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Budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 for Fredrikstad kommune  

 
Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 for Fredrikstad kommune vedtas, jf. 

vedlegg 1, tilhørende budsjettnotater og politisk innstilling. 
2. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 14-3 og 14-4 vedtas Fredrikstad 

kommunes økonomiplan for perioden 2023–2026 og årsbudsjett for 2023, i 
henhold til bevilgningsoversikt på side 47 og netto driftsrammer på side 55.   

3. Investeringsbudsjettet for 2023 med finansiering vedtas, slik det framkommer i 
investeringsoversikten på side 55 og i vedlegg.   

4. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med 
dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2023». 

5. Det godkjennes låneopptak på 796,6 millioner kroner for finansiering av 
investeringer i 2023. Rebudsjettering av investeringer med finansiering fra 2022 
vedtas i egen sak. 

6. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket 
merverdikompensasjon). 

7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 250,0 millioner 
kroner for 2023. Rebudsjettering fra 2022 vedtas i egen sak. 

8. Kassekreditt i bank på 150 millioner kroner kan benyttes for å overholde 
økonomiske forpliktelser i løpet av året. 

9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre 
behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2023. 

10. Det godkjennes en ramme for leasing av el-sykler til ansatte på inntil 5,0 millioner 
kroner for 2023. 

11. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 18,0 millioner kroner til dekning av 
depositum og husleiegarantier ved NAV. 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte 
kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter, der avvik i framdriften 
av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 

13. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle 
underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende 
års gebyrer. 

14. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune, som framkommer i vedlegg 3 i 
kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, 
vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2023. 

15. For eiendomsskatt gjelder: 
15.1. Det utskrives eiendomsskatt for 2023 i henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 

1975 § 3 a på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
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15.2. Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 gjøres det i henhold til 

eiendomsskattelovens § 8 A-3, med takster vedtatt 1. mars 2023 med virkning fra 

1. januar 2023, jf. eiendomsskattelovens § 14. 

15.3. Etter overgangsreglene i lov av 19.12.2017 utskrives eiendomsskatt på 

produksjonsutstyr og installasjoner. For 2023 utskrives skatten på 5/7 deler av 

differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 2018 og 2019. 

15.4. Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 15.5, skal skatteøre i Fredrikstad 
kommune være 6,4 ‰ jf. eiendomsskattelovens § 11. 

15.5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 litra a skal «skatteøre for bustaddelen i 
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,2 ‰. I 
henhold til § 8 A-2 vil skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader bli sett til 
verdet multiplisert med 0,7. 

15.6. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag etter lov om eigedomsskatt § 
11. 2. ledd på 1 million kroner per boenhet for skatteåret 2023.  
Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses: 
1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig 

boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet. 
2. Alle fritidsboliger. 

3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, 

boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv. 

4. Andre boenheter som: 
a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, 
b. er godkjent til varig opphold, 
c. har egen separat inngang og 
d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad og wc) 

for en bolig. 
15.7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for 

eiendomsskatt:  
- litra a, «Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne ein 

kommune, eit fylke eller staten.  
- litra b, Bygning som har historisk verde, som er fredet gjennom fredningsvedtak 

jf. lov om kulturminner.» 
15.8. Eiendommer som spesifisert i eiendomsskattelovens § 5, er fritatt for 

eiendomsskatt. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk, jf. § 5h, 
skal svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og uthus og 
passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for andre 
boligeiendommer. 

15.9. Ved utskriving av eiendomsskatt, taksering og klager over utskrevet 
eiendomsskatt, gjelder «Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i 
Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt» vedtatt av 
skattetakstutvalget og klageutvalget for eiendomsskatt 25.05.2020. 

15.10. Eiendomsskatten for 2023 betales i 4 årlige terminer. Eiendomsskatt for boliger og 
fritidsboliger betales med samme antall terminer som offentlige avgifter for øvrig. 

15.11. Klager over utskriving av eiendomsskatt avgjøres av klageutvalget for 
eiendomsskatt oppnevnt av bystyret, jf. lov om eigedomsskatt § 20. 

16. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023–2026 og budsjett 2023 
offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 14-3 fjerde 
ledd. 

