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REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY
KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2O2O

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Isabelle Mathisen Pedersen

t6ll29
Arkiv: U63

Saksnr.:
u16
3l16
I16
9l16

Utvalg
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.02.2016
16.02.2016
03.03.2016
07.tt.2016

Innstilling:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk
handlingsplan for Måsøy kommune for perioden20l6 -2020> med vedlegg.

Behandling/vedtak i Omsorgskomiteen den 04.02.2016 sak 1/16

Behandling:
Vedtak:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk
handlingsplan for Måsøy kommune for perioden20l6 -2020Ð med vedlegg.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.02.2016 sak 3/16

Behandling:
Vedtak:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for
perioden 2016 -2020>> med vedlegg.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 03.03.2016 sak 1/16

Behandling:
Vedtak:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for
perioden 2016 -2020>> med vedlegg.

Enst. vedtatt
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Dokumenter:
DOK

DOK

BEH

DOK

BEH

DOK

BEH

DOK

DOK

DOK

DOK

U 406/16 25.01..2016 RÀD/SERV/IMA U63

her
EoRSLAG rrI, ALKoHoLpoLrrlsK HANDLTNGSpLAN FoR t'tÀsØv xot'ttuNE FoR PERTODEN 20L6 - 202 MED

VEDLEGG
S 4O1 /16 21 .0I.2016 RAD/SERV/IMA U63
ALKOHOLpOLITISK HANDLINGSpLAN rOR uÄSØy KOMMUNE FOR PERIODEN 2016 - 2020
PS 553/L6 05.02,2016 RAD/SERV/IMA U63

Saksnr L/16 fra møte 04.O2.2OL6 i Onsorgskomiteen
SAKSPROTOKoLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN EOR I¡.ÀSØY TO¡N.IUNE EOR PERIODEN 2016 _

2020
v 554/16 05.02.2076 RAD/SERV/IMA U63

FolmannEkapet
MELDING oM PoLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR

PERIODEN 2016 _ 2O2O
PS 165/L6 18.02.2016 RÃD/SERV/IMA U63

SakEnr 3/L6 fra møte 16.02.2OL6 i FormannskaPet
SAKSPROTOKOLL - ALKOHOLPoLITISK HANDLINGSPLAN EOR MÃSØY KOM{UNE EOR PERIODEN 2OL6 _

2020
u 193 /16 19 .02.2016 RAD/ESK/LIS U63

KonmuneEtyret
MELDING oM PoLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOL]TISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR

PERIODEN 2016 _ 2O2O
PS IO52/L6 08.03.2016 RAD/SERV/IMA U63

Saksnr L/16 fra nøte 03.03.20L6 i Konmunestyret
SAKSPROTOKOLL - ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR I,¡.ÄSØY TOUUUNE FOR PERIODEN 2016 _

2020
u 1081/1,6 08.03.2016 RAD/ESK/LrS u63
Leder av servicetolget
MELDING oM PoLITISK VEDTAK _ ALKOHOLPOLTTISK HANDLINGSPLAN EOR MÄSØY KOMMUNE FOR

PERIODEN 20T6 - 2O2O
U 1L6O/I6 15.03.2016 RÀD/SERV/IMA U63

Bevillingsinnehawere
VEDR VEDTATT ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 201'6 - 2O2O

r 1162/16 15.03.2016 RAD/SERV/rMA U63

konmrrneatyret
VEDTATT ALKOHoLPOLITISK HANDLINGSPLAN FoR MÄSØY KoMMUNE FoR PERIODEN 2016 - 2020
u 4325/16 10.10.2016 RAD/SERV/rMA U63

De be!ørte
EORSLAG TrL REVTDERT ALKOHOLPoLTTTSK HANDLTNGSPLAN FoR u.ÄsØv xolo¿uNE - 2016 - 2020

Innledning:

I henhold til alkoholloven $ l-7d er kommunen pälagt å utarbeide en alkoholpolitisk
handlingsplan. Loven gir ingen direkte bestemmelser om hva planen skal inneholde, men bør

angi de alkoholpolitiske hovedmålene og de delmål kommunen legger til grunn for sin

alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som vil tas i bruk for å nå disse målene. For eksempel

kan virkemidler som tak på antall salg og skjenkesteder, åpningstider og kontrolltiltak
nedfelles i planen.

Gjeldene alkoholpolitisk handlingsplan ble evaluert og vedtatt av kommunestyre den 03.03.16

og gf elder for 2016 -2020. Erfaring med arbeidet til nå viser at det er

nødvendigihensiktsmessig å delegere ytterlige myndighet fra kommunestyre til
formannskapet/rådmann. Dette for å kunne g¡øre nødvendige vedtak som kreves for å

håndheve loven på en mer hensiktsmessig måte. Derfor nødvendig â g¡øre små endringer i
forhold til avsnittet om delegasjon og i retningslinjer til handlingsplan som omhandler

sanksjoner overfor bevillingshaver ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av

alkoholloven.
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Saksutredning:

Det foreslåes følgende endringer:

1. under avsnittet <Delegasjon> legges følgende punkter til

Formannskapet (kommunelovens $ I, pkt 4).

o AvgJøre tildeling av fire og åtte prikker i henhold til forskrift $ 10-3.

. Avgjøre awikende tildeling av prikker etter $ 10-4(formildene/skjerpende
omstendigheter)

. Avgjør søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning med varighet
mellom 3 og 6 dager (konserter/festivaler)

Rådmann (kommunelovens $ 23, pkt 4):
. Avgjør søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning bevilling l- 3 dager

(konserter/festivaler).
. Avgløre tildeling av en til to prikker i henhold til forskrift $ 10-3.

2. I <Retningslinjer for sanksjoner overfor bevillingshaver ved brudd på

bestemmelser gitt i eller i medhold av alkoholloven> tilføyes følgende avsnitt

<Saksbehandling ved prikktildeling ($$ 10-5,10-7 og 10-8)

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling og inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven $ 16.

Administrasjonen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i
forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger

Formannskapet fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av

prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Klagerett:
Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak

om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.>

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

Forslag til Alkoholpolitisk handlingsplan for perioden 2016 -2020

Lill Torbj ørg Leirbakken/Sign.
Rådmann

t{
Leder servicetorget

Havøysund, den 01. 1 1.2016
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ÅnsnuusJnTT 2OI7 oG ØKoNoMIPLAN 2017.2020. MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
161935

Arkiv: 151

Saksnr.:
t0lr6
22116

Ufvalg
Omsorgskomiteen
Oppvekstkomiteen
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.1r.2016
08.11.2016

1

2

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes
årsbudsj ett 2017 og økonomipl an 2017 -2020.

Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017

Eiendomsskatten vedtas slik:
a. Eiendomsskattesatsen for boligerifritidsboliger settes til 4,0 promille
b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder

et bunnfradragpäkr 0,- av takstverdi, jf. esktl. $ 11.

c. I medhold av esktl. $ 7, b), fritas bygninger som har historisk verdi for
eiendomsskatt. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas,
jf. esktl. $7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for
eiendomsskatt:

i. Skytterhuset v lHav øysund Skytterlag
ii. LHl-bygger v/Olsen Gruppen AS
iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
iv. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
v. Skibua v/Havøysund Skiklubb

e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf.

esktl. $ 25. Med forfall20. februar,20.mai,20. august o920. november
g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere

vedtatte skattevedtekter.

Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2017.

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20IT.

ser for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel I.2 - 1.4

7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske
budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.

8. Lånerammen for investeringer 2017 vedtas etter følgende tabell:

J

4

5

2017 2018 2019 2020
102 853 000 102 853 000Frie inntekter 102 8s3 000 102 853 000
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2017 2018 2019 2020
Låneopptak nye investeringer -9 987 000 -18 718 000 -3 2s7 000 -3 19s 000

Sum låneopptak -9 987 000 -18 718 000 -3 257 000 -3 195 000

Sak 10/16

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes til kr 5 mill. i SpareBankl

Nord-Norge.

10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til
livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

11. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i2017.

12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Dokumenter:

l. Økonomiplan20lT -2020
2. fusbudsjett 2017
3. Rådmannens utredning og innstilling

Innledning:

Måsøy kommunes økonomidokument består av to deler:
1. Økonomiplan2Dl7 -2020
2. fusbudsjett 2017

Økonomiplan2}lT-2O2O bestar av åtte deler:

Første del: Innstilling og hovedoversikt
Andredel: Kommunenssentralerammebetingelser
Tredje del: Vekst og utvikling
Fjerde del: Utfordringer i planperioden
Femte del: Sentrale prosjekter i planperioden
Sjette del: Investeringer
Sjuende del: Driftstiltak
Åttende del: De enkelte rammeområdene

Årsbudsj ett 20 17 presenterer budsj ettrammene til ansvarsområdene.

Saksutredning:

I henhold til budsjettforskriften $ 6 skal det også gjøres rede for organiseringen av arbeidet

med årsbudsjettet. I Måsøy kommune blir budsjettprosessen ledet av rådmannen og

økonomisjefen.

Prosessen startet i slutten av juli med innkjøp av nytt budsjetteringsprogram og opplæring av

sektorlederne for bruk av programmet. Grunnlaget på raÍrmeområdene er utarbeidet av

sektorlederne i samarbeid med sine mellomledere, og grunnlagene som er lagt er basert på en

realistisk drift av sektorene. I oktober ble statsbudsjettet lagt fram og forventningen av

kommunens rammeoverføringer for 2017 ble presentert. Investeringsbehovet ble avdekket

gjennom prosessen og endelige tiltak ble ferdigstilt i oktober, og da ble renter og avdrag også

beregnet.
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Per 28. oktober la rådmannen fram et forslag til budsjett i balanse, og alle talltabellene er

utarbeidet og budsjettkommentarene ferdigstilt. Etter at budsjettet er vedtatt vil ledergruppen

evaluere årets prosess for å påpeke ting som har fungert bra, og avdekke

forbedringspotensialet.

Inntekter
Ärets statsbudsjett har anslått de frie inntektene til kommunen til kr 102,9 mill. med

prognosene fra SSB for befolkningsutviklingen i Måsøy kommune. Dette er en nominell vekst

pà 1,9 Yo fua2016, men justert for den kommunale deflatoren pä2$ %ohar vi en reell nedgang

på 0,6 %. Siden 2012har Måsøy kommune hatt en reell nedgang i rammeoverføringene

foruten 2015 hvor vi hadde en reell vekst.

I årsbudsjettet for 2017 har vi budsjettert med det prognostiserte premieawiket fra Kommunal

Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Dette gir en regnskapsmessig

inntekt på nærmere kr 3,3 mill. i budsjettet for 2017, men dette er regnskapsmessige inntekter

som forventes å komme i senere tid som kostnader.

For å kunne styrke inntektene til Måsøy kommune ble det vurdert å legge inn en økning i
promillen til eiendomsskatten, men dette er ikke lagt inn i forslaget til budsjett 2017 eller i
økonomiplanperioden. En økning i eiendomsskatten på I promille tilsvarer kr 0,68 mill. Med

denne økningen ville det vært mulig å avsette mer av premieawiket til de fremtidige

forpliktelsene.

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene
Grafen viser utviklingen i dette nøkkeltallet, og den blå linja viser netto driftsresultat inkludert

mva. på investering. Den oransje linja er justert for mva. på investering.Fra20l4 skal mva.

päløpt i investeringsregnskapet ikke lenger inntektsføres i driftsregnskapet, og er derfor

budsjettert som en inntekt direkte i investeringsregnskapet.

8,Oo/o

6,0%

4,O o/a

2,O"/o

o,o%

-?,o Þ/o

-4,O%

-6,0%

-ND 

% av Dl

-(6¡¡. 

fOf nlva.

2ffi9 20r.0 20rr 2012 2aI3

3,6Yo 2,9% 2,4% 5,9% 3,9Yo

2,8o/o 'O,5%o -3,70/o -2,to/o 2,7 lo

2014 2015 2016 2017

3,9% ^0,8%o O,4o/o O,2o/o

3,9% -A,8% O,4% O,2õ/o

2018 )_Or9 2020

o,t% -0,6% -0,6%

O,L% -0,6o/o -O,6e/o

KS anbefalte at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene skulle ligge mellom3-5 Yo

fram til 2014, men den ble endret til 1,7 5 %o for at kommunen skal være i stand til å bygge opp

reserver. Det er for 2017 budsjettert med netto driftsresultat på 0,3 mill. Det tilsvarer 0,21yo

av driftsinntektene. Anbefalt nivå på 1,75 yo tilsvarer for øvrigkr 2,5 mill. For å forbedre
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nøkkeltallet må kommunen enten øke driftsinntektene, redusere driftsutgiftene eller en

kombinasjon av begge.

Gjeldsutvikling
Langsiktig gjeld har økt kraftig de siste årene. Per 01 .01.2017 utg¡ør renter og avdrag totalt kr

113,7 mill. Dersom vi skulle måle det i årsverk med en samlet lønnskostnad på kr 450.000, så

tilsvarer det rundt 252 årsverk.

Det er viktig ã følge godt med på renteutviklingen framover, men en beregning pä2,5 %o i
renteutgifter vil være tilstrekkelig i økonomiplanperioden. Siden det er spådd at renten vil
være lav i en periode framover. Normalt utgangspunkt tidligere har vært et rentenivå pä 6 %

Det er viktig å ha i bakhodet at renten vil øke en gang i framtiden, og vi må passe på at

laneporteføljen ikke er for stor når den tid kommer. En renteøkning på I % i budsjettet2}lT
tilsvarer ca. kr l,2mill.

En viss andel langsiktig gjeld bør manha. KS anbefaler at lånegjelden ikke overstiger 50 Yo av

driftsinntektene. Måsøy kommune har i dag en total langsiktig gjeld som utgjør 8l Yo av

driftsinntektene for 2017. Rådmannens økonomiplan inkluderer nødvendige investeringer og

gradvis nedbetaling av langsiktig gield. Utviklingen av låneporteføljen per driftsinntekt i
planperioden ser slik ut:

IOS%

100%

95%

9U/o

85%

IOOo/o

98o/o

9s%

20r7 2018 2019 2020

Fordeling mellom seklorene
Det er viktig å se på mellom sektorene, vist under:

85%

Investeringer
Rådmannen foreslar investeringsområder r 20t7-2020:

Budsjett
2020

Budsjett
20t6

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Regnskap
2015

t5 r02 15 205 ls 09820 905 15 658 ts 20rSentraladmin.
29 304 29 30428 5t7 28 945 29 004Oppvekst 28 441

48 75148 8ll 48 75r 48 751Helse og omsorg 43 122 4s 687

4 7605 72r 5 427 4 7283 525 4 039Teknisk drift og
utbygging

97 988 97 91393 901 98 678 98 284Sum netto drift 95 993

Budsjett
2020

Budsjett
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Til investering i anleggsmidler
(Fra budsiettskjema 2A)

507 s07 507507Egenkapitalinnskudd KLP
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Nytt Startlån 2 000 2 000 2 000 2 000

Avdrag Startlån 715 805 916 I 027

Renovering av boliger I 250 I 2s0 I 2s0 r 250

IKT-plan (ved utstrakt leasing) 1 084 692 321 238

Ny omsorgsbolie 6 boenheter 500 18 500 0 0

Ventilasj on legekontoret 780 0 0 0

Utvendig tak på legekontoret 781 0 0 0

Hielmsøyveien 4 200 0 0 0

Raschveien 670 0

r56 0

0 0

Papirløse møter 0 0

Salg av Måsøy skole 500 0 0 0

Fiellveien 0 I 402s 0 0

Sum nye brutto investeringer 13 143 27 779 4 994 5 022

Sak 10/16

Det er viktig å merke seg følgende:
- Egenkapitalinnskuddet er obligatorisk da vi bruker KLP som vår leverandør av pensjon.

- Länog avdrag for startlån er midler kommunen låner for videre utlån. Kommunen får

inntekter som dekker renter og avdrag på disse lånene, og risikoen er derfor meget lav.

Rådmannen har lagt inn mange prosjekter i2017, men de er vurdert som nødvendig å

gj ennomføre samtlige prosj ekter.

Etatssiefens/rådmannens vurderilg (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. Økonomiplan2ÙlT-2ï2ï
2. Årsbudsjett 2017

Havøysund, den 1. november 2016

Lill Torbj ørg Leirbakken/S ign.
Rådmann

inqnd Hdo.Åd.
Ingrid Majala
Økonomisjef
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Ook¡d: 1ô00¿1903 (1ô/129-11)
FORSLAG TlL REVIDERT
ALKOHOLPOL¡TISK ltÁNDLINGSPN
FOR MASøY KOMMUN Ê - 2016 - 2O2O

j'.r¡,sØf.
i:Cr .{'.,iij}.IÞ-.

ÂrkiviEruffi Arkìr r,',1,v lVlASøY KTMIVIIJNE

ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

FOR PERIODEN 2016-2020

Vedtatt av kommunestyret 03.03.16 sak1116

Utarbeidet med hjemmel i alkoholloven av 2.06.1989
med senere endringer - $ 1-7d.

Planen gir retningslinjer for Måsøy kommunes alkoholpolitikk i tiden 2016-2020
(kommunestyrets valgperiode). De enkelte søknader om salgs- og skjenkebevillinger for
alkoholholdig drikk behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper som er

uttrykt i handlingsplanen.

Planen har fått følgende behandling:
Omsorgskomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Måsøy kommune har som målsetting å redusere helseskader gjennom redusert forbruk av

alkoholvarer.

