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Bakgrunn 
Kommunestyret skal hvert år vedta årsbudsjett for kommende kalenderår, og økonomiplan som skal 
omfatte minst de fire neste budsjettår ihht. Kommunelovens § 14-3, 14-4 og 14-5. I økonomiplanen 
skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter som er ført opp. Årsbudsjettet er en 
bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, og skal være realistisk, 
jfr. Kommuneloven §14-4. 
 

Utredning: 
Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens handlingsdel ble påbegynt i april 2022, og ledet 
fram til en budsjettkonferanse i kommunestyret 09.06.22. Kommunedirektøren redegjorde der for de 
utfordringer kommunen står overfor i budsjettprosessen, og viste til utfordring for inneværende års 
budsjett samt forhold på inntektssiden som i stort ligger til grunn for dette. Spesielt er dette knyttet til 
de demografiendringer.  
 
Statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem 06.10.22, og det ble redegjort for i formannskapets møte 
11.10.22. Det viktigste momentet å dra frem er at kommunens folketall har økt betraktelig per 
01.07.22, som gjør at rammeoverføringene i 2023 blir unormalt høye. Dette er fordi det er to 
akuttinnkvarteringer for ukrainske flyktninger plassert i Målselv kommune, og samtlige beboere er 
registrerte som innbyggere i kommunen. Når disse får permanent bostedskommune vil folketallet gå 
ned igjen, og inntektene vil reduseres tilsvarende.  
 
I formannskapets møte 11.10.22 ble det i all hovedsak gjort rede for statsbudsjett, svar på politiske 
bestillinger samt en gjennomgang av investeringsplan og fremtidige finansutgifter. I møtet 25.10.22 



ble driftsbudsjettet med tilhørende rammer gjennomgått, og spesielt de konsekvenser strategisk 
investeringsplan vil ha for driftsbudsjettet.   
Inneværende økonomiplan 2022-2025 ble lagt fram i balanse med noe årlig avsetning til 
disposisjonsfondet. I forutsetningene lå blant annet effekter av små og større tiltak knyttet til 
helseutredningen, i tillegg til en vurdering av kommunens brøyteavtaler. Sistnevnte har det ikke vært 
kapasitet til å igangsette, men vil gjennomføres når nøkkelpersonell er på plass. Omstillingsbehovet 
er fremdeles til stede, og tiltakene blir mer inngripende med større konsekvenser enn ved tidligere 
omstillingsprosesser. Organisasjonen er per nå rigget til den faktiske driften, så eventuelle kutt vil 
medføre tap av kvalitet i tjenestene. I kommende økonomiplanperiode er 2023 og 2024 
gjennomførbare år økonomisk sett, mens 2025 og 2026 gir større utfordringer og behov for å bruke 
disposisjonsfondet inn i drifta. 
 
I henhold til strategisk investeringsplan er akkurat denne økonomiplanperioden utfordrende, da det er 
flere investeringer som skal gjennomføres, samtidig som man venter på inntekter fra den delen som 
vil være selvfinansierende på sikt. Med økte priser og en rente som har hatt en stor økning bare det 
siste halvåret finner ikke kommunedirektøren det forsvarlig å legge noe ytterligere inn i planen, men 
heller et behov for å redusere den. 
 
Til tross for en stram økonomiplan er det viktige grep som gjøres for å sikre utvikling i kommunen. 
Her nevnes blant annet investering i næringseiendom for å kunne ha et grep om den fremtidige 
næringsutviklingen i byen Bardufoss.  
 
Samtidig som behovet er der for å kunne ha en solid buffer ser kommunedirektøren også behovet for 
å gjøre grep knyttet til kommunens sak- og arkivsystem. Målselv har vært med på en innovativ 
anskaffelse knyttet til dette, hvor det er antatt leverandør og vi har mulighet til å løse ut en opsjon. 
Innføringskostnader knyttet til dette beløper seg til ca 2 mill. kr, og må eventuelt hentes fra 
disposisjonsfondet. Dette vil være et tiltak for å forenkle både administrativ og politisk 
saksbehandling, samt forbedre kontaktflaten mot kommunens innbyggere.  
 

