Driftsbudsjettet 2019:
1. Rammer og disponering
a) Kommunestyret vedtar fellesinntekter og fellesutgifter med en netto inntekt på 439,250
mill. kr. Netto driftsrammer for rammeområdene fordeles slik det framgår av budsjettskjema
1A og IB i rådmannens talldel.
b) Tiltak for å tilpasse driften til vedtatte netto driftsrammer, gjennomføres slik det er
redegjort for i saksutredningen for de ulike rammeområder.
c) Ved ledighet skal alle faste stillinger gjennomgå en løpende vurdering om endring,
videreføring, eller inndragning. Sak fremmes for administrasjonsutvalget før eventuell
utlysing og tilsetting foretas. Stillinger i etablert turnusordning innenfor helse- og
omsorgstjenesten, og ikke-administrative stillinger i grunnskolen og barnehagen unntas.
d) Kontantoverføringen til Nome kirkelige fellesråd fastsettes til 5,964 mill. kr, og inngår i
rammeområde D: Kirkelige formål.
e) Kommunestyret slutter seg til handlingsplan for disponering av statlige midler til
næringsfond og kraftfond slik det framkommer i rådmannens tekstdel i pkt 6.8.3 under
rammeområde H: Samfunnsutvikling.
f) Under forutsetning at det bevilges samlet kr 400.000 til næringsfond i 2019, delegerer
kommunestyret til MTNU AS å forvalte inntil kr 200.000 til bedriftsretta støtte. Bevilgninger
pr sak begrenses til kr 50.000.
2. Skatter, gebyrer og betalingssatser.
Fellesinntekter
a) Det utlignes skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret 2018.
b) Det skrives ut skatt på formue/inntekt med maksimalsatser for inntektsåret 2019.
c) I medhold av eiendomsskattelov §§ 2 og 3, skrives eiendomsskatten ut etter
utskrivningsalternativ «A) Faste eiendommer i hele kommunen». Eiendomsskattesatsen er 7
promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til
næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 250 000 kr fra takstverdi. Nyoppført bygning
som brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 5 år, eller til
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.
Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt for 2019 benytter kommunen tidligere vedtatte
skattevedtekter, men har i medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-4, foretatt en
kontorjustering av tidligere vedtatte takster med 10 %.
d) Husleie i kommunale boliger øker med 2,8 % med virkning fra 01.04.2019.
Det samme gjelder for all korttidsutleie og utleie av andre kommunale bygninger hvor annet
ikke er bestemt.
Utleiesatsen for kultur-, idretts- og skolebygg er uendret ( kr 70) for foreninger og private fra
Nome kommune.

Oppvekst
e) Foreldrebetaling i kommunale barnehager justeres samsvar med Stortingets endelige vedtak
for maksimalsatser pr måned (Regjeringens forslag kr 2.990 pr måned fra 1. Januar, og kr
3.040 med virkning fra 1. August 2019). I tillegg kreves inn kr 300 for mat i barnehagen.
Korttidsplasser, redusert plass og søskenmoderasjon betales forholdsvis.
f) Foreldrebetaling i skolefritidsordninga økes med 2,8 % fra kr 2.125 til kr 2.185 pr måned
for hel plass (38-ukers tilbud), og økes fra 2.360 til kr 2.425 pr måned for hel plass (44-ukerstilbud). For færre antall dager I uka betales forholdsvis.
Helse og omsorg
g) Betaling for ordinært opphold i institusjon fastsettes med grunnlag i forskrift fra Helse- og
omsorgsdepartementet.
h) Egenbetaling ved korttidsopphold i institusjon og Bjervatun økes fra kr 160 til kr 165 pr
døgn.
i) Egenbetaling på aktivitetssenter økes fra kr 160 til kr 165 pr dag. Dette innbefatter måltider
og transport.
j) Pris på salg av middag er kr 85, og økes ikke.
k) Prisen på abonnement på hjemmehjelp økes. Minsteprisen fastsettes av Staten og økes fra
kr 205 til kr 210. De øvrige prisene på abonnementet foreslås endret (og avrundet) med ca
2,8 %:
Nettoinntekt før
særfradrag
Inntil 2G
193.766
2G – 3G
290.649
3G – 4G
387.532
Over 4G
387.532
Ingen betaler mer enn selvkost (309 kr/time).

