PS 39/11 Budsjett 2012 - Økonomiplan 2013 - 2015
Behandling i Formannskapet - 01.12.2011:
Formannskapet fremmet følgende forslag til vedtak
Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr. 100.000,- i 2012 og 2013. i 2012 gjennomføres det en
mulighetsanalyse for Motorsportsklubb – helårs motorsportssenter og at en ser på utviklingen i
et helhetlig perspektiv.
Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr. 100.000 i 2012 og 2013.
Rammene til Ungdomsklubben økes med kr. 50.000,- i året i økonomiperioden. Midlene skal
brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av midlene,
planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i dette arbeidet.
Til punkt 5.
Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen et
handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og gjør at
kommunen slipper kutt i sine tjenester.
Vedtak / Innstilling i Formannskapet - 01.12.2011:
1. Forslag til økonomiplan for Rollag kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes.
2. Forslag til budsjettrammer for drift og investeringer i 2012 for Rollag kommune
godkjennes.
3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2012 godkjennes.
4. Skatt på formue og inntekt for år 2012 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder.
5. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 skriver Rollag kommune ut eiendomsskatt
i hele kommunen i 2011.
Den generelle eiendomsskattesatsen fastsettes til 7 promille. I henhold til
eiendomsskatteloven § 12, fastsettes skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 2,5
promille.
Eiendomsskatten skal betales i to terminer; 1. april og 1. oktober i skatteåret.
Formannskapet opprettholder eiendomsskatten på dagens nivå fordi den gir kommunen
et handlingsrom som stimulerer til omstilling og nyskapning for kommunens beboere og
gjør at kommunen slipper kutt i sine tjenester.
6. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de
prosjekter som er finansiert.

7. Det foretas låneopptak på 4.500.000 kroner til investeringer i 2012. Lånet avdragstid
settes til 20 år.
8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes til kr. 625.000 kroner pr år. Godtgjøring til
hovedutvalgsledere fastsettes til 10 % av kr. 492.000 kroner pr år.
9. Til utviklingstiltak for ungdom avsettes kr. 100.000,- i 2012 og 2013. i 2012 gjennomføres
det en mulighetsanalyse for Motorsportsklubb – helårs motorsportssenter og at en ser på
utviklingen i et helhetlig perspektiv.
10. Nyanlegg kommunale veier reduseres med kr. 100.000 i 2012 og 2013.
11. Rammene til Ungdomsklubben økes med kr. 50.000,- i året i økonomiperioden. Midlene
skal brukes til opprustning og utvikling av klubben. Det ønskes en plan for bruken av
midlene, planen legges fram for Folk. Det oppfordres til samarbeid med Ungdomsrådet i
dette arbeidet.