Bevillingsperiode

o Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og3 kan gis for 4 ä'r av

gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

o Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til
skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 är, ogmed opphør senest

30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis

for en bestemt del av tret, og for en enkelt bestemt anledning.

Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal

opphøre, men gielde videre for en ny periode på inntil fîre år med opphør senest 30.

september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen

bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det

må søkes om fornyelse for.

Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som

ved behandling av ny søknad, jf. $ 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre

eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny

bevilling, jf. $ $ 3-2 og 4-3.

Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har

foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert

bevillingspolitikken.

Statlige skjenkebevillinger gis inntil videre.

Statlige tilvirkningsbevillinger gis inntil videre, men kan dersom særlige forhold tilsier det gis

for en bestemt periode.
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Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen

bevillingsperiodens utIøp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor

endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av

den nye bevillingsperioden.

B e h an dling av b evillings s ø knad

Ved tildeling og fornyelse av bevilling skal det legges vekt på om søker kan anses egnet til å

ha bevilling. Ved søknad om fornyelse av bevilling skal det tas hensyn til tidligere erfaring

med søkerens utøvelse av bevillingen.

Ved tildeling av skjenkebevilling skal skjenkelokalets beliggenhet, størrelse og beskaffenhet

samt målgruppe for virksomheten tillegges vekt.

Salgsbevilling tildeles kun dagligvarebutikker.

Ambulerende bevílling - S 4-5

Kommunestyret har opprettet2 ambtlerende skjenkebevillinger, som kan tildeles person(er)

for skjenking til deltagere i sluttet selskap.

Bevillingfor en bestemt del av året ogfor en enkelt bestemt anledning (S 1'6)

o Det kan etter søknad gis bevilling for en bestemt del av året. Eks.: Skjenkested som

benyttes i perioder av äret.
o Det kan etter søknad gis bevilling for en enkelt bestemt anledning (max. I uke).

Uteserveríng

Etter søknad kan skjenkesteder få tillatelse til å skjenke øllvinlbrewtevin utendørs på areal

som ligger i nær tilknytning til godkjent skjenkelokale. Slike areal skal være inngjerdet.

Videre skal det tas hensyn til skjenkestedets plassering i forhold til vei/fortau og om

skjenkestedet ligger i et boligstrøk. Skjenkesteder som er plassert som omtalt her kan få

bevilling for uteservering, men da med begrenset skjenketid.

Tidenfor sølg og utlevering av øl - S 3-7
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent (eks. øl og rusbrus)

kan skje innenfor lovens maksimaltid:
. Mandag - fredag: kl. 08.00 - kl. 20.00

. Dager før søn- og helligdager: kl. 08.00 - kl. 18.00

Tídenfor skjenking øv alkoholholdig drikk - S 4-4

Generelt blir normaltiden å gielde.

Normaltiden for skjenking av alkohol under 22 volumprosent (øl og vin) er fra kl. 08.00 -
0l.00.
Normaltid for skjenking av drikk som irureholder 22 volumprosent alkohol eller mer

(brennevin) er fra kl. 13.00 -24.00.

På fredagerllørdager og i forbindelse med høytider kan det etter søknad gis bevilling for

skjenking fram til kl. 02.30.

Ved søknad om skjenketid utover normaltid skal type skjenkested og beliggenhet vurderes.
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Kontroll med salgs- og skienkebevíllinger - S 1-9

I h.h.t. kommunens delegasjonsreglement har kommunestyret vedtatt å delegere følgende

myndighet til rådmannen:
¡ Kommunens kontrollansvar i h.h.t. alkohollovens $ 1-9

o Kommunens ansvar i h.h.t forskriftenes kap. 9 - kontroll med salgs- og

skjenkebevillinger.

For å utføre kontrollen engasjeres det egne kontrollører

Gebyrfor salg og skjenkìng

Gebyrer betales i h.h.t. forskriftenes kap. 6. Gebyr for ambulerende bevilling og bevilling for

en enkelt bestemt anledning i h.h.t forskriftene. Pr 01.01.16 utgiør dette kr 340,-

Gebyrer som innbetales skal dekke kommunens utgifter med saksbehandling og kontroll.
Eventuelt overskudd skal benyttes til alkoholfrie arrangement for barn/ungdom.

Foreby g g en de tiltak b arn/ung dom

Kommunen vil støtte rusfrie aktivitetstilbud i regi av frivillige organisasjoner - jfr. avsnitt

ang. gebyr.

Skolene i kommunen oppfordres til å drive holdningsskapende arbeid i undervisningen.

Reaksjoner ved overtredelse øv alkoholloven m/forskrìfter ($ 1-8)

Dersom bevillingsinnehaver, og person som eier en vesentlig del av virksomheten - jfr. $

l-7b - ikke lenger oppfyller kravene m.h.t. vandel, eller dersom bevillingshaver ikke

oppfyller sine forpliktelser etter alkoholloven eller bestemmelser gitt i medhold av denne, kan

bevillingen inndras.

Ved vurdering om bevillingen skal inndras og for hvilket tidsrom, skal følgende vektlegges:

o hva går overtredelsen ut på
o overtredelsensgrovhet
o kan bevillingsinnehaver klandres for overtredelsen
o hva er gjort for å rette opp forholdet

Det vises til vedlagte retningslinjer for sanksjoner.

Delegøsjon

Med hjemmel i kommunelovens delegeres følgende myndighet:

Formannskapet (kommunelovens $ 8, pkt. 4):
o Fatter vedtak i saker om tildeling av salgs-/skjenkebevilling
o Tildele bevilling for en bestemt del av året - jfr. lovens $ 1-6, 3. ledd

. Godkjenne flytting av salgs-/skjenkestedet til nye lokaler

. Godkjenne endring av salgs-/skjenkestedets driftsform
o Fatte vedtak om inndragning av bevilling
o Avgløre tildeling av fire og åtte prikker i henhold til forskrift $ 10-3.

. Avgiøre awikende tildeling av prikker etter $ 10-4 (formildende/ skjerpende

omstendigheter.)
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a Avgjør søknad om skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning med

varighet mellom 3 og 6 dager (konserter/festivaler).

Rådmannen (kommunelovens $ 23, pkt. 4):
o Fatte vedtakfor en enkelt anledníng:

o Utvidelse av salgs-/skjenketiden
o Utvidelse av skjenkelokale
o Tildele bevilling for en enkelt anledning
o Avgjør søknad om ambulerende og enkelt bestemt anledning bevilling

I -3 dager (konserter/festivaler).
o Avgjøre tildeling av en til to prikker i henhold til forskrift $ l0-3

Tildele ambulerende bevilling til sluttede selskaper - jfr. lovens $ 4-5

Annet:
Godkjenne skifte av styrer og stedfortreder

Evalueríng

Alkoholpolitisk handlingsplan skal evalueres i begynnelsen av hver valgperiode (hvert 4. är).

a

o
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RETNINGSLINJER FOR SANKSJONER OVERFOR BEVILLINGSHAVER VED
BRUDD PÅ BESTEMMELSER GITT I ELLER I MEDHOLD AV ALKOHOLLOVEN

Formål
Sanksjonssystemet skal sikre at

. Bevillingen utøves i samsvar med regler gitt i eller i medhold av alkoholloven
o Bevillingen utøves i samsvar med regler giu i eller i medhold av annen lovgivning

når bestemmelsen har sammenheng med alkohollovens formål
. Bevilling som ikke utøves i samsvar med gleldene lover og regler inndras, hvor

andre virkemidlerhar ført fram eller overtredelsens grovhet tilsier at bevillingen skal
inndras uten at andre virkemidler er prøvd.

Nedenfor er de bestemmelse som er vedtatt i henhold til alkohollovens S 1-8, $ 10

$1-8. Inndrøgníng av salgs- og skjenkebevíllinger

Kommunestyret kan i bevillingsperioden inndra en bevilling for resten av bevillingsperioden,

eller for en kortere tid dersom vilkårene i $ 1-7b ikke lenger er oppfylt, eller dersom

bevillingshaver ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne loven eller bestemmelser gitt i
medhold av denne. Det samme gjelder ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold

av annen lovgivning når bestemmelsene har sammenheng med denne lovs formåI.

En bevilling kan også inndras dersom det skjer gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet,

eller dersom det ved skjenkestedet skjer gjentatt diskriminering av grunner som nevnt i
straffeloven $ 186.

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter

første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike

typer overtredelser.

En bevilling kan inndras dersom den ikke er benyttet iløpet av det siste aret. Departementet

gir forskrifter om avgrensning og utfylling av inndragningsadgangen etter dette ledd.

Statlige skjenkebevillinger kan når som helst inndras av departementet, selv om vilkårene

etter fiørste ledd ikke foreligger.

s 10-t
Bestemmelsene om prikktildeling og inndragning i $ 10-2 til $ 10-6 gjelder der kontroll

gjennomført i henhold til kapittel 9 i denne forskriften eller rapport fra andre myndigheter,

avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfilt sine plikter

etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i
medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formåI, eller plikter som føIger av

vilkår i bevillingsvedtaket.

s 10-2.
Ved overtredelser som nevnt i $ 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall
prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd.
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Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to ar er tildelt til sammen 12 prikker, skal

kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det iløpet av

toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på

inndragningen tilsvarende.

Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet iløpet av perioden, jf.
alkoholloven $ 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf.
alkoholloven $ 1-10 første ledd.

S 10-3. Følgende overtredelser fører til tildelíng av åtte prikker:
- salg, utlevering eller skj enking til person som er under 1 8 år, j f. alkoholloven $ I -5 annet

ledd
- brudd på bistandsplikten, jf. $ 4-l annet ledd i denne forskriften
- brudd på kravet om forsvarlig drift, jf. alkoholloven $ 3-9 og $ 4-7

- hindring av kommunal kontroll, jf. alkoholloven $ 1-9.

Følgende overtredelser fører tíl tildeling øv Jire prikker:
- salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, jf. $ 3-1 i denne

forskriften, skjenking til person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler,
jf. $ 4-2 første ledd i denne forskriften

- brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene, jf. alkoholloven $ 3-7 og $ 4-4

- skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år, jf. alkoholloven $ 1-5

første ledd
- brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk, jf.

alkoholloven $ 1-5 tredje ledd.

Følgende overtredelserfører til tildelíng øv to prikker:
- det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller

bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater

stedet,jf. $ 4-1 i denne forskriften
- mangler ved bevillingshavers internkontroll, jf. alkoholloven $ 1-9 siste ledd, jf. kapittel 8 i

denne forskriften
- manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne

forskriften
- manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist, jf. kapittel 6 i denne

forskriften
- brudd på krav om styrer og stedfortreder, jf. alkoholloven $ 1-7c

- gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, jf. alkoholloven $ 1-8 annet ledd

- gjentatt diskriminering, jf. alkoholloven $ 1-8 annet ledd'

Følgende overtredelserfører tíl tildeling av én prikk:
- brudd på kravet om alkoholfrie alternativer, jf. $ 4-6 i denne forskriften
- brudd på regler om skjenkemengde, jf. $ 4-5 i denne forskriften
- konsum av medbrakt alkoholholdig drikk, jf. $ 4-4 i denne forskriften
- gjester medtar alkohol ut av lokalet, jf. $ 4-4 i denne forskriften
- brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted, jf. $ 3-3 i denne forskriften
- brudd på vilkår i bevillingsvedtaket, jf. alkoholloven $ 3-2 og $ 4-3

- brudd på reklameforbudet, jf. alkoholloven 5 9-2,jf. kapittel 14 i denne forskriften
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- andre overtredelser som omfattes av alkoholloven $ 1-8 første ledd, jf. blant annet
alkoholloven $ 3-1 sjette ledd, $ 4-1 annet ledd, $ 8-6, $ 8-6a, $ 8-12 og $ 8-13.

s 10-4.
Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen
tildele fæne prikker for en overtredelse enn det som følger av $ 10-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker
for en overtredelse enn det som følger av $ 10-3. Kommunestyret kan ved svært skjerpende

omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av $ 10-2, i de

alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Dersom omstendigheter som nevnt i første og annet ledd vektlegges, skal dette begrunnes
særskilt i vedtaket.

s 1r,5.
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om
tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven $ 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i forbindelse
med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak
om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

s 10-6.
Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven $ 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av

prikker.

Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato

Saksbehandling ved prikktildeling ($$ 10-5,10-7 og l0-8)
Der det foreligger grunnlag for prikktildeling og inndragning, skal kommunen sende ut
forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven $ 16.

Administrasjonen fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker. Bevillingshaver skal i
forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger.

Formannskapet fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av
prikker.
Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Klagerett:
Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke
benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak
om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.
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Vedlegg:
Saksbehandlingsregler for inndragningssaker

SAKSBEHANDLINGSREGLER I INNDRAGNINGSSAKER

Før vedtak treffes skal bevillingshaver varsles om at bevillingsmyndigheten vurderer å inndra
bevillingen. Bevillingshaver må gis en rimelig tid til å uttale seg i sakens anledning.
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Dette
omfatter bl.a. å sørge for at uttalelser fra bevillingshaver vurderes.

I forvaltningsloven $$ 18 og 19 er det regler om hva en part kan kreve innsyn i. Dette gjelder

først og fremst alle sakens dokumenter. Bevillingshaveren har i en viss utstrekning rett til å

gjøre seg kjent med faktiske opplysninger i interne dokumenter.

Inndragningsvedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen må fremgå av brevet til bevillingshaver
Begrunnelsen skal inneholde følgende:

Hvilket rettslig grunnlag som anføres, d.v.s. hvilke regler som er brutt.

Dernest må begrunnelsen inneholde en redegjørelse for det faktiske grunnlaget for
inndragningen.

Endelig må begrunnelsen inneholde de hovedhensyn som har vært avgjørende for
inndragningen. Hvis det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvelsen i inndragningssaker,
vil en kunne henvise til disse.

Bevillingshaver skal underrettes om vedtaket. Forvaltningsloven $ 27 inneholder regler om
hva en part skal underrettes om når det er truffet et vedtak om inndragning.

Bevillingshaver underrettes om begrunnelsen for vedtaket og retten til å klage over
inndragningsvedtaket. Klageretten fremgår av alkohollovens $ 1-16 og er noe begrenset i
forhold til de klageregler som er inntatt i forvaltningsloven.

Ved inndragning må kommunen opplyse om at det kan søkes om utsettelse av iverksetting av

vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Hvis det begjæres utsettende

virkning av et vedtak (kun ved inndragning) må den behandles straks.

Dersom et vedtak blir endret til gunst for en part, skal det gjøres oppmerksom på retten til
innen tre uker å kreve dekning for vesentlige sakskostnader som har vært nødvendig for å få
vedtaket endret,jfr. fi'I. $ 36.

a

a
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MASØY
KOMMUNE

Ârk-ivkodc:

\r/sak-<¡r Toumalnr.:

Gradcring:

Saksbch.:

2OL7 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020

\rFolkevalgte organ

Uteift

-28750
2787 r82

-9 250

2 545 682

-28750
2722 L82

-9 250

2545 682

Netto 2758 432 2536 432 269? 432 2536 432

Rådmannen og stab-/støttefunksioner
lnntekt
Uteift

-1 093 939

10 058 756

-886 75L

9 928 008

-885 751

9 923 008

-885 751

9 923 008

Netto 8964817 904!257 9037 257 9037 257

Fel lesutgifter sentralad m¡n¡strasjonen

lnntekt
Uteift

-207 725

3 685 225

-206250

3 730 850

-206250

3 680 850

-206250

3 730 850

Netto 3 478 100 3 524 600 3 474600 3 524 600

Ku ltu r og oppvekstsadministrasjonen

lnntekt
Uteift

-46200

979 156

-46200

979 L56

-46200

979 t56
-46200

979 L56

Netto 932 956 932 956 932 956 932956

Forebyggende enhet
lnntekt
Uteift

-1 255 300

4 339 025

-L 255 300

4 339 025

-955 300

4339 025

-955 300

4 339 025

Netto 3 083 725 ?O83725 3383725 1383725

Havøysund skole mv.

