
Formannskapets behandling av sak 71/2022 i møte den 29.11.2022: 

Forslag 

 

Behandling 

Enstemmig som innstillingen. 

 

Vedtak 

 

 
1.    Driftsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt drift (budsjettskjema 1A og 
budsjettskjema 1B) i budsjettframlegget. 

2.    Investeringsbudsjettet for 2023 fastsettes som vist i bevilgningsoversikt investerings-budsjettet 
(budsjettskjema 2A og 2B) i budsjettframlegget. 

3.    Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2023 – 2026. 

4.    Det tas opp lån til finansiering av investeringer på kr. 106.918.000 kroner i 2023, derav ubrukte 
lånemidler ved årets slutt (2022). Lånet nedbetales i løpet av 30 år med faste årlige avdrag i lånets 
løpetid. 

5.    Kommunestyret vedtar at det tas opp lån på 2,5 mill. kroner til videre utlån (startlån) i 2023. 

6.    Kommunestyret vedtar forslag til gebyrer og betalingssatser slik det framgår av vedlagte «Forslag til 
gebyrregulativ 2023». De nye gebyrsatsene gjelder fra 01.01.2023. 

7.    For 2023 skal det ved utregning av skatt på formue og inntekt benyttes det høyeste tillatte skattøre. 

8.    Med hjemmel i Lov om eiendomsskatt av 06.06.1975 nr. 29 §§ 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt 
for 2023 i Rennebu kommune. 

I samsvar med eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for 
skatteåret 2022: - § 3a – faste eiendommer i hele kommunen. 

I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler 
(overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd første pkt.). 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 11 første ledd og § 13 blir skattesatsen for eiendomsskatt satt 
til 7,0 promille av takstverdien for år 2023. I samsvar med eiendoms-skattelovens § 12 bokstav a 
differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bebygde boligeiendommer og 
fritidseiendommer settes til 4,0 promille. 

Følgende fritak for eiendomsskatt skal gjelde i 2022: 
         
A) Eiendomsskattelovens § 7 a 

Det gis helt eller delvis fritak for eiendommer som går inn under eiendomsskattelovens § 7, bokstav a 
(eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en  
kommune, et fylke eller staten).  

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis helt fritak: 



14/7 Rennebu misjonshus 
14/19 Nerskogen ungdomslag/grendelag 
16/29 Omsorgsboliger Voll 
20/6 Rennebu bygdemuseum 
140/2 Rennebu bygdemuseum 
66/18 Rennebu bygdemuseum 
21/29/1 Coop Orkla Møre (Eiendommen festes av Rennebu bygdemuseum og inngår som en del av 
museumsanlegget på Nerskogen) 
21/32 Nerskogen sanitetsforening, Fjellheim 
21/101 Nerskogen grendelag 
31/22 Rennebu Idrettslag 
32/23 Jutulstuggu på Uv 
34/9 Ungdomshuset Framtidsvon 
34/16 Framtidsvon ungdomslag 
48/14 Hoelsmo bedehus 
62/148 Berkåk menighetshus 
72/11 Nordskogen indremisjonsforening 
73/16 Furuly Nordskogen 
86/15 Gammelstødalen skytterbane 
94/7 Gisnås forsamlingshus 
132/10 Hoelsjåren Grendalag 
146/12 Rennebu idrettslag 
146/13 Rennebu idrettslag 
150/12 Fredheim Grindal 
151/6 Trondhjems turistforening 
160/3 Nytt håp avholdslag 
184/41 Innset bedehus 
188/33 Innset og Ulsberg grendelag 
189/4 Innset ungdomslag 

Følgende eiendommer med gnr/bnr gis delvis fritak: 

61/43 NMS Mjuklia Leirsted og Gjestegård 

Det innvilges delvis fritak for eiendomsskatt, tilsvarende andel av omsetning fra ideell virksomhet i 
forhold til den totale omsetningen. Fritaket gjøres gjeldende ved at Rennebu kommune uoppfordret 
mottar en datert og signert regnskapsoppstilling fra autorisert regnskapsfører, som viser forholdstallet 
mellom ideell og total omsetning for regnskapsåret forut for inneværende budsjettår. 

Andre eiendommer som eies av institusjoner eller stiftelser kan etter søknad innvilges fritak etter § 7a. 

B) Eiendomsskattelovens § 7 b 

Det gis fritak for bygninger som har historisk verdi, nærmere definert som bygninger som er fredet i 
samsvar med kulturminneloven. Følgende bygninger gis fritak: 

Våningshus på eiendommen 9/1 (Reberg gamle prestegård) 
Våningshus på eiendommen 1/16 (Jorlia) 

C) Eiendomsskattelovens § 7 c 

Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas i 5 år etter at boligen er ferdig, eller til 
kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Dette gjelder alle nybygde boligeiendommer uavhengig 
av beliggenhet i kommunen, og herunder alle boligeiendommer i kommunen som var ferdige etter 
01.01.2016. Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak. 

Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 25 første ledd blir betalingsterminene fastsatt til henholdsvis 
01.04. og 01.10.2024. Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre antall terminer og forfallstidspunkter. 



Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på 
boligeiendommer, slik de kommer frem fra Skatteetaten og iht. reglene i esktl. § 8 C-1. Boliger uten 
formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som 
øvrige skattepliktige eiendommer. 

Eiendomsskatt skrives ikke ut når eiendomsskatten for en eiendom blir mindre enn 300 kroner, jfr. eskl § 
14 fjerde ledd. 

9.    Formannskapet gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på til sammen kr. 150.000 i 
«tilleggsbevilgninger» og «etter formannskapets vedtak». 

HOO gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på kr. 100.000. 

HSD gis fullmakt til å disponere en reservebevilgning på kr. 25.000  

Formannskapet (som næringsutvalg) gis fullmakt til å disponere rammen fra næringsfondets avkastning. 

Formannskapet gis fullmakt til å videredelegere deler av sin myndighet til kommune-direktøren. 

10.    Kommunedirektøren gis fullmakt til å regulere lønnsbudsjettet/fordele det beløp som er bevilget til 
dekning av forventet lønnsøkning (4,3 mill. kroner), med basis i resultatet av tariffoppgjøret. 

11.    Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppdatere budsjettdokument inkludert obligatoriske 
oversikter/fremstillinger slik at dette samsvar med de tiltak kommunestyret vedtar skal prioriteres. 

12.    Rennebu kommune gir tilskudd til tiltak innenfor næringsutvikling iht. det som framgår av 
budsjettdokumentets kapittel 4.6.3. 

13.    Kommunens tjenester innenfor vann, avløp og feiing skal være selvfinansierende. Eventuelle 
underskudd skal dekkes av fond, som er tjent opp innenfor det aktuelle tjenesteområdet eller framføres 
til dekning på senere års budsjett/regnskap. 

14.    Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi i 
planperioden: 
•    Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 1,75 %. 
•    Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene skal være på minimum 12,0 %. 
•    Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene skal ikke overstige 110 %.  
•    Egenkapitalkrav til investeringer skal være på minimum 30,0 %. 

15.    Kommunestyret vedtar budsjett for 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 slik det 
framgår av pkt. 1-14. 
  

 


