
083/19: Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 
 

Tilråding frå rådmannen: 
 

1. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med skjema 1 A og 1 B i 
budsjettdokumentet på side 38 i dokumentet. 

2. Investeringar med finansiering blir vedteke i samsvar med «framlegg til 
investeringar» (side 27) samt skjema 2A og 2 B i budsjettdokumentet (side 
39). 

3. Det kommunale skattøyret blir justert frå 11,55 % i 2019 til 11,10 % i 2020. 
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på 

kraftverk, vindkraftverk,kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane 
for petroleum, jf eigedomsskattelova (esktl) § 3 første ledd bokstav c. For 
eigedomsskatteåret 2020 skal det vidare skrivast ut eigedomsskatt på 
bygningar og grunnareal for verk og bruk som frå og med 2019 blir 
klassifisert som næringseigedom, så langt desse var omfatta av 
eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf overgangsregelen til 
eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten forfell til 
betaling 10. april og 10. oktober. 

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond 
til einingane nå lønsoppgjeret for 2020 er klart. 

6. Prisar og gebyr blir generelt auka med 3,1 prosent (lik kommunal deflator) 
med unntak av sjølvkostområdet (vatn og avløp) som blir lik satsane for 
2019. 

7. Renovasjons- og slamgebyr til Simas IKS vert auka i tråd med framlegg frå 
representantskapen i Simas. Framlegget ligg bakerst i dokumentet «prisar 
og gebyr 2020». 

8. Det blir teke opp lån til investeringar med totalt kr.32.650.000 i 2020. 
Rådmannen får fullmakt til å inngå lånevilkår. 

9. Budsjett for konsesjonsavgiftsfondet blir vedteke i samsvar med oversikt 
på side 36 i budsjettdokumentet. 

10. Tilskot til Kyrkjeleg fellesråd blir føreslege auka med deflator (3,1%) frå kr 
2.650.000 i 2019 til  kr 2.732.000 i 2020. 

11. Følgjande fire måltal blir vedtekne i budsjettet. Aurland kommune skal 
oppnå minimum 2 % korrigert netto driftsresultat. Aurland kommune sin 
gjeldsgrad skal ikkje overstige 70 %. Kommunen sitt disposisjonsfond skal 
ikkje vere mindre enn 10 % av dei totale inntektene. Kommunen skal 
styrke konsesjonsavgiftsfondet og det skal ha ein storleik på minimum 20 
mill. kroner 31.12.2023. 

12. Økonomiplan 2020 – 2023 blir vedteken i  medhold av kommunelova § 44 i 
samsvar med tekst og tabellar. 

 

 
 
18.11.2019 Levekårsutval 
Tilleggsforslag: 
 
Handsaming i møte: 
Økonomisjefen orienterte om prosessen som har vore med utbarbeiding av budsjett.  
Kommentarar og innspel til drift 
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Kulturhus/oppgradering av AIS 
Framlegg frå Bengt E. Skjerdal:  
Ynskjer om at det vert undersøkt ulike tilskotsordningar til investeringar knytt til rehabilitering 
og opprusting av kulturbygg i AIS.  
Framlegget frå Bengt E. Skjerdal vart veke samrøystes. 
 
Kommentarar og innspel til investeringar 
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg 
Framlegg frå Monica Finden: 
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg blir teke inn i økonomiplan for 2020 og 2021. Tiltaket 
skal vere fullført innan utgangen av 2022.   
Framlegg frå Bengt E. Skjerdal: 
Bygningsmessige tiltak ved Helsetunet blir teke innatt på lista som prioritert tiltak. Arbeid med 
riving og tilrettelegging vert halde fram kontinuerleg og kan settast igang snarleg. Finansiert 
ved låneopptak.  
Røysting alternativ over framlegget frå Monica Finden og Bengt E. Skjerdal.  
Framlegget frå Monica Finden fekk ei røyst og framlegget frå Bengt E. Skjerdal sekk fire 
røyster. 
Nye lokale for boksering i samband med ny inngang trimrom (pkt 1.4.1).  
Framlegg frå Bengt E. Skjerdal: 
Ved etablering av ny inngang til trimrommet i Aurlandshallen er det ynskjeleg at ein ser på 
mogelegheita for etablering av tilbygg dedikert til boksegruppa. Dette kan finansierast 
gjennom ulike tilskotsordingar. Kanksje kan med søkje om status som regionalt anlegg for 
boksing.  
Røysting over framlegget frå Bengt E. Skjerdal. Samrøystes. 
 