lnntekt
Utgift

-2388122
L7 49L 758

-2307 r22
t7 49Lr58

-2307 t22
17 491- L58

-2307 r22
17 49L 158

Netto 1s 103 036 15 184 036 15 184 036 15 184 036

Gunnarnes skole

lnntekt
Utgift

-42170
I 574 949

-42 r70
L 574 949

-42 t70
L574949

-42 r70
L 574 949

Netto 1532779 L532779 t 5?2779 t5?2779

Måsøy skole

I n ntekt
Uteift

-13 475

150 975

-73 475

L50 975

-L3 475

150 975

-73 475

150 975

Netto 137 500 137 500 137 500 137 500

Voksenopplæring fremmedspråkel ige

I n ntekt
Uteift

-730 306

730 306

-730 306

730 306

-730 306

730 306

-730 306

730 306

Netto 0000

Kultur
I n ntekt
Uteift

-267 475

L 308 887

-267 475

L 308 887

-267 475

1 308 887

-267 475

1 308 887

Netto to4t4t2 to4t4t2 to4t4t2 to4t4L2



Ungdomsklubben
ln ntekt
Utgift

0

r.800
0

1 800

0

1 800

0

1 800

Netto 1 800 1 800 1 800 1 800

Ungdomsrådet
lnntekt
Utgift

-4700
29 200

-4700
29 200

-4700
29 200

-4700
29 200

Netto 24500 24 500 24SOO 24500

HØtten barnehage
lnntekt
Utgift

-t 449 822

6 974 6L9

-7 449 822

6 974 6L9

-t 449 822
6 974 619

-r 449 822

6 974 679

Netto 5524797 5524797 5524797 5524797

Måsøy folkebibliotek
lnntekt
Utgift

-727 675

L374 t77
-r27 675

L 374 L77

-127 675
L374 r77

-L27 675

L374177
Netto L246502 1246502 L246502 L246502

fuåsØy museum

lnntekt
Uteift

0

312 500

0

290 000

0

290 000

0

290 000

Netto 312 500 290 000 290 000 290 000

Videregående

ln ntekt
Uteift

-816 469

8r_9 969

-8L6 469

819 969

-8L6 469

819 969

-81,6 469

819 969

Netto 3 500 3 s00 3 s00 3 s00

Helse og omsorgsadministrasjonen
lnntekt
Utgift

-264000
L378794

-264000
1.378 794

-264 000

L 378 794

-264 000

L 378 794

Netto ttL4794 tLt4794 ttL4794 ttL4794

Kompetansehevi ng eld reomsorgen

lnntekt
Uteift

-32 000

r22000
-32 000

722000

-32 000
r22000

-32 000

r22000
Netto 90 000 90 000 90 000 90 000

Havøysund Helsesenter

lnntekt
Utgift

-5 425250
27 350 r93

-5 4rO250
27 27s 793

-5 4r0250
27 275 L93

-5 410 250

27 275 193

Netto 2t924941 21864943 2L864943 2L864943

Hjemmetjenesten
lnntekt
Uteift

-777 650
t7 235 930

-777 650
17 235 930

-777 650
L7 235 930

-777 650
L7 235 930

Netto 16 458 280 L6458280 16 458 280 16458280

Legekontoret
lnntekt -3 282 000 -3 282 000 -3 282 000 -3282000



Uteift 9 548 468 9 548 468 9 548 468 9 548 468

Netto 6266468 6266468 6266468 6266468

Fysioterapitjenesten
I n ntekt
Utgift

-190 000

636 176

-1_90 000

636 776

-190 000

636 176

-190 000

636 176

Netto 446 176 446 176 446 t76 446 176

NAV/Sosiale tjenester
lnntekt
Utgift

-1_86 250

2 696 200

-186 250

2 696 200

-186 250

2 696 200

-186 250

2 696 200

Netto 2 509 950 2 509 950 2 509 950 2 509 950

Teknisk administrasjon
lnntekt
Utgift

-56 500

1 540 818

-56 500

1,763 458

-s6 500

1,763 458

-56 500

7763 458

Netto 1 484 318 1 706 958 1 706 958 1 706 958

Plan og byggesaksavdelingen

lnntekt
Utgift

-56 475
466262

-56 475

466262

-56 475

466262

-56 475

466262

Netto 409787 409 787 409 787 409 787

Maskindrift
lnntekt
Uteift

-40250
243 250

-40250
243 250

-40 250

243 250

-40250
243 250

Netto 203 000 203 000 203 000 203 000

Veilys distrikt
lnntekt
Uteift

-118 750

593 750

-118 750

593 750

-11_8 750

593 750

-118 750

593 750

Netto 475 000 475 000 475 000 475 000

Park og grøntanlegg

lnntekt
Uteift

-2L950
262 672

-2L950
262 672

-21,950

262672
-2r950

262 672

Netto 240722 240722 240722 240722

Scooterl6yper
lnntekt
Uteift

-2 500

s9 000

-2 500

s9 000

-2 500

s9 000

-2 500

59 000

Netto 56 500 56 500 s6 500 56 500

Lillefjord grendehus

lnntekt
Utgift

0

]_s 000

0

1s 000

0

1s 000

0

15 000

Netto ls 000 ls 000 15 000 ls 000

Måsøy museum
lnntekt
Utgift

-3125
34 625

-3 r2s
34 625

-3125
34625

-3 t25
34 625

Netto 31 500 31 500 31 500 31 500



Næringsbygg/Eiendom/NOFO

lnntekt
Uteift

-1,987 645

1 866 995

-L987 645
1,742 6L8

-L987 645

L 566 99s

-t987 645

1 566 995

Netto -120 650 -245 027 -420 650 -420 650

Kommunale veier
lnntekt
Uteift

-1 026 000
4 373 738

-1 013 500

431,L238
-10r.3 500

43L1238
-1 0L3 500

4 3t1- 238

Netto 3347738 3297738 3297718 3297738

Vannverk

lnntekt
Uteift

-6 L10 300

2 688 854

-s 960 300

2 s38 854

-5 960 300

2 538 854

-5 960 300

2 538 854

Netto -g 42L 446 -3 421446 -3 421446 -3 421446

nvlØp og slam

lnntekt
Uteift

-1 083 000

46L321,

-1 083 000
461,32t

-1 083 000

46L321_

-L 083 000
461,32L

Netto -62L679 -621679 -62L679 -621679

Renovasjon

lnntekt
Utgift

-3 064 000

2947 000

-3 064 000

2947 000

-3 064 000

2947 000

-3 064 000

2 947 000

Netto -117 000 -117 000 -117 000 -117 000

Brann og beredsskap

lnntekt
Utgift

-548 500

2863 L82

-548 500

2863 L82

-548 500

2863 L82

-548 500

2863182

Netto 23L4682 23t4682 23L4682 23t4682

Boliger

lnntekt
Utgift

-3 481 500

2 4LO 907

-3 630 146

2 310 907

-4 Ls3 625
23rO907

-4 120 833
23rO907

Netto -1 070 593 -1,3t9 239 -L8427L8 -1 809 926

Tjenestebygg

lnntekt
uts¡ft

-L35 800

2 630 076

-135 800

2 535 969

-135 800

2 535 969

-L35 800

2 535 969

Netto 2494276 2400L69 2400169 2400t69
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V 
Måsøy kommune - Kystens perle Rådmannens forslag til Økonomiplan 20L7-2O20

FORORD

Forslaget til økonomiplan bygger på en rullering av

forrige plan. Utgangspunktet for budsjettarbeidet

har vært at det økonomiske handlingsrommet har

vært ti I nærmet uendret f ra 2016 fil 2077 .

Det har det vært et hovedmål å innarbeide

realistiske rammer for hver enkelt enhet, da dette

er en nØdvendig forutsetning for å klare god

6konomistyring og ha driftsbudsjettet i balanse. I

hovedsak har dette medført justering av rammene

for lønns- og prisvekst, samt innsparingstiltak uten

varig effekt. I tillegg er vedtak i kommunestyret som

innebærer stillinger og/eller økte utgifter

innarbeidet.

Av nye driftstiltak er det vektlagt kostnader som

løper uansett iforhold til lovpålagte oppgaver, samt

tiltak som legger til rette for en mer effektiv drift av

organisasjonen.

Budsjett og økonomiplan legges fram iteknisk

balanse. Det er budsjettert med at

pensjonskostnader skyves frem i tid (les:

premieavviket). Det er videre budsjettert med svært

lav rente, slik at man er svært sårbar dersom det

kommer renteøkninger.

For en del av tiltakene og kostnadene i

økonomiplanen vil det ikke være helårseffekt av

utgiftene 1ør i 2OL8. Dette gir et overskudd i 2017

på ca. 700.000, som foreslås avsatt til
disposisjonsfond som buffer mot uforutsette

utgifter eller inntektstap.

Alt under ett er driftsbudsjettet stramt men styrbart

for enhetene, men uten rom for vesentlige

uforutsette utgifter. Det vil også i 201-7 være

utfordringer knyttet til vakante

kompetansestillinger og merkostnader som følge av

dette.

På overordnet nivå er det viktig å være

oppmerksom på at det er betydelig usikkerhet om

utviklingen i norsk Økonomi, og dermed også for

rammeoverføringene til Måsøy kommune i 2017

(via skatteutjevn ingsordn ingen ).

Netto driftsresultat er positiv i 2017, men allikevel

for langt under anbefalt nivå. Videre er det i

økonomiplan perioden en forverring av dette

måltallet. Netto driftsresultat sier noe om

kommunens evne til å bygge opp reserver, slik at

man er rustet til en framtidig <regnværsdag> på en

god måte. De siste årene har kommunen tappet av

en slik reserve, og har ikke vært i stand til å avsette

midler. For å snu den negative trenden må det

derfor jobbes målrettet mot å forbedre dette

måltallet.

@konomirapporteringen skal endres noe. Budsjettet

åpnes opp mer enn bare sektorer, og resultatene

måles i en ny struktur basert på tjenestesteder (se

tabell i kapittel 1.2). Formålet med denne

omlegginga å få bedre kontroll på løpende

kostnáder.

I forhold til usikkerhet litt lengre sikt kan to forhold

nevnes spesielt. For det første vet man at det blir

flere eldre fremover samt¡dig som folketallet er

synkende. Dette vil gi utfordringer både iforhold til

økonomi og rekruttering. For det andre opplever vi

store og økende utfordringer knyttet til rekruttering

av fagpersonell. Dette gjelder innen alle sektorer,

og vil ha betydning på for økonomien, kvaliteten i

tjenester og kapasitet, særlig på sårbare

fagområder.

Havøysund, 28. oktober 2016

Lill Torbjørg Leirbakken

Rådmann
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Måsøy kommune - Kystens perle Rådmannens forslag til Økonomiplan 2Ot7-2020

1. INNSTILLING OG HOVEDOVERSIKT

L1 INNST¡LLING TIL VEDTAK

L. @konomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017

2. Eiendomsskatten vedtas slik:

a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille

b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr

0,- av takstverdi, jf. esktl. 5 1L.

c. I medhold av esktl. $ 7, b), fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført

bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. 57, c), i 1.0 år, eller til kommunestyret

endrer eller opphever fritaket.

d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. 5 7 , a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag

ii. LHL-bygger v/Olsen GruPPen AS

iii. Lagerbygningv/Mâsøy jeger og fisk

iv. Fotballbanen v/Havøysund ldrettslag

v. Skibua v/Havøysund Skiklubb

e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille

f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. 5 25. Med forfall

20. februar, 20. mai, 20. august og 20. november

g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.

3. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for âr 20L7.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet2OLT.

5. Prognoser for skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

20t7 2018 20t9 2020

Frie inntekter 102 853 000 102 8s3 000 102 853 000 1-02 853 000

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel t.2 - 1'4.

7. tnvesteringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i

kapittel 1-.5 og L.6.

8. Lånerammen for investeringer 2OL7 vedtas etter følgende tabell:

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakred¡tt) for 201-7 settes til kr 5 mill. i SpareBankl Nord-Norge

10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene

reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

1-L. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2Ol7 .

12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

4

20t7 20L8 2019 2020

Låneopptak nye
investeringer

-9 987 000 -18 7L8 000 -3 257 000 -3 19s 000

Sum låneopptak -9 987 000 -18 7L8 000 -3 257 000 -3 1_95 000



T 
Måsøy kommune - Kystens perle Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OI7-2O20

r.2 DRTFTSBUDSJETT FORDELT (SKJEMA 18)

Oversikten viser fordelingen på driftsrammene. Summen skal samsvare med <fordelt til drift>r i tabellen i kapittel

1_.3.

Regnskap
20t5

Budsjett
20t6

Budsjett
20t7

Budsjett
20202018 20L9

Sentraladmini en

Sektor for
Sektor for helse og omsorg

Sektor for
Sum netto driftsrammer

20 905 15 658 t520t 15 702 15 205

28 441 28 5t 28945 29 004 29 304

43 r22 45 687 48 811 48 75L 4875L
3 525 4 039

9s 993 93 900

48 75L
5 427 4 728 4 760

97 9t3

ØrOruOM IRAPPORTER

Økonomira pportering etter følgende stru ktur

Regnskap
20L5

Budsjett
20L6

Budsjett
2017

Budsjett
20L8

Budsjett
20L9

Budsjett
2020

2 536

9 037

2 693

L0 049

2807
8 048 9 041

3 525

2 425 2536
8 070

5 163 3 475

9 037

3 s25
Rådmannen og stabs-/stØttefunksjoner

Fellesutgifter sentraladministrasjonen

Folkevalgte organ

15 205 15 09820 905 15 658 ', t520t I t5 LO2Sentraladministrasjonen

3 384

15 184

1 533

933

138

0

0

]-041.

2

5 525

t 247

25

290

4

15 184

1 533

L047

138

0

0

2

25

933

290

4

5 525

3 384

I 247

Gunnarnes skole

Måsøy skole

lngøy skole

Høtten barnehage

Måsøy folkebibliotek

Videregående

seum

H

srådet

Fo

Ungdomsk

e enhet

d skole, mv

lubben

3 084

1 533

Lt25

LO4t

5 52s

933

138

583

2

30 25

313

4 4

3

15

t

1041.

0

0

0

845

290

L5 I84

5 042

1-4 853

1 883

2233

t 04r

L247

14 833

25

5 525

1239 t247

0

0

285L7 28945 29004 29304 29304Sektor for oppvekst 2844t
L 115

-6t
20 186

1.4 t69

5 995

21.42

497

-0

t94

1 115

16 458

5 862

25L0

0

469

2283

16

6266

21865
16 458

6 266

2 5rO

90

0

446

21.865

16 458

1 115

2 5rO

90

446

6 266

Helse og omsorgsadministrasjonen

Havøysund helsesenter

NAV/Sosiale tjenester

Hjemmetjenesten

Klienttiltak

¡tjenesten

Kompeta

4875t 4875L43 L22 45687 48 811 4875tSektor for helse og omsorg

Teknisk admini

Plan- og byggesaksavdelingen

Maskidrift
Veilys distriktet

304

85

358 475

L707 L707 L707

4ro 410 4to
203

984 L 484

4L0

203

475

24t
57

203

95 242 241

46

5

57 57

475
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Lil

Måsøy museum

s 15 1-5

32 32 32

-42r -42rndom/NOFO -L75 -270 , -t2L -245

Kommunale veier 2 849 3

-2779 -2 656

3298 3 298 3 298

-3 427 -3 421 -3 42r
-622 -622 -622

-r77 -LL7

23L5

3 348

-3 42tVannverk

Avløp og slam -579

t44
-622

-Lt7Renovasjon

Bo

L72t 2315 23r5
-1 948 -L402 -r o7t -1 319 -1 810

est 2 477 2 r87 2 494 2 400 2 400

Sektor for teknisk drift og utbygging 3 525 72t 5 427 4724 4760

Sum netto driftsrammer 95 993 97 987 97 9L3

L.3 OBLIGATORISK BUDSJETTOVERSIKT (SKJEMA 1A)

Oversikten skal bl.a. vise hvilke midler som er til fordelt til driftsrammene. Dette er synliggjort i skravert felt i

tabellen.

Regnskap
20L5 20L6 20t7

Budsjett
20L8

Budsjett
20t9

Bu

-1 843

2 400

-ttl
2375

Budsiett
2020

-29 037

-73 816
-2957

-80

-29 037

-73 8t6
-295L

-80

0 0

-27 733
-7L 528

-7 675

-L72t
74

-2957-3 006

-80

-72778
-29 037

-73 8t6Ordinært rammetilskudd

Andre direkte eller indirekte skatter

Andre generelle statstilskudd

Skatt på eiendom

eSkatt på inntekt

-10s 884-105 884 -105 884-702 t3t -LO36t4 -105 884Sum frie disponible inntekter
-600-600

0

3 752

0

3 723

0

0

7 L28 7 2t3

-773

2 676

5 406

0

I
6 020

0

0

0

-600

0

-600

3 195

-600

3683'

0

s 961

3 529

6 472

0

Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
Renteutgifter provisjoner og andre
finansutgifter
Tap på finansielle instrumenter
Avdrag på lån

1_0 281 10 3367 369 9044 8615i 9401Netto finansinntekter/-utgifter

0 00
Dekning av tidl års regnskm

merforbruk
0

0

0

0

-584

0

0

0

-565

0
-395

0

0

-s93

0

0

391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0
Til bundne avsetninger

Til ubundne avsetninger

Bruk av tidl års regnskm

mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger

Bruk av bundne avsetninger
0 -584 -565-988 220 391Netto avsetn¡nger

-3 307

1 000

507 507

-3 307

1 000

-3 307

1 000

450 507 507

0

0

-3 307

1 000

0

0

0

Overført ti I i nvesteringsbudsjettet

Reserverte bevilgninger
Premieavvik

-97 987 -97 913-93 900 -98 678 -98 283Tilfordeline drift -9s749

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 95 993 98 678 283 97 98793 900

6

Merforbru k/mi nd reforbru k 244 0 0

98

0 0
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t.4 øKONOMTSK OVERSIKT - DRIFT

Oversikten viser blant annet de samlede budsjetterte driftsinntekter og driftsutgifter, samt netto driftsresultat.