Pris abonnement
pr mnd.
210
845
1.125
1.200

l) Pris på leie av trygghetsalarm økes fra kr 285 til kr 295 pr måned. Installasjon av
nøkkelboks fastsettes til kr 300 (engangsavgift).
m) Oppholdsbetaling på Bjervatun økes med kr 200 pr måned til henholdsvis kr 8.400 (små
rom) og kr 8.700 (store rom).
Samfunnsutvikling
n) Elevavgift ved Nome kulturskole øker med 2,8 % fra kr 2.935 for skoleåret 2018/2019, til
kr 3.017 for skoleåret 2019/2020.
o) Vedtatt reglement gir fullstendig grunnlag for betaling av gebyrer (tilknytning/årsgebyrer).
Bolig med husbankstørrelse kan få årsgebyrer som følger:

Nome kommune fastsetter renovasjonsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt inntektskrav.
Nome kommune fastsetter slamtømmingsgebyr lik det IATA IKS vedtar som sitt
inntektskrav.
Feie- og tilsynsgebyr øker med 4,2 % fra kr 361 pr pipe ekskl mva til kr 376 pr pipe ekskl
mva.
vanngebyr fastsettes til kr 4.035 ekskl. mva. (uendret fra 2018).
avløpsgebyr fastsettes til kr 6.191 ekskl. mva (uendret fra 2018).
tilknytningsavgift vann er uendret med kr 1.000 ekskl. mva.
tilknytningsavgift avløp er uendret med kr 1.000 ekskl. mva.
p) Boligeiendommer som ikke helt eller delvis er utleid/utlånt til andre, kan få redusert sine
samlede eiendomsgebyrer til kr 7.200 inkl. mva pr. år, etter årlig søknad. Dette under
forutsetning av at husstanden har en samlet personinntekt under 2G ved siste ordinære ligning
(inntektsåret 2018). Samfunnsutviklingsetaten administrerer ordningen.
3. Diverse
a) Rådmannen gir tilbakemelding om budsjettutviklingen i 2019 i form av tertialrapportering
(pr 1. mai og 1. september) til kommunestyret.
b) Rådmannen setter ned en administrativ arbeidsgruppe med siktemål å finne
driftsreduserende tiltak på minimum 3 mill. kr for 2019. Tiltakene legges fram for
kommunestyret i 1. tertialrapport (kommunestyrets juni-møte).
Investeringsbudsjettet 2019:
4. Investeringer for 2019 med finansiering, herunder låneopptak, vedtas med de tiltak og
beløp som går fram av budsjettskjema 2A og 2B i rådmannens talldel.
5. Det er en forutsetning at alle investeringstiltak er fullfinansierte før igangsetting.
6. Nome kommune tar opp startlån i Husbanken med kr 4 mill. til videre utlån.
7. I samsvar med vedtatt finansreglement, gis rådmannen fullmakt til å velge kredittinstitusjon
og lånevilkår, herunder fastsette løpetid innenfor vedtatt låneramme.
8. Kapitalinntekter av enhver art som inntektsføres i investeringsbudsjettet, avsettes i sin
helhet til ubundet investeringsfond dersom det ikke er knyttet særskilte vilkår til inntektene.
Økonomiplan 2020 - 2022:
9. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden 2020 - 2022, driftsdel,
slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B i rådmannens talldel.
10. Kommunestyret vedtar retningsgivende økonomiplan for perioden 2020 - 2022,
investeringsdel, slik det framgår av budsjettskjema 2B i rådmannens talldel.