Prisar og gebyr 
Samordning av prisar symjehall og timrom 
Framlegg frå Monica Finden: 
Klyppekort symjehall vaksen auka kr 650,- 
Klyppekort barn/ungdom/student symjehall auka til kr 390,- 
Enkelttime vaksen i trimrommet auka til kr 100,- 
 
Framlegget frå Monica Finden vedteke samtøystes 
Røysting over framlegget samla til slutt. Samrøystes 
 
 
LKU- 005/19 Vedtak: 
Innspel frå levekårsutvalet til økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020  
Drift, prisar og gebyr: 
Samordning av prisar symjehall og timrom 
Klyppekort symjehall vaksen auka kr 650,- 
klyppekort barn/ungdom/student symjehall auka til kr 390,- 
Enkelttime vaksen auka til kr 100,- 
Kulturhus/oppgradering av AIS 
Ynskjer om at det vert undersøkt ulike tilskotsordningar til investeringar knytt til 
rehabilitering og opprusting av kulturbygg i AIS.  
 
Investeringar: 
 
Bygningsmessige tiltak pleie og omsorg 
Bygningsmessige tiltak ved Helsetunet blir teke innatt på lista som prioritert tiltak. Arbeid 
med riving og tilrettelegging vert halde fram kontinuerleg og kan settast igang snarleg. 
Finansiert ved låneopptak.  
 
Nye lokale for boksering i samband med ny inngang trimrom (pkt 1.4.1) 
Ved etablering av ny inngang til trimrommet i Aurlandshallen er det ynskjeleg at ein ser på 
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mogelegheita for etablering av tilbygg dedikert til boksegruppa. Dette kan finansierast 
gjennom ulike tilskotsordingar. Kanksje kan me søkje om status som regionalt anlegg for 
boksing.  
Samrøystes 

 
 
18.11.2019 Plan- og eigedomsutval 
Tilleggsforslag: 
Framlegg frå Johannes Dalsbotten: 
-Endring i punkt 11, tredje punktum: Aurland kommune sin gjeldsgrad skal ikkje overstige 
100 %.  
-Tillegg i punkt 12: Økonomiplan 2020 – 2023 blir vedteken i  medhold av kommunelova § 
44 i samsvar med tekst og tabellar, med følgjande endring: 
Bygningsmessige tiltak ved Aurland Helsetun vert tatt inn i denne planperioden med 125 
millionar kroner fordelt: 
-5 millionar i 2020 
-57,5 millionar i 2021 
-62,5 millionar i 2022 
Finansiering: Momskompensasjon, investeringstilskot og auka låneramme. 

 
 
Handsaming i møte: 
Handsaming i møtet: 
Tor Mikkel Tokvam gav ei orientering om budsjettet og økonomiplan i møtet.  
Johannes Dalsbotten fremja eit endringsframlegg og eit tilleggsframlegg.  
 
Røysting: 
Det vart først røysta over framlegga frå Dalsbotten: 4 røyster for, 1 røyst mot 
Det vart så røysta samla over tilrådinga frå rådmannen og framlegga frå Dalsbotten: 4 
røyster for, 1 røyst mot 
 
PEU- 009/19 Vedtak: 

1. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med skjema 1 A og 1 B i 
budsjettdokumentet på side 38 i dokumentet. 

2. Investeringar med finansiering blir vedteke i samsvar med «framlegg til 
investeringar» (side 27) samt skjema 2A og 2 B i budsjettdokumentet (side 39). 

