
Behandling i Formannskap den 24.11.2020 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte. Presentasjonen følger vedlagt. 
 
Hugo Sandoval la fram flg. forslag, se vedlegg. 
 
Votering: 
Sandovals forslag falt med 5 mot 2 stemmer (Magnussen og Sandoval) 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Innstilling/vedtak: 

1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 
2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 

(eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3.  I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2021 
utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av 
eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen.  
 
I henhold til eiendomsskatteloven §§ 11 og13 utlignes eiendomsskatten for 2021 med kr. 4 pr. kr. 
1000 i takstverdi for boligeiendommer og fritidsboliger.  For næringseiendommer utlignes 
eiendomsskatt for 2021 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. 
 

3. Siste allmenne taksering av eiendommer i Herøy kommune, ble gjennomført i 2009.  I medhold av 
§ 8 A-4, vedtar kommunestyret at skattegrunnlaget for 2021 økes med 10 %. 
 

4. Herøy kommune vedtar at boligeiendommer og fritidseiendommer tilgodeses med et bunnfradrag 
på 100 000 kroner. 
 

5. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 
 

6. Priser på kommunale tjenester for 2021 vedtas i henhold til vedlagt prishefte. 
 

7. Priser på gebyrer og avgifter knyttet til vann og avløp, slamtømming, forurensing, feiing 
av piper, plan- oppmåling og byggesaker og landbruk, vedtas i henhold til vedlagt 
gebyrregulativ for 2021. 
 

8. Priser på anløpsavgift, kaivederlag, varevederlag, vederlag for opplag av varer, 
vognvederlag, vederlag for vannleveranse, vederlag for strømleveranse, vederlag for 
flytebrygger og adgangskort til bunkring av vann og landstrøm, vedtas i henhold til 
vedlagt havneregulativ for 2021. 
 

9. Herøy kommunes budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 vedtas med 
obligatoriske oppstillinger og budsjettskjema, samt økonomiske handlingsregler, mål og 
premisser for kommunens tjenesteproduksjon som framgår av dokumentet. 

10. Årsbudsjettet for 2021 for Herøy kommune vedtas med en inntektsramme på 
148 337 718 kroner.   
 

11. Rammen for tjenesteproduksjon settes til netto 138 072 260 kroner med slik fordeling: 
 
100 Folkevalgte styringsorganer    2 732 558 kroner 
110 Administrasjonsenheten   20 343 911 kroner 



140 Interkommunale tjenester  10 437 519 kroner 
150 Kultur       4 688 904 kroner 
240 Herøy barnehage    11 163 840 kroner 
250 Flyktning- og integreringstjenesten   5 469 653 kroner 
260 Herøy skole    22 346 690 kroner 
300 Herøy helsesenter   12 054 547 kroner 
310 NAV Herøy      4 577 589 kroner 
330 Herøy sykehjem    18 544 610 kroner 
340 Herøy hjemmetjeneste   13 595 197 kroner 
350 Herøy miljøtjeneste   11 385 531 kroner 
600 Herøy drift      7 518 986 kroner 
670 Teknikk og miljø      3 622 849 kroner 
700 Herøy havnevesen     1 286 612 kroner 
710 Herøy marine næringspark        -85 430 kroner 
800 Finansforvaltning       -672 000 kroner 
 

12. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en total investeringsramme på 67 864 250 
kroner.  Samlet låneopptak til finansiering av investeringer vedtas med inntil 25 899 000 
kroner, fordelt med 16 734 000 kroner i ordinære lån og 9 165 000 kroner til 
selvfinansierende prosjekter. 
 

13. Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855 704 kroner avsettes til ubundet 
investeringsfond.  Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende 
investeringsprosjekter: 

Nr. Tittel Beløp 
21800 Egenkapitaltilskudd KLP 495 155 

  SUM 495 155 
 

14. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2021. 
 

15. Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill. koner. for videre utlån/startlån. 
 

16. Herøy kommune vedtar følgende finansielle måltall for økonomiplanperioden 2021 – 
2024: 

a. Netto driftsresultat skal være på minimum 2,0 prosent av driftsinntektene innen 
utgangen av 2024, justert for bruk av fondsmidler fra flyktningefond i henhold til 
foreslått handlingsregel. 

b. Nøkkeltallet for summen av disposisjonsfond og mindreforbruk bør være over 
20 prosent av driftsinntektene. 

c. Nøkkeltallet for arbeidskapital i prosent av driftsinntektene settes til minst 30 
prosent. 

d. Nøkkeltallet for langsiktig lånegjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser) skal ikke 
overstige 150 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. 

e. Nøkkeltallet for lånegjeld som betjenes av frie inntekter skal ikke overstige 100 
prosent av kommunens frie inntekter. 

 
 


