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Møtedato

Justering av handlings- og økonomiplan 2020-2023
Innstilling til vedtak:
1. Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2. Utskriving av eiendomsskatt for 2020:
Det utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Tromsø kommune i medhold av eigedomsskattelova
§§ 2 og 3.
Det utskrives eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med to syvendedeler i 2020 i
medhold av overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.
Eiendomsskatten for 2020 skrives ut med skattesats 4,4 promille for boligeiendommer og eiendommer
med selvstendige boenheter. Den generelle skattesats for alle andre typer eiendommer settes til 7,0
promille.
Det gjennomføres kontorjustering for 2020 på 10 %.
Bunnfradrag for godkjente boenheter settes til 100 000 kroner.
Etter eigedomsskattelova § 7a skal det innvilges fritak for eiendomsskatt for så vidt gjelder private
barnehager og skoler som ikke driver på kommersielt grunnlag. Videre kan eiendommer som eies av
stiftelser eller organisasjoner som ivaretar kommunens gavn eller tarv og som ikke driver på
kommersielt grunnlag, herunder idrettsanlegg som er åpne for alle, av kommunestyret innvilges fritak
for eiendomsskatt.
Eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter forfaller til betaling i to terminer per år.

3. Handlings- og økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.
4. Driftsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift og bevilgning pr. ansvarsramme.
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5. Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til bevilgningsoversikt investering og bevilgning pr.
investering.
6. Lånerammen for ordinære investeringer settes til 665,1 millioner kroner i 2020. Låneopptak for
ordinære investeringer for perioden 2021 – 2023 settes til henholdsvis 229,6 millioner kroner,
206,5 millioner kroner og 214,5 millioner kroner.
7. Til finansiering av nybygg / anskaffelser søkes opptatt lån i år 2020 på til sammen 1.068,1
millioner kroner. Lån fordeler seg slik:
Lån ordinære investeringer: 665,1 millioner kroner
Lån VA-sektoren:
153,0 millioner kroner
Startlån Husbanken:
250,0 millioner kroner
8. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 settes til 150 millioner kroner i
Sparebank 1 Nord-Norge.
9. Kommunale betalingssatser og avgifter vedtas i henhold til vedlegg 1.
Punkt 9 om gebyrer (gebyrregulativ Byutvikling) og punkt 10-27 i sak 133/19 berøres ikke av endringer i
denne saken.

Britt Elin Steinveg
Kommunedirektør

Oddgeir Albertsen
Stabssjef
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Hva saken gjelder
Det vises til vedtak i kommunestyret i sak 133/19 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 av 25.
september 2019.
Denne saken gjelder justering av handlings- og økonomiplan 2020-2023 for å innarbeide
konsekvenser av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, konsekvenser av
økonomirapport 2-2019 og andre forutsetninger i budsjettopplegget som har endret seg siden
kommunestyrets vedtak om handlings- og økonomiplan 2020-2023 av 25. september 2019 (sak
133/19).
Til grunn for kommunedirektørens innstilling til vedtak i denne sak ligger også vedtak i
kommunestyret i sak 133/19 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 med tilhørende
saksutredning.

Saksutredning
Saksutredning følger vedlagt

Konklusjon
Kommunedirektørens har tatt hensyn endringer som fremkommer i statsbudsjettet knyttet til
økonomisk opplegg for kommunesektoren. Videre er det tatt hensyn til endringer i sentrale
poster for inntekter og utgifter som har skjedd siden august og som danner grunnlag for det
økonomiske opplegget for 2020. Av dette følger kommunedirektørens innstilling til vedtak.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Vedlegg 2 - KSEposten11-2019
Vedlegg 1 - Betalingssatser 2020
Saksutredning justeringssak HØP 2020-2023
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