Vurdering: 
Omstillingsbehovet i planperioden fremstår som betydelig, og evt. ytterligere innsparingstiltak ut 
over det som er lagt frem vil gi negative effekter på tjenestekvaliteten. Kommunedirektøren anser det 
ikke hensiktsmessig å foreslå ytterligere rammenedtrekk eller konkrete tiltak innenfor de store 
rammeområdene på dette tidspunkt. Men det er behov for å analysere demografiutviklingen i årene 
fremover, og å ta ut de videre positive effektene som ligger i utredningene som er gjennomført. 
Kommunedirektør har over tid vært tydelig på behovet for å følge vedtatt omstillingsprogram fordi 
dette er forutsigbart både for kommunestyret, ledelse, ansatte og innbyggere. 
  
Med de endringene i folketall per 01.07.22 og forventningene om like stor nedgang i ettertid, samt de 
utfordringene med finans og demografisammensetning som møter kommunen i årene fremover, er 
det særdeles viktig at ikke Målselv kommunes driftsnivå økes. De økte inntektene i 2023 anbefales 
avsatt på disposisjonsfond for å kunne avbøte noe på finans- og demografiutgifter i 
økonomiplanperioden. Med driftsnivå menes også at investeringsplanen økes, da renter og avdrag 
belaster kommunens driftsregnskap krone for krone.  
 

Under henvisning til ovenstående vil kommunedirektøren anbefale at formannskapet legger 
saken fram for kommunestyret med slik 

innstilling: 
 



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 127.400.000 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. 
 
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 

 
 
 
 
 
Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2023-2026 
 
Behandling i Formannskapet – 22.11.2022:  
 
Målselv Arbeiderparti v/ Arild Braathen og Henrik Stangnes fremmet følgende forslag: 

1. Budsjett for PRO tjenesten økes med 4 millioner for å øke grunnbemanningen.  
Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe videre med å se på muligheten for å øke 
grunnbemanningen gjennom redusert vikarbruk. 

 
 



 
Martin Nymo (H) fremmet følgende forslag: 
All utleie av kommunal eiendom til frivillige organisasjoner skal være gratis.  Forutsetningen er at 
utstyr ikke ødelegges og at en rydder og vasker grovt etter seg.  Organisasjonene kan bli pålagt å 
betale for vask til kommunen. 
 
Senterpartiet v/Bengt- Magne Luneng og Høyre v/ Martin Nymo fremmet følgende forslag: 
Strategisk investeringsplan justeres med følgende: 

1. Kostnadsramme Bardufosshallen oppjusteres til totalt 134,0 mill. 
2. Gimlehallen – tilbygg tas inn med en total kostnadsramme på 39 mill. med byggestart i 2023, 

hvorav 10 mill. settes av i 2023. 
3. Barnehage Bardufoss nedjusteres til totalt 0 mill. 
4. Kommunedirektøren bes utrede et interkommunalt samarbeid om psykologtjenesten. 

 
Målselv Arbeiderparti v/ Henrik Stangnes og Målselv Venstre v/ Roar Sollied fremmet følgende 
forslag: 
Utbygging av tilbygg til Gimlehallen legges inn i år 2024 i investeringsplanen med 30 millioner. 
 
Bengt-Magne Luneng (Sp) fremmet følgende forslag: 
Endring pkt. 4: 
Det tas opp lån med inntil 137.400.000, - i 2023. 
 
 
 
 
Avstemmingen gikk som følger: 
 
Målselv Arbeiderparti v/ Arild Braathen og Henrik Stangnes fremmet følgende forslag: 

1. Budsjett for PRO tjenesten økes med 4 millioner for å øke grunnbemanningen.  
Kommunestyret ber kommunedirektøren jobbe videre med å se på muligheten for å øke 
grunnbemanningen gjennom redusert vikarbruk. 

Falt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Martin Nymo (H) fremmet følgende forslag: 
All utleie av kommunal eiendom til frivillige organisasjoner skal være gratis.  Forutsetningen er at 
utstyr ikke ødelegges og at en rydder og vasker grovt etter seg.  Organisasjonene kan bli pålagt å 
betale for vask til kommunen. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 



Bengt- Magne Luneng (Sp) fremmet følgende forslag: 
Strategisk investeringsplan justeres med følgende: 

1. Kostnadsramme Bardufosshallen oppjusteres til totalt 134,0 mill. 
Enstemmig vedtatt. 

2. Gimlehallen – tilbygg tas inn med en total kostnadsramme på 39 mill. med byggestart i 2023, 
hvorav 10 mill. settes av i 2023. 
 
Ble stemt mot forslag fra Målselv Arbeiderparti og Målselv Venstre:  
Utbygging av tilbygg til Gimlehallen legges inn i år 2024 i investeringsplanen med 30 
millioner. 
 