 
Fredrikstad, 17.11.2022 
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Formannskapets behandling 24.11.2022: 

Victor Kristiansen (Ap) fremmet på vegne av Ap, MDG, Sp og R følgende forslag: 
1. Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 for Fredrikstad kommune vedtas, jf. 

kommunedirektørens budsjettforslag, supplerende budsjettnotater og 
flertallspartienes budsjettforslag. 

2. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 14-3 og 14-4 vedtas Fredrikstad 
kommunes økonomiplan for perioden 2023–2026 og årsbudsjett for 2023, i 
henhold til bevilgningsoversikt på side 8 og netto driftsrammer på side 9 i 
flertallspartienes budsjettforslag.   

3. Investeringsbudsjettet for 2023 med finansiering vedtas, slik det framkommer i 
investeringsoversikten på side 17 i flertallspartienes budsjettforslag og i vedlegg 1 
og 2.   

4. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med 
dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2023», med 
endringer i flertallspartienes budsjettforslag. 

5. Det godkjennes låneopptak på 793,6 millioner kroner for finansiering av 
investeringer i 2023. Rebudsjettering av investeringer med finansiering fra 2022 
vedtas i egen sak. 

6. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket 
merverdikompensasjon). 

7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 250,0 millioner 
kroner for 2023. Rebudsjettering fra 2022 vedtas i egen sak. 

8. Kassekreditt i bank på 150 millioner kroner kan benyttes for å overholde 
økonomiske forpliktelser i løpet av året. 

9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre 
behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2023. 

10. Det godkjennes en ramme for leasing av el-sykler til ansatte på inntil 5,0 millioner 
kroner for 2023. 

11. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 18,0 millioner kroner til dekning 
av depositum og husleiegarantier ved NAV. 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte 
kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter, der avvik i 
framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 

13. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle 
underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende 
års gebyrer. 

14. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune, som framkommer i vedlegg 3 i 
kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, 
vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2023. 

15. For eiendomsskatt gjelder: 
15.1. Det utskrives eiendomsskatt for 2023 i henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 

1975 § 3 a på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
15.2. Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 gjøres det i henhold til 

eiendomsskattelovens § 8 A-3, med takster vedtatt 1. mars 2023 med virkning fra 

1. januar 2023, jf. eiendomsskattelovens § 14. 

15.3. Etter overgangsreglene i lov av 19.12.2017 utskrives eiendomsskatt på 

produksjonsutstyr og installasjoner. For 2023 utskrives skatten på 5/7 deler av 

differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 2018 og 2019. 

15.4. Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 15.5, skal skatteøre i Fredrikstad 
kommune være 6,4 ‰ jf. eiendomsskattelovens § 11. 

15.5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 litra a skal «skatteøre for bustaddelen i 
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,2 ‰. I 
henhold til § 8 A-2 vil skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader bli sett til 
verdet multiplisert med 0,7. 
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15.6. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag etter lov om eigedomsskatt § 
11. 2. ledd på 1 million kroner per boenhet for skatteåret 2023.  
Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses: 
1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig 

boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet. 
2. Alle fritidsboliger. 
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, 

boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv. 
4. Andre boenheter som: 

a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, 
b. er godkjent til varig opphold, 
c. har egen separat inngang og 
d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad 

og wc) for en bolig. 
  

15.7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for 
eiendomsskatt:  
- litra a, «Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne 

ein kommune, eit fylke eller staten. 
- litra b, Bygning som har historisk verde, som er fredet gjennom 

fredningsvedtak jf. lov om kulturminner.» 
 

15.8. Eiendommer som spesifisert i eiendomsskattelovens § 5, er fritatt for 
eiendomsskatt. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk, jf. § 
5h, skal svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og 
uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for 
andre boligeiendommer. 

15.9. Ved utskriving av eiendomsskatt, taksering og klager over utskrevet 
eiendomsskatt, gjelder «Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i 
Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt» vedtatt av 
skattetakstutvalget og klageutvalget for eiendomsskatt 25.05.2020. 

15.10. Eiendomsskatten for 2023 betales i 4 årlige terminer. Eiendomsskatt for boliger og 
fritidsboliger betales med samme antall terminer som offentlige avgifter for øvrig. 

