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BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 - 2026  
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Med hjemmel i kommunelovens §§ 14-4 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 
2023 og økonomiplan 2023-2026 med netto driftsrammer fordelt på de enkelte 
rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. 
Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden 2023-2026 – i 
henhold til bevillingsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriftens § 5-4 
første og andre ledd. 
 

2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav C i rådmannens forslag til vedtak. 
 

3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i 
samsvar med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (Vedlegg 1 - Priser for 
kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B, 1C og vedlegg 2). 
 

4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 
 

5. Investeringsbudsjettet for 2023 og 2023-2026 (inkl. finansiering), vedtas slik det 
fremgår av budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Økonomiplanen vedtas per 
prosjekt og totalt for perioden 2023 – 2026 i henhold til bevilgningsoversikt 
investering etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-5 første og andre ledd – 
totalt kr 82 962 000 i 2023. 
 

6. Det godkjennes låneopptak på kr 71 874 000 til finansiering av investeringer og 
startlån i 2023. 
 

7. Punktene A – F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. 
 
 
 



A. RAMMEOMRÅDER 
Budsjettet for 2023 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: 
 

• Kommunedirektørens team og staber 
• Oppvekst og kultur 

• Helse og mestring 
• Areal og Infrastruktur 
• Rakkestad Kirkelig fellesråd 
• Næringstiltak og fellesutgifter/inntekter 

 
Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under 
obligatoriske oversikter. 

 
 
B. SKATTØRE 
Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2023 beregnes i 
henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. 

 
 

C. FULLMAKTER  
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde.  
 
2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene.  
 
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom 

rammeområdene.  
 
4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom 

rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). 
 
 

D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER 

a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1 300,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) 

b) Representantstøtten fastsettes til kr 2 761,- per kommunestyrerepresentant.  

c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i 
statsbudsjettet. 
 
 

E. EIENDOMSSKATT 
Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 - bokstav 
a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2023.  
 
Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2023 til: 4,00 
promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for 
andre eiendommer av gjeldende takstverdier (esktl. § 13).  
 
Eiendomsskatten betales månedlig eller i fire terminer (esktl. § 25).  
 
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1). 



F. LÅN 
Rakkestad kommune tar opp lån på kr 51 874 000,- til investeringer pluss kr 20 000 
000,- til startlån i 2023. 
 
Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens § 14-18;  
 
Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens 
avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og 
størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen 
etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi 
ved inngangen av regnskapsåret.  
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor 
de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. 

 
 
 
 
Vedlegg 
1. Forslag til Budsjett 2023 og Økonomiplan 2023-2026. 
 
 
Bakgrunn 
Behandlingsmåten for økonomiplan og årsbudsjett går frem av kommunelovens § 14-3.  
 
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal 
vedtas før årsskiftet. Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 
strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp. Økonomiplanen og 
årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og 
premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise 
utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige 
forpliktelser.  
 
Formannskapet innstiller til vedtak om økonomiplanen og årsbudsjettet. Kontrollutvalget 
skal uttale seg til kommunestyret.  
 
Innstilling til økonomiplanen og årsbudsjettet, med alle forslag til vedtak som foreligger, 
skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.  
 
Velferdsutvalget, Teknikkutvalget, bruker- og interesseråd, Arbeidsmiljøutvalget og 
Administrasjonsutvalget skal uttale seg til budsjett- og økonomiplanfremlegget, før 
formannskapet gir sin innstilling til kommunestyret. 
 
 