Forslag fra Senterpartiet og Høyre ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 

3. Barnehage Bardufoss nedjusteres til totalt 0 mill. 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 

4. Kommunedirektøren bes utrede et interkommunalt samarbeid om psykologtjenesten. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Bengt-Magne Luneng (Sp) fremmet følgende forslag: 
Endring pkt. 4: 
Det tas opp lån med inntil 137.400.000, - i 2023. 
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Vedtak i  Formannskapet  – 22.11.2022  
 
 

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. 
 
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. All utleie av kommunal eiendom til frivillige organisasjoner skal være gratis.  Forutsetningen 

er at utstyr ikke ødelegges og at en rydder og vasker grovt etter seg.  Organisasjonene kan bli 
pålagt å betale for vask til kommunen. 
 

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

8. Gimlehallen – tilbygg tas inn med en total kostnadsramme på 39 mill. med byggestart i 2023, 
hvorav 10 mill. settes av i 2023. 
 

9. Barnehage Bardufoss nedjusteres til totalt 0 mill. 
 

10. Kommunedirektøren bes utrede et interkommunalt samarbeid om psykologtjenesten. 

 
Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2023-2026 
 
Behandling i Kommunestyret – 08.12.2022:  
 
 
Venstre v/ Roar Sollied fremmet følgende forslag: 
 
Forslag endring investeringsplan ift FORMANNSKAPETS flertallsforslag 

formål 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ba-hallen             
Gimlehallen   10 29       
Barnehage       29 31   



Næringsareal -10 -10   0,5 0,75 1 
Endring  -10 0 29 29,5 31,75 1 

  

       Bardufosshallen settes til 134 mill med basishall. Uteområder holdes utenfor i budsjettet nå, og 
man går videre med skissen per des 2022. 
       Gimlehallen kan realiseres i første ubundne år 2024 -2025, under forutsetning av forpliktende 
bruksavtale med Forsvaret.  
       Barnehage Bardufoss starter opp som planlagt, men investeringen strekkes over 2 år. 
       Næringsareal strykes. Kan anskaffes av aktuell kjøper. (Ev salg faller dermed bort fra 
økonomiplanen fra 2026 osv.) 

 
 
 
 
Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng og Høyre v/ Martin Nymo fremmet følgende forslag: 

 Erstatte punkt 6: Kommunedirektøren bes utrede gratis leie av alle kommunale bygg for 
frivillige organisasjoner. 

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

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

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

 Nytt punkt 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. 

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

 Nytt punkt 15: Kommunedirektøren bes utrede møteplass til eldre, med oppstart utredning 
01.08.23. 

 Nytt punkt 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). 

 Nytt punkt 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. 

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

 Nytt punkt 19: Kommunaldirektøren bes se på muligheten for ekstern finansiering for 
reetablering av Høgtun bibliotek med bakgrunn i den store samling av håndverkslitteratur + 
nytt fokus på samisk litteratur. 

 
 
 



 
 
Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet fremmet følgende 
forslag:  
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. 
 
Høyre v/ Martin Nymo og Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng: 
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. 
 
Rødt v/ William Macqueen Moe fremmet følgende forslag: 
Rødt ber om at et enstemmig kommunestyre vedtar følgende: 
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,-) a 1500 pr. barn jula 2022. 
 
Høyre v/ Martin Nymo og Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng fremmet følgende forslag: 
 

1. Målselv kommune går til anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem med kostnad kr. 2.mill. 
2. Målselv kommune går til anskaffelse av nytt budsjettverktøy med kostnad kr. 350 000,-. 
3. Målselv kommune bestiller planarbeid for inntil kr. 1 mill. hos det interkommunale 

plankontoret i henhold til kommunedirektørens prioriteringer. 
4. Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Avstemmingen gikk som følger: 
1. 
Venstre v/ Roar Sollied fremmet følgende forslag: 
 
Forslag endring investeringsplan ift FORMANNSKAPETS flertallsforslag 

formål 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Ba-hallen             
Gimlehallen   10 29       
Barnehage       29 31   
Næringsareal -10 -10   0,5 0,75 1 
Endring  -10 0 29 29,5 31,75 1 

  

       Bardufosshallen settes til 134 mill med basishall. Uteområder holdes utenfor i budsjettet nå, og 
man går videre med skissen per des 2022. 
       Gimlehallen kan realiseres i første ubundne år 2024 -2025, under forutsetning av forpliktende 
bruksavtale med Forsvaret.  
       Barnehage Bardufoss starter opp som planlagt, men investeringen strekkes over 2 år. 
       Næringsareal strykes. Kan anskaffes av aktuell kjøper. (Ev salg faller dermed bort fra 
økonomiplanen fra 2026 osv.) 