15.11. Klager over utskriving av eiendomsskatt avgjøres av klageutvalget for 
eiendomsskatt oppnevnt av bystyret, jf. lov om eigedomsskatt § 20. 

16. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023–2026 og budsjett 2023 
offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 14-3 fjerde 
ledd. 

 
Truls Velgaard (H) fremmet på vegne H, FrP og KrF følgende forslag: 
1. Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 for Fredrikstad kommune vedtas, jf. 

vedlegg 1, tilhørende budsjettnotater med endringer slik det fremkommer i 
oversiktene i dette dokumentet. 

2. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 14-3 og 14-4 vedtas Fredrikstad 
kommunes økonomiplan for perioden 2023–2026 og årsbudsjett for 2023, i henhold 
til bevilgningsoversikt på side 47 og netto driftsrammer på side 52. 

3. Investeringsbudsjettet for 2023 med finansiering vedtas, slik det framkommer i 
investeringsoversikten på side 55 og i vedlegg. 

4. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med dokumentet 
«Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2023». 

5. Det godkjennes låneopptak på 796,6 millioner kroner for finansiering av 
investeringer i 2023. Rebudsjettering av investeringer med finansiering fra 2022 
vedtas i egen sak. 

6. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket 
merverdikompensasjon). 

7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 250,0 millioner 
kroner for 2023. Rebudsjettering fra 2022 vedtas i egen sak. 
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8. Kassekreditt i bank på 150 millioner kroner kan benyttes for å overholde 
økonomiske forpliktelser i løpet av året. 

9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre 
behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2023. 

10. Det godkjennes en ramme for leasing av el-sykler til ansatte på inntil 5,0 millioner 
kroner for 2023. 

11. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 18,0 millioner kroner til dekning av 
depositum og husleiegarantier ved NAV. 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte 
kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter, der avvik i framdriften 
av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 

13. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle 
underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende 
års gebyrer. 

14. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune, som framkommer i vedlegg 3 i 
kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023,  
vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2023. 

15. For eiendomsskatt gjelder: 
15.1 Det utskrives eiendomsskatt for 2023 i henhold til lov om eigedomsskatt 

av 6. juni 1975 § 3 a på alle faste eiendommer i hele kommunen 
15.2 Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 gjøres det i henhold til  

eiendomsskattelovens § 8 A-3, med takster vedtatt 1. mars 2023 med 
virkning fra 1. januar 2023, jf. eiendomsskattelovens § 14. 

15.3 Etter overgangsreglene i lov av 19.12.2017 utskrives eiendomsskatt på  
produksjonsutstyr og installasjoner. For 2023 utskrives skatten på 5/7 
deler av differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 
2018 og 2019. 

15.4 Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 15.5, skal skatteøre i 
Fredrikstad kommune være 6,4 ‰ jf. eiendomsskattelovens § 11. 

15.5 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 litra a skal «skatteøre for 
bustaddelen i eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og 
fritidseigedomar være 3,2 ‰. I henhold til § 8 A-2 vil skattegrunnlaget for 
bustader og fritidsbustader bli sett til verdet multiplisert med 0,7. 

15.6 Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag etter lov om 
eigedomsskatt § 11. 2. ledd på 1 million kroner per boenhet for skatteåret 
2023. Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses: 
1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som 

selvstendig boenhet etter gjeldende regelverk på 
godkjenningstidspunktet. 

2. Alle fritidsboliger. 
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som 

boligsameier, boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv. 
4. Andre boenheter som: 

a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, 
b. er godkjent til varig opphold, 
c. har egen separat inngang og 
d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom 

(soveplass), bad og  
wc) for en bolig. 

  

15.7 Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for 
eiendomsskatt: 
-  litra a, «Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å 

gagne ein kommune, eit fylke eller staten. 
- litra b, Bygning som har historisk verde, som er fredet gjennom 

fredningsvedtak jf. lov om kulturminner.» 
 

15.8 Eiendommer som spesifisert i eiendomsskattelovens § 5, er fritatt for  
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eiendomsskatt. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og 
skogsbruk, jf. § 5h, skal svare eiendomsskatt for våningshuset og 
kårboligen med garasje og uthus og passende tomt. Eiendomsskatten 
svares etter samme satser som for andre boligeiendommer. 

