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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 inkludert hovedoversiktene 

bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering og bevilgning-
investering vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 27.10.21.  

 
2. Steinkjer kommune tar opp 86,95 mill. kroner i lån i 2022 til dekning av investeringer og 50 mill. 

kroner som startlån i Husbanken til videre utlån.  

3. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, 
gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. 
skattelovens § 72, 2. ledd og selskapsskatteloven § 1-2, nest siste punktum.  

 
4. Med virkning fra 01.01.22 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 

2022:  
 

a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon  
Med hjemmel i:  
- Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02  
- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04  

vedtas for 2020:  
- Gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlagte gebyrregulativ datert 20.11.20 
- Gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlagte 

gebyrregulativ datert 20.11.20 
- Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlagte 

gebyrregulativ datert 20.11.20. 
 
b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og  
Hoøya/Paradisbukta  
Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 
parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 
15.11.21.  
 
c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr  
Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2022 i samsvar med vedlagte 
gebyrregulativ datert 15.11.21.  

 
d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte 
gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 15.11.21.  

 
e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv.  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og eierseksjonslovens § 7 vedtas for 2022 i 
tråd med vedlagte gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 
15.11.21.  

 
f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven  
Med hjemmel i matrikkelloven § 32, jfr. forskriftens § 16 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte 
gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 15.11.21.  

 
g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen  



Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 
behandling av landbrukssaker datert 15.11.21. 

 
h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager  
Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2022 
i tråd med vedlagte gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 
15.11.21.  

 
i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning  
Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 
foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 15.11.21.  

 
j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen  
Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 
betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 15.11.21.  

 
k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester  
Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas 
for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21.  

 
l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken  
Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2022 i tråd med vedlagte 
gebyrregulativ datert 15.11.21.   

 
m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og fotballhallen  
Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og 
Guldbergaunet fotballhall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21.  

 
n. Betalingssatser for skjenkebevilling 
Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 
15.11.21.  
 
o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall  
Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 
15.11.21.  

 
p. Betalingssatser for gravesøknader  
Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 
15.11.21.  

 
q. Betalingssatser for vaksinering  
Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 
15.11.21.  

 
r. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter  
Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2022 i tråd med vedlagte 
gebyrregulativ datert 15.11.21.  

 
 s. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift  

Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ 
datert 15.11.21. 
 



t. Betalingssatser for skolemat  
Betalingssatser for skolemat vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 
15.11.21. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg helse og omsorgs behandling av sak 17/2021 i møte den 23.11.2021: 

Behandling  

Lillian Hatling (Sp) fremmet, på vegne av alle, et alternativt forslag til innstillingen  

Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 tas til foreløpig orientering. 

  

Votering: 

forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 tas til foreløpig orientering. 

 

Hovedutvalg oppvekst og kulturs behandling av sak 37/2021 i møte den 23.11.2021: 

Behandling  

Randi Holien Bartnes (SP) fremmet et alternativt forslag: 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 foreløpig til 

orientering. 

Votering: 

Forslaget fra Randi Holien Bartnes (SP) ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 foreløpig til 

orientering. 

 

Hovedutvalg teknisk miljø og naturforvaltnings behandling av sak 82/2021 i møte den 23.11.2021: 



Behandling  

Henry Skevik, SP foreslo følgende: 

Hovedutvalg teknisk miljø og naturforvaltning tar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til 

orientering. 

Votering: 

Det ble stemt alternativt mellom innstillingen og forslaget fra Henry Skevik, SP: 

Forslaget fra Henry Skevik fikk 9 stemmer, SP, AP, MDG og ble vedtatt mot i stemme for innstillingen, 

Rødt. 

 

Vedtak 

Hovedutvalg teknisk miljø og naturforvaltning tar årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 til 

orientering. 

 

Formannskaps behandling av sak 124/2021 i møte den 30.11.2021: 

Behandling  

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble lagt til grunn som innstilling. 

  

Anne Berit Lein /SP) fremmet følgende alternative forslag på vegne av SP, AP, UAVH, SV, V og 

MDG.  

  

Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende: 

  

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 inkludert 

hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering 

og bevilgning-investering vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 

27.10.21, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 – 4 nedenfor. 

  

2. Steinkjer er og skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i og bo i. Steinkjer er 

administrasjonsbyen i Trøndelag og skal fortsatt være en motor og pådriver på Innherred for 

god regional utvikling. Administrasjonsbyen, handelsbyen, industrikommunen, 

landbrukskommunen og kompetanse- og universitetsregionen skal utvikles videre.  



    Det må settes økt trykk på en nærings- og vekststrategi for Steinkjer for å snu 

befolkningsutviklingen. 

  

Demografiutfordringene, med langt flere eldre de kommende årene og samtidig nedgang i antall 

barn og unge, samt færre voksne i arbeidsfør alder, innebærer at vi må tilpasse og utvikle 

tjenestene og kommuneorganisasjonen.  

Inkluderingsstrategien blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere utenforskapet, øke 

arbeidsinkluderingen, tidligere innsats og målet om en varmere kommune. 

For å sikre gode tjenester, utviklingskraft og attraktivitet er det viktig at kommuneorganisasjonen 

utvikles med tjenester og et driftsnivå som innebærer en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. 

Realistisk budsjettering, reserver og god økonomistyring er viktig.  

Det primære målet blir å få kontroll på økonomien, utvikle oppvekstsektoren og «laget rundt 

barnet» og samtidig fornye omsorgstjenestene for framtida. Heile kommunen skal tas i bruk, jf. 

også kommuneplanens samfunnsdel. 

  

3. Det gjøres følgende endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett (kroner): 

  

Økte satsinger, nye tiltak           2022                2023                2024                2025 

rentejustering m.m. 

6 miljøterapeuter barneskolene   1.950.000        3.900.000        3.900.000       3.900.000 

Sosialhjelp nasjonal sats              1.500.000        1.500.000        1.500.000       1.500.000 

Søskenmoderasjon kulturskolen     100.000          200.000            200.000           200.000 

Grensesnitt kom./priv. veger                                                          150.000           150.000 

Tiltak i h.h.t. inkluderings-               300.000                                   800.000       1.500.000 

        strategien           

Redusert foreldrebetaling               607.000       1.323.000        1.323.000       1.323.000 

        kom. barnehager 



Redusert foreldrebetaling priv.       803.000       1.882.000        1.882.000       1.882.000 

        barnehager-økt kom.tilskudd 

Ny rentebane Norges Bank –           2.043.000           748.000 

        virkning kommunale lån 

Ny rentebane Norges Bank –           1.350.000        1.540.000             950.000          830.000 

         virkning husleie SB KF 

Mindre bruk av / mer avsetning      1.547.000                7.000          4.330.000        2.168.000 

        til disposisjonsfond 

SUM                                                    10.200.000       11.100.000      15.035.000      13.453.000              

     

  

Inndekning                                   2022                2023                2024                2025 

Økning frie midler ,                    10.200.000      11.100.000      13.400.000      11.000.000 

jfr. KS` prognosemodell 

Ny rentebane Norges Bank –                                                         1.635.000        2.453.000 

        virkning kommunale lån 

SUM                                              10 200 000      11.100.000      15.035.000      13.453.000 

  

4. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: 

 Drift 

a. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til utviklingsprosjektet 

«Steinkjer kommune 2025», som innebærer en helhetlig gjennomgang av hvordan 

kommunen skal utvikle og tilpasse tjenestene inn i framtida ut fra bl.a. de store 

demografiutfordringene vi står ovenfor og en langsiktig bærekraftig utvikling. Det er viktig 

at prosessen har et langsiktig utviklingsfokus, fram mot 2030/2040, med et godt 

analysegrunnlag, og gode og åpne prosesser. Når framtidas kommune skal «modelleres» 

må helhetlige grep og løsninger som legger til rette for en god oppvekst og en god 



samfunnsutvikling vektlegges. Prosessen må også ses i sammenheng med kommuneplanens 

arealdel. Det forventes at kommunedirektøren synliggjør en tydelig organisasjon for både 

ansatte, innbyggere og folkevalgte. Steinkjer kommune skal fortsatt kjennetegnes av å ta 

hele kommunen i bruk. 

b. Kommunestyret ber kommunedirektøren forsterke og forene de prosessene som nå går 

innenfor oppvekstområdet med mål om å kraftfullt sette fokus på en god oppvekst i 

Steinkjer. Det går nå sammenfallende prosesser med Inkluderingsstrategi, implementering 

av oppvekstreformen og deltakelse i KS sitt oppvekstprogram ABSOLUTT. Kommunestyret 

er opptatt av et godt samspill og medvirkning fra barn og ungdom i dette arbeidet og ønsker 

å samle trådene i inkluderingsstrategien og med årlige møtepunkter mellom elevrådene, 

ungdomsrådet og politisk ledelse/formannskapet/HU Oppvekst- og kultur.  

c. Kommunestyret ser det som viktig å sikre «laget rundt barnet» og vil videreføre de 6 

miljøterapeutene i barneskolene. 

d. Kommunestyret vil prioritere å styrke budsjettet i en sosial profil ved  

a. å heve sosialstønaden til statens veiledende satser   

b. innføre søskenmoderasjon ved kulturskolen  

c. øke startlånrammen til samlet kr. 80 mill. som en kombinasjon av nytt lån og 

videreutlån av innbetalte avdrag 

d. legge bunnfradrag til grunn for eiendomsskatten fra budsjett 2023. Størrelsen på 

bunnfradraget og finansieringen innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

e. forsterket innsats på arbeidsinkludering i et samarbeid mellom NAV, AS REKO, 

kommunen, Steinkjer næringsforum og frivilligheten, jf. inkluderingsstrategien. 

f. Inkluderingsstrategien skal prege utviklingen av tjenestene i kommunen. 