3. Det kommunale skattøyret blir justert frå 11,55 % i 2019 til 11,10 % i 2020. 
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, 

vindkraftverk,kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf 
eigedomsskattelova (esktl) § 3 første ledd bokstav c. For eigedomsskatteåret 
2020 skal det vidare skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for 
verk og bruk som frå og med 2019 blir klassifisert som næringseigedom, så langt 
desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf 
overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten 
forfell til betaling 10. april og 10. oktober. 

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til 
einingane nå lønsoppgjeret for 2020 er klart. 

6. Prisar og gebyr blir generelt auka med 3,1 prosent (lik kommunal deflator) med 
unntak av sjølvkostområdet (vatn og avløp) som blir lik satsane for 2019. 

7. Renovasjons- og slamgebyr til Simas IKS vert auka i tråd med framlegg frå 
representantskapen i Simas. Framlegget ligg bakerst i dokumentet «prisar og 
gebyr 2020». 

8. Det blir teke opp lån til investeringar med totalt kr.32.650.000 i 2020. Rådmannen 
får fullmakt til å inngå lånevilkår. 

9. Budsjett for konsesjonsavgiftsfondet blir vedteke i samsvar med oversikt på side 
36 i budsjettdokumentet. 

10. Tilskot til Kyrkjeleg fellesråd blir føreslege auka med deflator (3,1%) frå kr 
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2.650.000 i 2019 til  kr 2.732.000 i 2020. 
11. Følgjande fire måltal blir vedtekne i budsjettet. Aurland kommune skal oppnå 

minimum 2 % korrigert netto driftsresultat. Aurland kommune sin gjeldsgrad skal 
ikkje overstige 100 %. Kommunen sitt disposisjonsfond skal ikkje vere mindre enn 
10 % av dei totale inntektene. Kommunen skal styrke konsesjonsavgiftsfondet og 
det skal ha ein storleik på minimum 20 mill. kroner 31.12.2023. 

12. Økonomiplan 2020 – 2023 blir vedteken i  medhold av kommunelova § 44 i 
samsvar med tekst og tabellar, med følgjande endring: 
Bygningsmessige tiltak ved Aurland Helsetun vert tatt inn i denne planperioden 
med 125 millionar kroner fordelt: 
-5 millionar i 2020 
-57,5 millionar i 2021 
-62,5 millionar i 2022 
Finansiering: Momskompensasjon, investeringstilskot og auka låneramme. 

 
 
21.11.2019 Formannskapet 
Tilleggsforslag: 
 
Handsaming i møte: 
Handsaming i møtet: 
Rådmannen orienterte om budsjettet. Ordførar Trygve Skjerdal fremja eit utsettingsframlegg: 
Saka vert utsett og teken opp på eit ekstra formannskapsmøte 28. november. 
 
Røysting: 
Utsettingsframlegg frå Skjerdal: samrøystes  
 
FS- 080/19 Vedtak: 
Saka vert utsett og teken opp på eit ekstra formannskapsmøte 28. november. 
Samrøystes 
 

 
 
28.11.2019 Formannskapet 
Tilleggsforslag: 
Endringsframlegg frå Per Are Flåm: 
-Endring i punkt 11, tredje punktum: Aurland kommune sin gjeldsgrad skal ikkje overstige 
100 %.  
-Tillegg i punkt 12: Økonomiplan 2020 – 2023 blir vedteken i  medhold av kommunelova § 
44 i samsvar med tekst og tabellar, med følgjande endring: 
Bygningsmessige tiltak ved Aurland Helsetun vert tatt inn i denne planperioden med 125 
millionar kroner fordelt: 
-5 millionar i 2020 
-57,5 millionar i 2021 
-62,5 millionar i 2022 
Finansiering: Momskompensasjon, investeringstilskot og auka låneramme. 

 
Tilleggsframlegg frå Gøran Johansen:  
Tillegg til punkt 12: Oppstart av bygningsmessige tiltak ved Aurland Helsetun vert tatt inn i 
denne planperioden med 5 millionar kroner i 2023 finansiert med låneopptak. 
 