15.9 Ved utskriving av eiendomsskatt, taksering og klager over utskrevet  
eiendomsskatt, gjelder «Veiledende rammer og retningslinjer for taksering 
i Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt» vedtatt av 
skattetakstutvalget og klageutvalget for eiendomsskatt 25.05.2020. 

15.10 Eiendomsskatten for 2023 betales i 4 årlige terminer. Eiendomsskatt for 
boliger og fritidsboliger betales med samme antall terminer som offentlige 
avgifter for øvrig. 

15.11 Klager over utskriving av eiendomsskatt avgjøres av klageutvalget for  
eiendomsskatt oppnevnt av bystyret, jf. lov om eigedomsskatt § 20. 

 

16. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023–2026 og budsjett 2023 
offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 14-3 fjerde ledd. 

 
Votering 
Kommunedirektørens innstilling fikk 0 stemmer og ble ikke vedtatt. 
Forslag fremmet av Truls Velgaard (H) på vegne av H, FrP og KrF fikk 5 stemmer (H 2, FrP 
2, KrF 1) og ble ikke vedtatt. 
Forslag fremmet av Victor Kristiansen (Ap) på vegne av Ap, MDG, Sp og R ble vedtatt med  
8 stemmer (Ap 5, MDG 1, Sp 1, R 1) mot 5 stemmer (H 2, FrP 2, KrF 1). 
 

Formannskapets innstilling 24.11.2022 til bystyret: 

1. Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 for Fredrikstad kommune vedtas, jf. 
kommunedirektørens budsjettforslag, supplerende budsjettnotater og 
flertallspartienes budsjettforslag. 

2. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 14-3 og 14-4 vedtas Fredrikstad 
kommunes økonomiplan for perioden 2023–2026 og årsbudsjett for 2023, i 
henhold til bevilgningsoversikt på side 8 og netto driftsrammer på side 9 i 
flertallspartienes budsjettforslag.   

3. Investeringsbudsjettet for 2023 med finansiering vedtas, slik det framkommer i 
investeringsoversikten på side 17 i flertallspartienes budsjettforslag og i vedlegg 1 
og 2.   

4. Kommunale avgifter, egenbetaling og gebyrer fastsettes i samsvar med 
dokumentet «Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2023», med 
endringer i flertallspartienes budsjettforslag. 

5. Det godkjennes låneopptak på 793,6 millioner kroner for finansiering av 
investeringer i 2023. Rebudsjettering av investeringer med finansiering fra 2022 
vedtas i egen sak. 

6. Investeringstilskudd til Fredrikstad kirkelige fellesråd overføres netto (fratrukket 
merverdikompensasjon). 

7. Det godkjennes låneopptak i Husbanken til videre utlån med inntil 250,0 millioner 
kroner for 2023. Rebudsjettering fra 2022 vedtas i egen sak. 

8. Kassekreditt i bank på 150 millioner kroner kan benyttes for å overholde 
økonomiske forpliktelser i løpet av året. 

9. Det godkjennes en ramme for leasingavtaler for utskifting av biler og andre mindre 
behov på inntil 10,0 millioner kroner for 2023. 

10. Det godkjennes en ramme for leasing av el-sykler til ansatte på inntil 5,0 millioner 
kroner for 2023. 

11. Det godkjennes en garantiramme på til sammen 18,0 millioner kroner til dekning 
av depositum og husleiegarantier ved NAV. 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i budsjetterte 
kalkulatoriske renter og avdrag og budsjetterte finansposter, der avvik i 
framdriften av prosjektet fører til forsinket låneopptak. 



Side 7 av 9 
 

13. For selvkostområdene vann, avløp, renovasjon, slam og feier skal eventuelle 
underskudd framføres til neste års selvkostberegning og dekkes over kommende 
års gebyrer. 

14. Låneporteføljen til Fredrikstad kommune, som framkommer i vedlegg 3 i 
kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, 
vedtas og legges til grunn for refinansieringer i 2023. 