Kommunestyret vil derfor prioritere en styrking av tiltak i inkluderingstrategien, 

og sammen med gjeldende økonomiplan innebærer dette samlet kr. 4,4 mill. i 

perioden, hhv 700.000, 700.000, 1.500.000, 1.500.000.  

I tillegg til dette reduseres ihht regjeringens tilleggsprp makssatsene i barnehagene fra i dag 

kr 3 230,- til f.o.m 01.08.22 kr 3 050,-. I tillegg ble barnetrygda fra 01.09.21 økt for barn under 

seks år fra kr. 1354,- til kr. 1654,- pr mnd. 

  



e. Barnetrygda er en god og universell ordning som alle med barn opp til 18 år får. 

Kommunestyret forventer at nasjonale myndigheter legger til rette for en lik praktisering av 

beregning av sosialhjelpa ifht barnetrygda, slik at barnetrygda holdes utenfor beregningen. 

Dette bør i tilfelle fullfinansieres av nasjonale myndigheter. 

f. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere alternative løsninger for å redusere 

kostnaden med overliggere ved sykehusene, enten innenfor kommunens egne enheter eller 

i samarbeid med f.eks. Betania. Dette vil også redusere presset på sykehusene. 

g. Kommunestyret vil utvikle en mer aktiv boligpolitikk. Dette både ovenfor ungdom og unge 

i etableringsfasen, herunder sosiale boligløsninger, samt ulike former for felles boløsninger 

og trygghetsboliger for yngre eldre og eldre, i bygd og i by.  Nye boligkonsepter må utvikles, 

både i regi av Steinkjerbygg KF, og ikke minst i et samarbeid med private utbyggere. 

Kommunestyret ber om at boligpolitisk strategi og kommuneplanens arealdel prioriteres. 

I løpet av det neste 10-året blir det dobbelt så mange 80-åringer. Boligpolitikken og gode 

boløsninger/felles boløsninger blir en vesentlig del av svaret når framtidens 

omsorgsløsninger skal planlegges. Kommunestyret imøteser, i tråd med 

kommunedirektørens tilrådning, at trygghetsboligkonsepter utvikles og ses på som et nytt 

ledd i omsorgstrappa. Dette er godt i tråd med Leve hele livet og et aldersvennlig samfunn. 

Kommunestyret imøteser sak om dette i løpet av 1. halvår 2022, i tråd med 

kommunedirektørens forslag.  

Kommunestyret ber om en status for de ulike delene av boligpolitikken på strategisamlingen 

våren 2022.  

h. Steinkjer skal være en næringsaktiv kommune med en tydelig handlingsrettet vekststrategi. 

Dette blir Steinkjer kommunes handlingsdel av felles næringsstrategi for Innherred som 

forventes til behandling i løpet av 2022. Både eksisterende og nye kompetanse-, nærings- 

og industrivirksomheter skal gis en aktiv oppfølging. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren holde trykket oppe på kommuneplanens arealdel med avklaring av nye 

næringsarealer. Videre prioriteres arbeidet med pågående reguleringsplaner for nye 

industriarealer i Malm Industripark og Asphaugen. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren også utrede framtidig organisering av utvikling og salg av 

næringsarealer i kommunen. NTE-fondet skal bl.a. nyttes til å styrke næringsarbeidet. 

i. Steinkjer kommune skal konkretisere et aktivt politisk arbeid opp mot sentrale myndigheter 

mht. å få flyttet ut statlige arbeidsplasser til distriktene, herunder til Steinkjer og Innherred. 



j. Steinkjer kommune tar sikte på å sluttføre forhandlingene vedrørende Gruvebadet og 

Ungkarsheimen i Bergmannsparken for en overtakelse og sanering før sommeren 2022. 

k. Kommunestyret støtter forslaget om en endring av grensesnittet mellom kommunal og 

privat veg, som vil innebære at deler av kommunalt vegnett etter visse kriterier kan 

overføres til private. Kommunestyret understreker at kommunal infrastruktur, herunder 

kommunalt vegnett, er grunnleggende for bolyst og næringsliv i alle deler av kommunen, 

og vil derfor begrense reduksjonen i driftskostnad som følge av privatisert veg til 

kr.100.000,- for hele økonomiplanperioden. Den foreslåtte økningen i redusert 

driftskostnad som følge av privatisert veg på kr.150.000,- for 2024 og 2025 tas derfor ut. 

xx. For å realisere tiltak i klima- og miljøplanen, evt andre tiltak for å kutte utslipp av 

klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet ber kommunestyret 

kommunedirektøren søke klimasatsmidler. Dette vil også kunne gjelde Steinkjerbygg KF.  

Steinkjer kommune skal fortsatt støtte opp om satsing og forskning på klima, bærekraft og 

sirkulærøkonomi gjennom videre samarbeid med InnoCamp-miljøene (Nord, NIBIO, SINTEF) 

og Mære landbruksskole m.fl.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide klimabudsjett f.o.m budsjett 2023.  

  

Investering 

    m. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av 2022, når vi har fått oversikt over utviklingen 

i økonomien, komme tilbake til hovedutvalg for helse og omsorg med en oppdatert vurdering av 

framdriften på investeringsprosjektene innenfor helse- og omsorgsområdet.        

          Kommunestyret ber om at utbyggingen av tilrettelagt enhet for mennesker med demens, HDO 

i Malm og bofellesskap for funksjonshemmede prioriteres. Det er viktig at planleggingen og 

utviklingen av prosjektene har god framdrift, slik at de er ferdig planlagt for en 

evt. forsert  investeringsbeslutning/byggestart.  

   n.  Kommunestyret ber Steinkjer kirkelige fellesråd og orgelkomiteen ved Mære kyrkje fortsette 

planleggingen av nytt orgel. Det er viktig at det arbeides videre med lokal finansiering, og kommunen 

vil finne rom for kommunens andel innen utgangen av økonomiplanperioden. 

 

 



Vedtak 

 

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 inkludert 

hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering 

og bevilgning-investering vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 

27.10.21, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 – 4 nedenfor. 

  

2. Steinkjer er og skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i og bo i. Steinkjer er 

administrasjonsbyen i Trøndelag og skal fortsatt være en motor og pådriver på Innherred for 

god regional utvikling. Administrasjonsbyen, handelsbyen, industrikommunen, 

landbrukskommunen og kompetanse- og universitetsregionen skal utvikles videre.  

Det må settes økt trykk på en nærings- og vekststrategi for Steinkjer for å snu 

befolkningsutviklingen. 

  

Demografiutfordringene, med langt flere eldre de kommende årene og samtidig nedgang i antall 

barn og unge, samt færre voksne i arbeidsfør alder, innebærer at vi må tilpasse og utvikle 

tjenestene og kommuneorganisasjonen.  

Inkluderingsstrategien blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere utenforskapet, øke 

arbeidsinkluderingen, tidligere innsats og målet om en varmere kommune. 

For å sikre gode tjenester, utviklingskraft og attraktivitet er det viktig at kommuneorganisasjonen 

utvikles med tjenester og et driftsnivå som innebærer en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. 

Realistisk budsjettering, reserver og god økonomistyring er viktig.  

Det primære målet blir å få kontroll på økonomien, utvikle oppvekstsektoren og «laget rundt 

barnet» og samtidig fornye omsorgstjenestene for framtida. Heile kommunen skal tas i bruk, jf. 

også kommuneplanens samfunnsdel. 

  

3. Det gjøres følgende endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett (kroner): 

  

Økte satsinger, nye tiltak           2022                2023                2024                2025 



rentejustering m.m. 

