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Et tilleggspunkt til innstillingen ble fremmet på vegne av SV og AP: 
Kommunestyret ber rådmannen om snarest å følge opp AR sitt vedtak i sak 28/19 
om Krisesenteret i Midt-Troms. Kommunestyret har merket seg krisesenterets 
uttrykte behov for økt stillingsressurs for å sikre en forsvarlig tjeneste. Dette må 
følges opp i forhold til de enkelte kommunestyrene som bidrar i ordninga. 
 
Tilleggspunktet ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingen m/ nytt tilleggspunkt var enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 

Vedtak: 

 

1. Senja kommunestyre tar rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 til 

orientering. 

2. Senja kommunestyre vedtar følgende: 

Drift: 

a. Skattøret for 2020 settes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak. 

b. I medhold av eigedomsskattelova (esktl.)  §§ 2 og 3, og med bakgrunn i 

lovforslaget om ny overgangsbestemmelse i esktl. § 13 tredje ledd for 

sammenslåtte kommuner, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivingen 

i Senja kommune for 2020: 

1. Senja kommune vedtar at overgangsperioden for harmonisering av 

eiendomsskatt skal begynne i år 2020, og ha en varighet på inntil 3 år 

(jf. Forslag til ny esktl. § 13, tredje ledd) 

2. For 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen (esktl. 

§3a) 



3. Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget fra verk og 

bruk i de 4 tidligere kommunene redusert med 2/7 i 2020 (overgangsregel 

til esktl. §§ 3 og 4 første ledd første pkt. 

4. Skattesatser 

a. Torsken kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. 
Skattesats for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt 
skattegrunnlag settes til 6,5 ‰ 

b. Berg kommune: Den generelle skattesatsen settes til 6,5 ‰. Skattesats 
for bolig/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats særskilt skattegrunnlag 
settes til 6,5 ‰ 

c. Tranøy kommune: Den generelle skattesatsen settes til 4,5 ‰ 
Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 4 ‰. Skattesats særskilt 
skattegrunnlag settes til 3 ‰. 

d. Lenvik kommune: Den generelle skattesatsen settes til 5,25 ‰. 
Skattesats for bustad/fritidsbolig settes til 5 ‰. Skattesats for særskilt 
skattegrunnlag settes til 4 ‰. 

5. Det fastsettes ikke bunnfradrag for bustad/fritidsbolig. 

6. Eiendomsskatten betales i fire terminer (esktl. § 25). 

c. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020. 

d. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til bevilgningsoversikt drift. 

e. Fordeling av netto rammer vedtas i henhold til sum fordelt til drift fra 

bevilgningsoversikt drift. 

f. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettreguleringer for å 

fordele reservertbevilgning lønn ut på rammeområdene på bakgrunn av 

lønnsoppgjør. 

Fellespostene gjelder lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift. 

g. Rådmannen gis fullmakt til å regulere inn refusjon sykelønn med motposter for 

2020 og innarbeide dette i obligatoriske budsjettskjemaer. 

h. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til eget vedlegg. 

i. Rådmannen gis fullmakt til å kunne ta opp kassekreditt for driftsåret 2020 på 

inntil 100 millioner kroner. 

 

j. Kommunestyret ber rådmannen om snarest å følge opp AR sitt vedtak i sak 

28/19 om Krisesenteret i Midt-Troms. Kommunestyret har merket seg 

krisesenterets uttrykte behov for økt stillingsressurs for å sikre en forsvarlig 

tjeneste. Dette må følges opp i forhold til de enkelte kommunestyrene som bidrar 

i ordninga. 

Investering: 

k. Investeringsrammen for 2020 vedtas i henhold til bevilgningsoversikt 

investering. 

l. Finansiering av investeringsprosjektene vedtas i henhold til bevilgningsoversikt 

investering for budsjett 2020 og økonomiplan 2020–2023. 

m. Ingen investeringer skal iverksettes før lånetilsagn, eventuelle tilsagn om 

investeringstilskudd og eventuelle betingede kontrakter foreligger. 



n. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til videre utlån – startlån – med 30 mill. 

kroner i 2020. 

o. Lånerammen for ordinære investeringer inklusive VAR settes i henhold til 
bevilgningsoversikt investering for 2020 med kr 334 938 000. Dette fordeles mellom 
opptak av nye lån på kr 319 938 000 og bruk av ubrukte lånemidler på kr 
15 000 000. 
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