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Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2011  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak enst.: 
Det framlagte forslag til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar og fastsetter det framlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 
2012 med unntak av punkt 1.3  i vedlegg 1 Gjesvær skole.  Dette dekkes inn med et redusert 
mindreforbruk. 
 
Årsbudsjettet balanserer dermed med et netto driftsresultat på kr 1.077.010,- 
 
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger : 
 
Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen          kr 24 621 518 
Oppvekst og kultur                                                      kr 52 967 957 
Helse og sosial                                                              kr 73 515 121 
Tiltak og næring                                                           kr      400 300 
Tekniske tjenester/ fellestjenester                                kr 26 069 417 
 
I tråd med den framlagte investeringsplan , bevilges kr 3,2 mill til investeringsformål. 
Investeringen forutsettes lånefinansiert 
 
Kommunstyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan 2012-2015 som hvert av årene  
balanserer med netto driftsresultat på henholdsvis kr 4 824 225, kr 1 571 411 og kr 1 445 164. 
Alle partier i formannskapet vil arbeide videre med budsjettet og komme med endringsforslag til 
kommunestyret 13.12.11. 
 
 
 



 

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 

Rådmannens innstilling 
 
Det framlagte forslag til årsbudsjett for 2012 og økonomiplan 2012-2015 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende innstilling til kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar og fastsetter det framlagte forslag til drifts-og investeringsbudsjett for 
2012. 
Årsbudsjettet balanserer med et netto driftsresultat på kr kr 2.080.010,-.  
Kommunestyret vedtar netto rammebevilgninger til drift som følger: 
 
Sentrale styringsorganer. Sentraladministrasjonen               kr 24.621.518 
Oppvekst og kultur                                                                    kr 52.117.957 

Helse og sosial                                                                             kr 73.515.121 

Tiltak og næring                                                                         kr      400.300 

Tekniske tjenester/fellestjenester                                                       kr 25.916.417 

 
I tråd med den framlagte investeringsplan , bevilges kr 3.2 mill til investeringsformål. 
Investeringen forutsettes lånefinansiert.2Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til 
økonomiplan2012-2015 som hvert av årene balanserer med netto driftsresultat på henholdsvis  
kr 9.296.851 mill, kr 11.194.851 mill og kr 13.110.850 mill.  
 
 

 

Saksutredning 
Det vises til vedlagte budsjettdokument : "Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015". 
 
 

Åsleik Rannestad 
Rådmann 
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