6 miljøterapeuter barneskolene   1.950.000        3.900.000        3.900.000       3.900.000 

Sosialhjelp nasjonal sats              1.500.000        1.500.000        1.500.000       1.500.000 

Søskenmoderasjon kulturskolen     100.000          200.000            200.000           200.000 

Grensesnitt kom./priv. veger                                                          150.000           150.000 

Tiltak i h.h.t. inkluderings-               300.000                                   800.000       1.500.000 

        strategien           

Redusert foreldrebetaling               607.000       1.323.000        1.323.000       1.323.000 

        kom. barnehager 

Redusert foreldrebetaling priv.       803.000       1.882.000        1.882.000       1.882.000 

        barnehager-økt kom.tilskudd 

Ny rentebane Norges Bank –           2.043.000           748.000 

        virkning kommunale lån 

Ny rentebane Norges Bank –           1.350.000        1.540.000             950.000          830.000 

         virkning husleie SB KF 

Mindre bruk av / mer avsetning      1.547.000                7.000          4.330.000        2.168.000 

        til disposisjonsfond 

SUM                                                    10.200.000       11.100.000      15.035.000      13.453.000              

     

  

Inndekning                                   2022                2023                2024                2025 

Økning frie midler ,                    10.200.000      11.100.000      13.400.000      11.000.000 

jfr. KS` prognosemodell 

Ny rentebane Norges Bank –                                                         1.635.000        2.453.000 

        virkning kommunale lån 



SUM                                              10 200 000      11.100.000      15.035.000      13.453.000 

  

4. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: 

 Drift 

a. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til utviklingsprosjektet 

«Steinkjer kommune 2025», som innebærer en helhetlig gjennomgang av hvordan 

kommunen skal utvikle og tilpasse tjenestene inn i framtida ut fra bl.a. de store 

demografiutfordringene vi står ovenfor og en langsiktig bærekraftig utvikling. Det er viktig 

at prosessen har et langsiktig utviklingsfokus, fram mot 2030/2040, med et godt 

analysegrunnlag, og gode og åpne prosesser. Når framtidas kommune skal «modelleres» 

må helhetlige grep og løsninger som legger til rette for en god oppvekst og en god 

samfunnsutvikling vektlegges. Prosessen må også ses i sammenheng med kommuneplanens 

arealdel. Det forventes at kommunedirektøren synliggjør en tydelig organisasjon for både 

ansatte, innbyggere og folkevalgte. Steinkjer kommune skal fortsatt kjennetegnes av å ta 

hele kommunen i bruk. 

b. Kommunestyret ber kommunedirektøren forsterke og forene de prosessene som nå går 

innenfor oppvekstområdet med mål om å kraftfullt sette fokus på en god oppvekst i 

Steinkjer. Det går nå sammenfallende prosesser med Inkluderingsstrategi, implementering 

av oppvekstreformen og deltakelse i KS sitt oppvekstprogram ABSOLUTT. Kommunestyret 

er opptatt av et godt samspill og medvirkning fra barn og ungdom i dette arbeidet og ønsker 

å samle trådene i inkluderingsstrategien og med årlige møtepunkter mellom elevrådene, 

ungdomsrådet og politisk ledelse/formannskapet/HU Oppvekst- og kultur.  

c. Kommunestyret ser det som viktig å sikre «laget rundt barnet» og vil videreføre de 6 

miljøterapeutene i barneskolene. 

d. Kommunestyret vil prioritere å styrke budsjettet i en sosial profil ved  

a. å heve sosialstønaden til statens veiledende satser   

b. innføre søskenmoderasjon ved kulturskolen  

c. øke startlånrammen til samlet kr. 80 mill. som en kombinasjon av nytt lån og 

videreutlån av innbetalte avdrag 



d. legge bunnfradrag til grunn for eiendomsskatten fra budsjett 2023. Størrelsen på 

bunnfradraget og finansieringen innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

e. forsterket innsats på arbeidsinkludering i et samarbeid mellom NAV, AS REKO, 

kommunen, Steinkjer næringsforum og frivilligheten, jf. inkluderingsstrategien. 

f. Inkluderingsstrategien skal prege utviklingen av tjenestene i kommunen. 

Kommunestyret vil derfor prioritere en styrking av tiltak i inkluderingstrategien, 

og sammen med gjeldende økonomiplan innebærer dette samlet kr. 4,4 mill. i 

perioden, hhv 700.000, 700.000, 1.500.000, 1.500.000.  

I tillegg til dette reduseres ihht regjeringens tilleggsprp makssatsene i barnehagene fra i dag 

kr 3 230,- til f.o.m 01.08.22 kr 3 050,-. I tillegg ble barnetrygda fra 01.09.21 økt for barn under 

seks år fra kr. 1354,- til kr. 1654,- pr mnd. 

  

e. Barnetrygda er en god og universell ordning som alle med barn opp til 18 år får. 

Kommunestyret forventer at nasjonale myndigheter legger til rette for en lik praktisering av 

beregning av sosialhjelpa ifht barnetrygda, slik at barnetrygda holdes utenfor beregningen. 

Dette bør i tilfelle fullfinansieres av nasjonale myndigheter. 

f. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere alternative løsninger for å redusere 

kostnaden med overliggere ved sykehusene, enten innenfor kommunens egne enheter eller 

i samarbeid med f.eks. Betania. Dette vil også redusere presset på sykehusene. 

g. Kommunestyret vil utvikle en mer aktiv boligpolitikk. Dette både ovenfor ungdom og unge 

i etableringsfasen, herunder sosiale boligløsninger, samt ulike former for felles boløsninger 

og trygghetsboliger for yngre eldre og eldre, i bygd og i by.  Nye boligkonsepter må utvikles, 

både i regi av Steinkjerbygg KF, og ikke minst i et samarbeid med private utbyggere. 

Kommunestyret ber om at boligpolitisk strategi og kommuneplanens arealdel prioriteres. 

I løpet av det neste 10-året blir det dobbelt så mange 80-åringer. Boligpolitikken og gode 

boløsninger/felles boløsninger blir en vesentlig del av svaret når framtidens 

omsorgsløsninger skal planlegges. Kommunestyret imøteser, i tråd med 

kommunedirektørens tilrådning, at trygghetsboligkonsepter utvikles og ses på som et nytt 

ledd i omsorgstrappa. Dette er godt i tråd med Leve hele livet og et aldersvennlig samfunn. 

Kommunestyret imøteser sak om dette i løpet av 1. halvår 2022, i tråd med 

kommunedirektørens forslag.  



Kommunestyret ber om en status for de ulike delene av boligpolitikken på strategisamlingen 

våren 2022.  

h. Steinkjer skal være en næringsaktiv kommune med en tydelig handlingsrettet vekststrategi. 

Dette blir Steinkjer kommunes handlingsdel av felles næringsstrategi for Innherred som 

forventes til behandling i løpet av 2022. Både eksisterende og nye kompetanse-, nærings- 

og industrivirksomheter skal gis en aktiv oppfølging. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren holde trykket oppe på kommuneplanens arealdel med avklaring av nye 

næringsarealer. Videre prioriteres arbeidet med pågående reguleringsplaner for nye 

industriarealer i Malm Industripark og Asphaugen. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren også utrede framtidig organisering av utvikling og salg av 

næringsarealer i kommunen. NTE-fondet skal bl.a. nyttes til å styrke næringsarbeidet. 

i. Steinkjer kommune skal konkretisere et aktivt politisk arbeid opp mot sentrale myndigheter 

mht. å få flyttet ut statlige arbeidsplasser til distriktene, herunder til Steinkjer og Innherred. 

j. Steinkjer kommune tar sikte på å sluttføre forhandlingene vedrørende Gruvebadet og 

Ungkarsheimen i Bergmannsparken for en overtakelse og sanering før sommeren 2022. 

k. Kommunestyret støtter forslaget om en endring av grensesnittet mellom kommunal og 

privat veg, som vil innebære at deler av kommunalt vegnett etter visse kriterier kan 

overføres til private. Kommunestyret understreker at kommunal infrastruktur, herunder 

kommunalt vegnett, er grunnleggende for bolyst og næringsliv i alle deler av kommunen, 

og vil derfor begrense reduksjonen i driftskostnad som følge av privatisert veg til 

kr.100.000,- for hele økonomiplanperioden. Den foreslåtte økningen i redusert 

driftskostnad som følge av privatisert veg på kr.150.000,- for 2024 og 2025 tas derfor ut. 

xx. For å realisere tiltak i klima- og miljøplanen, evt andre tiltak for å kutte utslipp av 

klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet ber kommunestyret 

kommunedirektøren søke klimasatsmidler. Dette vil også kunne gjelde Steinkjerbygg KF.  