 
Tilleggsframlegg Jonas Ure Hylland: 
-Prosjektet rassikring Nedre Brekke, Flåm: Arbeidet med rassikring må sjåast i samanheng 
med reguleringsplan/Masterplan som blir utarbeidd i Flåm. 
-Innan 2021 skal Aurland kommune ha vurdert trafikktryggingsplanen. 
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-Kommunen skal arbeide for klimareduserande tiltak. 
 
Tilleggsframlegg Jonas Ure Hylland: 
Legg til under sak VA Hovudplan: 
VA-anlegg (høgdebasseng) Skjerping bustadfelt må vurderast nærare i samband med 
hovudplanen. 

 
Tilleggsframlegg Per Are Flåm: 
Formannskapet ber om å få ei vurdering på kostnadsramma på Turveg Heggviki-Bøen. 

 
Endringsframlegg frå Per Are Flåm: 
Ta ut rassikring i Nedre Brekke med 5,2 millionar og prioritere opparbeiding av bustadfelt i 
Ty med tilsvarande beløp. 

 
Endringsframlegg frå Jonas Ure Hylland:  
Prisar og gebyr 
Samordning av prisar symjehall og trimrom 
Klyppekort symjehall vaksen auka til kr 650,- 
Klyppekort barn/ungdom/student symjehall auka til kr 390,- 
Enkelttime vaksen i trimrommet auka til kr 100,- 

 
 
Handsaming i møte: 
Handsaming i møtet: 
Ettersendte dokument lagt fram i møtet: "Skildring av investeringsprogram 2020-2023", 
"Forprosjekt 2019 - nybygg og ombygging ved Aurland helsetun", og "Aurland Helsetun - 
påbygging/ombygging - livssykluskostnader". 
 
Varaordførar David Underdal gav ein gjennomgang av investeringsprogrammet, rådmann 
Steinar Søgaard og økonomisjef Reidar Johsen orienterte og svara på kommentarar 
undervegs. Rådmannen gav ei orientering om byggmessige tiltak ved Aurland Helsetun. 
 
Per Are Flåm fremja eit tilleggsframlegg og to endringsframlegg.  
Gøran Johansen fremja eit tilleggsframlegg.  
Jonas Ure Hylland fremja to tilleggsframlegg og eit endringsframlegg.  
 
Røysting: 
Det vart røysta over punkt 1.-10. i tilrådinga frå rådmannen: samrøystes 
 
Det vart røysta punktvis over endringsframlegget til Per Are Flåm sett opp mot tilrådinga frå 
rådmannen. 
Framlegg frå Per Are Flåm til punkt 11: 2 røyster 
Tilråding frå rådmannen til punkt 11: 3 røyster 
 
Framlegg frå Per Are Flåm til punkt 12: 2 røyster 
Tilråding frå rådmannen til punkt 12: 3 røyster 
 
Det vart røysta over tilleggsframlegget til Gøran Johansen sett opp mot tilrådinga frå 
rådmannen. 
Framlegg frå Gøran Johansen til punkt 12: 3 røyster 
Tilråding frå rådmannen til punkt 12: 2 røyster 
Det vart røysta punktvis over tilleggsframlegga frå Jonas Ure Hylland: 
-Rassikring: samrøystes 
-Trafikktryggingsplan: samrøystes 
-Klimareduserande tiltak: samrøystes 
 
Det vart røysta over tilleggsframlegg om høgdebasseng frå Jonas Ure Hylland: samrøystes 
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Det vart røysta over tilleggsframlegg om turveg frå Per Are Flåm: samrøystes 
 
Det vart røysta over endringsframmlegg om rassikring frå Per Are Flåm sett opp mot 
tilrådinga frå rådmannen:  
Framlegg frå Per Are Flåm: 2 røyster 
Tilråding frå rådmannen: 3 røyster 
 
Det vart røysta over endringsframlegg om prisar og gebyr frå Jonas Ure Hylland: samrøystes 
 
Det vart røysta over tilrådinga samla med vedtekne endringar: samrøystes 
 
FS- 083/19 Vedtak: 

1. Driftsbudsjettet blir vedteke i samsvar med skjema 1 A og 1 B i 
budsjettdokumentet på side 38 i dokumentet. 

2. Investeringar med finansiering blir vedteke i samsvar med «framlegg til 
investeringar» (side 27) samt skjema 2A og 2 B i budsjettdokumentet (side 39). 