BudsjettRegnskap
20L5

Budsjett
2016

Budsjett
2017

Budsjett
20L8 20L9 2020

-5 752-5 620

-L4 256 -13 974

-73 816 -73 8L6 -73 8t6Rammetilskudd
-100Andre statlige overføringer

-200Andre overføringer
-27 750 -29 037 -29 037Skatt på inntekt og formue

-295r -2951

indirekte skatter

100 100

-200 -200 200

0 0 0

leieinntekter

00

-5 752

med krav til motytelse 45t
8L6

-29 037-27 733
-t 675 -3 006

-5 703

-2951

-14 863

-200

Eiendomsskatt

Andre direkte

-29 037

-295r

-100

-74r t64-L38 227 -t4L23t -L40 975 -74r2r7SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -L42762
79 738

11 508 11 508

25 222 25 154

7 32L 7 32r

8 026

7 6827 682

35 35

79 699

8 007

80 101

t4 627

26 2tO

7 424

0

8 216

8 155

tr 457t4 2r4

25 758 25 15823 581

7 321

8 008

-18

11 508

7 417 7 404

KjØp av varer og tjenester som inngär i

KjØp av varer og tjenester som erstatter

Sosiale utgifter

Avskrivninger

Fordelte utgifter

Løn

139 995 , !39 4rO 139 531 139 405SUM DRIFTSUTGIFTER (C) L44 733 137 395
-1 685

-600

0

-600

0

7760t97L
-696

0

-1236
-600

-1 56s

-600

0 0

-600 -600 -600-696 -600 , -600suM EKSTERNE FINANSTNNTEIffER (E)

3 195

6020

3683:

6 472

0 00

3 529 3 752

0

7 L28

3723

7 2L3

0

Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Avdrag på lån

Utlån

2 677

5 406

0

10 9369644 92t5 10 001 10 881SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 8 082

10 28t

-7 682

913

0

0

8 615

-7 682
-303

0

0

I 40r7 387

-7 682-8155
1203 154

0-s93 0

0-94

0 0

531

9 044

-937

-7 682

-823

-1 815 -1 018

0

RESUTTAT EKSTERNE

FINANSI ERINGSTRANSAKSJON ER

NETTO DRIFTSRESUITAT ( I)

Bruk av tidligere års regnskapsmessig

mindreforbruk
Bru k av disposisjonsfond

Bruk av likviditesreserve

Bruk av bundne fond

avskrivninger

-t 502-1 50r. -1 018 -937 -7520suM BRUK AV AVSETNTNGER (J) -3 237
507

0

0

0

100

Overført til investeringsregnskapet

Dekning av tidligere års merforbruk
Avsetninger til disposisjonsfond

Avsetninger til bundne fond

Avsetninger til likviditetsreserven

2 273

450 530 507

0 00

0

100

00 0 0 0

0

0

0

507

BRUTTO DRIFTSRESUTTAT (D = B-C)

Renteinntekter, utbytte og eieruttak
Mottatte avdrag på utlån

10 336

-7 682

89s

0

-565

-937

0

SUM AVSETNINGER (K)

REGNSKAPSMESSIG MER-

2 273 783 607 607

7

MINDREFORBRUK
244 0 0 0
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1.5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 28)

Dette skjemaet viser fordelingen av investeringsmidler på ulike prosjekter i økonomiplanperioden. Linja Sum

nye brutto investeringer skal samsvare med totalt finansieringsbehov i skjema 24.

Utven tak på legekontoret 78t
ren 4200

Raschveien 670

Papirløse møter 156

av Må skole 500

llveien 0

Sum brutto 13 143

L.6 OBLTGATORISK BUDSJETTOVERSIKT INVESTERING (SKJEMA 2A)

Dette skjemaet viser det totale investeringsbehovet, og oversikt over finansieringskildene. Ärets

finansieringsbehov er spesifisert i enkeltprosjekter i skjema 28, og beløpene skal samsvare.

20t7

-t3 t43 -4994

Bud 2020

8

Til investering i anleggsmidler
(Fra budsjettskjema 2A)

Budsjett 2017 Budsjett 2018 Buds¡ett 2019 Budsjett 2020

Egenkapitalinnskudd KLP 507

Nytt Startlån 2 000

507 507 507

2 000 2 000 2 000

7027
r250

Startlån 7L5

av boli L250
IKT n utstrakt leasi 1 084

805 916

7250 7250
692 32L 238

N omso ol 6 boenheter s00

Venti 780
18 500

0

0 0

00

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0

5022
4025

27 779

0

4 994

Budsiett 2018 Budsjett 2019

lnvesteringerianleggsmidler 942L
Utlån og forskutteringer 2 000

Kjøp av aksjer og andeler 507

Avdrag på lån

Dekning av tidligere års udekket 0

Avsetninger s00

24 466 L57t 1 488

2 000 2 000 2 000

507 507 507

80s 9t6 LO27

0

0

0 0

00

Årets finansieringsbehov t3 t43 27 778 4994 5022

Bruk av lånemidler -1.0 611

lnntekter fra salg av anleggsmidler -s00

r_!þte Q{ !! t i!vç$ery ger 0

Kompensasjon for merverdiavgift -810

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -7L5

-L87r8 -3 257

0

-3 195

0 0

-7 400

-348

0 0

-293

LO27

-314

-916-80s

0Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -t2636 -27 27L -4487 -4 515

Overført fra driftsregnska pet -507

Bruk av tidligere års udisponert 0

Bruk av avsetninger

-507 -507 -507

0

0

0

0

0

0

-27 778
0

-5022
0

Sum

0 0
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2 KOMMUNENS SENTRALE RAMMEBETINGELSER

2.T SENTRALE FORUTSETNINGER

FOR øKONOMIPLANEN

L. Faste 20L7-priser i hele 6konomiplanperioden'

2. Årslønnsvekst 20L6 tt2077 er satt til2,55%i
henhold til statsbudsjettet.

3. Prisvekst er 2,4%o i henhold til statsbudsjettet.

4. Kommunal deflator, et makroøkonomisk

estimat for kommunens kostnadsvekst fra 2OL5

til2016, er satt lil2,5% i henhold til

statsbudsjettet.

5. Låneopptak lor 2OL7 tas opp i midten av året

20L7.

6. Rentesats på eksisterende lånekontrakter med

flytende rentebetingelser samt nye lå neoppta k

er lagt inn med en gjennomsnittlig nominell

rente på 2,5%olor alle årene i

økonomiplanperioden.

7. Årsverk i barnehagen er basert på barnetall og

bemanningsnormer for barnehager.

8. Ârsverk for øvrige enheter er basert på årsverk i

budsjett 20L6, korrigert for vedtak i

kommunestyret som måtte medføre endringer i

dette.

2.2 SKATT OG RAMMETISKUDD

Frie inntekter består av rammetilskudd,

skatteinntekter (på inntekt og formue),

1 Utg¡ftsutjevning er en ordning innenfor rommetilskuddet som tor
hensyn til ot det er stor vor¡osjon mellom kommunene når det gjelder

befolkningssommensetn¡ng og geogrofi, og dermed også store

forskjeller i behovet for kommunale tienester. Eksempelvis hor en

kommune med stor ondel skoleborn og eldre behov for flere ressurser

enn en kommune med få skoleborn og eldre Videre regnes en

kommune med stort oreol og spredt befolkning å ho større

ressursbehov enn en kommune med lite oreol og konsentrert

befolkning.

2 I regionolpolitiske tilskudd för Måsøy kommune D¡striktstilskudd

Nord-Norge. Dette tilskuddet går til olle kommuner i Nomdolen og de

tre nordligste fylkene og gis som en sots per innbygger' Satsen

differensieres mellom ulike områder. I tillegg gis det et

eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke

øremerkede statl¡ge tilskudd.

ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET

Nytt inntektssystem for kommunene iverksettes fra

2OL7 , i samsvar med de prinsipper som ble vedtatt i

kommuneproposisjonen. Dette betyr:

endringer i kostnadsnøklene i

utgiftsutjevningenl basert på nye statistiske

a nalyser

årlig revekting av delkostnadsnøklenes andel av

hoved kostnadsnøkkelen basert på sist avlagte

regnskap

innføring av et strukturkriterium for å gradere

basistilskuddet

omlegging av regionalpolitiske tilskudd2 med

større vekt på innbyggertall og mindre vekt på

per kommune. I tillegg vil distriktsindeks3 også

få betydning for småkommunetillegg

lnntektsutjevningena er uendret, og innf6ring av

eventuell selskapsskatt er utsatt.

I statsbudsjettet gjøres enkelte andre justeringer:

Grensen for veksttilskudd reduseres fra

gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,5 pst til

1,4 pst

Satsene for de regionalpolitiske tilskuddene,

inkludert vekstkommu netilskudd og

småkommunetillegg til kommuner med under j 2OO innbyggere.

Dette t¡llegget gis med en sots per innbygger, som d¡fferensieres etter

distriktsindeksen.

Itillegg fðr Måsøy kommune skiønnstilskudd

3 Distr¡kts¡ndeksen måler groden ov dístriktsutfordr¡nger ¡ en

kommune og består ov ulike indìkotorer som måler forskieller i

geogrofi, demogrofi, orbeidsmorked og levekår.

4 lnntektsutjevn¡ngen er en ordning innenfor rommetilskuddet som

utjevner en betydelig del ov voriosionene i skotte¡nntekter mellom

kommunene

a

a

a

a

a

a

9
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storbytilskudd, justeres med halvparten av

lønns- og prisvekst

MER OM BETYDNING AV

FOLKETALLSUTVIKLING OG DEN

NASJONALE SKATTEIN NGANG EN

På kort sikt (20L7) er 67 % av rammetilskuddet

<låst>, i hovedsak mot folketall/sammensetning pr

Ot.07.2016. Disse inntektene er dermed en

forutsigbar faktor for 2077. Dette betyr videre at

usikkerheten i rammetilskuddet i 2017 er relatert til

inntektsutjevningen. Denne usikkerheten består

dels i usikkerhet omkring den faktiske nasjonale

skatteinngang neste år, og dels i usikkerhet om hva

som vil være det faktiske folketallet pr O1-.01-.20L7

(som er telledato for inntektsutjevning 2077).

Når det gjelder folketallsutviklingen er det i

budsjettet forutsatt at befolkningen vil være

uendret 2. halvår 2016. Med denne forutsetning, og

samtidig forutsette at befolkningen i Norge

fortsetter å vokse 2. halvår 201-6, vil

rammetilskuddet få en nedjustering på

inntektssiden i forhold til de tall som kom i

forbindelse med statsbudsjett.

Effekten av en person i Måsøy kommune basert på

statsbudsjettet for 2017, og i økonomiplanperioden

20t7-2020 kan illustreres slik:

Dermed vil +/- L person for MåsØy kommune urgJør

merinntekt/mindreinntekt på ca. kr 88 000,-. Det

betyr at dersom det faktisk blir en befolkningsvekst

på 10 personer 2. halvår, samtidig som utviklingen i

landet blir i henhold til prognosene, så vil det

tilsvare en merinntekt på kr 880 000 i 20f7 þg
motsatt dersom vi mister L0 personer).

Når det gjelder usikkerhet iforhold til den faktiske

skatteinngangen på landsbasis, legges det til grunn

at man ikke har grunnlag for å sette noen andre

forutsetninger enn det som er kommet fra sentralt

hold gjennom statsbudsjettet. Det er imidlertid i

statsbudsjett påpekt at det stor usikkerhet om

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7-2020

norsk økonomi, og den nasjonale skatteinngangen

og kommunenes inntekter.

Folketallsutviklingen i henhold til prognosene fra

statistisk sentralbyrå tilsier at det totale

innbyggertallet i kommunen reduseres. Det

forventes en økning i den eldre delen av

befol kni ngen, men den yrkesaktive a ldersgru ppen

reduseres. Dersom man forutsetter at reduserte

demografikostnader vil bli kompensert over

rammetilskudd, kan man i en 6konomiplan

budsjettere med reduserte inntekter. Skal dette

være realistisk bør man imidlertid samtidig også

budsjettere inn endringer i kostnadene relatert til

demografiske endringer. Slike kostnadsendringer er

ikke fanget opp i økonomiplanen, og inntektssiden

er derfor heller ikke korrigert. Dette innebærer at

de budsjetterte inntekter lor 2Ot7 er videreført ut

planperioden.

MER OM LOKAL SKATT

Anslag for skatt på inntekt og formue i 2OI7 f or

MåsØy kommune er satt til kr 29,0 mill. Anslaget tar

utgangspunkt i antatt skatteinngan g2016 pà kr 28,7

mill., og for 2077 justert opp med 1,0 %. Dersom

skatteinngangen i MåsØv kommune i 201.7 isolert

sett avviker fra budsjettert, vil dette i stor grad

oppveies av motsatt effekt på inntektsutjevninga.

For kommunens samlede inntektsside er således

den nasjonale skatteinngangen av vesentlig større

betydning.

ENKELTELEMENTENE IDEN

FORUTSATTE BEREGNING AV

SKATT/RAM M ETI LSKU DD

Rammetilskudd fremkommer som summen av

inn byggertilskuddet og tilskuddene: Nord-N orge-

tilskudd, småkommunetilskudd og skjønnstilskudd.

Nord-Norge-tilskudd og småkommunetilskuddet er

begrunnet ut fra regionalpolitiske hensyn.

Tilskuddene skal bidra til et bedre tjenestetilbud og

høy kommunal sysselsetting i områder med et

konjunkturavhengig næringsliv. Tilskuddene gis som

et kronebeløp per innbygger med geografisk

d iffere nsierte satser.

20t7 20t8 20L9 2020

Rammetilsk. 61 000 61 000 62 000 61 000

Skatteinnt 26 000 27 000 27 000 27 000

Netto 89 000 88 000 89 000 88 000

1_0
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Alle kommuner får innbyggertilskudd, og det er et

fast beløp som for 2OI7 ut$ør kr 23 313,- per

innbygger. Tilskuddet blir korrigert for forskjeller i

beregnet utgiftsbehov mellom kommunene ut fra

u like kriterier (utgiftsutjevning).

Nord-Norgetilskuddet utg¡ør lor 2OL7 kr 8 008,- per

innbygger, som tilsvarer kr 9,7 mill. for Måsøy

kommune. I tillegg til Nord-Norgestilskuddet får

Måsøy kommune småkommunetilskudd, og på

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020

grunn av distriktsindeksen til kommunen tilsvarer

dette beløpet kr 12,0 mill.

| økonomiplanperioden er det lagt til grunn

videreføring av nivået for 2OI7 videre i

planperioden. Usikkerhet i dette består i tillegg til

usikkerheten rundt eventuelle endringer i

i n ntektssyste met også i folketallsutviklingen

fremover. Dersom man skal ha <samme andel av

kaka>, må man ha en befolkningsvekst som tilsvarer

veksten i landet.

2016 2017

et beregnet utgiftsbehov som er 25,7 o/o h6yere enn

landsgjennomsnittet som utgjØr 16,0 mill. lor 2OL7.

1000 kr

Tabell 1: Rommetilskudd og skott på inntekt og lormue ì 2076 og plonpeúoden 2077'2020

Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier som legges

til grunn for korrigeringen av utgiftsbehovet mellom

kommunene og viser de nye kostnadsnøklene som

gjelder lra 2OL7 , og utslaget for Måsøy kommune. I

forhold til utgiftsutjevningen har MåsØy kommune

2018 20t9 2020

lnnbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 27 973 28232 | 27 602 26 944 26 545

t7 LO6Utgiftsutjevningen

Overgangsordn - INGAR

Saker særskilt ford nkl. helsestajon skolehelse

Nord-No lskudd/Namdalstilskudd

Småkommunetilskudd

Ordinært s ønn inkl bortfall av dif.ar

13 409 I 16 059 16 388 t7 732

383

229

-L22 -108 -95 19

220

9 730

220 220 220

9 815 9 7t4 9 7L4 9 7r4
LL857 12 005 L2 005 12 005 12 005

3 800 3 700

600

3 100 2 500 1 900

S ønn - tap endringer av in 20tr
Endringer saldert bud 2014/zOLs/20!6 296

Sum rammetilsk uten inntektsutj 68 361 69 823 68 920 69 020 67 509

kletrekket"
Netto in evnrng 3 9933941- I 3993 3 993 3 993

Sum rammetilskudd 72302 73816 72913 73 013 7t502
O,79t: 2,Og -L,22 0,L4 -2,07

287r3 29037 29 037 29 037 29 037

3,53 7,r3 0

102 000

0 0

101 000 102 900 102 000 101 000

MÅSøY
Bruk av folketall

1..7.20t6

Antall
Utgiftsbehovs

-indeks
Pst.

utslag

Tillegg/fradrag i
utgiftsutj.

kr per innb 1000 kr

0-1 år
¿-5 Ar

6-15 år
L6-22 är

23-66 âr

67-79 ãr

19 0,6873s -0,002
-0,061

-82 -100

33

LLT

0,5720r -3 023 -3 661

o,76252 -o,064 -3 158 -3825

97 0,90242 -o,o02 -109 -L32

680 0,97480
1,54913

t,7t550

-0,003 -]-29 -L56

L92 0,030 1502 1 8L9

80-89 år 70 0,054 2683 3 249

over 90 år

Basistillegg

Sone

Nabo

9 0,87510 -0,005 -235 -285
13 903

1 199
7 13,L4848 o,231 L7 48L

L4021 2,95222
2,67085

0,02o 990

5 765 0,ot7 848 L027

LL
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-0,000 -13La ndbru kskriterium
lnnvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia

ntn uten i n ilskudd

Dødlighet

0

Tabell 2: Kriterier for korrigering ov utgiftsbehovet lor Måsøy kommune

2.3 EIEN DOMSSKATT

Måsøy kommunestyre vedtok L3.L2.20L2, sak

85/12, å innføre eiendomsskatt i Måsøy kommune

fra og med 01.0L.2013 med en sats på 2 promille.

79.L2.20I3 vedtok Måsøy kommunestyre å øke

satsen til 4 promille. Denne satsen er gjeldende i

dag og det er ikke lagt inn noen Økning i

eiendomsskattesatsen i økonomiplanperioden.

19.03.20L5 vedtok Måsøy kommunestyre å utvide

eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger til å
gjelde hele kommunen. Dette skulle gjøre gjeldende

fra 01.01.201-6.

