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MØTEBOK 

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025 
 
Utval sak Utval Møtedato 

81/21 Formannskapet 03.11.2021 
 
Vedlegg: 
1 Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025 

lenke til dokumentet 
2 Passive tiltak 
3 Budsjett 2022 for kontrollutvalet 
4 STATSBUDSJETTET 2022 – KOMMUNEOPPLEGGET; Statsforvaltaren i Vestland 
5 Søknad Fitjar sokn 
6 Søknad Sunnhordland museum 
7 Orientering om tilskot og fakturering til Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2022 
 

Bakgrunn: 

Rådmannen legg fram budsjett et for 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 til politisk 
handsaming. 
 
Rådmannen presenterte budsjettet for kommunestyret 27. oktober. 
 
Administrasjonen set opp eiga side på heimesidene til kommunen til budsjettet. Sida 
vert oppdatert etter kvart som ny politisk handsaming og uttalar kjem til. Sida ligg 
under Politikk med eigen knapp «Budsjett og økonomiplanar». 
 
Det går nokre saker parallelt med budsjettet som har konsekvens for budsjettet: 

- Gebyrregulativ 
- Eigedomsavgifter 2022 
- Utsett sak – del av 70/21 – Endre finans- og gjeldsportefølgja 
- Idretts- og anleggsplan 

 

Forankring i planar/mål: 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 

Vurdering: 

 
 
Faglege vurderingar: 
 
 
Folkehelse: 
 
 
Klima/miljø: 
 
 
 
Økonomi og forankring i økonomiplanen: 
 
 
 



Framlegg til vedtak: 
Formannskapet sender rådmannen sitt forslag til «Budsjett 2022 og økonomiplan 2022- 
2025» til Utval for oppvekst og omsorg, Utval for plan og miljø, Råd for 
funksjonshemma, Eldreråd, Ungdomsråd og AMU for uttale. 
  
Formannskapet handsamar saka endeleg 24.11.21 og legg den deretter til offentleg 
høyring. Kommunestyret handsamar saka 08.12.21. 
 
 
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.11.2021  
 
Behandling: 
Ordførar Harald Rydland (KRF) orienterte om saka. 
 
Fung. rådmann la føre følgjande endring av siste setning i framlegg til vedtak: 
Formannskapet handsamar saka 24.11.21 og legg den deretter til offentleg høyring. 
Kommunestyret handsamar saka endeleg 08.12.21. 
  
Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet sender rådmannen sitt forslag til «Budsjett 2022 og økonomiplan 2022- 
2025» til Utval for oppvekst og omsorg, Utval for plan og miljø, Råd for 
funksjonshemma, Eldreråd, Ungdomsråd og AMU for uttale. 
  
Formannskapet handsamar saka 24.11.21 og legg den deretter til offentleg høyring. 
Kommunestyret handsamar saka endeleg 08.12.21. 
 
 
 
 
Olaug Haugen 
Rådmann 
 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.


