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Komplettering av vedtak om 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. Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt) for 2020 settes til 150 millioner kroner i
Sparebank 1 Nord-Norge.
5. Kommunale betalingssatser og avgifter vedtas i henhold til vedlegg 1.
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Hva saken gjelder
I sak 209/19 Justering av handlings- og økonomiplan 2020-2023, vedtatt av kommunestyret i
møte 11. desember 2019, tilsier voteringen at det må gjøres et nytt vedtak om de punkter i
formannskapets innstilling som ikke var omtalt i endringsforslaget som ble vedtatt i saken.

Saksutredning
Kommunestyret vedtok i møtet 11. desember 2019, under sak 209/19, handlings- og
økonomiplan 2020-2023.
Iht. kommuneloven § 11-9 siste ledd skal medlemmene i kommunestyret ved behandling av
økonomiplanen eller årsbudsjettet ved den endelige avstemningen stemme over forslaget til
økonomiplan eller årsbudsjett som helhet.
I voteringen over de ulike budsjettforslagene ble det først stemt over formannskapets innstilling,
som fikk ingen stemmer, og som dermed falt. Det ble deretter stemt over de øvrige
budsjettforslag. Endringsforslaget fra AP/SV/SP/MDG ble vedtatt med 27 stemmer mot 16
stemmer. Det ble til slutt stemt enkeltvis over alle verbalforslag.
Endringsforslaget fra AP/SV/SP/MDG tok for seg endringer i drifts- og investeringsbudsjettet for
2020-2023 sammenlignet med formannskapets innstilling. Nærmere bestemt gjaldt dette punkt
4-7 i formannskapets innstilling.
Endringsforslaget fra AP/SV/SP/MDG berørte ikke følgende punkter:
•
•
•
•
•

Punkt 1 i formannskapets innstilling om skattøret for 2020,
Punkt 2 i formannskapets innstilling om eiendomsskatt for 2020
Punkt 3 i formannskapets innstilling om at handlings- og økonomiplanens første år
gjelder som årsbudsjett for 2020
Punkt 8 i formannskapets innstilling om Tromsø kommunes trekkrettighet (kassekreditt)
for 2020
Punkt 9 om betalingssatser og avgifter (ikke gebyrregulativ Byutvikling som ikke var
berørt av justeringssaken)

Ettersom formannskapets innstilling i sin helhet falt og nevnte endringsforslag ble vedtatt,
innebærer det at kommunestyret i sak 209/19 i møte 11. desember 2019 ikke fattet vedtak om
disse punktene, og at det dermed ikke er fattet et helhetlig og fullstendig vedtak om handlingsog økonomiplan 2020-2023.
I saksprotokollen til kommunestyresak 209/19 er de nevnte punktene tatt med under
kommunestyrets vedtak. Kommunedirektøren har imidlertid kommet til at en slik protokollering
ikke står seg med bakgrunn i voteringen i saken. I realiteten har det dermed oppstått en
situasjon hvor det blant annet ikke er fattet et gyldig vedtak om skattøre og eiendomsskatt for
2020 og betalingssatser for 2020. Dette må bringes i orden så snart som mulig.
Når det gjelder betalingssatsene for 2020 er det i vedlegg 1 til sak 209/19 (kommunedirektørens
innstilling) en oversikt som viser alle satser pr. prisområde. Alle priser er oppgitt inklusiv
merverdiavgift, og satsen for merverdiavgift er oppgitt pr. pris. Hvorvidt det påløper
merverdiavgift på en tjeneste kommunen fakturerer styres av merverdiavgiftslovgivningen, og
det er vanskelig å gi en uttømmende liste over betalingssatser som tar høyde for alle forhold.
Kommunedirektøren foreslår derfor i sakens anledning at det i betalingssatsene i stedet står at
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alle satser som er opgitt er eksklusiv merverdiavgift, og at eventuell merverdiavgift påløper iht.
reglene i merverdiavgiftslovgivningen.

Konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at kommunestyret behandler på nytt de punktene i
formannskapets innstilling som ikke var omtalt i forslaget som fikk flertall i møtet 11. desember
2019 i sak 209/19.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Betalingssatser 2020
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