
Formannskapets innstilling til bystyret 

1. Rådmannens forslag til økonomiplan vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i 
Flekkefjord i årene 2021 – 2024. 

 
2. Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2021 vedtas i hht. dokumentets kap. 3.2. De enkelte 

budsjettområder gis følgende netto driftsramme for 2021 (eks. avskrivninger) (tall i 1000 kr.): 

 

• Utvikling og virksomhetsstøtte, inkl. politisk styring    53 552   

• Skole og kompetanse           121 998  

• Barnehage           67 265 

• Ressurssenter barn og unge (RBU) 29 398 

• Kultur           9 816  

• Helse og omsorg           218 678  

• Sosial og integrering     22 107 

• Samfunn og teknikk        48 508  

• Finans (rådmannens del)   29 413 

  
3. Rådmannens fullmakt til å omdisponere midler innenfor tjenesteområdet oppvekst og kultur 

(dvs. mellom budsjettområdene skole og kompetanse, barnehage, RBU og kultur) videreføres, 

forutsatt at endringene ikke har vesentlig betydning for tjenestene som skal utøves.  

Rådmannen gis også fullmakt til å disponere inntil 4 mill. av integreringsfondet til aktuelle 

integreringstiltak. 

 
4. Forslag til målsettinger og konkretisering av disse, godkjennes. 

 

5. Drifts- og omstillingstiltakene vedtas gjennomført i hht dokumentets kap. 3.3.  

 

6. Investeringsprogrammet vedtas gjennomført i hht. dokumentets kap. 4.2.  

 
7. Investeringsbudsjettet for 2021 vedtas med en samlet brutto ramme på 127,205 mill. 

Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak inntil 77,3 mill. Låneopptak på 9 mill. til 

startlån kommer i tillegg. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid 

i tråd med finansreglementet. 

 
8. Flekkefjord kommune vedtar skatter som følger: 

a. Skatt på formue og inntekt utskrives med statens maksimalsatser. Satsene gjøres 

gjeldende ved forskuddsutskrivning for inntektsåret 2021 

b. Det utskrives eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven (esktl.) §2 og §3a for 

faste eiendommer i hele kommunen 

c. For verker og bruk som er taksert med produksjonsutstyr og omfattes av nye regler f.o.m. 

2019, skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med 3/7 i 2021 

(overgangsregel til §§ 3 og 4) 

d. Den generelle skattesatsen settes til 7 promille (esktl. §13).  Satsene differensieres ved at 

den satsen som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2,7 promille. 

e. Fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i hht. esktl § 7b  

f. Eiendomsskatten blir skrevet ut i to terminer (esktl. §25). 

g. Utskriving av eiendomsskatt for inntektsåret 2021 er basert på følgende takster: 



• For boliger skal Skatteetatens formuesgrunnlag legges til grunn hvor dette er beregnet. 

• For øvrige eiendommer skal ny takst fastsatt etter taksering i 2019 benyttes. 

h. Eiendomsskattetakstvedtektene for Flekkefjord kommune vedtatt 20.12.2012 skal gjelde 

for inntekståret 2021, jf. esktl. 10.  

 
9. Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 7. Prisen for tjenester som 

ikke er med i tabellen økes som hovedregel med 2,7 % med mindre det er gjort annet vedtak. 

Maksimalprisen for hel plass i barnehage er fastsatt til 3 230,- fra 1. januar 2021. 

  

10. Gebyrsatsene for miljø og forvaltning vedtas for 2021 i hht. vedlegg. 

 
Flekkefjord kommune godkjenner IRS Miljø IKS sitt forslag til gebyrsatser for slam og renovasjon 
gjeldende for 2021. Gebyrene innkreves av IRS miljø på vegne av kommunen. 
 

 
 
 
 