(1000 kr)

I 606

Tabell 3: Budsietterte ¡nnteket e¡endomsskott

SÆRSKILT OM USIKKERHET KNYTTET TIL

MULIG LOVENDRING

Det foreligger et høringsnotat datert 18.06.2015 fra

regjeringen om endringer i eiendomsbeskatning av

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Dersom

endringene gjennomføres i henhold til

Det budsjetteres med en ¡nntekt på kr 2,9 mill. i

2Q17, detvil si en reduksjon fra budsjett 201-6 på kr

55 000,-. Det er ikke lurt å kun se på denne

reduksjonen isin helhet, men også det

underliggende. På <annen eiendom> som er

næring, og verk og bruk er det en reduksjon i

overkant av kr400 000,-. Denne reduksjonen er

som følge av klager på eiendomsskatten. På

<boliger og fritidsboliger)) er det en Økning på

nesten kr 350 000,-, som kommer av utvidelsen av

eiendomsskatt.

Denne reduksjonen forventer vi at skal gjelde for

hele økonomiplanperioden.

Budsjett
20t6

Budsjett
20tl

Budsjett
2020

295t

h6ringsnotatet vil eiendomsbeskatning for

teleanlegg, kraftlinjer i tillegg til produksjonsutstyr i

bygninger utgå.

Skulle dette bli en realitet vil en slik endring

medføre betydelig inntektstap for MåsØy

kommune. For kommunen vil en slik endring i

regelverket medføre redusert inntekter i

1.60,87628
44 54t2 L,1239L 0,001

-0,007 -3s90,]-2029
1 053

-4344

10 t,39034 0,0t7
-144-0,002

870
-L19

-0,003 -160
25

40

o,85172
0,68243

-0,003 -150Tt o,52047

-193

-LL4

t82
o,797tt -o,002 -940
L,27295 0,005 257130Aleneboende 30 - 66 år

Barn 0-15 med enslige forsørgere

Opphopningsindeks

Lavinntekt
Uføre 18-49 år

-0,004 -223

311
-27L4 0,90642

3 1482,L6664 0,052 2600168
-124-o,002 -1038
-597-0,010 -493L43

0,88128

0,48078
Barn 1 år uten kontantstøtte
lnnbvggere med høyere utdanning

PU over 16 år

lkke-gifte 67 år og over

0,258 72 824 75 5307,257837 Kostnadsindeks

4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) 16 0s9

for kommunen i 1000 kr

(Tillegg/trekk kr pr innb.)
Alle tall i 1000 kr

15 530

s29
omfordel

skoler3 Nto.virkn.
2 T¡II

Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbvgger 49 738

Regnskap

20t5
Budsjett
20t8

Buds¡ett
20t9

Eiendomsskatt (annen eiendom> 801

Eiendomsskatt <boli fritidsbo )) 874

Sum

L737 1 336 1 336 1 336 1 336

L269
3 006

1. 61s 1 615 1 615 1 615

295t 295t 295t

12
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eiendomsskatten tilhørende kraft linjer og

produksjonsutstyr. I Statsbudsjettet for 2OL7 kom

det ingen fløringer for at dette skulle iverksettes fra

O1'01.2Ot7, som høringsnotatet nevnte kunne være

mulighet for. Når dette vil tre i kraft er usikkert.

SÆRSKILT OM FRITAK AV STIFTELSER

ELLER INSTITUSJONER

VlåsØy kommunestyre vedtok t3.L2.20I2, sak

85/!2, at følgende bygg skulle fritas for

eiendomsskatt, jf. eiendomsskatteloven S 7,

bokstav a:

Skytterhuset v/Havøysund skytterlag

<LHL> bygget v/Olsen Gruppen AS

Lagerbygningv/MâsØV jeger og fisk

Fotballbanen v/Havøysu nd ldrettslag

Skibua v/Havøysund skiklu bb

SÆRSKILT OM RETAKSERING

Etter lowerket skal eiendommer som beskattes

med eiendomsskatt retakseres etter 10 år. Det ble

gjennomføn taksering i starten av 2013, som betyr

at retaksering i MåsØv kommune må gjennomføres i

starten av 2023.

2.4 MOMSKOMPENSASJON

Fra 01-.01.2014 kom regelendringer om at

refusjonen av merverdiavgiften fra investeringer i

sin helhet skulle inntektsføres direkte i

investeringsregnskapet. Etter dette var det ikke

lengre anledning til å saldere driftsregnskap med

bruk av momskompensasjon av investeringer.

Resu ltatbegrepet ( netto d rift sresu ltat> påvirkes

(blir dårligere på grunn av lavere inntekt i

driftsregnskap), men gir etter dette betydelig bedre

bilde på den reelle økonomiske balansen.

Når det gjelder refusjon av merverdi i

d rift s regns ka pet budsjetteres og regnska psfø res

de n ne på de respektive en heter/budsjettom råder

hvor dette genereres.

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7 -2O2O

Måsøy kommune har fått tildelt kr 3,7 mill. i

ordinære skjønnsmidler lor 2017 . Nivået for de

Øvrige årene er ukjent, men forutsettes videreført

på samme nivå.

(1000 kr) 2017 20L8 20L9 2020

dler 3 700 3700 3 700

Tabell 4: Ordinære skjønnsmidler som legges til grunn i
plonperioden

Tildelingen i 2016 var lor øvrig kr 3,8 mill

2.6 TILSKU DD RESSURSKREVEN DE

TJENESTER

Alle kommuner som yter særlig helse- og

omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om

delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til

disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av

Helsedirektoratet og det er knyttet kriterier til

ordningen.

I forslaget til statsbudsjett 2017 økes

innslagspunktet for statlig toppfinansiering med kr

50 000,- ut over anslått lønnsvekst. Nytt

innslagspunkt blir dermed kr 1,L6 mill. Det betyr at

80 % av utgifter som er over innslagspunktet til

ressurskrevende bruker blir finansiert.

lnntekten i 2017 estimeres til kr 930 000,- og det er

kr 20 000,- mindre enn i 201-6. Utgiftene til
ressurskrevende bruker inngår i ordinær drift på

helsesenteret.

2.7 LøNNS- OG PRISVEKST,

PENSJON

LøNNS- OG PRISVEKST

I statsbudsjettet anslås prisveksten for kommunale

varer og tjenester (kommunal deflator) fra 201-6 til
2Ot7 pâ2,5%o.Denne satsen liggertilgrunn for

selve prisjusteringen av nivået for

skatt/rammetilskudd til kommu nesektoren.

Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten

og prisveksten på varer og tjenester:

3 700

2.5 ORDINÆRE SKJøNNSMIDLER

L3

Lønnsvekst
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Varer og tjenester
nsum %

Kommunal deflator

Tabell 5: Prisvekst lor kommunole varcr og tienester for 2076 til
2077

Rammeområdene er kompensert for

lønnsoppgjøret 2016.

På rammeområde <Reserverte bevilgninger> er det

avsatt 1,0 mill. til dekning av de lokale

forhandlingene i 20L7. Disse midlene vil bli regulert

ut på rammeområdene når lønnsoppgjøret er k¡ent

PENSJON

Det budsjetteres med pensjonssats L9o/olor

sykepleierne og20% for andre kommunalt ansatte

gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP), og

L3 % for Statens pensjonskasse (SPK).

Prosentsatsene er (netto)) satser etter hensyntaken

av premieavvik, dvs. i samsvar med det som vil bli

kostnadsført på ra mmeom rådene. Pensjonssatsene

er for øvrig basert på prognoser fra henholdsvis KLP

og SPK.

Det er i sum budsjettert med kr 13,6 mill. i

pensjonskostnad i 2017. Dette er en økn¡ng på kr

0,7 mill. mot budsjett 20L6.

2.8 OM NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste

enkeltindikatoren for å vurdere den økonomiske

situasjonen i kommunene. Det viser hva som er

¡gjen etter at alle utgifter er trukket fra alle årets

inntekter. Netto driftsresultat viser dermed hvor

mye som kan avsettes til seinere bruk eller

finansiere investeringer, og er dermed et uttrykk for

kommu nens handlefrihet.

Anbefalt nivå på netto driftsresultat var 3,0%o av

driftsinntektene frem til 2013, ogL,75%o av

driftsinntektene fra og med 2014.

Det er lor 2OL7 budsjettert med netto driftsresultat

på 0,3 mill. Det tilsvarer O,2to/o av driftsinntektene'

Anbefalt nivå på 1,,75 % tilsvarer for øvrigkr 2,5

mill.

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7-2020

Dette tilsier, sammen med forhold som usikkerhet

om inntektssiden i økonomiplanperioden som fPlge

av makroøkonomiske forhold, relativt høy lånegjeld,

små reserver og kommende demografiske

endringer, at balansen i Økonomiplanen reelt sett er

skjør'

Det er viktig å se på utviklingen til netto

driftsresultat i prosent av driftsinntektene over tid.

Utviklingen til Måsøy kommune har sett slik ut:

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
2009 2071, 20 201,6

-2,0%

-4,0%

-ND 

% av Dl 

-(s¡¡. 

for mva.

| Økonomiplanperioden 2017-2020 ser netto

driftsresultat både alene og i prosent av

driftsinntektene slik ut:

0,30%

0,10%

-0,rc%

-0,30%

-0,50%

-0,70%

20t7 2019 2020

-Netto 

drift% av driftsinnt.

Denne negative trenden er viktig for kommunen å

snu. Dette kan gjennomføres på tre måter: 1. øke

inntektene, 2. redusere kostnadene, eller 3. en

kombinasjon av begge.

2.9 PREMIEAVVIK

Premieavvi ket er d iffera nsen mellom kostnadsførte

pensjonskostnader i regnskapet og betalte

pensjonspremier.

2013

T4
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Måsøy kommunestyre vedtok i2012 å innføre full

amortisering på premieavviket. Det vil si at årets

premieavvik inntekts-/kostnadsføres fu lt

i n neværende å r, og senere kostnads-/i n ntektsføres

over flere år. Fram til 01.01.20L4 var denne

amortiseringstiden på 10 år, og fra 01.01-.20L47 är.

Premieavvik anslås å bli kr 4,3 mill. i 2017, mens

kostnadsføring av tidligere års premieavvik anslås til

kr L,O mill., slik at akkumulert premieavvik anslås å

øke med 3,3 mill. Anslagene for premieavvik er

usikre.

I kommunens balanseregnskap ligger det for øvrig

et akkumulert premieavvik pr 01-.01.2016 på kr 1,L

mill.

Be16psstørrelsene er bekymringsfull. Forholdet er

det samme for de fleste kommuner, men det

representerer uansett utford ringer for

kommuneøkonomien fremover. Rådmannen har

vurdert å avsette midler i økonomiplan for å kunne

håndtere dette fremover, men ikke funnet rom for

dette.

2.LO STARTLÅN

Det foreslåes opptak av kr 2,0 mill. i startlånsmidler

for videre tildeling i 2OI7 . Beløpet er basert på

tidligere låneopptak og vurdering av utlånsaktivitet i

201.6.

For gvrig er det slik at rentene

bu dsjette res/regnska psføres over d riftsregnska p,

a) For eksisterende lån

1000 20L7 2018

Renter 2867

b) For foreslåtte investeringer i henhold til kapittel 6.1 slik:

1000 kr) 20t7 20t8
88

Avdr

Rådmannens forslag til @konomiplan 2Ot7-2O2O

mens avd rag ska I bu dsjetteres/regns ka psføres over

investeringsregns ka p,

2.LT IÅruTCIELD, RENTER OG

AVDRAG

Ved inngangen til2016 hadde kommunen en

lånegjeld pàkr IO7,2 mill. (inkl. startlån). Ved

inngangen Tt 2OL7 vil lånegjelda være kr 113,7 mill

Renteanslaget for lån på flytende betingelser er satt

slik:

20L7 20L8 2020

2 % 2,5 yo 2,5%

Det er pr oktober ikke indikasjoner på snarlig

økning. Siste rentebane fra Norges bank

(pengepolitisk rapport 3/16) indikerer en viss

opptrapping i rentenivå først i 20L8.

Renteanslaget for 201-6 vurderes (nøkternt)) ut fra

de prognoser og markedsforhold som er pr i dag.

Det er mest sannsynlig at det vil bli noe besparelser

i forhold til budsjetterte 2,5 %. Samtidig vet man at

følsomheten ved renteendringer er stor (høy

lånegjeld/lav bindingsgrad), og historien viser at

rentesvingninger gjerne skjer raskere enn forventet

når de først kommer.

OVERSIKT OVER RENTER OG AVDRAG

2019 2020

2537
6 015 6203 6 628

87L7 8740 8 995

20t9 2020

4L2 638 609

432 1 088 T L72

844 L726 L78t

2019

3 LL4 3 !75 2976
7 800

Sum 88

c) Sum renter og avdrag (a + b)

20L8

Renter 2955
Avdrag

20L9

Rentesats

23672702

Renter

Sum

20L7

1_5

2020

LO776
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3 VEKST OG UTVIKLING

3.L FOLKEMENGDE /
BEFO LKN I NGSUTVI KLI NG

Dette kapittelet er i all hovedsak hentet fra

beskrivelsen av befolknings- og næringsutv¡kling i

statusbildet for MåsØy kommune. Statusbildet ble

brukt som 0-alternativet ved vurderingen av

kom mu nesa m menslåing L6.06.20L6, sak 40/L6.

Hovedtyngden av befolkningsøkningen de siste

årene kommer av tilflytting, som for en del er

konj u n ktu ravhengig, er prognosen usi kker. Som

kurven i figuren viser har det vært en lang

nedga ngsperiode i befolkni ngsutvikli ngen. Dette

viser at MåsØy kommune må gjøre grep dersom

denne trenden skal endres.

BEFOLKN INGSSAM M ENSETN ING/DEMO

GRAFISK UTVIKLING 1990-2040

Per 01.01.20L6 hadde Måsøy kommune et

innbyggertall på 1 2L5. Figuren under viser

utviklingen ifolketall i kommunen fra 1986 til 20L6,

og forventet utvikling frem til 2040 basert på SSBs

framskrivninger (hovedalternativet M M M M).

BEFOLKNINGSSAM M ENSETNING/

DEMOG RAFISK UTVIKLING 1986-2040

Figuren under viser alderssammensetningen i

kommunen i 1986, L996, 2006 og2OL6, og

prognosene i2020,2030 og 2040, basert på SSBs

framskrivninger.

21,00

1900

1700

1-500

1300

1100

Figur t Fotketotlsutviklingen 7986-2076 og prognosene frum tit 2040, SSBs fromskivninger bøseres pô dt utvikl¡ngstrcnden de siste 5 å¡ene

lortsettet i ôrcne fromover. I prognosen tos det hensyn til befolkningens olderssammensetning, ÍertiliteÌ mv.

900
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2000

1500

1000

s00

2020 2030 2040
0

1986 1996 2006 20L6

tigur 2z Befolkningssommensetnìng 7986-2076 og SsB'prognose for 202G204O'

Befolkningssammensetningen i kommunen har

betydning både for inntektene til kommunen og for

etterspørselen av kommunale tjenesters.

Prognosene framover gir oss et bilde av hvordan

behovet for forskjellige tjenester kan endres over

tid. SSB-prognosen viser hvordan

befolkningsutviklingen forventes å bli fram mot

2040, ogsøylene er inndelt i forskjellige

aldersgrupper.

Gitt at befolkningen vil utvikle seg slik i henhold til

SSB-prognosen, forventes det en reduksjon i

folketallet totalt på 236fra 20L6 t¡l 2040. Av dette

vil barn i barnehagealder reduseres med 8, og barn i

grunnskolealder reduseres med 26. Unge i

videregående skolealder vil reduseres med22.

Samlet sett for barn og unge under 19 år vil

s De ulike oldersgruppene har behov for ulike kommunole tienester

(bornehoge, skole, eldreomsorg, osv.), og dette ovspeiles i den

statl ¡ge ¡ n ntektsov erfø ri n ge n ti I kom m u ne ne.

reduksjonen være på 56. For mennesker iyrkesaktiv

alder, mellom 20 og 67 vil reduksjonen være på

212. Aldersgruppa over 67 âr vil derimot øke med

32, og utviklingstrenden i denne aldersgruppen må

vel påregnes uavhengig av hvilke prognose en tar

utgangspunkt i.

Den demografiske utviklingen fär betydning for

tjenesteproduksjonen i Måsøy kommune. I henhold

til SSB-prognosen kan barnehagetjenesten oppleve

en svak reduksjon i etterspørsel etter

barnehageplasser, og skolene vil også oppleve at

elevtallet reduseres i perioden. Samtidig forventes

det en markant Økning i aldersgruppa over 67 år.

Dette vil stille økte krav til omsorgstjenesten, og det

forventes ikke at Måsøy kommune vil kunne løse

disse utfordringene innenfor den kapasiteten man

1986 1996 2006 20L6 2020 2030 2040

0år 20 L7 13 13 11 9 8

1-5 år tr7 116 63 43 49 45 40

6-12 är t74 L22 LL6 75 66 70 56

13-15 år L25 51 58 34 31 27 27

16-19 år L43 77

596

66 58 43 34 36

20-44 àr 750 400 332 318 262 240

45-66 år 457 457 422 394 352 318 274

67-79 är 175 169 L79 189 224 180 L84

80-89 år 52 46 52 68

9

68 105 86

90 år eller eldre 5 10 7 L2 13 28

t7
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har i dag. I SSB-prognosen forventes befolkningen i

yrkesaktiv alder for å reduseres kraftig, og med

økningen i eldre over 67 år vil det gi ekstra

utfordringer i forhold til menneskelige ressurser

som skal fylle arbeidslivet til sektoren ifremtiden.