 

Falt med 22 mot 1 stemme. 

 
2. 
Formannskapets innstilling: 

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 

Pkt. 1–5 – Enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 
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. All utleie av kommunal eiendom til frivillige organisasjoner skal være gratis.  Forutsetningen 
er at utstyr ikke ødelegges og at en rydder og vasker grovt etter seg.  Organisasjonene kan bli 
pålagt å betale for vask til kommunen. 

Ble stemt mot forslag fra Senterpartiet og Høyre: 
Erstatte punkt 6:  
Kommunedirektøren bes utrede gratis leie av alle kommunale bygg for frivillige 
organisasjoner. 
Senterpartiet og Høyres forslag ble vedtatt med 19 mot 4 stemmer. 

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

Enstemmig vedtatt. 
 

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

Redaksjonell endring fra 39 mill. til 43.5 mill. Vedtatt med 22 mot 1 stemme. 
 

9. Barnehage Bardufoss nedjusteres til totalt 0 mill. 
Ble stemt mot forslag fra Senterpartiet og Høyre: 
Erstatte punkt 9:  
Ny barnehage på Bardufoss er en del av investeringsplanen og det settes av kr. 60 mill. i 2027 
til formålet. 
Senterpartiet og Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.. 
 

10. Kommunedirektøren bes utrede et interkommunalt samarbeid om psykologtjenesten. 
Enstemmig vedtatt. 



 
 
3.  
Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng og Høyre v/ Martin Nymo fremmet følgende forslag: 

 

 Nytt punkt 11: Næringsfondet tilføres kr. 500.000,-. Midlene hentes fra disp.fondet. 
Vedtatt med 12 mot 11 stemmer. 
 

 Nytt punkt 12: Det settes av kr. 1 mill. til sommervedlikehold vei.  Midlene hentes fra 
disp.fondet. 
Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
 

 Nytt punkt 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. 
Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
 

 Nytt punkt 14: Kommunedirektøren bes utrede gratis sanitetsprodukter til ungdom, med 
oppstart utredning 01.04.23. 
Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 Nytt punkt 15: Kommunedirektøren bes utrede møteplass til eldre, med oppstart utredning 
01.08.23. 
Vedtatt med 15 mot 8 stemmer. 
 

 Nytt punkt 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). 
Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 Nytt punkt 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. 
Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
 

 Nytt punkt 18: Kommunedirektøren bes søke eksterne finansiering med formål om å følge 
opp målene i plan for Bærekraftig besøksforvaltning. Digitale 360 skilt skal prioriteres. 
Vedtatt med 15 mot 8 stemmer. 

 



 Nytt punkt 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. 
Vedtatt med 22 mot 1 stemme. 

 
 
4.  
Senterpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Fremskrittspartiet fremmet følgende 
forslag:  
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. 
Enstemmig vedtatt. 
 
5. 
Høyre v/ Martin Nymo og Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng: 
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. 
Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
 
6. 
Rødt v/ William Macqueen Moe fremmet følgende forslag: 
Rødt ber om at et enstemmig kommunestyre vedtar følgende: 
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. 
Vedtatt med 17 mot 6 stemmer. 
 
 
 
7. 
Høyre v/ Martin Nymo og Senterpartiet v/ Bengt-Magne Luneng fremmet følgende forslag: 
 

1. Målselv kommune går til anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem med kostnad  
kr. 2 mill. 

Enstemmig vedtatt. 



2. Målselv kommune går til anskaffelse av nytt budsjettverktøy med kostnad kr. 350 000,-. 
Enstemmig vedtatt. 

3. Målselv kommune bestiller planarbeid for inntil kr. 1 mill. hos det interkommunale 
plankontoret i henhold til kommunedirektørens prioriteringer. 
Enstemmig vedtatt. 

4. Midlene hentes fra disposisjonsfondet. 
Enstemmig vedtatt. 

 
8. 
Det ble videre stemt over hele budsjett med de endringer som er tilkommet. 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i  Kommunestyret  – 08.12.2022  
 
 

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. 
 
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. 
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. 
 
 

 