Steinkjer kommune skal fortsatt støtte opp om satsing og forskning på klima, bærekraft og 

sirkulærøkonomi gjennom videre samarbeid med InnoCamp-miljøene (Nord, NIBIO, SINTEF) 

og Mære landbruksskole m.fl.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide klimabudsjett f.o.m budsjett 2023.  

  

Investering 



    m. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av 2022, når vi har fått oversikt over utviklingen 

i økonomien, komme tilbake til hovedutvalg for helse og omsorg med en oppdatert vurdering av 

framdriften på investeringsprosjektene innenfor helse- og omsorgsområdet.        

          Kommunestyret ber om at utbyggingen av tilrettelagt enhet for mennesker med demens, HDO 

i Malm og bofellesskap for funksjonshemmede prioriteres. Det er viktig at planleggingen og 

utviklingen av prosjektene har god framdrift, slik at de er ferdig planlagt for en 

evt. forsert  investeringsbeslutning/byggestart.  

   n.  Kommunestyret ber Steinkjer kirkelige fellesråd og orgelkomiteen ved Mære kyrkje fortsette 

planleggingen av nytt orgel. Det er viktig at det arbeides videre med lokal finansiering, og kommunen 

vil finne rom for kommunens andel innen utgangen av økonomiplanperioden. 

  

 5. Steinkjer kommune tar opp 86,95 mill. kroner i lån i 2022 til dekning av investeringer og 50 mill. 

kroner som startlån i Husbanken til videre utlån. 

   6. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, 

gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. 

skattelovens § 72, 2. ledd og selskapsskatteloven § 1-2, nest siste punktum. 

   7. Med virkning fra 01.01.22 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 

2022: 

 

a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon 

Med hjemmel i: 

- Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 

- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2020: 

- Gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlagte gebyrregulativ datert 20.11.20 

- Gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlagte gebyrregulativ 

datert 20.11.20 

- Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlagte gebyrregulativ 

datert 20.11.20. 

 

b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion 

og Hoøya/Paradisbukta 



Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for parkering og 

årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 15.11.21. 

 

c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr 

Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2022 i samsvar med vedlagte 

gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ 

for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 15.11.21. 

 

e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og eierseksjonslovens § 7 vedtas for 2022 i tråd med 

vedlagte gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 15.11.21. 

 

f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven 

Med hjemmel i matrikkelloven § 32, jfr. forskriftens § 16 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte 

gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 15.11.21. 

 

g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen 

Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for behandling 

av landbrukssaker datert 15.11.21. 

 

h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager 

Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2022 i tråd 

med vedlagte gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 15.11.21. 

 

i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning 

Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 

foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 15.11.21. 



 

j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen 

Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for betaling av 

elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 15.11.21. 

 

k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester 

Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 

2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken 

Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2022 i tråd med vedlagte 

gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og fotballhallen 

Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og Guldbergaunet 

fotballhall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

n. Betalingssatser for skjenkebevilling 

Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall 

Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

p. Betalingssatser for gravesøknader 

Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

q. Betalingssatser for vaksinering 

Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 



 

r. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter 

Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ 

datert 15.11.21. 

 

s. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift 

Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

t. Betalingssatser for skolemat 

Betalingssatser for skolemat vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

  

  

 

Kommunestyres behandling av sak 74/2021 i møte den 15.12.2021: 

Behandling  

Tore Kristiansen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av FRP og H: 

  

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 inkludert hovedoversiktene 

bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering og bevilgning-investering 

vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 27.10.21, med tillegg, endringer og 

føringer som framgår av punktene 2 – 4 nedenfor. 

  

2. Steinkjer kommune må bli en enda mer attraktiv kommune, med mål om vekst i innbyggertallet og 

vekst i næringslivet, med flere bedriftsetableringer. Det beste fundamentet for attraktivitet er gode 

tjenester, et variert arbeidsmarked og god bokvalitet. Kommunen må være omstillingsdyktig og 

drives effektivt.  

  

Eiendomsskatt 

Eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer innbyggerne uavhengig av skatteevne og inntekt. 

Økt eiendomsskatt reduserer attraktiviteten til Steinkjer kommune. Eiendomsskatten rammer også 

bedriftene. Ny regjering har allerede skjerpet skattene for bedriftene betydelig i statsbudsjettet, og 



svekker med det konkurransekraften til norsk næringsliv. Verdier må skapes før de kan deles. 

Pandemien har medført krevende tider for mange deler av næringslivet. Kommunen bør ikke øke 

skattene, det vil gjøre det vanskeligere for bedrifter og arbeidsplasser.  

  

Kommunestyret holder eiendomsskatten på 2019-nivå og reverserer økningen på 12 millioner kr pr 

år. Skatten må harmoniseres for gamle Steinkjer kommune og gamle Verran kommune i 2023. Vi vil 

da legge skattenivået på bolig- og fritidseiendom på Steinkjer-nivå 2019 (2,65 promille) i hele 

kommunen.  

  

Prioritere tjenester nært folk – nøkternt nivå på administrasjon 

For å få økonomisk balanse i driften må kommunen holde igjen på det som ikke er lovpålagt, helt 

nødvendig eller som ikke betaler seg selv. Kommunen må prioritere tjenester nært 

tjenestemottakerne og ha et nøkternt nivå på administrasjon, samt holde et nøkternt drifts- og 

investeringsnivå i gebyrfinansierte tjenester. Kommunestyret vil derfor redusere antall ledernivå i 

helseetaten. Vi vil konkurranseutsette kantinedriften i kommunen. Det er allerede gjort i nye O2-

huset, og det bør gjøres også for kantinene i Rådhuset og i Innherred helse- og beredskapshus. 

Kommunestyret foreslår også et kutt i ikke lovpålagte oppgaver og kutt i politisk aktivitet.  

   

Digitalisering - NyBy 

Kommunedirektøren skriver i sitt budsjettfremlegg: "Kommunestyret sin oppfølging av planen i møte 

i juni 2020 understreker betydningen av «fortsatt viktigheten av å jobbe med forebygging, frivillighet 

og digitalisering».  

NyBy er nettopp digital tilrettelegging for frivillighet og forebygging. Ved hjelp av verktøyet NyBy kan 

frivillige hjelpe personer som trenger assistanse med ulike oppdrag. Helsetjenesten avlastes for ikke 

helserelaterte oppdrag. Frivillige får en sjanse til å bidra på en enkel måte. Kommunestyret vil 

videreføre satsingen på NyBy og bevilger lisenskostnad på 240 000 kr. Det er helt i tråd med «Leve 

hele livet»-reformen.  

Steinkjer kommune inngikk et 12 måneders test-partnerskap med Nyby høsten 2020. Grunnet 

sykdom i kommunen og koronapandemi kom testingen ikke i gang før august 2021. Tross en svært 

kort testperiode har man sett oppgavedeling på helt ny måte og det er stort engasjement for NyBy 

blant ansatte og brukere. Det er investert tid i opplæring, erfaringsutveksling med andre kommuner, 

med mer. Basert på erfaringer så langt i Steinkjer, og gevinstberegninger i andre kommuner er det 

sjablongmessig laget en gevinstberegning. Den omhandler fremtidige unngåtte kostnader, økt 

kvalitet gjennom flere tjenester som forebygger ensomhet og øker aktivitet, samt verdien av å bidra. 



Med en videre partnerskapsavtale på 240 000 kr er det potensial for 10-50 ganger verdi på 

investeringen – bare i potensial for unngåtte økte kostnader.  

Steinkjer kommune har nylig startet å bruke Nyby der beboere fra Guldbergaunet bosenter bestiller 

tjenester som beboere ved Svedjan bo- og habiliteringssenter bistår med. Samarbeidsformen med 

slik oppgavedeling er nå testet og det er planer for utvidelse med nye bosenter, frivillige og etter 

hvert hjemmeboende. Det jobbes med søknad til Statsforvalteren om midler til videre 

implementering.  

NyBy er et eksempel på at kommunen må jobbe på nye måter, med nye verktøy, for å få til gode og 

kostnadseffektive tjenester.  

  

Sykefravær 

Nå ser vi at kommunen, blant annet på grunn av fallende folketall og økte driftskostnader pga nye 

investeringer, må stramme inn på driften. Økte avdrag og renter vil gå direkte ut over driften på store 

områder som pleie, omsorg, helse og oppvekst. Dette gir dårlig motivasjon, og kan medføre enda 

større økning i sykefraværet. Kommunestyret er derfor svært opptatt av at det fortsatt må være et 

sterkt fokus på arbeidsmiljø og sykefravær. Steinkjer kommune har dyktige ansatte og ledere som 

gjør det daglige arbeidet i møte med våre innbyggere. Vi vil berømme de ansattes innsats.  

