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Utvalg : Oppvekstkomiteen
Møtedato: 08. lL.2OL6

Den 8. november 20l6ble det avholdt møte i oppvekstkomiteen.

Møtet ble avholdt på rådhuset - møterom/kantina.

Møtet var berammet med saksliste, møteinnkalling og sakspapirer den2. november 2016

pr. e-post til oppvekstkomiteens faste representanter og vararepresentanter. Det var også kunngjort på

kommunens hjemmeside samme dag, samt sendt til media og øvrige.

TiI stede:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Parti Narm
Jan-Harald Lyder
Mette Olsen
Amund Myrvold
Hanne Mathisen
Bernth Sjursen
Kristin Kaspersen

Forfall MøEE for

Hanne Mathisen
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Fra administras jonen: Sektorleder oppvekst Tone Hilde Faye og fung. Ordfører Tor-Bjarne

Stabell. Som sekretær fungerte kontorfaglært Ulla-Britt Simonsen.

Møte ble satt kl. 12.00

Møteinnkalling/saksliste - godkj ent

Forslae/bestilling: Vi ber om
barn/unge i distriktet. Sees i
økonomiske midler - og økonomiplan2}lT -2020.

Møtethevet 13.50

at sektorleder oppvekst utreder en stillingsandel kultur/oppvekst til
sammenheng med nedlegging av Måsøy skole, og omdisponering av
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Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

76/22
ËrnSsuDSJErr 2OL7
KOMMT'NE

lnfosaker:
Regnskap 20L6
Utviklingsarbeid i grunnskolen (RlM)

}4øTEINNKALLING

Oppvekstkomiteen
Møterom kantina/rådhuset
08.11 .2OL6 Tid: L2:OO

Jan-HaraId Lyder
komiteleder

L6 / 935
OG øKONOMIPI,A¡I 2OL7 -2020

Representantene innkal-l-es herved. Eventuelle forfall bes mel-dt
snarest til 41 60 B0 I7. Vararepresentantene skal- bare møLe ved
særskilt innkalJ-ing.

SAI(LISTE

Vedtak Saksnummer Journr.
Innhol-d
16/21 1 6/299
REGI'LERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER. TILLEGG

uesøv

uÄsøv KOMM 1.16
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REGULERING AV UTLEIESATSER OG GRUPPER. TILLEGG

Innstilling:
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for utleiesatser i kommunale bygg i Måsøy kommune.

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for utleiesatser i kommunale bygg i Måsøy kommune.

Enst. vedtatt

22/16
Ånsnn¡sJETT z0t7 oG ØKoNoMrpLA¡[ 2017-2020 - vrÅsøv KoMMUNE

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett
2017 ogøkonomiplan 2017 -2020.

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj el,t 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. $ 1 1.

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. Sþtterhuset v/Havøysund Sþrtterlag
ii. LHl-bygger v/Olsen Gruppen AS
iii. Lagerbyguing 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
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f. Eiendomsskatfen følger kommunale avgifter og skal betales i fìre terminer, jf. esktl. $

25. Med forfall 20. februar, 20.mai,20. august og20. 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 är 2017 .

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20lT.

for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:5

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 - 1.4

7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske
budsjettoversikter i kapittel L5 og 1.6.

8. Lånerammen for 2017 vedtas etter tabell

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.

1 l. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2017 .

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

Behandling:

Vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett

2017 ogøkonomiplan 2017 -2020.

l. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj ettfor 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. $ 1 l.
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 l0
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/Havøysund 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

J

2018 2019 20202017
102 853 000 102 853 000 102 853 000Frie inntekter 102 853 000

2017 2018 20t9 2020
-9 987 000 -r8 718 000 -3 257 000 -3 195 000Låneopptak nye investeringer
-9 987 000 -18 718 000 -3 257 000 -3 195 000Sum låneopntak



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 forfall 20. februar, 20. mai,20. august og20. 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 år 2017.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20lT.

5 for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 - 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 2017 vedtas etter tabell:

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.

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

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

Enst. vedtatt

20t7 2018 2019 2020
Frie inntekter 102 853 000 102 8s3 000 102 853 000 102 853 000

2017 2018 2019 2020
Låneopptak nye investerinqer -9 987 000 -18 718 000 -3 2s7 000 -3 195 000

Sum låneonntak -9 987 000 -18 718 000 -3 257 000 -3 195 000
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Det ble den 8.11.2016 kl. 12.00 avholdt møte i oppvekstkomiteen

Følgende var tilstede:

/)

Møte ble hevet kl.