15. For eiendomsskatt gjelder: 
15.1. Det utskrives eiendomsskatt for 2023 i henhold til lov om eigedomsskatt av 6. juni 

1975 § 3 a på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
15.2. Ved utskriving av eiendomsskatt for 2023 gjøres det i henhold til 

eiendomsskattelovens § 8 A-3, med takster vedtatt 1. mars 2023 med virkning fra 

1. januar 2023, jf. eiendomsskattelovens § 14. 

15.3. Etter overgangsreglene i lov av 19.12.2017 utskrives eiendomsskatt på 

produksjonsutstyr og installasjoner. For 2023 utskrives skatten på 5/7 deler av 

differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for slikt utstyr for 2018 og 2019. 

15.4. Med de unntak som nevnt under i vedtakets pkt. 15.5, skal skatteøre i Fredrikstad 
kommune være 6,4 ‰ jf. eiendomsskattelovens § 11. 

15.5. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 litra a skal «skatteøre for bustaddelen i 
eigedomar med sjølvstendig bustaddelar og fritidseigedomar være 3,2 ‰. I 
henhold til § 8 A-2 vil skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader bli sett til 
verdet multiplisert med 0,7. 

15.6. Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag etter lov om eigedomsskatt § 
11. 2. ledd på 1 million kroner per boenhet for skatteåret 2023.  
Som selvstendig boenhet som har krav på bunnfradrag anses: 
1. Bolig som er godkjent av plan- og bygningsmyndighetene som selvstendig 

boenhet etter gjeldende regelverk på godkjenningstidspunktet. 
2. Alle fritidsboliger. 
3. Hver enkelt leilighet/boenhet i boligsammenslutninger som boligsameier, 

boligselskap, borettslag, eierseksjonssameier mv. 
4. Andre boenheter som: 

a. er fysisk adskilt fra øvrig boareal i eksisterende bolig, 
b. er godkjent til varig opphold, 
c. har egen separat inngang og 
d. har alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom (soveplass), bad 

og wc) for en bolig. 
  

15.7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for 
eiendomsskatt:  
- litra a, «Eigedomar åt stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagne 

ein kommune, eit fylke eller staten. 
- litra b, Bygning som har historisk verde, som er fredet gjennom 

fredningsvedtak jf. lov om kulturminner.» 
 

15.8. Eiendommer som spesifisert i eiendomsskattelovens § 5, er fritatt for 
eiendomsskatt. Eiendommer som blir drevet som gårdsbruk og skogsbruk, jf. § 
5h, skal svare eiendomsskatt for våningshuset og kårboligen med garasje og 
uthus og passende tomt. Eiendomsskatten svares etter samme satser som for 
andre boligeiendommer. 

15.9. Ved utskriving av eiendomsskatt, taksering og klager over utskrevet 
eiendomsskatt, gjelder «Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i 
Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt» vedtatt av 
skattetakstutvalget og klageutvalget for eiendomsskatt 25.05.2020. 

15.10. Eiendomsskatten for 2023 betales i 4 årlige terminer. Eiendomsskatt for boliger og 
fritidsboliger betales med samme antall terminer som offentlige avgifter for øvrig. 

15.11. Klager over utskriving av eiendomsskatt avgjøres av klageutvalget for 
eiendomsskatt oppnevnt av bystyret, jf. lov om eigedomsskatt § 20. 
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16. Formannskapets innstilling til økonomiplan 2023–2026 og budsjett 2023 
offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i kommunelovens § 14-3 fjerde 
ledd. 

 
 
Fredrikstad, 25.11.2022 
Rett utskrift 
 
Tone E. Myhra 
Møtesekretær 
 
 
Sammendrag 
Kommunedirektøren la i formannskapsmøtet 26. oktober 2022 fram sitt forslag til årsbudsjett 
2023 og økonomiplan 2023–2026, samt egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 
2023. 
 
Det er i etterkant av dette utarbeidet en rekke budsjettnotater, med svar på politiske 
spørsmål, utdyping av beslutningsgrunnlaget og informasjon om nye forhold.  
 
Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, inkludert, egenbetalinger, gebyrer og 
betalingsbetingelser 2023, vedtas av bystyret i desember, etter innstilling fra formannskapet.  
 