  

Steinkjerbygg – salg av eiendommer 

Steinkjerbygg eier et betydelig antall eiendommer. Sammenliknet med nabokommuner har Steinkjer 

kommune høyt antall boliger som leies ut. Kommunestyret mener det er viktig å legge til rette for at 

flere kan eie sin egen bolig, fremfor å leie. Ved salg av eiendommer fra Steinkjerbygg til private vil 

Steinkjerbygg sine kostnader til vedlikehold og administrasjon gå ned. Kommunestyret mener at 

Steinkjerbygg må redusere antall leieboliger betydelig. Dette vil kunne øke utbyttet fra Steinkjerbygg 

til kommunen. Salg av Dampsaga og Steinkjer eldresenter må gjennomføres. Kommunestyret legger 

inn et økt utbytte fra Steinkjerbygg på 2 millioner kroner.  

  

Barnevern 

Barnevernsreformen gir kommunen et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. 

Dette stiller krav til ledelse og kommunens styring av barnevernet og til det samlede familiestøttende 

arbeidet. Det er en klar forventning at dette arbeidet får prioritet i hele økonomiplanperioden og at 

politiske organ kobles tett på arbeidet med reformen. Innsatsen må vris over til tidlige og 

forebyggende tiltak, fremfor omsorgsovertakelser. Oppvekstsjefen orienterte i november 

hovedutvalg for oppvekst og kultur om at barnevernstjenesten er uforsvarlig, på grunn av høyt 

sykefravær. Kommunedirektøren bes snarest treffe nødvendige tiltak for å gjøre tjenesten forsvarlig.  



  

Skole og familiestøttende arbeid 

For å styrke det familiestøttende arbeidet reverserer kommunestyret kuttet i PPT og i 

miljøterapeutene. PPT er svært viktig for elever som opplever utfordringer i skolehverdag og 

læringsmiljø. De bidrar til inkludering i praksis og bidrar til at barn kan hjelpes i skolen der de er. 

Miljøterapeutene er svært viktige for et godt skolemiljø, og bistand særlig til elever som opplever 

utfordringer i skolehverdagen.  

  

Kommunestyret bevilger midler til søskenmoderasjon i kulturskolen, da det er viktig for inkludering 

og økt deltakelse i kulturskolen. I tillegg setter vi av midler til fritidskort for barn, slik at barn kan få 

dekket utgift til deltakelse i fritidsaktivitet. 

  

Barnehage 

Barnehagene er svært viktige for barns oppvekst og utvikling. Barnehagene har for presset økonomi. 

De private barnehagene har en særlig vanskelig periode nå, fordi tilskuddene beregnes ut fra 

kommunalt kostnadsnivå to år tidligere. De private har fått en sen kompensasjon for økte utgifter til 

den nye bemanningsnormen. Det er viktig for H og FrP å tilføre barnehagene styrket økonomi slik at 

de private barnehagene får mulighet til videre drift, og kommunen unngår ytterligere kommunale 

overtakelser av private barnehager. Kommunale og private barnehager skal likebehandles 

økonomisk. Kommunestyret styrker barnehagene med 2 millioner kroner, som fordeles ut fra 

barnetall i barnehagene.  

  

Helse 

Fastlegeordning 

Kommunedirektøren svarer på spørsmål fra partiene til budsjettet at «Kommunene har et lovbestemt 

ansvar for å sørge for en forsvarlig fastlegeordning i sin kommune. Slik situasjonen i kommunen er 

per i dag er mangelen på ledige plasser uforsvarlig.» Kommunestyret har ansvar for at kommunen 

oppfyller sine lovbestemte plikter.  

  

Regjeringspartiene har i valgkampen lovet å øke bevilgningene til fastlegeordningen med 350 mill kr 

mer enn forrige regjering pr år, totalt 750 millioner kr pr år. Helseministeren har lovet at 

basistilskuddet skal økes drastisk. Frem til regjeringen bevilger en nasjonal økning av basistilskuddet 

blir det kommunens ansvar å bevilge tilstrekkelige midler til å løse fastlegekrisen i Steinkjer 

kommune. For å bedre stabilisering og rekruttering av fastleger i Steinkjer bevilger kommunestyret 

2,5 mill kr i 2022 til økt basistilskudd, slik at pasientene igjen kan få oppfylt retten til fastlege, og 



retten til å bytte fastlege. Kommunestyret forutsetter at regjeringen etter dette vil komme med 

nasjonale løsninger på fastlegekrisen.  

  

Legetjeneste i sykehjem og helsestasjon 

Kommunestyret forutsetter at kommunedirektøren tar nødvendige grep for å få besatt de vakante 

stillingene som sykehjemslege og helsestasjonslege. Dette er lovpålagte oppgaver ihh til Forskrift for 

sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 3-2 og Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetj. 

§ 2-3. Det er avgjørende for at beboere på sykehjem får et forsvarlig helsetilbud ihh til sine 

rettigheter, og for at sykepleiere og annet helsepersonell skal oppleve forsvarlig pasientbehandling 

på sin arbeidsplass. 

  

HDO i Malm 

Nytt HDO-senter i Malm må planlegges slik at oppstart bygging kan skje i 2022. Det er behov for 

omstrukturering av HDO-tilbudet men HDO-plasser og sykehjemsplasser kan ikke fjernes før nytt 

HDO-bygg står klart. Dette på grunn av lange ventelister.  

Overliggere 

Steinkjer har pr oktober 2021 hatt 577 overliggerdøgn i sykehus og 184 overliggerdøgn i DMS. Det 

har medført en kostnad på 3,95 millioner kr. Kommunestyret kjøper ytterligere 2 plasser ved 

Betania Sparbu til bruk for overliggere, eventuelt korttidsopphold. Dette vil koste 2 mill kr ved 

inngåelse av en ett års avtale. Prisen pr overliggerdøgn er grovt regnet dobbelt så høy ved 

sykehusene som ved Betania Sparbu. Det er galt overfor sykehusene at Steinkjer kommune ikke tar 

imot utskrivningsklare pasienter når vi har mulighet til det.   

Hverdagsrehabilitering/hverdagsmestring 

Hjemmesykepleien og fysio/ergoterapitjenesten har høy kompetanse på rehabilitering av eldre. En 

satsing på hverdagsrehabilitering gir stor effekt på selvhjulpenhet, fysisk funksjon og trygghet. Det 

reduserer behovet for heldøgns omsorg, tilsyn av hjemmesykepleie, forhindrer innleggelser og vil 

redusere overliggere. Kommunestyret øker bevilgningen til hverdagsrehabilitering med 750.000 kr 

pr. år. 

Flere innbyggere – mer kompetanse til næringslivet 

En av de store utfordringene til Steinkjer er rekruttering av kompetent arbeidskraft og fallende 

innbyggertall. Det settes av midler til et ettårig tilflytterprosjekt for å rekruttere arbeidskraft og 

kompetanse som næringsliv og offentlig sektor har behov for, og for å bidra til målet om økt 

innbyggertall i kommunen. Prosjektet må bidra til god markedsføring og kommunikasjon til tilflyttere, 

studenter og heimflyttere, for eksempel tilflyttertreff, synliggjøring av næringslivet, bolig og 



fritidstilbud i Steinkjer. Prosjektet bør være et samarbeid mellom kommunen, Steinkjer 

næringsselskap, Steinkjer næringsforum og frivillige, med prosjektledelse fra næringslivet.  

  

Frivilligheten 

Det er viktig med gode arbeidsvilkår for frivilligheten. Steinkjer kommune skal satse på inkludering. 

En stilling som idrettskonsulent vil medføre betydelig økt inntekt for frivilligheten gjennom flere 

tilslag på søknader om tippemidler. Kommunestyret bevilger midler til en ettårig prosjektstilling for 

idrettskonsulent . I budsjettarbeidet for neste år gjøres det en vurdering av resultatene og evaluering 

om man skal fortsette stillingen.  

  

Kommunestyret bevilger til sammen 500.000 kr til tilflytterprosjekt og idrettskonsulent. 

  

Infrastruktur: 

Det settes av 1 million kroner til oppgradering av kommunale veier i boligområder, i form av reasfaltering og 

oppgradering av gatelys 

  

Investeringer 

Kommunestyret viser til kvalitetsmeldingen for skole: «Elevene peker på at det i hovedsak er et godt 

skolemiljø, men at man av og til opplever utfordringer. Det fremheves også at et 

godt uteområde bidrar til positiv aktivitet, som de igjen mener fører til færre konflikter. (...) I 

dialogmøtene er elevene tydelige på at uteområdene ved flere skoler er dårlige, og at dette medfører 

mindre aktivitet og dermed flere konflikter.» Kvalitetsmeldingen beskriver også at det er for mange 

som opplever mobbing.  

