingsprogram 2022-2025
Bevilgningsoversikt investering andre ledd
Betalingssatser 2022
Innkomne høringsinnspill (link)
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