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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
40/22 Frøya eldre- og brukerråd 03.11.2022 
 
FEB - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd gir følgende innspill til formannskapets behandling av budsjett 2023 og økonomiplan 
2023-2026 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg ikke vedlagt, les i link: 

Digitale utgaven av budsjettet finner dere på kommunens hjemmeside under fanen POLITIKK (og på 
iPad) DOKUMENTER FOR POLITIKERE og flisa BUDSJETT 2023 (Framsikt). 

Følgende vedlegg ligger inne i linken under fanen BUDSJETTVEDTAK: 

• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – drift (1A) §5-4 i KL)) 
• Budsjettskjema: Sum bevilgning drift, netto (1B) § 5-4 i KL)) 
• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2A) § 5-5 i KL)) 
• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2B) § 5-5 i KL)) 
• Økonomisk oversikt drift 
• Økonomisk oversikt investering 

 
Saksopplysninger:   
 

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert 
driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i 
handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene. 

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med 
handlingsprogram 2023 – 2026. 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings og 
finansieringsplan for 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere 
lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også 
refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 

4. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 
slik det fremgår av vedlagte gebyrliste. 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg 
der det er nødvendig. 

6. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.  
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7. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med handlingsprogram 
til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 

8. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på 
ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden. 

9. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig 
behandling i kommunestyret. 

10. Investeringsbudsjettet. 
• Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2023 – 2026: 
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Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026 
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Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er 
med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan. 

 

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 63,33 mill kr til finansiering av investeringer innenfor 
selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 93,33 mill kr, jf. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 29,595 mill kr 
finansieres med egne midler (disp. fond).  Mva kompensasjon utgjør 5,519 mill kr – ref tabell 
4.  
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Tabell 4: oversikt over investeringer og finansiering 

 

 

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ 
benyttes for skatteåret 2023: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt anlegg i sjø. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13). 

13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2023 til 469 mill kr i 
henhold til KS sin prognosemodell.  
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14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B 
Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 
til 2023, ref tabell 5 

 
 

Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4) 
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Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4) 

 

 

Tabell 5: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 - 2023  

 
 

Kommuneloven (KL) sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første pr i planperioden. 
Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år. 

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt til 
politikerne. Kommunedirektøren legger fram Handlingsplan 2023 – 2026 med budsjett og 
økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT. 
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Kommunes inntekter og utgifter 

Budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 bygger på de forutsetningene som ligger i vedtatt 
økonomiplan for 2022 – 2025. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen 
av budsjett for 2022 og har effekter for 2023 – 2026 er innarbeidet i dette forslaget. 

Frie inntekter 

Budsjettet for 2023 har en netto driftsramme, bevilgning drift, skjema 1 B 399,8 mill kr i tillegg er 
havbruksfondet, estimert på totalt 35,3 mill kr lagt inn. For 2023 avsettes til fond 13,3 mill kr og 
representerer et netto driftsresultat på 2 %. For økonomiperioden avsettes totalt 285 mill kr til 
ubundne fond.   

For Frøya kommune er det estimert befolkningsvekt for 2023 på 1,3 prosent.  I prognosen fra SSB, er 
det for økonomiplanperioden estimert et folketall i 2026 på 5936.  

Handlingsregler 

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 er lagt til grunn i økonomiforvaltningen: 

• Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 2 %.  
• Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 % 
• Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 % 
• Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 % 
• Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 %  
 

Driftsresultat 

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser en regnskapsmessig brutto driftsresultat på - 
98, 8 mill kr mill kr. og et netto driftsresultat på – 13,3 mill kr og tilsvarer 2 %. 

Lønn 

Lønnsoppgjøret for 2023, sentralt og lokalt, er det lagt inn i budsjettet en lønns-pott/reserve på 13,3 
mill kr.  

Pensjonspremie  

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2023 settes for KLP til 14,78 % for 
sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er eksklusiv. 

Startlån 

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.  

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2023.  
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Låneopptak og renteforutsetninger 

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på 
ca. kr. 435,6 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 424,6 mill kr millioner tilknyttet 
kommunens gjeld i økonomiplanperioden for økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. 
tertial 2022 er på 1457,1 mill kr der 473,3 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og 
videreutlån). 

Gjeldsbelastningen fratrukket (startlån, selvkost og videreutlån) er for samme periode 983,7 mill kr 

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 0,9 prosent, men kommunene har mottatt 
melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. Gjennomsnittlig 
lånerente innarbeidet i budsjettet for 2023 er på 1,5429%. Forventet rentebane ved 
økonomiplanperiodens slutt er estimert til intervallet 2,03 – 2,29 %. 