3. Det kommunale skattøyret blir justert frå 11,55 % i 2019 til 11,10 % i 2020. 
4. For eigedomsskatteåret 2020 skal det skrivast ut eigedomsskatt på kraftverk, 

vindkraftverk,kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf 
eigedomsskattelova (esktl) § 3 første ledd bokstav c. For eigedomsskatteåret 
2020 skal det vidare skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for 
verk og bruk som frå og med 2019 blir klassifisert som næringseigedom, så langt 
desse var omfatta av eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf 
overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4 andre ledd. Eigedomsskatten 
forfell til betaling 10. april og 10. oktober. 

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midlar frå avsett lønsreguleringsfond til 
einingane nå lønsoppgjeret for 2020 er klart. 

6. Prisar og gebyr blir generelt auka med 3,1 prosent (lik kommunal deflator) med 
unntak av sjølvkostområdet (vatn og avløp) som blir lik satsane for 2019.  
Klyppekort symjehall vaksen auka til kr 650,- 
Klyppekort barn/ungdom/student symjehall auka til kr 390,- 
Enkelttime vaksen i trimrommet auka til kr 100,- 

7. Renovasjons- og slamgebyr til Simas IKS vert auka i tråd med framlegg frå 
representantskapen i Simas. Framlegget ligg bakerst i dokumentet «prisar og 
gebyr 2020». 

8. Det blir teke opp lån til investeringar med totalt kr.32.650.000 i 2020. Rådmannen 
får fullmakt til å inngå lånevilkår. 

9. Budsjett for konsesjonsavgiftsfondet blir vedteke i samsvar med oversikt på side 
36 i budsjettdokumentet. 

10. Tilskot til Kyrkjeleg fellesråd blir føreslege auka med deflator (3,1%) frå kr 
2.650.000 i 2019 til  kr 2.732.000 i 2020. 

11. Følgjande fire måltal blir vedtekne i budsjettet. Aurland kommune skal oppnå 
minimum 2 % korrigert netto driftsresultat. Aurland kommune sin gjeldsgrad skal 
ikkje overstige 70 %. Kommunen sitt disposisjonsfond skal ikkje vere mindre enn 
10 % av dei totale inntektene. Kommunen skal styrke konsesjonsavgiftsfondet og 
det skal ha ein storleik på minimum 20 mill. kroner 31.12.2023. 

12. Økonomiplan 2020 – 2023 blir vedteken i  medhold av kommunelova § 44 i 
samsvar med tekst og tabellar, med følgjande endring/tillegg/kommentar:  
-Oppstart av bygningsmessige tiltak ved Aurland Helsetun vert tatt inn i denne 
planperioden med 5 millionar kroner i 2023 finansiert med låneopptak. 
-Prosjektet rassikring Nedre Bakke, Flåm: Arbeidet med rassikring må sjåast i 
samanheng med reguleringsplan/Masterplan som blir utarbeidd i Flåm. 
-Innan 2021 skal Aurland kommune ha vurdert trafikktryggingsplanen. 
-Kommunen skal arbeide for klimareduserande tiltak. 
-Legg til under sak VA Hovudplan: VA-anlegg (høgdebasseng) Skjerping 
bustadfelt må vurderast nærare i samband med hovudplanen. 
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-Formannskapet ber om å få ei vurdering på kostnadsramma på Turveg Heggviki-
Bøen. 
Samrøystes 

 
 
 
 
 
 
 
 