 

For å legge til rette for mer positiv aktivitet, og et grønnere og bedre læringsmiljø for elevene settes 

det av 500.000 kr til hver av skolene Lø skole og Egge barneskole, for utbedring av uteområdene. 

Dette er store skoler med mange elever, og stort behov for utbedring. Dette finansieres ved bruk av 

utbytte fra NTE.  

  

3.  Det gjøres følgende endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett og 

investeringsbudsjett (kroner): 



 
  

4. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: 

  

A. Sykehjem og demenslandsby 

Bygging av ny demenslandsby og nytt sykehjem vil medføre økte investeringer, økt husleie og dermed 

økte driftskostnader. Dersom man bruker den eksisterende bygningsmassen på Betania kan kommunen 

redusere investeringskostnadene betydelig, det får igjen effekt i form av reduserte driftskostnader. 

Kommunedirektøren bes fremlegge en sak for kommunestyret som beskriver mulighet og kostnader 

ved bruk av Betania Sparbu i stedet for nybygg av sykehjem eller demenslandsby.  

  



B. Digital helsesykepleier  

Flere barn og unge sliter med psykiske plager. Lavterskeltilbud er viktig for barn og unge for å sikre at 

de kommer i kontakt med hjelpeapparatet raskt og får den hjelpen de trenger. Det skal være lav terskel 

for elevene i Steinkjerskolen å ta kontakt med helsesykepleier. I videregående skoler i Trøndelag kan 

elevene kontakte helsesykepleier gjennom en mobilapp. Tilsvarende tjeneste bør være tilgjengelig for 

elevene i Steinkjerskolen. 

  

C. Skole 

Kommunestyret  mener kommunestyret som skoleeier må være tydeligere på hvilke ambisjoner 

kommunestyret har for elevenes læring.  

  

Ved utredninger om fremtidig skolestruktur er det avgjørende at man ser tilbake på de reelle 

økonomiske effektene av tidligere skolenedleggelser. Det er ikke tidligere foretatt evaluering av den 

økonomiske effekten ved å legge ned Vålen skole.  

  

D. Nasjonal Alis-ordning og tilskudd til fastlegeordning i rekrutteringssvake kommuner 

Neste uke starter Hdir arbeidet med å utforme avtaler for nasjonal ALIS-ordning (allmennlege i 

spesialisering). Det er bevilget inntil 367 000 kr pr ALIS i statsbudsjettet. Steinkjer kommune må se 

på hvordan kommunen kan bruke dette til å bedre rekruttering og stabilisering av fastleger i Steinkjer. 

I tillegg er det bevilget midler til særskilt rekrutteringssvake kommuner, med inntil 200 000 kr pr 

fastlege. Kommunestyret ber kommunedirektøren være offensiv i å søke på disse midlene, til bruk for 

å stabilisere fastlegeordningen i Steinkjer. 

  

E. Utskrivingsklare pasienter 

Kommunestyret ber kommunedirektøren opprette dialog med tildelingskontoret, helsesjef og Helse 

Nord-Trøndelag for å få til en mer hensiktsmessig kommunikasjon og beslutningsprosess ved 

utskriving av pasienter med hjelpebehov fra sykehus til kommunen. I dag har helseforetaket stor grad 

av føring på hvilket kommunalt tilbud pasienten skal få ved utskrivelse. I mange tilfeller kan 

hjemmesykepleien, som kjenner pasientene godt, bidra med god kompetanse på hvilke kommunale 

tilbud som vil være best og mest riktig for den enkelte pasient. Dette må inkluderes i beslutningene. 

  

F. Inkludering i arbeidslivet 

Kommunestyret ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med en plan for å 

inkludere flere med redusert funksjonsevne i arbeidslivet, og hvordan kommunen og næringslivet i 

Steinkjer kan samarbeide med HELT MED for å rekruttere enda flere inn i ordinært arbeidsliv. 

  



G. Arkitektur i utbyggingsprosjekter 

I større utbyggingsprosjekter i kommunen skal det legges vekt på god by- og stedsutvikling, herunder 

arkitektur, estetikk og nabolagsutforming. Kulturminneplanen som er ferdigstilt av forrige 

kommuneantikvar i juni i 2021 må legges frem for politisk behandling så fort som mulig.  

  

H. Fleksibel åpningstid i barnehagene 

Kommunestyret ber om at det legges fram en sak som redegjør om åpningstidene i barnehagene og 

hvilken mulighet som finnes for fleksibel åpningstid i barnehagene tilpasset folks ulike 

arbeidsmønster.  

  

I. Avfall 

Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak om innføring av egne returdunker for glass og metall 

for hver husstand.  

  

  

Forslagsstiller gjorde følgende endring endring i forslaget: inndekning fra premiefond endres til 

inndekning fra disposisjonsfond. Kutt i ikke lovpålagte tjenester pålegges sektor for teknisk, miljø og 

naturforvaltning. 

  

  

Votering: 

Det ble først votert over forslaget fra Tore Kristiansen (FRP). 

For forslaget stemte 3: Tommy Fossum Skatland (FRP), Tore Kristiansen (FRP), Christine Agdestein (H) 

Imot forslaget stemte 44: Anders Lindstrøm (AP), Anne-Beth Langfjord Hallstrøm (AP), Arve Morten 

Løberg (AP), Gunnar Thorsen (AP), Kjell Magnar Haugan (AP), Knut Egil Sjøli (AP), Line Anita Hammer 

(AP), Line Mari Nordkvelle (AP), Ragnhild Kvalø (AP), Robert Ertsås (AP), Stein Erik Aalberg (AP), 

Steinar Råde (AP), Terje Tømmerås (AP), Ingemar Moen (MDG), Anniken Bjørnes (R), Finn Rossing (R), 

Håvard Krogstad-Wiborg (R), Anne Berit Lein (SP), Arnhild Vesterdal (SP), Bjørn Ludvig Bergsmo (SP), 

Brit Eli Holan Nordal (SP), Eirik Forås (SP), Grete Mari Sand (SP), Henry Skevik (SP), Ivar Skjerve (SP), 

Laila Johanne Ressem-Overrein (SP), Lars Eric Sæther (SP), Lars Myhr Sandlund (SP), Lars Petter 

Bartnes (SP), Lillian Hatling (SP), Lisa Salin Brøndbo (SP), Marianne Følling (SP), Marthe Solnes 

Persgård (SP), Petter Vesterdal (SP), Pål Wæhre (SP), Randi Holien Bartnes (SP), Roy Corrin Grøttheim 

(SP), Synnøve Hoseth (SP), Vidar Meldal (SP), Gjertrud Holand (SV), Mari Grøneng Bartnes (SV), 

Morten Resve (UAVH), Øystein Geving Bjørnes (UAVH), Odd Vidar Vandbakk (V) 

Dermed ikke vedtatt 



  

Deretter ble det votert over innstillingen 

For innstillingen stemte 41: Anders Lindstrøm (AP), Anne-Beth Langfjord Hallstrøm (AP), Arve Morten 

Løberg (AP), Gunnar Thorsen (AP), Kjell Magnar Haugan (AP), Knut Egil Sjøli (AP), Line Anita Hammer 

(AP), Line Mari Nordkvelle (AP), Ragnhild Kvalø (AP), Stein Erik Aalberg (AP), Steinar Råde (AP), Terje 

Tømmerås (AP), Ingemar Moen (MDG), Anne Berit Lein (SP), Arnhild Vesterdal (SP), Bjørn Ludvig 

Bergsmo (SP), Brit Eli Holan Nordal (SP), Eirik Forås (SP), Grete Mari Sand (SP), Henry Skevik (SP), Ivar 

Skjerve (SP), Laila Johanne Ressem-Overrein (SP), Lars Eric Sæther (SP), Lars Myhr Sandlund (SP), Lars 

Petter Bartnes (SP), Lillian Hatling (SP), Lisa Salin Brøndbo (SP), Marianne Følling (SP), Marthe Solnes 

Persgård (SP), Petter Vesterdal (SP), Pål Wæhre (SP), Randi Holien Bartnes (SP), Roy Corrin Grøttheim 

(SP), Synnøve Hoseth (SP), Vidar Meldal (SP), Gjertrud Holand (SV), Morten Resve (UAVH), Øystein 

Geving Bjørnes (UAVH), Odd Vidar Vandbakk (V), Mari Grøneng Bartnes (SV), Robert Ertsås (AP) 

Imot innstillingen stemte 6: Tommy Fossum Skatland (FRP), Tore Kristiansen (FRP), Christine 

Agdestein (H), Anniken Bjørnes (R), Finn Rossing (R), Håvard Krogstad-Wiborg (R), 

Dermed er innstillingen vedtatt 

 

Vedtak 

1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2022 / Økonomiplan 2022-2025 inkludert 

hovedoversiktene bevilgningsoversikt drift, bevilgning-drift, bevilgningsoversikt investering og 

bevilgning-investering vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag datert 27.10.21, med 

tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 – 4 nedenfor. 