Vedlegg 
1. Kommunedirektørens forslag til Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 
2. Kommunedirektørens forslag til Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 

2023 
3. Bevilgningsoversikt investering etter budsjett 
4. Budsjettnotat 1: Svar på budsjettspørsmål 
5. Vedlegg til budsjettnotat 1 
6. Budsjettnotat 2: Svar på budsjettspørsmål 
7. Budsjettnotat 3: Svar på budsjettspørsmål – fond og tilskudd 
8. Vedlegg 1 til budsjettnotat 3 – Oversikt fond per 31.10.2022 
9. Vedlegg 2 til budsjettnotat 3 – Oversikt over tilskudd og bidrag til eksterne – 

finansiert over driftsbudsjettet 
10. Vedlegg 3 til budsjettnotat 3 – Oversikt – Driftstilskudd til lag og foreninger – 

kultur 2022 
11. Vedlegg 4 til budsjettnotat 3 – Driftstilskudd til lag og foreninger – idrett 2022 
12. Budsjettnotat 4: Svar på budsjettspørsmål 
13. Vedlegg 1 til budsjettnotat 4 – Kommentarer til innsparingstiltak helse og velferd 

i økonomiplan 2023–2026 
14. Budsjettnotat 5: Svar på budsjettspørsmål 
15. Budsjettnotat 6: Svar på budsjettspørsmål 
16. Budsjettnotat 7: Parkering som virkemiddel i areal- og transportpolitikken 
17. Budsjettnotat 8: Om risiko og nye forhold – ytterligere forventede kostnader 
18. Budsjettnotat 9: Svar på budsjettspørsmål 
19. Vedlegg 1 til budsjettnotat 9 – tabell vikar- og sykefraværsbudsjett for 

seksjonene HOV og OU 
20. Særutskrift PS 22_53 Forslag til budsjett for kontrollarbeidet 

2023_kontrollutvalgets møte 19.09.2022 
21. Uttalelse fra rådene; Særutskrift RFF 59/22, MIR 33/22 og ELD 48/22 – 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 
22. Uttalelse fra ungdomsrådet; Særutskrift UKS 33/22 – Kommunedirektørens 

forslag til økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 
Saksopplysninger  
I henhold til kommuneloven § 14-3 og 4 skal bystyret vedta økonomiplanen for de neste fire 
årene og årsbudsjettet for det kommende året, før årsskiftet.  
 
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale 
planer skal følges opp. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise bystyrets prioriteringer og 
bevilgninger, og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. 
De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi, og utviklingen i gjeld og andre 
vesentlige langsiktige forpliktelser.  
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse, og være realistiske, fullstendige 
og oversiktlige. Fredrikstad kommune utarbeider en økonomiplan med budsjett for fire år, 
hvor første år er årsbudsjettet.  
 
Kommunedirektøren la i formannskapsmøtet 26. oktober 2022 fram sitt forslag til årsbudsjett 
2023 og økonomiplan 2023–2026, samt egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 
2023. 
 
Det er i etterkant av dette utarbeidet en rekke budsjettnotater, med svar på politiske 
spørsmål, utdyping av beslutningsgrunnlaget og informasjon om nye forhold.  
 
Kommunedirektørens beslutningsgrunnlag ble lagt ut til offentlig ettersyn 26. oktober, og 
formannskapets innstilling til bystyret legges ut til ettersyn i november. 
 
Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, inkludert, egenbetalinger, gebyrer og 
betalingsbetingelser 2023, vedtas av bystyret i desember, etter innstilling fra formannskapet.  
 
De politiske partiene legger fram sine forslag senest i formannskapets møte.  
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Forslaget til budsjett og økonomiplan omhandler sosial bærekraft.  
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
Forslaget til budsjett og økonomiplan omhandler økonomisk bærekraft.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Kommunens hovedtillitsvalgte er orientert om kommunens økonomiske situasjon og det 
økonomiske utfordringsbildet som budsjettforslaget bygger på, samt om overordnede 
problemstillinger og dilemmaer i budsjettarbeidet. Mer konkret medvirkning i budsjettarbeidet 
finner sted i den enkelte seksjon.  
 
Vurdering 
Økonomiplan 2023–2026 og årsbudsjett 2023, inkludert, egenbetalinger, gebyrer og 
betalingsbetingelser 2023, vedtas av bystyret i desember, etter innstilling fra formannskapet.  