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt 
renteutgifter til nye låneopptak. For 2023 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 74,39 mill 
kr, inkl ekstrainnbetaling på 30 mill kr og en rentekostnad på 56,6 mill kr. Totalt 130,99 mill kr.  

Kapitalfond 

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet 

investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2023 og i økonomiplanperioden 2023 – 2026 med 5 

mill kr i årlig avkastning. 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 22/2028    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Frøya eldre- og brukerråd 
 
FEB - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya eldre- og brukerråd gir følgende innspill til formannskapets behandling av budsjett 
2023 og økonomiplan 2023-2026 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg ikke vedlagt, les i link: 

Digitale utgaven av budsjettet finner dere på kommunens hjemmeside under fanen POLITIKK (og på 
iPad) DOKUMENTER FOR POLITIKERE og flisa BUDSJETT 2023 (Framsikt). 

Følgende vedlegg ligger inne i linken under fanen BUDSJETTVEDTAK: 

• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – drift (1A) §5-4 i KL)) 
• Budsjettskjema: Sum bevilgning drift, netto (1B) § 5-4 i KL)) 
• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2A) § 5-5 i KL)) 
• Budsjettskjema: Bevilgningsoversikt – investeringer (2B) § 5-5 i KL)) 
• Økonomisk oversikt drift 
• Økonomisk oversikt investering 

 
Saksopplysninger:   
 

1. Formannskapets forslag til budsjett for 2023 vedtas slik det fremgår av spesifisert 
driftsbudsjett og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i 
handlingsplanen vedtas som budsjett for 2023 for alle rammeområdene. 

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med 
handlingsprogram 2023 – 2026. 

3. Kommunestyret vedtar å ta opp lån i samsvar med formannskapets forslag til investerings 
og finansieringsplan for 2023. Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere 
lånetidspunkt og lånevilkår og til å inngå nødvendige låneavtaler. Fullmakten gjelder også 
refinansiering av lån innenfor tidligere vedtatt nedbetalingstid. 

4. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til betalingssatser og gebyrer for 2023 
slik det fremgår av vedlagte gebyrliste. 



5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta tekniske opprettinger av budsjett med vedlegg 
der det er nødvendig. 

6. Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.  
7. Kommunedirektøren pålegges å oversende budsjett- og økonomiplan med 

handlingsprogram til Statsforvalteren med tilhørende pålagte vedlegg, innen tidsfristen. 
8. Kommunedirektøren vil vurdere forløpende effektiviseringstiltak, med fokus på 

ressursstyring og kostnadskontroll i hele handlingsplanperioden. 
9. Formannskapet legger budsjett- og økonomiplan 2023 – 2026 ut på høring før endelig 

behandling i kommunestyret. 
10. Investeringsbudsjettet. 

• Investeringsbudsjettet for økonomiplan 2023 – 2026: 
 



 

Tabell 1: Oppsummert oversikt over investeringer i budsjettperioden 2023 – 2026 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2: Detaljert oppsummering av SELVKOSTOMRÅDET med nye og ønskede prosjekter som er 
med i økonomiplan 2023 – 2026, samt tidligere vedtatt prosjekter med bevilgning i økonomiplan. 

 

11. Frøya kommune tar opp lån inntil 63,33 mill kr til finansiering av investeringer innenfor 
selvkostområdet, ref tabell 2, og 30 mill kr i forhold til startlån. Totalt inntil 93,33 mill kr, jf. 
Kommunelovens §14-15 første ledd. Andre investeringer, ref tabell 1, med 29,595 mill kr 
finansieres med egne midler (disp. fond).  Mva kompensasjon utgjør 5,519 mill kr – ref 
tabell 4.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 4: oversikt over investeringer og finansiering 

 

 

12. Skattevedtak I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende 
utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2023: d) «berre på næringseiendom, kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum», samt 
anlegg i sjø. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille (esktl. § 13). 

13. Skatteinngang fastsettes til høyeste sats. Skatteinngangen fastsettes for 2023 til 469 mill kr i 
henhold til KS sin prognosemodell.  

 



 

14. Rammebudsjett for 2023 – 2026: Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4), Skjema 1B 
Bevillinger drift, netto (§5-4), samt endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 
2022 til 2023, ref tabell 5 

 
 

Skjema 1 A Bevilgningsoversikt – drift (§ 5-4) 

 

 

 

 

 



Skjema 1B Bevillinger drift, netto (§5-4) 

 

 

Tabell 5: Endringer i driftsrammene for tjenesteområdene fra 2022 - 2023  

 
 

Kommuneloven (KL) sier at alle kommuner skal utarbeide en fireårlig økonomiplan som skal gi en 
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i 
planperioden. Økonomiplanen skal rulleres hvert år og er bindende for første pr i planperioden. 
Første året i økonomiplanen er da budsjett for kommende år. 

