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Utvalg :

Møtedato:
Omsorgs komiteen
07. 1L.20LB

Møte ble berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer
den 31.10.18. Dette bl-e sendt pr e-post til omsorgskomiteens
faste representanter og vararepr. Møte ble samtidig kunngjort
på kommunens hjemmeside.

Til stede:

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

AP
AP

Navn
Mette Olsen
Børge Johansen

Åge Flaten
Elisabeth Jensen

Ellen Gregersen
Kari-Anne Røbergsen
Reneè Andersen
Bjørnar Moe

Forfal-l- I'føtt for

FO
FO
FO
FO

Åge Flaten
Ellen Gregersen
Elisabeth Jensen

Repr . Børge Johansen (H) hadde ikke mel-dt forfall i forkant av
møLe og det lot seg ikke q1øre å få inn vararepr.
Ordfører Reidun Mortensen(SP) var også tilstede.

Fra administrasjonen:
Sektorleder omsorg Ann Jorunn Stock, Enhetsleder Arnstein
Larsen, Økonomisjef Ingrid Majala. Sekretær Isabell-e M

Pedersen.

Møteinnkalling Godkjent

Saksliste Godkjent

MøLe satt kl. 10.00

Etter møte orienterte sektorl-eder for omsorg Ann Jorunn Stock
om følgende saker:

o StabiJ-iseringstil-tak sykepleiere

MøLe hevet k]. 12.30



V 
MASøYKTMMrINE

Utvalg :

Møtested:
Møtedato:

I4øTEINNKALLING

Omsorgskomiteen
Møterom hel-se /oppvekst
07. l-7.2078 Tid: 1-0:00

Representantene innkall-es herved. Eventuelle forfall bes mel-dt
snarest, og senest innen tirsdag 06.11.18 til tlf 41 60 79 75.
Vararepresentantene skal- bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Vedtak Saksnummer
Innhold
TB/6
.ånssuDsirETT
KOMMT'NE

Journr

L8 / 259
2OL9 OG øKONOMIPI.A}I 2OL9-2O22 rqasøv

Måsøy kommune , 9690 Havøysund 31.10.18

Mette Olsen
Komite l-eder



6lt8
Ånsnuns¡ETT2019 oc ØKoNoMIpLAN 2019-2022 - vrÅsøv KoMMUNE

Innstilling:
1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019

2. Eiendomsskatten vedtas slik:
¡ Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 5,0 promille
o For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,-

av takstverdi, jf. esktl. $ I l.
. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i l0 år, eller til

kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
¡ Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

o Slq¡tterhusetv/HavøysundSþrtterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o Fotballbanenv/Havøysundldrettslag
o Skibua v/Havøysund Skiklubb

o Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 5,0 promille
o Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i f,tre terminer, jf. esktl. $ 25. Med forfall 20.

februar, 20.mai,20. august og 20. november
o 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 2019

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg PrisregulativetZ}l9.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 %o selvkost.

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

20t9 2020 2021 2022
Frie inntekter 108 900 108 900 108 900 108 900

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

7 . Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6. I samt obligatoriske budsjettoversikfer i kap. 1.5

og 1.6.

8. Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabell:

2019 2020 2021 2022
Bruk av lån, kapittel ó.2 46 930

9. Bruk av fond for 20 I 9 vedtas etter følgende tabell:

2019

t4 307 I 034 l7

2020 2021 2022
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne invest.fond
Sum bruk av fond

I 593

200
I 793

I 187

t 000

2 187

593

593

10. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakredifi) for 2019 settes til kr 5 mill. i SpareBankl Nord-Norge.

1 l. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres

i tråd med endringer i veiledende satser.

12. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill i 2019.

2

13. Rådmannen gis fullmakt til ä fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
Behandling:



Omsorgskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag:

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7 .2 il<ke innarbeidede driftstiltak.
o HelsesenterHjelpemidler
o Boliger: Omsorgsboliger boenhet
o Boliger:Omsorgsboligerfellesareal
o'ljenestebygg: Helsesenter overbygg
o ljenestebygg:Helsesenterskadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Deretter fremmet repr. Mette Olsen(SP) følgende tilleggsforslag

Måsøy Senterparti viser til enstemming vedtak sak24l18 i Teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak
28/18 i Teknisk komite den 06. I I . I 8 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forporsjekt i budsjett 2018: utredning av et tilfredstillende
skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan2}l9 -
2022,ptnkt 6 inviteteringer, med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Votering:
Tilleggsforslag fremmet av omsorgskomiteen - Enst vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av repr. Mette Olsen - Enst vedtatt

Vedtak:
l. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj elt for 2019

2. Eiendomsskatten vedtas slik:
o Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 5,0 promille
¡ For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,-

avtakstverdi,jf. esktl. $ ll.
. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. 97, c), i I 0 år, eller til

kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
o Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

o Sk),tterhusetv/HavøysundSkytterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o Fotballbanenv/Havøysundldrettslag
o Skibua v/Havøysund Skiklubb

o Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 5,0 promille
¡ Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. g 25. Med forfall 20.

februar, 20. mai,20. august og 20. november
¡ 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 20 19

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20l9.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

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

2019 2020 2021 2022
Frie inntekter 108 900 108 900 108 900 108 900



6. Driftsramrne og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 - 1 .4.

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

8. Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabell:

2019 2020 2021 2022
Bruk av lån, kapittel6.2 46 930

9 . Bruk av fond for 20 I 9 vedtas etter følgende tabell

2019

t4 307

2020

1 034

2021 2022
Bruk av disposisj onsfond
Bruk av ubundne invest.fond

, Sum bruk av fond

I s93
200

I 793

I 187

I 000

2 t87

593

593

10. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 settes til kr 5 mill. i SpareBankl Nord-Norge.

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

reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

12. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i2019.

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

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7.2 ikke innarbeidede driftstiltak.
o HelsesenterHjelpemidler
o Boliger: Omsorgsboliger boenhet
¡ Boliger:Omsorgsboligerfellesareal
o Tjenestebygg: Helsesenteroverbygg
o Tjenestebygg: Helsesenterskadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Måsøy Senterparti viser til enstemming vedtak sak24ll8 i Teknisk komite den 25.09.18, og enstemmig vedtak
28118 i Teknisk komite den 06.1 1.18 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forporsjekt i budsjett 2018: utredning av et tilfredstillende
skolebygg på Gunnames skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og økonomiplan2}l9 -
2022,punkt 6 inviteteringer, med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Enst. vedtatt
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Møte ble hevet kI.

Følgende var tilstede:

Det ble den 7. november 2018 avholdt møte i Omsorgskomiteen

tast
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