  

       2  Steinkjer er og skal fortsatt være en god kommune å vokse opp i og bo i. Steinkjer er 

administrasjonsbyen i Trøndelag og skal fortsatt være en motor og pådriver på Innherred for god 

regional utvikling. Administrasjonsbyen, handelsbyen, industrikommunen, landbrukskommunen og 

kompetanse- og universitetsregionen skal utvikles videre.  

    Det må settes økt trykk på en nærings- og vekststrategi for Steinkjer for å snu 

befolkningsutviklingen. 

 Demografiutfordringene, med langt flere eldre de kommende årene og samtidig nedgang i antall 

barn og unge, samt færre voksne i arbeidsfør alder, innebærer at vi må tilpasse og utvikle 

tjenestene og kommuneorganisasjonen.  



Inkluderingsstrategien blir et viktig verktøy i arbeidet med å redusere utenforskapet, øke 

arbeidsinkluderingen, tidligere innsats og målet om en varmere kommune. 

For å sikre gode tjenester, utviklingskraft og attraktivitet er det viktig at kommuneorganisasjonen 

utvikles med tjenester og et driftsnivå som innebærer en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. 

Realistisk budsjettering, reserver og god økonomistyring er viktig.  

Det primære målet blir å få kontroll på økonomien, utvikle oppvekstsektoren og «laget rundt 

barnet» og samtidig fornye omsorgstjenestene for framtida. Heile kommunen skal tas i bruk, jf. 

også kommuneplanens samfunnsdel. 

  

3. Det gjøres følgende endringer i kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett (kroner): 

  

Økte satsinger, nye tiltak           2022                2023                2024                2025 

rentejustering m.m. 

6 miljøterapeuter barneskolene   1.950.000        3.900.000        3.900.000       3.900.000 

Sosialhjelp nasjonal sats              1.500.000        1.500.000        1.500.000       1.500.000 

Søskenmoderasjon kulturskolen     100.000          200.000            200.000           200.000 

Grensesnitt kom./priv. veger                                                          150.000           150.000 

Tiltak i h.h.t. inkluderings-               300.000                                   800.000       1.500.000 

        strategien           

Redusert foreldrebetaling               607.000       1.323.000        1.323.000       1.323.000 

        kom. barnehager 

Redusert foreldrebetaling priv.       803.000       1.882.000        1.882.000       1.882.000 

        barnehager-økt kom.tilskudd 

Ny rentebane Norges Bank –           2.043.000           748.000 

        virkning kommunale lån 

Ny rentebane Norges Bank –           1.350.000        1.540.000             950.000          830.000 



         virkning husleie SB KF 

Mindre bruk av / mer avsetning      1.547.000                7.000          4.330.000        2.168.000 

        til disposisjonsfond 

SUM                                                    10.200.000       11.100.000      15.035.000      13.453.000              

     

  

Inndekning                                   2022                2023                2024                2025 

Økning frie midler ,                    10.200.000      11.100.000      13.400.000      11.000.000 

jfr. KS` prognosemodell 

Ny rentebane Norges Bank –                                                         1.635.000        2.453.000 

        virkning kommunale lån 

SUM                                              10 200 000      11.100.000      15.035.000      13.453.000 

  

4. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: 

 Drift 

a. Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens forslag til utviklingsprosjektet 

«Steinkjer kommune 2025», som innebærer en helhetlig gjennomgang av hvordan 

kommunen skal utvikle og tilpasse tjenestene inn i framtida ut fra bl.a. de store 

demografiutfordringene vi står ovenfor og en langsiktig bærekraftig utvikling. Det er viktig 

at prosessen har et langsiktig utviklingsfokus, fram mot 2030/2040, med et godt 

analysegrunnlag, og gode og åpne prosesser. Når framtidas kommune skal «modelleres» 

må helhetlige grep og løsninger som legger til rette for en god oppvekst og en god 

samfunnsutvikling vektlegges. Prosessen må også ses i sammenheng med kommuneplanens 

arealdel. Det forventes at kommunedirektøren synliggjør en tydelig organisasjon for både 

ansatte, innbyggere og folkevalgte. Steinkjer kommune skal fortsatt kjennetegnes av å ta 

hele kommunen i bruk. 

b. Kommunestyret ber kommunedirektøren forsterke og forene de prosessene som nå går 

innenfor oppvekstområdet med mål om å kraftfullt sette fokus på en god oppvekst i 



Steinkjer. Det går nå sammenfallende prosesser med Inkluderingsstrategi, implementering 

av oppvekstreformen og deltakelse i KS sitt oppvekstprogram ABSOLUTT. Kommunestyret 

er opptatt av et godt samspill og medvirkning fra barn og ungdom i dette arbeidet og ønsker 

å samle trådene i inkluderingsstrategien og med årlige møtepunkter mellom elevrådene, 

ungdomsrådet og politisk ledelse/formannskapet/HU Oppvekst- og kultur.  

c. Kommunestyret ser det som viktig å sikre «laget rundt barnet» og vil videreføre de 6 

miljøterapeutene i barneskolene. 

d. Kommunestyret vil prioritere å styrke budsjettet i en sosial profil ved  

a. å heve sosialstønaden til statens veiledende satser   

b. innføre søskenmoderasjon ved kulturskolen  

c. øke startlånrammen til samlet kr. 80 mill. som en kombinasjon av nytt lån og 

videreutlån av innbetalte avdrag 

d. legge bunnfradrag til grunn for eiendomsskatten fra budsjett 2023. Størrelsen på 

bunnfradraget og finansieringen innarbeides i økonomiplan 2023-2026. 

e. forsterket innsats på arbeidsinkludering i et samarbeid mellom NAV, AS REKO, 

kommunen, Steinkjer næringsforum og frivilligheten, jf. inkluderingsstrategien. 

f. Inkluderingsstrategien skal prege utviklingen av tjenestene i kommunen. 

Kommunestyret vil derfor prioritere en styrking av tiltak i inkluderingstrategien, 

og sammen med gjeldende økonomiplan innebærer dette samlet kr. 4,4 mill. i 

perioden, hhv 700.000, 700.000, 1.500.000, 1.500.000.  

I tillegg til dette reduseres ihht regjeringens tilleggsprp makssatsene i barnehagene fra i dag kr 

3 230,- til f.o.m 01.08.22 kr 3 050,-. I tillegg ble barnetrygda fra 01.09.21 økt for barn under 

seks år fra kr. 1354,- til kr. 1654,- pr mnd. 

  

e. Barnetrygda er en god og universell ordning som alle med barn opp til 18 år får. 

Kommunestyret forventer at nasjonale myndigheter legger til rette for en lik praktisering av 

beregning av sosialhjelpa ifht barnetrygda, slik at barnetrygda holdes utenfor beregningen. 

Dette bør i tilfelle fullfinansieres av nasjonale myndigheter. 



f. Kommunestyret ber kommunedirektøren vurdere alternative løsninger for å redusere 

kostnaden med overliggere ved sykehusene, enten innenfor kommunens egne enheter eller 

i samarbeid med f.eks. Betania. Dette vil også redusere presset på sykehusene. 

g. Kommunestyret vil utvikle en mer aktiv boligpolitikk. Dette både ovenfor ungdom og unge 

i etableringsfasen, herunder sosiale boligløsninger, samt ulike former for felles boløsninger 

og trygghetsboliger for yngre eldre og eldre, i bygd og i by.  Nye boligkonsepter må utvikles, 

både i regi av Steinkjerbygg KF, og ikke minst i et samarbeid med private utbyggere. 

Kommunestyret ber om at boligpolitisk strategi og kommuneplanens arealdel prioriteres. 

I løpet av det neste 10-året blir det dobbelt så mange 80-åringer. Boligpolitikken og gode 

boløsninger/felles boløsninger blir en vesentlig del av svaret når framtidens omsorgsløsninger 

skal planlegges. Kommunestyret imøteser, i tråd med kommunedirektørens tilrådning, at 

trygghetsboligkonsepter utvikles og ses på som et nytt ledd i omsorgstrappa. Dette er godt i 

tråd med Leve hele livet og et aldersvennlig samfunn. Kommunestyret imøteser sak om dette 

i løpet av 1. halvår 2022, i tråd med kommunedirektørens forslag.  