Kommunedirektøren har i de tidligere år samlet budsjett og verbal del i et dokument som er sendt 
til politikerne. Kommunedirektøren legger fram Handlingsplan 2023 – 2026 med budsjett og 
økonomiplan digitalt gjennom FRAMSIKT. 



 

Kommunes inntekter og utgifter 

Budsjett for 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 bygger på de forutsetningene som ligger i vedtatt 
økonomiplan for 2022 – 2025. De politiske vedtakene som ble gjort i forbindelse med behandlingen 
av budsjett for 2022 og har effekter for 2023 – 2026 er innarbeidet i dette forslaget. 

Frie inntekter 

Budsjettet for 2023 har en netto driftsramme, bevilgning drift, skjema 1 B 399,8 mill kr i tillegg er 
havbruksfondet, estimert på totalt 35,3 mill kr lagt inn. For 2023 avsettes til fond 13,3 mill kr og 
representerer et netto driftsresultat på 2 %. For økonomiperioden avsettes totalt 285 mill kr til 
ubundne fond.   

For Frøya kommune er det estimert befolkningsvekt for 2023 på 1,3 prosent.  I prognosen fra SSB, 
er det for økonomiplanperioden estimert et folketall i 2026 på 5936.  

Handlingsregler 

Vedtatt handlingsregler, ref KST-sak 153/21 er lagt til grunn i økonomiforvaltningen: 

• Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter på 2 %.  
• Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 10 % 
• Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter < 90 % 
• Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 % 
• Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 %  
 

Driftsresultat 

Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 viser en regnskapsmessig brutto driftsresultat på - 
98, 8 mill kr mill kr. og et netto driftsresultat på – 13,3 mill kr og tilsvarer 2 %. 

Lønn 

Lønnsoppgjøret for 2023, sentralt og lokalt, er det lagt inn i budsjettet en lønns-pott/reserve på 13,3 
mill kr.  

Pensjonspremie  

Pensjonspremien i % av pensjonsgrunnlaget i budsjett for 2023 settes for KLP til 14,78 % for 
sykepleiere i KLP, 17,14 % for SPK til 10,23 %. Arbeidstaker andel på 2 prosent er eksklusiv. 

Startlån 

Kommunestyret vedtar å låne 30 millioner kroner i startlånmidler til videre utlån i 2023.  

Reserverte tilleggsbevilgninger 

Det er avsatt kr. 400 000 i reserverte tilleggsbevilgninger for 2023.  

 

 

 



Låneopptak og renteforutsetninger 

Investering som legges til grunn i budsjettforslaget vil medføre et samlet låneopptak over fire år på 
ca. kr. 435,6 mill kr. Det budsjetteres med renter og avdrag på 424,6 mill kr millioner tilknyttet 
kommunens gjeld i økonomiplanperioden for økonomiplanperioden. Total gjeldsbelastning pr 3. 
tertial 2022 er på 1457,1 mill kr der 473,3 mill kr er selvfinansierende lån (startlån, selvkost og 
videreutlån). 

Gjeldsbelastningen fratrukket (startlån, selvkost og videreutlån) er for samme periode 983,7 mill kr 

Dagens lånerenter i kommunalbanken og KLP er ca. 0,9 prosent, men kommunene har mottatt 
melding om renteøkning på 0,4 prosent til 1,3 og effektiveste på 1,4 prosent. Gjennomsnittlig 
lånerente innarbeidet i budsjettet for 2023 er på 1,5429%. Forventet rentebane ved 
økonomiplanperiodens slutt er estimert til intervallet 2,03 – 2,29 %. 

Kommunedirektøren budsjetterer rentekostnadene hvert år ut i fra kjente rentekostnader, samt 
renteutgifter til nye låneopptak. For 2023 er avdrag og rentekostnaden satt til henholdsvis 74,39 
mill kr, inkl ekstrainnbetaling på 30 mill kr og en rentekostnad på 56,6 mill kr. Totalt 130,99 mill kr.  

Kapitalfond 

Frøya kommune solgte sine B-aksjer i Trønder Energi i 2004 og 90 millioner kr ble i sin helhet 

investert i verdipapirer. Det budsjetteres i 2023 og i økonomiplanperioden 2023 – 2026 med 5 

mill kr i årlig avkastning. 
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