Folketallsutviklingen i Norge har en effekt på

kom mu nenes in ntekter. SSB-prognosen for la ndets

befolkningsutvikling viser økning i alle

aldersgrupper av befolkningen. Dersom MåsØY

kommune hadde hatt samme folketall med samme

befolkningssammensetning frem til 2040, vil

kommunen miste inntekter på grunn av at

kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen baserer seg på

landsgjennomsnitt.

Det kan bli behov for å nedjustere tjenestetilbudet

til skole og barnehage itakt med den prosentvise

andelsreduksjonen i disse aldersgruppene lra 2Ot6

til 2040 for slik å <rydde rom> for en økning i andre

tjenesteområder. For vi ser at veksten i

aldersgruppene over 67 âr er sterkere enn alle

andre aldersgrupper. En utvikling som vil kreve

kapasitetsøkn¡ng i tjenestetilbudet til denne

aldersgruppen.

3.2 SAMFUNNSUTVIKLING

KOMMUNENS ROLLE SOM

SAMFUNNSUTVIKLER

Kommunenes rolle som samfunnsutvikler dreier seg

om la ngsiktig a rea lbru k og utbygg¡ngsmønster,

utbygging av infrastruktur, steds- og

sentru msutvi kling, næringsutvikling, miljø og

folkehelse i videste forstand.

Samfunnsutviklerrollen er bl.a. avhengig av evnen

til å drive god og effektiv planlegging og

mulighetene for aktiv oppfølging av dette arbeidet.

Dette forutsetter også at kommunen har

tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til
a rea lplan legging, næringsarbeid, ku ltu rti lta k,

miljøvern, nettverksbygging og etablering av gode

partnerskap. All kommunalvirksomhet er med på å

påvirke lokalsamfunnet.

Kommunens arbeid med samfunnsutvikling bør

strekke seg langt ut over planlegging, planene må

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OI7-2020

også følges opp. Og ikke minst må ulike tiltak

<henge i hop>. Samfunnsutviklingen i kommunen

henger sammen med utviklingen i næringslivet,

men som nevnt innledningsvis må kommunen

ivareta en rekke utviklingsområder. For å

konkretisere noen av oppgavene som kommunen

har i sin samfunnsutviklingsrolle nevnes her noen

stikkord for konkrete tiltak kommunen må vurdere i

et vekstperspektiv:

o Helhetlig planlegging gjennom etablering og

senere rulleringer av Kommuneplanens

Samfunnsdel - <Samfunnsplanr og rullering av

Kommu neplanens Arealdel - <ArealplanenD'

o Detaljregulere og opparbeide næringstomter.

o Havneplanlegging.

o Detaljregulere, og opparbeide boligfelt'

o Planlegging og opparbeiding av infrastruktur

(vei, vann, avløp, el-kraft, bredbånd) tilpasset

planlagt mu lig utbygging.

. Planlegging for mulig nedgang av

barnehagekapasiteten tilpasset mulig reduksjon

i etterspørselen i henhold til ovenstående

tilrettelegging.
o PlanlegBing for mulig nedgang av

gru nnskolekapasiteten tilpasset mulig

reduksjon i etterspørselen i henhold til
ovenstående tilrettelegging.

. Planlegging for mulig utvidelse av helse- og

omsorgskapasiteten tilpasset mulig vekst i

etterspørselen i henhold til ovenstående

tilrettelegging.

Det er ikke vanskelig å se at dette både er ressurs-

og kompetansekrevende. Det er et konkret problem

at Måsøy kommune ikke har evne til å bygge opp en

tjeneste med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet

tilå ivareta planoppgavene på en god måte.

Ovenstående liste illustrerer hvorfor spørsmålet er

aktuelt.

3.3 NÆRINGSARBEID

Det formelle ansvaret for næringspolitikken er

fordelt mellom staten, fylkeskommunene og

kommunene, der sentrale myndigheter har

hovedansvaret. Kommunene som institusjoner har

liten innflytelse på viktige rammebetingelser og

drivkrefter som påvirker nærings- og

18



V 
Måsøy kommune - Kystens perle

samfunnsutviklingen lokalt. Men kommunene har i

prinsippet viktige roller og muligheter for å påvirke

noe av næringsutviklingen gjennom planlegging,

tilrettelegging, rådgiving og stimulering.

Måsøy kommune har siden 20L3 vært en

omstillingskommunen som fått ekstra bevilgning til

næringsutvikling i kommunen fram til 201-8. For å

best ivareta arbeidet med omstilling har Måsøy

kommune opprettet et eget kommunalt foretak
(Måsøy i Vekst KF>. Omstillingsorganisasjonen

arbeider med flere felt og i samarbeid med

eksisterende næringsliv har man avdekket

muligheter for framtiden.

Reiselivsnæringen har et stort ubenyttet potensial i

form at individualister som reiser til Nordkapp.

Kommunen sitter på unike muligheter til å utvikle

reiselivsprod u kter som det fin nes kjøpekraft ige

kundegrupper for, men der næringen består av

mange og mindre aktører er det viktig at

kommunen tar en aktiv rolle for å tilrettelegge for

samhandling mellom aktørene, samt ressurser til
fellesprosjekter som vil gjøre Måsøy til en mer

attraktiv kommune for besøkende.

Leverandør- og energiindustrien er svært viktig for å

være en attraktiv kommune for oppdrett, fiskeri og

annen næring. Det er viktig at kommunen

tilrettelegger næringsareal slik at næringen kan

vokse og at annen næring kan etablere seg i

kommunen.

Den globale utviklingen på fiskeflåten viser til færre,

større og mer effektive fiskefartØy samt at

foredlingsmottakene på land går mer på

sesongbasert, grunnet av manglende råstofftilgang

og 16nnsomhet i lavsesong. Fiskerinæringen er

grunnpilaren for kommunen og matproduksjon

kommer til å være en av de viktigste produksjonene

i framtiden. Kommunen har et naturlig fortrinn med

en plassering <midt i matfatet>. Kommunen har en

viktig rolle for å finne ut om hvordan

fiskerinæringen kan drive en mer helårlig lønnsom

produksjon, som vil bidra til helårlig arbeidsplasser

og bosetning av arbeidsinnvandring.

Omstillingsprogrammet i Måsøy kommune har fra

20L3 arbeidet med næringsutvikling og igangsatt

flere i nterne forstud ier, kompeta nsetilta k og

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OI7-2020

møtesteder for næringsliv. lgjennom

omstillingsarbeidet er det finansiert mange

prosjekter og tiltak som har bidratt til 27 nye

arbeidsplasser, 41 sikrede arbeidsplasser og

forventete arbeidsplasser i framtiden i tillegg til de

nye arbeidsplassene er 44. Omstillingsprogrammet

har også bidratt til 11 bedriftsetableringer i Måsøy

kommune. Omstillingsprogram met er forvennet

ferdig i utgangen av 2018.

Næringsutvikling er viktig for Måsøy kommune der

avstand til nabokommuner er lang og muligheten

for pendling er svært begrenset på grunn av

avstand og vær. Det vil si at kommunen er avhengig

av å arbeide kontinuerlig med næringslivet for å

sikre og skape framtidige arbeidsplasser.

L9
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4 UTFORDRINGER I PLANPERIODEN

4.t UTFORDRINGER INNEN KULTUR

OG OPPVEKST

Det er en generell utfordring i sektoren å rekruttere

medarbeidere med t¡lstrekkelig kompetanse. Det

gjelder alle faggru pper med høgskoleutdanning.

Fremover vil det kreve mer innsats enn tidligere for

å tiltrekke seg nødvendig personell og drive

forsva rlige tjenester.

Sektoren ønsker mer reell brukermedvirkning. Nye

undersøkelser ble foretatt i skole og barnehage. Det

jobbes systematisk med disse. BØr bli en naturlig del

i alle tjenestene.

Kommunen har full barnehagedekning og elever går

ut med gode grunnskolepoeng.

Sektoren arbeider etter prinsippet (TidliS innsatsn;

å <se> skjevheter så tidlig som mulig, og å reagere

så tidl¡g som mulig når man <ser>. Her må man

fortsette å utvikle gode rutiner på tvers av tjenester

og fag.

Kommunen har ikke hatt tilstrekkelig pedagogisk-

psykologisk tjeneste de siste to år. Dette er en

svært viktig stilling både på individ, og systemnivå i

sektoren. Fra 01.0L.201-7 vil det sannsynligvis

komme på plass forsvarlig tjeneste igjen.

Spesielt om skole: Måsøy kommune har små årskull.

Sammen med stort behov for spesialundervisning,

desentralisert skolestruktur og høyt utdannende

lærere gir det kostnadskrevende betingelser for
grunnskoledrift. Som en følge av befolkningsendring

ble 2 distrikts skoler nedlagt i perioden 2OL4-

2015. Kommunen har nå 2 grunnskoler: Gunnarnes

og Havøysund. Elevtallet har vært synkende, men

ser ut til å stabilisere seg på rundt 105 elever totalt.

(Fordelt på 97 på Havøysund og 8 på Gunnarnes)

Utfordringene knyttet t¡l kompetansekrav i

undervisningen gir behov for å knytte skolene tett

sammen slik at den samlede kompetansen i størst

mulig grad tilflyter alle elever.

Det er en utfordring fremover å innarbeide nye

prinsipper for undervisning og elevmedvirkning i

daglig praksis i klasserommene. Skolene har jobbet

mye med utvikling gjennom de sentrale satsingene

<Vurdering for Læring> og <Ungdomstrinn i

Utvikling> i 2015 og 2016. Det er krevende å

etablere ny praksis, og det vil kreve

oppmerksomhet og ressurser fremover for å <sikre>

endring.

Det er også en utfordring Økonomisk og praktisk å

videreutdanne tilstrekkelig antall lærere i norsk,

matematikk og engelsk innen 2024 slik kravet er.

Kommunen bør nok i større grad fokusere på web-

baserte videreutdanningstilbud.

Det er krevende enn tidligere å engasjere frivillige i

utvikling av kulturelle tiltak/tilbud, og færre vil ta

verv og overta (arvenD.

Kulturskolen har mange tilbud og høyt antall elever

Vurderes som særs viktig for rekruttering til det

generelle kulturtilbudet og aktiviteter.

HAVøYSUND SKOLE

Elevtall er tilnærmet stabilt de siste to år. Skolen

har slått sammen undervisning i flere fag både på

små- og mellomtrinn for å demme opp noe av

ressursutfordringen med små årsku ll.

Høyt forbruk av spesialundervisning bør ha stort

fokus fremover.

Havøysund skole har de siste årene deltatt i flere

sentrale satsinger for å videreutvikle

undervisningen mot å bli mer motiverende, praktisk

og relevant. Skolen har vist fleksibilitet for å dele

kompetanse og å bistå distrikts skolene slik at alle

elever skal få utbytte av den utvikling som foregår.

Slik en ser det vil dette være en nødvendighet

fremover for at alle skal få et forsvarlig skoletilbud.

Det krever pendling og utvikling av en delingskultur

mellom lærere og mellom elever.
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VOKSENOP PLÆ RING E N.

En har de siste årene gått til bruk av et

internettbasert u ndervisningstilbud med veiledning.

Dette har forsterket mulighetene for elever til å

være fleksible. Utvikling av godt tilbud til

fremmedspråklige bosatt på øyene er et

utviklingsområde. Li keledes å t¡l rettelegge enda

bedre for at innbyggere uten (rett)) også skal få et

godt ti lgjengelig språ ktren ingstil bud som gjØr

inkludering i arbeids- og samfunnsliv enklere.

HøTTEN BARNEHAGE

Kommunen har en kommunal barnehage og har

kunnet tilby plass til alle søkere. Barnehagen har

mange barn med fremmedspråklig bakgrunn og har

språkutvikling som satsingsområde,

HØsten 20L6 startet en stor gruppe små barn, noe

som gjorde omorganisering nødvendig. Varierende

barnetall gjør planlegging av n6dvendige

pedagogressu rser usi kker fora n hvert barnehageå r

KU LTU R

På kultursektoren er det en utfordring med færre

aktive innbyggere. Mange ulike aktiviteter utgjØr

kulturtilbudet i Måsøy kommune. Det synes stadig å

blifærre <ildsjeler> i frivilligheten å jobbe sammen

med/inspirere. Det blir gjennomført ulike

arrangementer og aktiviteter på tvers av

aldersgrupper i kommunen.

Måsøydagan (som har erstattet kulturuka) har

inneholdt mange forskjellige tilbud i samarbeid med

næringsliv og organisasjoner.

Kommunen bør i enda større grad stimulere til ny

aktivitet for å fremme inkludering og mangfold i

samfunnet.

FOREBYGGENDE TILTAK BARN OG UNGE

De beste forebyggende tiltak er å utvikle en god

helsestasjon, barnehage, skole, SFO,

barneverntjeneste, gode fritidstilbud og et

inkluderende samfunn der voksne ser og støtter

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7-2020

Kommunen har jobbet aktivt med satsingen

<Sjumilssteget>, hatt flere prosjekter med fokus på

utvikle en kultur med vekt på tverrfaglig samarbeid,

inkludering og brukermedvirkning. Deltakelse i det

nasjonale prosjektet < Nærmi ljø og lokalsa mfu n n

som fremmer folkehelse> (2016 - 2018) retter

fokus nettopp på å utvikle lokale tiltak som bidrar til

et sterkt og godt oppvekst- og bomiljø.

Skolehelsetjenesten har i flere år vært minimal og

må etableres på en mer tydelig og forutsigbar

tjeneste. Lokalene må gjøres mer hensiktsmessige'

Helsestasjonstilbud for ungdom bør også etableres.

4,2 UTFORDRINGER INNEN HELSE

OG OMSORG

Kommunens andel eldre øker og det påvirker

etterspørselen etter kommunale helse- og

omsorgstjenester. Behovet for tilrettelagte og gode

tjenester både i hjemmebasert og institusjonsbasert

omsorg øker. Flere eldre vilbo ieget hjem med

tilrettelagt bolig og hjemmetjenester. Det blir viktig

å ha fagutdannet personellfor å vedlikeholde

fu n ksjonsnivået for hjemmeboende, både gjen nom

rehabilitering og forebyggi ng.

Sa m ha nd li ngsreformen har medført en overføring

av oppgaver fra sykehus til

kommunehelsetjenesten. Dette innebærer at

oppgaver fra spesialisthelsetjenesten innen rus og

psykisk helse overføres.

Fra 2OL7 skal den kommunale plikten til øyeblikkelig

hjelp døgnopphold også omfatte brukere med

psykisk helse- og rusproblematikk. lnnen dette

området vil kompetansebehovet være økende for

ansatte i institusjon.

Rusprosjektet som ble iverksatt våren 2016 må

videreføres.

PERSONELLTILGANG OG

KOM PETANSEBEHOV

Tilgang på arbeidskraft innen pleie- og omsorg,

samt kompetansebehov for å løse dagens og

fremtidens oppgaver, bør vies oppmerksomhet.
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Tiltak for å rekruttere kompetanse, spesielt

sykepleiere, må prioriteres.

Som et ledd i rekruttering til helse- og omsorgsyrket

bør det etableres lærlingeplasser.

Som en følge av overførte oppgaver fra

spesialisthelsetjenesten til kommunen er det et

kontinuerlig behov for bred kompetanse i alle ledd.

Det må sØkes ekstern finansiering der det er mulig.

SAM HANDLING

Tjenestetilbudet til innbyggerne i Måsøy kommune

skalgis itråd med målsettingene i

sa m ha nd lingsreformen og gjeldende lowerk. Derfor

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2Ot7-2O2O

må det fortsatt være fokus på

sa m hand li ngsreformens intensjon. Det vil også

være behov for å kartlegge døgnbehovet for

pasienter med sykdommer innen rus og psykisk

helse. Kom peta nsebygg¡ ng bør vektlegges'

ELEKTRONISK SAMHANDLING/ IKT PLAN

HELSE OG OMSORG

Det stilles store krav til samhandling både internt og

eksternt. For IKT området innen helse og omsorg er

det flere fagsystem som skal kommunisere

elektron isk. Oppfølging og kom peta nseutv¡kl¡ng er

viktig.
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5 SENTRALE PROSJEKTER IPLANPERIODEN

5.1. KOMMUNEREFORMEN

Kommunestyret har fattet et enstemmig vedtak om

å bestå som egen kommune. Det vil som kjent ikke

bety det samme som å fortsette som før. Det er

derfor helt nødvendig å jobbe målrettet mot å

omstillinger som vil sette oss i stand til å møte

framtida på en best mulig måte.

5.2 REKRUTTERING AV

FAG PERSON E LL

VlåsØy kommune har i lengere tid opplevd

rekruttering av fagpersonell som en utfordring.

Denne utfordringen har ikke blitt mindre, og det må

derfor jobbes målrettet med tiltak for å lykkes i

dette arbeidet.

5.3 KOMMUNALPLANSTRATEGI

Kommunen er pålagt å rullere kommunale planer,

og dette skalfremkomme i en kommunal

planstrategi.
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6 INVESTERINGER

6.T FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM

Tall i hele tusen (inkl. mva.)

