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SAK 62/18 . ARSAUOSJETT 2019 OG øKONOMIPLAN 2019.2022 - MASøY KOMMUNE

Formannskapets vedtak:
l. Eiendomsskatten vedtas slik:
. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag
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 10 år, eller til

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

o Skytterhusetv/HavøysundSþrtterlag
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.

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 vedtaffe skattevedtekter.

2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for är 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 formue, og rammetilskudd vedtas slik:

2019 2020 2021 2022

Frie inntekter 108 900 108 900 108 900 108 900

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 2019 vedtas etter tabell:
20202019 2021

Bruk av lån, kapittel 6.2 46 930 t4 307 I 034

2022
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Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:

2019 2020 2r2L _-___ 2022

, Bruk av disposisjonsfond I 1 593 
r

Bruk av ubundne invest.fond 200

Sum brukav fond 1793 ,

I 187

I 000

2 187

s93

s93

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.

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

12. 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 il<ke innarbeidede driftstiltak.
r HelsesenterHjelpemidler
. Boliger: Omsorgsboliger boenhet
¡ Boliger:Omsorgsboligerfellesareal
o ljenestebygg:Helsesenteroverbygg
o Tjenestebygg:Helsesenterskadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:
Pkt. l: Strykes
Pkt. 2: Kulepunkt 1 og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Måsøy Senterparti viser til enstemming vedtak sak24ll8 i Teknisk komite den 25.09. 18, og enstemmig vedtak
28/18 í 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 forprosjekt 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 økonomiplan2019 -
2022,punkt 6 inviteteringer, med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde komiteene, og det

antall kommunestyremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at kommunestyremøter foregår på

dagtid. SP mener at oppnevnelse av arbeidsgrupper og utvalg som krever økonomiske godtgjørelse og som

befinner seg i en gråsone, skal unngås.

Enst. vedtatt

Rett utskrift bekreftes:

tilll-lrcn !'unwLill-Iren Sjursen
kontorfaglært
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