Kommunestyret ber om en status for de ulike delene av boligpolitikken på strategisamlingen 

våren 2022.  

h. Steinkjer skal være en næringsaktiv kommune med en tydelig handlingsrettet vekststrategi. 

Dette blir Steinkjer kommunes handlingsdel av felles næringsstrategi for Innherred som 

forventes til behandling i løpet av 2022. Både eksisterende og nye kompetanse-, nærings- 

og industrivirksomheter skal gis en aktiv oppfølging. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren holde trykket oppe på kommuneplanens arealdel med avklaring av nye 

næringsarealer. Videre prioriteres arbeidet med pågående reguleringsplaner for nye 

industriarealer i Malm Industripark og Asphaugen. Kommunestyret ber 

kommunedirektøren også utrede framtidig organisering av utvikling og salg av 

næringsarealer i kommunen. NTE-fondet skal bl.a. nyttes til å styrke næringsarbeidet. 

i. Steinkjer kommune skal konkretisere et aktivt politisk arbeid opp mot sentrale myndigheter 

mht. å få flyttet ut statlige arbeidsplasser til distriktene, herunder til Steinkjer og Innherred. 

j. Steinkjer kommune tar sikte på å sluttføre forhandlingene vedrørende Gruvebadet og 

Ungkarsheimen i Bergmannsparken for en overtakelse og sanering før sommeren 2022. 

k. Kommunestyret støtter forslaget om en endring av grensesnittet mellom kommunal og 

privat veg, som vil innebære at deler av kommunalt vegnett etter visse kriterier kan 

overføres til private. Kommunestyret understreker at kommunal infrastruktur, herunder 



kommunalt vegnett, er grunnleggende for bolyst og næringsliv i alle deler av kommunen, 

og vil derfor begrense reduksjonen i driftskostnad som følge av privatisert veg til 

kr.100.000,- for hele økonomiplanperioden. Den foreslåtte økningen i redusert 

driftskostnad som følge av privatisert veg på kr.150.000,- for 2024 og 2025 tas derfor ut. 

xx. For å realisere tiltak i klima- og miljøplanen, evt andre tiltak for å kutte utslipp av 

klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet ber kommunestyret 

kommunedirektøren søke klimasatsmidler. Dette vil også kunne gjelde Steinkjerbygg KF.  

Steinkjer kommune skal fortsatt støtte opp om satsing og forskning på klima, bærekraft og 

sirkulærøkonomi gjennom videre samarbeid med InnoCamp-miljøene (Nord, NIBIO, SINTEF) 

og Mære landbruksskole m.fl.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide klimabudsjett f.o.m budsjett 2023.  

  

Investering 

    m. Kommunestyret ber kommunedirektøren i løpet av 2022, når vi har fått oversikt over utviklingen 

i økonomien, komme tilbake til hovedutvalg for helse og omsorg med en oppdatert vurdering av 

framdriften på investeringsprosjektene innenfor helse- og omsorgsområdet.        

          Kommunestyret ber om at utbyggingen av tilrettelagt enhet for mennesker med demens, HDO 

i Malm og bofellesskap for funksjonshemmede prioriteres. Det er viktig at planleggingen og 

utviklingen av prosjektene har god framdrift, slik at de er ferdig planlagt for en 

evt. forsert  investeringsbeslutning/byggestart.  

   n.  Kommunestyret ber Steinkjer kirkelige fellesråd og orgelkomiteen ved Mære kyrkje fortsette 

planleggingen av nytt orgel. Det er viktig at det arbeides videre med lokal finansiering, og 

kommunen vil finne rom for kommunens andel innen utgangen av økonomiplanperioden. 

 5. Steinkjer kommune tar opp 86,95 mill. kroner i lån i 2022 til dekning av investeringer og 50 mill. 

kroner som startlån i Husbanken til videre utlån. 

   6. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, 

gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. 

skattelovens § 72, 2. ledd og selskapsskatteloven § 1-2, nest siste punktum. 

   7. Med virkning fra 01.01.22 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 

2022: 



 

a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon 

Med hjemmel i: 

- Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 

- Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2020: 

- Gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlagte gebyrregulativ datert 20.11.20 

- Gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlagte gebyrregulativ 

datert 20.11.20 

- Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlagte gebyrregulativ datert 

20.11.20. 

 

b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion 

og Hoøya/Paradisbukta 

Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for parkering og 

årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 15.11.21. 

 

c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr 

Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2022 i samsvar med vedlagte gebyrregulativ 

datert 15.11.21. 

 

d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 

behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 15.11.21. 

 

e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og eierseksjonslovens § 7 vedtas for 2022 i tråd med 

vedlagte gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 15.11.21. 

 

f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven 

Med hjemmel i matrikkelloven § 32, jfr. forskriftens § 16 vedtas for 2022 i tråd med vedlagte 

gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 15.11.21. 



 

g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen 

Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for behandling 

av landbrukssaker datert 15.11.21. 

 

h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager 

Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2022 i tråd 

med vedlagte gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 15.11.21. 

 

i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning 

Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for 

foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 15.11.21. 

 

j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen 

Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ for betaling av 

elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 15.11.21. 

 

k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester 

Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2022 

i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken 

Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ 

datert 15.11.21. 

 

m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og fotballhallen 

Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, samfunnshuset og Guldbergaunet 

fotballhall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

n. Betalingssatser for skjenkebevilling 



Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall 

Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

p. Betalingssatser for gravesøknader 

Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

q. Betalingssatser for vaksinering 

Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

 

r. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter 

Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ 

datert 15.11.21. 

 

s. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift 

Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 

15.11.21. 

 

t. Betalingssatser for skolemat 

Betalingssatser for skolemat vedtas for 2022 i tråd med vedlagte gebyrregulativ datert 15.11.21. 

  

  

 

 
 



Saksopplysninger/saksvurdering: 
 
Det vises til vedlagte budsjettdokumenter. 
 
Når det gjelder eiendomsskatten er omfanget av den omtalt i vedlagte budsjettdokument, men 
forslag til de ulike satsene i tråd med de tekstmessige vurderingene i budsjettdokumentet legges 
frem som egen sak for formannskap 30. november og i kommunestyremøtet 15.12.21 sammen med 
forslag til budsjett og økonomiplan. 
 
Kommunedirektøren la frem sitt budsjettforslag for 2022 – 2025 27.10.21. De frie inntektene i 
budsjettforslaget og enkelte andre elementer, for eksempel satser for foreldrebetaling i barnehagene 
bygger på Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett 2022. Ny regjering har i ettertid lagt frem en 
tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022. Virkningene for Steinkjer kommune sin del er 
oppsummert i vedlegg til denne saken. Det forutsettes at endringene som følge av dette notatet 
innarbeides i kommunens politiske behandling av årsbudsjett 2022 og økonomiplanen 2022 – 2025.  
 
Hovedoversiktene til budsjett og økonomiplan er en oppsummering av selve budsjettforslaget i 
henhold til kravene i budsjett- og regnskapsforskriftene, og skal vedtas av kommunestyret. I 
kommunedirektørens budsjettforslag er hovedoversiktene presentert under budsjettvedtak. Dette er 
foreløpige hovedoversikter. Det er foreslått både formelle endringer og tolkninger av oppsettene i 
hovedoversiktene, og ut fra dette er det behov for å gjøre noen formelle endringer i oppsettene. 
Dette har ingen betydning for innholdet i selve budsjettforslaget. I forkant av kommunestyrets 
behandling av årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 vil det bli utarbeidet nye oversikter som 
følger behandlingen i kommunestyret. 
 
Det er lagt ved enkelte vedlegg til saksfremlegget, i første omgang til hovedutvalgenes behandling av 
saken. Erfaringsmessig vil det i løpet av den politiske behandlingen komme til ytterligere vedtak det 
er naturlig å knytte til saken frem mot endelig behandling i kommunestyret. 
 
Et av vedleggene som følger saken allerede ved hovedutvalgsbehandlingen er forslag til gebyrsatser 
for 2022. Disse henger sammen med de budsjettmessige forutsetningene som er lagt til grunn i 
kommunedirektørens forslag. Gebyrregulativet er utarbeidet på samme måte som i 2020 og 2021, 
men det er kommet til enkelte gebyrer som ikke har vært med tidligere. Dette gjelder leie av 
samfunnshuset og Guldbergaunet fotballhall. I tillegg er det under betalingssatser for byggesaker og 
opprettelse av grunneiendommer m.m. innarbeidet et nytt gebyrområde relatert til 
eiendomsforvaltning. Dette er relatert til bl.a. kjøp av kommunal eiendom og innløsning av 
festetomter. Gebyrene kan sammenlignes med gebyrer innenfor byggesaksområdet, og er innført 
bl.a. for å øke saksbehandlerkapasiteten på dette området. 
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