N

Egenka innskudd KLP

N Startlån
Startlån

av bol

omso 6 boenheter

Ventilasjon legekontoret
Utven tak på kontoret

ten

Raschveien

Papirløse møter
av Må skole

ellveien

507

20L9 2020

507 507 2028
2 000

4 025

Sum nye brutto investeringer 13 143 27 779 4994 5022 ' 43 s38

20L7 20t8

507

Sum
20t7-2020Prosjektnavn/t¡ltak

2 000 2 000 8 000

916 L027
L250

3 463

5 000

2 000

7t5
L250 1250

805

L250
908 238 29LO32L

-575
L 443
-359 -2L6IKT-plan - reduksjon av lånebehov ved utstrakt leasing

IKT-plan

18 500s00
780

78t

19 000

780

4 200
78r

4200
670
156

670
156

s00500

4 025

2018 20L9 2020
Sum

20L7-202020L7Finansiering
s00500

654 348 3t4 293 1 609

7 400

av driftsmidler og fast eiendom

Statlige overføringer

Salg

Kompensasj on for merverdiavgift

916 L027
7 400

3 463715
2028507

805

507 507

7 987 1257
507

1 195 27 157

Mottatte avdrag på utlån

Overføringer fra driftsregnska pet

Bruk av nye lånemidler - investering
2 000 8 0002 000

Tall i hele tusen

Bruk av startlån

24 LL8,

2 000 2 000

t2363 27778 t4 994,5 o22 50 157

2020

452 1 193

96 429 652 623 1 800

96' 881 1760 1816 4 554

36 34 -596

Tall i hele tusen

Driftsmessige konsekvenser

Renter

Sum renter avd

Sum andre driftskonsekvenser

201,8 20t9
Sum

20L7-202020L7

27541 109

-606 -T L32

: Netto driftskonsekvenser

24
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6.2 KOMMENTARER TIL

INVESTERINGSPROGRAM

EGEN KAPITALIN NSKU DD KLP

Måsøy kommune betaler årlig inn egenkapital i KLP

ut fra et gitt forhold til fremtidige forpliktelser. For

2Ot7 er dette beregnet til kr 507 000,-. Utgiften skal

i henhold til regnskapsreglene regnskapsføres over

investeringsbudsjettet, men ka n i kke fina nsieres

med lånemidler.l2OtT legges det opp til at dette

finansieres med driftsmidler.

NYTT STARTLÅN

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån til

enkeltpersoner. Startlån skal bidra til at husstander

med langvarige boligfinansieringsproblemer kan

skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2017-2020

hvert år. Det forventes at vi får likelydende beløp

fra startlånmottakerne. Dette ligger inne i

økonomiplanperioden.

RENOVERING AV BOLIGER

På grunn av stort etterslep på vedlikehold av

boligmassen i Måsøy kommune, ser man det

nødvend¡g å renovere boligmassen. På grunn av

omfanget på renoveringsbehovet er dette ikke noe

som kan utbedres på ett år. Det er satt av en

ramme på kr L mill. i året til renovering, rådmann

iverksetter tiltak etter behov.

IKT-PLAN

Det eksisterer ikke en politisk forankret IKT-

strategiplan, men det er laget en forventet

økonomisk handlingsplanfor 2OL7-2020 på IKT

siden når det gjelder sentraladministrasjonen,

sektor for kultur og oppvekst og sektor for helse og

omsorg. IKT-strategiplan er under utarbeiding, og

utarbeidelsen er på bakgrunn av en bred

gjennomgang av IKT-utstyr og programvare i alle

sektorene i kommunen. Med denne planen vil det gi

mer forutsigbarhet med hensyn til investeringene

på IKT siden, og ivareta og opprettholde daglig drift.

Denne økonomiske handlingsplanen er lagt inn i

investeringsbudsjettet til kommunen, og det er

valgt utstrakt leasing som bidrar til å redusere

lå nebehovet i investeringsbudsjettet.

NY OMSORGSBOLIG 6 BOENHETER

Med bakgrunn av tilstand på 6 omsorgsboliger i

Søndregate 10 ønsker rådmann å iverksette tiltak,

det er i investeringsbudsjett for 2OI7 avsatt midler

til konsulenttjenester.

Rådmann ønsker å utarbeide en tilstandsrapport

som beskriver byggets tilstand, rapporten skal ende

opp med en kostnadsberegninger for bygget.

Rapporten skal også vurdere om det er lønnsomt å

renovere eller rive bygget.

Rapporten legger grunnlaget for videre behandling

av saken.

a

Lånet skal være et finansieringstilbud for

boligtiltak som det vanligvis ikke gis lån til i
ord inære kred itti nstitusjoner.

Formålet med startlånet er at det skal bidra til
gode løsninger for vanskeligstilte på

boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og

godt boforhold.

Kommunen kan gi startlån til kj6p, utbedring og

tilpasning av bolig, og refinansiering av dyre lån

dersom det bidrartilat husstanden kan bli

boende i boligen. Boligen skal være egnet for

husstanden, nØktern og rimelig sammenliknet

med prisnivået på stedet.

Startlånet kan brukes til å fullfinansiere boligen

eller som topplån der private eller Husbanken

gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere

om samfinansiering kan oppnås.

a

a

Måsøy kommune har de siste årene tatt opp kr 2,0

mill. til dette formå1, og forventer å fortsette med

det hvert år i Økonomiplanperioden.

AVDRAG STARTLÅN

Avdragene tilhørende startlån går over

investeringsregnskapet og derfor legges det inn
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VENTILASJON LEG EKONTORET

Ved utbyggingen av Havøysund Helsesenter ble

fløya til legekontoret utelatt. Det har ikke vært gjort

noen store utbedringer på denne delen av

Helsesenteret, og det er nå behov for utbedringer

der.

l2016 har det vært tilsyn på legekontoret i

Havøysund, og det kommer pålegg fra

arbeidstilsynet om å forbedre ventilasjonen. Det er

også omtalt i rapporten fra Hovedverneombudet.

UTVENDIG TAK LEGEKONTORET

Hvis ikke undertak og taktekking blir utbedret innen

rimelig tid vil det kunne oppstå alvorlige

følgeskader på bygningen.

HJ ELMSøYVEIEN

Vannet i Hjelmsøyveien har vært dårlig over lengre

tid, og kommunelegen har vært inne for å ta egne

prøver av vannet. Det er ikke påvist at vannet

inneholder noen skadelige stoffer, men dette er

uappetittlig for abonnementene. Vannledningen i

Hjelmsøyveien skal fungere som beredskapsledning,

og skal levere vann til store deler av Havøysund ved

eventuell problemer i nettet. Dette vil ikke være mulig

siden vannledningen er i så dårlig forfatning.

I investeringsbudsjettet 2OL7 er det lagt inn full

rehabilitering av veien og VA-nett i Hjelmsøyveien.

Delen av dette prosjektet som omhandler vann og

avløp tillegger seg gebyrregulativet for vann og

avl6p, som beregnes etter selvkostmetoden.

RASCHVEI EN

Vannledningen i Raschveien er forlagt direkte på

fjell, dette er med på å forårsake hyppige

va n n lekkasjer. Erfa ri ngsmessig forventes det 1--2

vannlekkasjer i året, og det vil lønne seg økonomisk

å bytte denne ledningen framfor å reparere

vannlekkasjer.

Rådmannens forslag til @konomiplan 2017-2020

I investeringsbudsjettet 2Ot7 er det lagt inn

etablering av overvanns nett og rehabilitering av

vannledning i Raschveien.

Dette prosjektet omhandler vann og tillegger seg

gebyrregulativet for vann, som beregnes setter

selvkostmetoden.

PAPIRLøSE MøTER

Ved å innføre papirløse møtervil man oppnå særlig

stor effektiviseringsgevi nst i ad mi nistrasjonen. Det

går med svært mye tid til klargjøring og trykking av

sakspapirer. Den enkelte politiker vil med en slik

løsning disponere hver sin iPad, og selv laste ned

både saksdokumenter og møteprotokoll dit. Det vil

også bli svært enkelt å finne fram til tidligere vedtak

og saksfremlegg i systemet. Systemet er tilrettelagt

for både egne notater og markering av tekst osv., så

det er enkelt ä glør" alt det man normalt vil gjøre

på papir, direkte i løsningen på nettbrettet.

lnnf6ringen skjer på ett g¡tt tidspunkt, og det vil bli

gitt god opplæring før det tas i bruk.

Administrasjonen vil også være behjelpelig

underueis med hjelp og støtte til alle praktiske ting.

Forutsetninger:

Politiske utvalg legges til minimumskravet i henhold

til kommuneloven. Dersom antall utvalg skal

utvides, f.eks. levekårsutvalg eller tre

sektorkomiteer, vil investeringskostnaden øke, og

besparelsen på kopipapir vil Øke.

Framtidige investeringer vil legges inn i IKT-planen

SALG AV MÅSøY SKOLE

Måsøy kommunestyre vedtok den 13.10.2016, sak

55/L6, å legge Måsøy skole og lærerboligen på

Måsøy ut for salg på det åpne markedeti2OLT.

FJELLVEIEN

Fjellveien har et behov for full utbedring av vei, og

vann- og avl6psnett. Det var ikke rom for å kunne ta

dette prosjektet med i 2OI7 , men forventer å

gjennomføre prosjektet i 201-8.
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7 DRIFTSTILTAK

7.t INNARBEIDEDE DRIFTSTILTAK

Oversikten nedenfor viser samtlige tiltak som er

prioritert i Økonomiplanperioden. Arbeidet som er

lagt inn i utarbeidelsen av disse driftstiltakene har

alle sektorlederne vært med på å utarbeide i

samarbeid med innspillfra sine mellomledere.

Parallelt med dette arbeidet er alle rammene

gjen nomgått m ht. konsekvensj uste ring av fa ktisk

Nr

2

lnnarbeidede driftstiltak 1000 kr)
'1,

økonomikontoret
modul iVISMA EIK

Kontrolloppgaver
Le

Persona lrådgiver
Redusere komiteer til minimumskravet etter kommuneloven

IKT- nba
Valg

Driftsendri Sektor

Mu va n nverk

Nvi iørstilli

driftsnivå, med henblikk på å fange opp

prisøkninger og lignende. Dette består av mange, og

i hovedsak små justeringer, og er ikke synliggjort.

Der slike momenter har vært i en gråsone mot

<driftstiltak> er de definert inn i kategori

<driftstiltak> av hensynet til synliggjøring.

De fleste av disse driftstiltakene må gjennomføres,

og det er derfor ikke mulighet til å endre/fjerne

tiltakene.

3

4

20L7 20L8 20L9 2020

30 30

-100 -L00

96

-L32 L32
L15 115

284

5
96

284

666 666 666

lan

Tilstandsrapport av eld reboliger SPn

Vassd ansvarlig

ordbruket
Helsesenteret

egg Omsorgsboliger19

27

Serviceavtale Sprinkleranl

Serviceavtale Ventilasion Rådhuset
20 Serviceavtale Venti barnehage

40

25

25

20

L8

65 65

40 40

25 25

25 25

20 20

20 20 2020

Nettosum innarbeidede driftstiltak t382 1 158 1 313 Lt57

6

7

4

30

-100

96

1-15

-r32

r57

70

72

284
60

443

50

8

8

22

-66

80

6s

77

12

13

15

1-6

L7

8

9

10

t4

6s

40

25

25

20

7.2

3

IKKE INNARBEIDEDE

DRIFTSTILTAK

I budsjettarbeidet er det kommet en god del innspill

til driftstiltak. Disse ble ikke prioritert i

budsjettforslaget da det ikke ble funnet rom for

dem. Tiltakene synliggjøres nedenfor.

Nr. Driftstiltak som ikke er prioritert (1000 kr 20L7 2018 20L9

35 35

10

2020

35

IKT-avdelingen kurs og faglig oppdatering
Mobiltelefon
Etablere kontor i biblioteket4

5 Etablering av lærlingp lass

110

4L

StØydempende plater i tak til barnehagen

28

50

10 10
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487366 487 4877 AktivitØrstilling på Daltun
106 166 1598 Stilline for lærling i helse og omsorg

509 Beredskapsplan og ROS-analyse for vannverk i kommunen
1551.0 Male Høtten barnehage

77TT Male Rolvsøyveien 16/18
150Male vinduer Havøysund skole72

13 Ny brøyteavtale kommunal vei Rolvsøy

lili.iilil"ttrìtlllrrillll:r,tii¡lntitr[r,ii,]l,rqi,lr,li¡iIiiq'llll[irjk I lrl rlJ:ior irlr);J GJ1l,r

29



V 
Måsøy kommune - Kystens perle Råd ma n nens forslag til Økonom iplan 2Ot7 -2020

8 DE EN KELTE RAM M EOM RADEN E

8.1. FOLKEVALGTE ORGAN

For 2OL7 gir kommunestyret bevilgning som skal gi

dekning for politiske styringsorgan og andre

fol keva lgte orga ns d riftskostnade r, jf r. budsjettets

talldel.

Rammene skal dekke driften ov fØlgende organ;

- Ordfører,varaordfører

- Kommunestyret

- Formannskapet

- Administrasjonsutvalget

- Forhandlingsutvalget

- Kontrollutvalget, kjøp av sekretariats- og

revisjonstjenester fra interkommunale

selskaper hvor kommunen er medeier.

- Forliksrådet

- Eldrerådet

- Rådet for mennesker med nedsatt

funksjonsevne

- Sakkyndigskattenemnd

- Sakkyndig ankenemnd

- Vest-FinnmarkRegionråd

I budsjettrammen er det forutsatt at driften

videreføres på samme nivå som i 2016, med

følgende justeringer:

lnnføring av papirløse møter.

Reduksjon av komiteer til et minimum, med

halvårseffekt

Budsjett for volg ligger inne for årene 2Ot7 og

2019.

Ra mmen til kontrollutvalget/revisjonstjenester er

Økt med kommunal deflator,

8.2 nÄOVnTNEN OG STABS-/ OG

STøTTEFUNKSJONER

Stillinger som innbefatter området er rådmann,

økonom isjef, forma nnska pssekretær,

økonom i konsu lenter, servicetorg og lT-konsu lenter

Rommen skol dekke rödmannsnivåets virksomhet
i n ne n ø rbe idso m rô de ne ;

Ove ro rd net ad m i n istra sjo n og le de I se.

Ove ro rd n et utre d n i ng s og utvi kl ¡ ng s-o rbe id,

se ntra lt ledet prosessa rbe id.

Ove ro rd net ø ko n o m isty ri ng og bud sjetta rbe id

H el h etl i g fo rvo ltn i ng, sa mo rd ni ng og

koo rd i ne ri ng, ge nere I I rå dg iv n i ng.

Kontakt mot kommunenes sentrol-forbund og

a rbe i d sta ke ro rg a n i sa sj o n e n e,

h ove dt i I I itsvo I gto rd n i n g e n, ovto I ef e stet
pensjon, mv.

Sekretoriat for politiske utvolg.

Opplærings og utvíkl¡ngstiltak for onsotte i
kommunen.

Sentrøle juridiske soker, beredskap - overordnet

onsvor i forhold til forebygging og krisetiltak.

Koordinering og fremføring ov kommunens

overordnede planorbeid hva gielder kommunen

som helhet eller sektor.

Overordnet koordinering ov kommunens totale
tjenesteportefØlje.

Målsettingen for rammeområdet er:

- Helhetlig administrasjon og ledelse inkludert

forvaltning, koordinering og samordning av

kommunens totale ressurser - personell og

materiell.

- Få til en gjennomtenkt og styrt vekst og

utvikling av kommunen.

- Helhetlig og rasjonell Økonomistyring

- Helhetlig og samordnet personalforvaltning

Rådmannsnivåets største utfordring er å lede

forarbeid før, og iverksetting etter pol¡tiske vedtak,

og samtidig ivareta videreutvikling av kommunen.

Dette også sett i forhold til økende behov for

tjeneste- og kvalitetsutvikling og behov for økt

bemanning på de fleste av kommunens enheter,

uten at rammene nødvendigvis økes tilsvarende. En

videre utfordring blir å ha kapasitet og rom til

ledelse, oppfølging og dialog med enhetsledere og

enhetene i kommunen.
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Rammen skalogså dekke Måsøy kommunes

virksomhet innen;

Po st/o rkiv, sko n n i n g/jo u rna lfø ri n g, I KT-o nsvo r,

og WEB onsvor for kommunens hiemmeside,

møte se kretæ r, ve lg, i n n kjø pskoo rd i n e ri ng,

o n no nse ri n g, m o sse utse n d i ng,

se ntro I bo rdfu n ksj o n, skro n ke/p ubl i ku msmotto k,

ko ssafu n ksjo n ( i n n/ utbeto I i nge r), postfo rd e I i ng,

ko p ie ri ngstje neste, skotte reg n sko p,

a rbe idsg ive rko ntro I l, å rsre g nsko pe r, e le ktro n i sk

foktura behondling, lgnn,

e i e n do m sskottese kretæ r, utgã e nde fa ktu re ri ng,

beto I i n g sfo rm i d I i ng, i nte rn ko ntro I l, ø ko nom isk

bistand til ondre enheter, søknod om bostøtte,

sØknod om stortlån, sØknoder om

skje n ke bevi I I i n g. So mt fo refa I le nd e

kontororbeid.

I tillegg til kommunes regnskap føres det

regnskøp for Hovøysund Hovnevesen KF, Môsøy

lndustrieiendom KF og Mãsøy iVekst KF.

Den generelle satsningen på digitaliseringen av

offentlig sektor er et satsningsområde som er

gje ngitt i regjeri ngens d igita liseringsprogra m. M ed

bakgrunn i dette vil det nå jobbes helhetlig med

dette gjennom kommunens IKT plan.

lnnføring av papirløse møter er ett skritt på veien

mot et fullelektronisk arkiv. Det vil fortsatt jobbes

målrettet mot dette målet slik av Måsøy kommune

ved neste skarpe skille vil være i stand til å avlevere

arkivet elektronisk.

