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Møtedato:
Oppvekstkomiteen
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n B.
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november 20tB bl-e det avholdt møte i oppvekstkomiteen
ble avhol-dt på rådhuset - møterom hel-se/oppvekst.

Møtet ble berammet med sakliste, møteinnkalling og sakspapirer
den 2.L1-.20IB pr. e-post til oppvekstkomiteens fasterepr. og
vararepr. Møtet bl-e samtidig kunngjort på kommunenes
hj emmeside

Til sLede:
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Navn
Jan-Harald Lyder
Mette Olsen
Amund Myrvold
Hanne Mathisen
Bernth Sjursen
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H
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Representant Amund MyrvoJ-d (SP)hadde ikke meldt forfall til
møtet, dermed ble det ikke innkalt vararepresentant.

Fra administrasjonen: Økonomisjef Ingrid Majala, oppvekstsjef
Roy A. Møl-ler, kultukonsulent Fredrik Vikse. Sekretær j- møtet
UIla-Britt Simonsen

Møtet bl-e satt kl. 10. 00
\

Møteinnkal-l-ínq/saksliste godkjent

Møtet hevet kI. 12.15
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ÅnSnutSJETT 2019 Oc ØKONoMIPLAN 2019-2022 - vrÅSøy KOMMIINE

Rådmannens innstillins:
I . Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019

2. Eiendomsskatten vedtas slik:
o 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.
o Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i l0 år, eller til

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

o Skytterhusetv/HavøysundSþtterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o FotballbanenvlKavøysund Idrettslag
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 fire 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 fot ät 2019

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:

2020 2021 20222019

Frie inntekter 108 900 108 900 108 900 108 900

6 . Driftsramme og obligatorisk budsj ettoversikt vedtas i henhold til kapittel I .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
2022

etter følgende tabell:

2019 , 2020'
14307

202t
I 034 t7Bruk av lån, kapittel6.2 46930'

9. Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

2019
I 593

200

2020 2021

593 ,

2022

, Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne invest.fond

, Sum brukav fond 793

I 187

1000 i

2187'

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. Dettas opp startlån i Husbanken med kr 2mill. i2019.

13. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.
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Behandlins:
Repr. Bernth Sjursen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. l: Strykes
Pkt 2: Kulepunkt I og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Repr. Mette Olsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak24l18 i teknisk komie den 25.09.18, og enstemming

vedtak i teknisk komite 6.1 I .18, vedrørende Gunnarnes skole. Enstemmig vedtak sak 6/18 i
omsorgskomiteen 7.1 I .18.

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

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjeff2019: utredning av et

tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjekt dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og

økonomiplan20lg-2022, punkt g investeringer, med sikte på oppstart 2020,med en sdtimert som på

kr. 8.750.000,- inkl.mva.

Vortering:
Tilleggsforslag fremmet av repr. Bernt Sjursen (AP) - Enst. vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av repr. Mette Olsen (SP) - Enst.vedtatt

Vedtak:

1. Eiendomsskatten vedtas slik:
. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag
¡ 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.
o Efter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

o Skytterhusetv/HavøysundSkytterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o FotballbanenvlHavøysund Idrettslag
o Skibua v/Havøysund Skiklubb

o Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk beholdes som i dag

. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25. Med forfall
20. februar, 20. mai,20. august og 20. november

¡ Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for ãr 2019

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

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

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



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

6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i kap

1.5 og 1.6.

7. Lånerammen for investeringer 2019 vedtas etter følgende tabelll 
, _2019 2020

Bruk av lån, kapittel 6.2 46930 14307

2021
I 034

2022
t7'

8. Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

2019 2020 202t 2022

Bruk av disposisjonsfond
Bruk av ubundne invest.fond

' Sum brukav fond

I 593
200

1793'

I 187

I 000
2lg7'

s93

593

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 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. i 2019

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

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. 1: Strykes
Pkt 2: Kulepunkt I og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag

Måsøy Senterparti viser til enstemmig vedtak sak24ll8 i teknisk komie den 25.09.18, og enstemming

vedtak i teknisk komite 6.1 1.18, vedrørende Gunnarnes skole. Enstemmig vedtak sak 6/18 i
omsorgskomiteen 7. I l. 1 8.

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

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2019: utredning av et

tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjekt dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og

økonomiplan 2019-2022, punkt g investeringer, med sikte på oppstart 2020,med en sdtimert som på

kr. 8.750.000,- inkl.mva.

Enst.vedtatt
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HANDLINGSPLAN 2OI9 . KOMMT]NEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTTVITET

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2019

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2019 .

Enst.vedtatt

24/18
N,'ßRMILJØANLEGG ROLVSØY

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommune bygger en aktivitetspark/ballbinge på Rolvsøya,med hjelp av spillemidler og

ekstern finansiering.

Behandline:
Oppvekstkomiteen fremmet følgende fellesforslag:

Måsøy kommune bidrar med maksimalt kr. 56.000,-

Vedtak:
Måsøy kommune bidrar med maksimalt kr. 56.000,-

Enst.vedtatt

25i'8
PROSJEKT''DAGSTURIIYTTE FINNMARK'' - FINNMARK FRILUFTSRÅD

Rådmannen innstillins:
Måsøy kommune ønsker å bli med i Finnmark Friluftsråds dagsturhytte prosjekt. Deretter at det

legges til rette for at befolkningen kan delta i åpen prosess for plassering.
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Behandlins:
Repr. Bernt Sjursen (AP) fremmet følgende forslag:

Tillegg til Rådmannen innstilling:
Måsøy kommunes andel begrenser seg til kr. 40.000

Vedtak:
Måsøy kommune ønsker å bli med i Finnmark Friluftsråds dagsturhytte prosjekt. Deretter at det

legges til rette for at befolkningen kan delta i åpen prosess for plassering.

Måsøy kommunes andel begrenser seg til kr. 40.000.

Enst.vedtatt

26/18
NY LØSNING MUSEET

Rådmannens innstilling:
Å gi arbeidsgruppen bestående av Arvid Mathisen, Tor Bjarne Stabell, Alfred Stabell, Ann Therese

Seppola, Arvid Bye og Reidun Mortensen i oppdrag älage et mulighetsstudie for å flytte museet og

<Vivil Kino> inn i Habu-bygget. Avsette 50 000 til arkitekt for å utrede om prosjektet er realiserbart.

Behandling:

Vedtak:
Å gi arbeidsgruppen i oppdrag ãlage et mulighetsstudie for å flytte museet og <Vivil Kino> inn i
Habu-bygget. Avsette kr. 50.000 til arkitekt for å utrede om prosjektet er realiserbart.

Enst.vedtatt

27/18
VEDTEKTER HØTTEN BARNEHAGE

Rådmannes innstilline:
Kommunestyret vedtar nye vedtekter Høtten barnehage med virkning fra 01 .0 I .20 l9

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar nye vedtekter Høtten barnehage med virkning fra 01.01.2019

6

Enst.vedtaff



V 
MÅSøYKOMMUNE

ff "^r^- 5

Det ble den 08.11.2018 kI. L0.00 avholdt møte i oppvekstkomiteen

Følgende var tilstede:
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Møte ble heve, *. .l.?
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