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Partsbrev: Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 
2023-2026   

 
Viser til møte i kommunestyret den 08.12.22, der sak 135/2022 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 

1. Vedlagt Handlingsdel med økonomiplan 2023-2026 med tilhørende budsjettskjema 
vedtas. 

2. Strategisk investeringsplan 2023-2031 i pkt. 6.3 vedtas. 
3. Kommunedirektøren kan ved behov inngå avtale om driftskreditt/likviditetslån med inntil 

kr. 30.000.000 i 2023. 
4. Det tas opp ordinære lån med inntil 137.400.000 i 2023 
5. Det tas opp startlån med inntil kr. 18 000 000 i 2023 

For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 
kommunen, jf. Eigedomsskattelova (esktl.) §§ 2 og 3 bokstav a. 
 
For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt 
grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det 
særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 
2018 og 2019 som er forårsaket av nye verdsettelsesregler og at produksjonsutstyr- og 
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra om med 2019 blir ansett 
som næringseiendom. 
 
For skatteåret for 2023 er den alminnelige eiendomsskattetaksten i Målselv kommune fastsatt til 
7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. 
 
Differensiert skattesats for bolig og fritidseiendommer er for skatteåret 2023 fastsatt til 4 
promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. 
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Takstvedtekter for eiendomsskatt i Målselv kommune vedtatt i kommunestyret 20.03.2019 skal 
gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jf. esktl. § 10. 
 
Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd, med forfall 20.mars, 20.juni, 
20.september og 20 desember. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i år 
2017. 
 
Følgende eiendommer er fritatt for eiendomsskatt i 2023: 

 Eiendom til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller 
stat, esktl. § 7a. 

 Bygning som har historisk verdi og er fredet etter lov om kulturminner, esktl. § 7b. 
 Nyoppført bygning som benyttes til husvære – fritak inntil 5 år, esktl. § 7c. 
 Bygning og grunn i visse luter av kommunen, esktl. § 7d 

 
6. Kommunedirektøren bes utrede gratis leie av alle kommunale bygg for frivillige 

organisasjoner. 
 

7. Kostnadsramme Bardufosshallen oppjusteres til total 134,0 mill. 
 

8. Gimlehallen – tilbygg tas inn med en total kostnadsramme på 43,5 mill. med byggestart i 
2023, hvorav 10 mill. settes av i 2023.  
 

9. Ny barnehage på Bardufoss er en del av investeringsplanen og det settes av kr. 60 mill. i 
2027 til formålet. 
 

10. Kommunedirektøren bes utrede et interkommunalt samarbeid om psykologtjenesten. 
 

11. Næringsfondet tilføres kr. 500.000,-. Midlene hentes fra disp.fondet. 
 

12. Det settes av kr. 1 mill. til sommervedlikehold vei.  Midlene hentes fra disp.fondet. 
 

13. Kommunen lyser ut tilvisningsavtaler på inntil 20 boenheter så snart som mulig. Behovet 
forankres i eksisterende boligpolitisk handlingsplan fra 2015.  Kommunedirektøren bes 
samtidig om å starte et arbeide med en ny boligutviklingsplan. 
 

14. Kommunedirektøren bes utrede gratis sanitetsprodukter til ungdom, med oppstart 
utredning 01.04.23. 
 

15. Kommunedirektøren bes utrede møteplass til eldre, med oppstart utredning 01.08.23. 
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16. Fra 01.08.23 startes et arbeid med en byutviklingsplan for Bardufoss. Styringsgruppe skal 
være et utvidet formannskap (partier som ikke er repr., deltar med 1 repr. hver). 
 

17. Kommunedirektøren bes utarbeide en handlingsplan for ivaretakelse av kommunens 
grøntarealer. Det bør ses på muligheter for å organisere et slikt arbeid med hjelp av f.eks. 
skoleelever og frivilligheten.  Det settes av kr. 100.000, - til formålet.  Midlene hentes fra 
disp. fondet. 
 

18. Kommunedirektøren bes søke eksterne finansiering med formål om å følge opp målene i 
plan for Bærekraftig besøksforvaltning. Digitale 360 skilt skal prioriteres. 

 
19. Kommunedirektøren bes se på muligheten for ekstern finansiering av reetablering av 

Høgtun bibliotek med bakgrunn i den store samling av håndverkslitteratur + nytt fokus på 
samisk litteratur. 
 

20. Ber kommunedirektøren utrede muligheten til å bruke møteplass for ungdom til også 
kunne brukes til dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse. 
Kommunedirektøren bes og se på muligheten for å kunne bruke personell både på 
personer med funksjonsnedsettelse og møteplass for ungdom. 
 

21. Kommunedirektøren setter i gang arbeidet med å realisere Arena Utmark i 2023. Det 
presenteres en framdriftsplan så snart som mulig. 
Kommunedirektøren setter i gang med utarbeidelse av ny boligsosial handlingsplan i 
2023. 
 

22. Målselv kommune yter ekstra sosialhjelpstøtte til barnefamilier før sommerferie og jul. 
Ytelsen dekkes av disposisjonsfondet for 2023 og innarbeides i budsjettet påfølgende år. 
Kommunen yter også ekstra tilskudd for jula 2022.  Disse kostnadene dekkes også over 
disposisjonsfondet (inntil 50.000,-) á 1500 pr. barn jula 2022. 
 

23. Målselv kommune går til anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem med kostnad  
kr. 2 mill. 
 
Målselv kommune går til anskaffelse av nytt budsjettverktøy med kostnad kr. 350 000,-. 
 
Målselv kommune bestiller planarbeid for inntil kr. 1 mill. hos det interkommunale 
plankontoret i henhold til kommunedirektørens prioriteringer. 
 
Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
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Etter fullmakt 
 
 
 
Unni Dahl-Thorstensen 
konsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
 
Kopi til: 
Lene Cecilie Lettrem    
Frode   Skuggedal    
Håvard  Johnsen Mellombygdveien 216 9321 Moen 
Elin C. Aas    
Ann-Eva Hanssen    
Morten Tomter    
Bengt-Magne Luneng Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

 