Budsjettrammen er justert for:

- Ny 100 % stilling som personalrådgiver, som

også vil blitillagt andre arbeidsoppgaver
(delfinansiert med deltidsstilling vaktmester

Måsøy og prosjektstilling QM+, folkehelse).

- Vedtatte innsparingstiltak i 2016 uten varig

effekt er lagt inn.

- Velferdstiltak er redusert ihht praksis med
julebord hvert andre år

tor 6vrig er budsjettrammen for 2OI7 er den

samme som for 2016, korrigert for lønnsvekst

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2O\7-2020

Elevtallet har vært synkende de siste tiår. Ser ut til å

stabilisere seg på rundt 95 - 100 elever. Stabil

lærergruppe i mange år, men vanskelig å rekruttere

nye.

Mye utviklingsarbeid mht. undervisningspraksis og

læringsmiljø.

8.4 GUNNARNES SKOLE

Det vil være krevende å rekruttere kvalifisert

personelltil skolen og dermed forsvarlig

u ndervisn i ngstilbud uten støtte fra H avøysu nd

skole. Elevgrunnlaget ser ut til å holde seg på 8 - 10

elever. Stort behov for fokus på norsk språk, da det

er en stor andelfremmedspråklige elever.

8.5 SKOLEFRITIDSORDN¡NGEN

Brukes hovedsakelig av elever i L. og2. trinn og

tilbudet følger skoleruta. Lokalene trenger

oppgradering.

8.6 VO KSE NOPP LÆRING

Opplæring børfølge skolerute og det digitale

tilbudet utvikles. Har et utviklingspotensial til å

inkludere flere enn de kommunen har plikt å tilby

undervisning.

8.7 HøTTEN BARNEHAGE

Mangel på faglærte pedagoger er krevende fordi

det går mye ressurser til veiledning og etablering av

nye rutiner ved midlertidige ansatte/skifte av

voksne. Barnehagen har en lærekandidat og en VTA

plass.

8.8 HELSESTASJONS- OG

SKOLEHELSETJENESTEN

Høsten 2016 fikk enheten fast tilsatt helsesøster.

Tjenesten veiledes av helsesøster i Nordkapp

kommune. Helsesøster vil ta nødvendig

spesialutdanning når studieplass er tilgjengelig, og

kommunen vil legge til rette for dette.

Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er

områder som nå kan utvikles som faste arenaer.
8.3 HAVøYSUND SKOLE
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8.9 BARN EVERN

Kommunen har opplevd et økende antall krevende

saker og har nå barn under omsorg. Tjenesten har

hatt for liten kapasitet. Det har vært arbeidet for å

etablere en interkommunaltjeneste for å få et

større og mer robust fagmiljø uten at det har lyktes

å få dette formalisert. l2Ot6 fikk kommunen tildelt

en ekstra stilling fra fylkesmannen. Det skal

arbeides videre for å etablere felles og større

barneverntjeneste med andre kommuner.

8.1.0 KULTURSKOLEN

Ressursene ble noe redusert i2016 som fglge av

budsjettreduksjon. Barneidrett ble tatt ut og ressurs

til ledelse redusert. Utstrakt samarbeid med

Havøysund skole kompenserer for noen

administrative oppgaver. Det er hØy aktivitet,

mange tilbud og mange deltakere, og er et ønske å

kunne bruke noe mer ressurser på elever som

<viser talent>.

8.11 MÄSøY FOLKEBIBLIOTEK

Folkebiblioteket har hatt en rivende utvikling siden

nyåpning januar 20L5. Fungerer som skolebibliotek

og har samarbeidsavtale med skole og barnehage.

Mange unge utlånere, og fungerer som et

kulturbygg ofte i samarbeid med kulturkonsulent og

museumsbestyrer. Personalressursen ble redusert

fra 1,5 til L,0 stilling fra 01..01-.2016, og det er derfor

krevende å opprettholde ønsket åpningstid.

8.t2 HAVøYSUND HELSESENTER

Sykehjemmet har 1-4 langtidsplasser, 4

korttidsplasser (rehabilitering og avlastning) og 1

KAD seng (kommunal akutt døgnplass). Av L4

langtidsplasser er 5 på skjermet avdeling for

demente.

Det er til sammen 29,5 årsverk og alle fast ansatte

er sykepleiere eller helsefagarbeidere. Av

årsverkene brukes 1,5 til renhold (assistentnivå).

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OI7-2020

Alle pasienter på sykehjemmet skal ha et godt

tjenestetil bud hvor trygghet, I ivskva litet og

forsvarlig pleie er grunnleggende. Sykeavdelingen

har fått midler fra NAV for å starte en prosess hvor

målet er å endre driften slik at tjenesten

effe ktiviseres og kva litetssi kres. Arbeidsm iljøet vil

bli bedre og det kan påvirke sykefraværet på en

positiv måte.

Det stilles stadig større faglige krav til tjenesten,

pasienter skrives tidligere ut fra sykehus og det

krever god og bred kompetanse hos de ansatte.

Utfordringene ligger således både på økonomiske

og driftsmessige forhold. Flere ubesatte fagstillinger

medfører bruk av overtid og slitasje på personalet.

Rekruttering av fagpersonell må derfor vies stor

oppmerksomhet.

Kjøkkenet har 3,4 årsverk. Kjøkkendriften består av

produksjon av mat til beboerne på institusjon og til

salg av middager til hjemmeboende.

8.13 HJEMMETJENESTEN

Hjemmesykepleie, praktisk bistand og psykisk helse

og rustjeneste.

Hjemmesykepleie og praktisk bistand har 20,4

årsverk og yter tjenester til over 100 pasienter,

Økende antall eldre og overførte oppgaver i

forbindelse med samhandlingsreformen stiller krav

til tjenesten. Pasienter som skrives ut fra sykehus

har ofte sammensatt behov for behandling og pleie

og bruk av avansert medisinsk utstyr har Økt. Dette

krever tilgang på sykepleierkompetanse store deler

av døgnet.

Tjenestene som ytes skal være faglig forsvarlige og i

samsvar med brukerens behov for hjelp. Det vil

fortsatt være fokus på gode faglige vurderinger som

ligger til grunn for tildeling av tjenester. På den

måten kvalitetssikres tjenesten slik at tildeling av

hjelp følger bestemmelsene i helse- og

omsorgstjenesteloven.

8.T4 NAV - SOSIALTJENESTEN

NAV kontoret i Måsøy har 3 ansatte; 1- kommunal

ansatt og 2 statlig ansatte. I følge samarbeidsavtale
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deles lønnsutgifter til NAV leder og driftsutgifter av

NAV kontoret mellom stat og kommune.

Formålet er å bedre levekårene for vanskeligstilte,

bidra til sosial og Økonomisk trygghet, fremme

overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv

deltagelse i samfunnet samt bidra t¡l økt l¡keverd og

forebygge sosiale problemer. NAV kontoret har

tverrfaglig samarbeid med andre enheter i Måsøy

kommune,

Veiledende satser legges til grunn ved innvilgelse av

økonomisk sosialhjelp.

Arbeid med kvalifiseringsprogrammet (KVP)

videreføres. KVP gir økte muligheter for arbeid og

aktivitet i stedet for passivitet hos

stønadsmotta ke rne.

Aktivitetspl i kt for u nge sosia lhje I psmotta kere

(under 30 år) trer i kraft l.januar 20L7.

8.1-5 LEGETJENESTEN

Legekontoret har 6,75 årsverk. Av disse er 2

fastleger, 2 turnusleger, 1-,5 laboratorieansatt og

1,25 resepsjon/merka nti l. Legetjenesten iva reta r

konsu ltasjoner og behandling, veiledning,

legevaktstjen esle 24/7 , gyebIikkeIig hjeIp,

samfunnsmessige oppgaver som medisinskfaglig

rådgivning, helseberedskap, miljørettet helsevern

og sm ittevernoppgaver.

8.1.6 FYSIOTERAPITJ EN ESTEN

Det er l- årsverk som kommunalfysioterapeut. Det

gis tilbud både om individuell behandling og tilbud

til grupper.

Fysioterapeut er ansvarlig for drift av

Fris klivsse ntra len.

8.L7 PSYKISK HELSE- OG

RUSTJ E N ESTE

Tjenesten er organisert som en del av

hjemmetjenesten. Psykisk helse- og rustjeneste har

3 årsverk hvor en av de ansatte er teamleder.

Forutsatt ekstern finansiering videreføres

rusprosjektet (lngen å miste> Prosjektleder er

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7-2020

kommuneoverlegen og prosjektet har 3

målsettinger:

1-. Avdekke omfanget av rusmisbruk i kommunen

og generere ny kunnskap og bedre kompetanse

i behandlerteamet,

2. Tidlig ut: målrettet arbeid mot rusmisbrukere

for å bryte ned rusmiljøet og berge individer.

3. Forebyggingsarbeid i ungdomsmiljøet.

Det er satt av midler til 0,5 årsverk i prosjektet.

8.1-8 TEKNISK ADMINISTRASJON

Personalsituasjonen ved teknisk administrasjon er

underdimensjonert iforhold til de oppgaver de er

satt til å håndtere, og sektoren bærer preg av

slitasje. Det er i budsjettet lagt inn lønnskostnader

til en ingeniørstilling.

8.1.9 PLAN- OG

BYGGFORVALTNINGEN

Vest-Fi n n ma rk kom m u nerevisjon I KS gjen nomlørte i

201-2 forva ltn ingsrevisjonsprosje ktet

e ie n do msfo rva ltn i n g og byg n i ngsved I i ke h o ld i

Måsøy kommune.

Kom mu nestyret beha nd let ra pporten 7. novem be r

2013 (sak 64/L3), og det ble fattet følgende vedtak:

1-. Kommunestyret tar opplysningene og

kon klusjonen i forva ltni ngsrevisjonsra pporten

E i e n d o m sfo rvo lt n i n g o g by g n i n g sve d I i ke h o I d ril
orientering, og slutter seg til rapportens

anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmannen iverksette

følgende tiltak.
o Utarbeide vedlikeholdsplaner til

kommu nens bygningsmasse.

o lnnføre rutiner som sikrer at det foretas

jevnlig rapportering til kommunestyret om

pla n leggi ng og gjen nomf 6ring av

eiendomsforvaltning og

bygningsvedlikehold.

o Utarbeide realistiske budsjett for
bygningsvedlikehold, som omfatter alle

kjente utgiftsposter og som bygger på

forventet utvikling.
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Dette vedtaket er ikke fulgt oPP av

administrasjonen.

På grunn av Måsøy kommunens økonomier

rammebetingelse i driftsbudsjettet for

bygn ingsved likehold 2017, langt u nder

bransjemessige normtallsom gjelder på dette

området. Det er ikke hensiktsmessig å utarbeide

vedlikeholdsplaner før kommunen øker rammen til

vedlikehold. Rammen som blir bevilget til
vedlikehold blir brukt til forefallende arbeid, der det

blir prioritert de mest nØdvendige tiltak. Dette

medfører til at etterslepet på vedlikehold blir større

og dette <tærer> på bygningsmassen.

Som tiltak er det i investeringsbudsjett 2017 satt av

en ramme på kr 1,0 mill. til renovering av

kommunale boliger, og rådmann prioriterer tiltak.

8.2O BRANN OG BEREDSKAP

Brann og beredskap dekker ansvarsområdene 4000

Brannvesen, 4410 Feiervesen og 4420 Beredskap

akutt forurensing.

Budsjettsituasjonen er stram, men på visse

forutsetninger tilfredsstillende. Pr. i dag er

bra n nvesenet, etter forholdene, ti lfredsstillende

bemannet i Havøysund. I distriktene

(depotstyrkene) sliter vi med rekruteringen.

Kommunen har for tiden ikke varabrannsjef.

Etablert vaktordning vurderes som positivt og er

med på å styrke beredskapen i kommunen. En ser

imidlertid behov for å revidere brannvesenets egen

ROS. I tillegg vil fremtidige beredskapsoppgaver/-

organisering også måtte defineres itråd med

kommunens egen vedtatte helhetlige risiko og

sårbarhetsanalyse, samt beredskapsplan.

Kommunens beredskapsplan er ennå ikke

utarbeidet. I <det store brannløftet> er kommunen

ti ldelt overf latered n ingsutstyr. Tjenesten ha r vært

initiert over en lengere periode. Mannskapene må i

den forbindelse få adekvat opplæring og øvelse i

tiden som kommer.

Brannkonstablene vil bli utdannet (få normert

utdanning) fortløpende. I løpet av 4-5 år forventes

det at alle har fått lovpålagt utdannelse.

Budsjettsituasjonen tillater pr. i dag at vi årlig

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OL7-2020

utdanner i snitt 2 personer. Hammerfest er

vertskommu ne for desentralisert utdanning.

Feiertjenesten kjøpes pr. i dag fra Porsanger

brannvesen. Erfaringene så langt er positive.

Samarbeidet bØr utvikles ytterligere da nytt

regelverk pålegger kommunene å innføre tvungen

feiing også på fritidsboliger.

Det er vedtatt ny forbyggendeforskrift. Hoved

endringen er at tilsyn i fremtiden skal være

risikobasert. I tillegg skal kommunen utpeke

satsingsområder i det forebyggende arbeidet.

IUA samarbeidet fungerer tilfredsstillende.

Avdelingens ROS-analyse er nylig revidert. Det

viktigste tiltaket vil være å få erstattet dagens lense

materiell med nye <lettere> lense systemer.

De viktigste lokale utfordringer i perioden;

Opplæring

Vaktberedskapen

Røykdykkertjenesten

Øvelsesnivå

Depotstyrkene (beredskapen i distriktene)

Varabrannsjef

Jfr. generelle økonomiske betraktninger til budsjett

gitt til sist vedtatte 6konomiplan (2076-2019l.

8.2L SELVKOST

Områdene som ligger under selvkost er vann, avløp,

slam, renovasjon og feiing. I regelverket er det

lovpålagt av kommunene å ha selvkost på

renovasjon og slam. Det vil si at vi ikke kan

subsidiere disse områdene. Selvkostområdet vil

variere fra år til år alt etter hvor stor aktiviteten til

enhver tid er. Gebyrene vil derfor kunne variere

vesentlig fra år til år.

VEFIK IKS gjennomførte revisjon på

selvkostområdene til kommunen i 2015 og kom

med denne anbefalingen:

Å innhente informosjon som benyttes som grunnlog

for fakturerìng fra sikre og pãlitelige kilder, slik ot

olle tjenestemottokere blir registrert og ot

registreringen skjer med korrekt doto.

Holde fromÍøringen ov over-/underskudd pd

selvkosttjenestene innenfor et perspektiv på 3-5 år.
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VANN

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av VA-

nettet og vann- og avløpsgebyrer for lVåsøy

kommune er justert i forhold til dette. Den største

fremtidige utford ri ngen på selvkostom rådet vil

være å finne en langsiktig akseptabel løsning med

tanke på å få satt Tufjord vannverk i drift,

Kommunen har i2OI5/L6 foretatt utbedringer av

vannledningsnettet i Havøysund, det er fortsatt
deler av vannledningsnettet som er utdatert og må

renoveres. 12017 renoveres VA-nettet i

Hjelmsøyveien og Raschveien. Kommunestyret

utsatte saken om utbedring av VA-nett i Fjellveien

til oktober 20L7.

Dagens bemanning og kompetanse ved

vannverkene anses ikke som tilstrekkelig. Som tiltak

er det satt av lønnsmidler i budsjett 20L7.

Mattilsynet har i 2016 gjennomført revisjon ved

Havøysund Vannverk og fattet vedtak om pålegg

Virksomheten må lage beredskapsplon og loge en

ROS-znolyse som ivqretar leveringssikkerheten og

beredskop ov drikkevonn, og som somsvorer med

d ri kkeva n nsfo rskrifte n Ç 1. 1-.

En hovedplan for vannforsyningen må utarbeides,

og burde prioriteres i 2OL7 . Det vil kunne gi et godt

grunnlag for neste Økonomiplanperiode.

AVLøP

Lånevedtak er fattet med tanke på utbedring av

avløpsnett, vann- og avløpsgebyrer for Måsøy

kommune er justert i forhold til dette.

Måsøy kommune har en utfordring med at deler av

avløpledningsnettet går i felleskummer med

vannledning, dette er en potensiell smittekilde til
vannforsyningen. Tiltakene som er iverksatt er

omtalt under vann.

RENOVASJON

Det er i budsjettet tatt hØyde for ukentlig

renovasjon.

Rådmannens forslag til Økonomiplan 2OI7-2020

SLAM

Slamtømming er en stor utfordring med tanke på

forutsigbarhet på kostnader og da spesielt på

øyene, dette er noe økonomijobber med å finne en

løsning på. Ellers er det normalt at kostnadene på

selvkostområdet vil variere fra år til år alt etter hvor

stor aktiviteten til enhver tid er. Gebyrene vil derfor

kunne variere vesentlig fra år til år.

8.22 KOMMUNALE VEIER

Det kommunale veinettet har et utbedringsbehov,

dette må ses i sammenheng med utbedring av VA-

nettet. Måsøy kommune har iverksatt renovering av

infrastruktur i Havøysund, og denne prosessen

fortsetter i 2017 med total renovering av

Hjel msøyveien. Kom m u nestyret utsatte sa ken om

utbedring av Fjellveien til oktober 2017.
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