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MASøYKOMIuuNE

HO\IEDUTSKRIFT

Utvalg : Omsorgskomiteen
Møtedato: 07 . 1r.2076
Til stede:
Funksjon

Parti

Navn

Forfa].]. þtøEt, for

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

SP

Reidun Mortensen

H

Børge Johansen
Åge Flaten
Jan Robert Nergård

FO
FO
FO

SP

AP

AP
H
SP

Elisabeth Jensen
Thorbjørn Mathisen
Kari-Anne Røbergsen

Reidun Mortensen
Børge Johansen

Repr. Äg. Flaten meldte forfal-l kort varsel og det var ikke
mutig å få innkal-t vara.

ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den 1
nov. 2016. Det bl_e sendt ut tiI omsorgskomiteens medlemmer og
vara medlemmer. Møte var kunngjort på kommunens hjemmeside
safitme dag.

Møte

Møte ble sat kt. 12.00. Det bÌe foretatt navneopprop.

Fra administrasjonen: Hel-se og omsorgsJ-eder Ann Jorunn Stock,
rådmann Lill Torbjorg Leirbakken, avd.feder helsesentret AnnSissel Larsen og avd.l-eder hjemmetjenesten Arnstein Larsen.
Sekretær i møLe var Lil-I-Iren Sjursen.

Møteinnkalling Godkjent
Saksl-iste Godkj ent
Møte

ble satt k].

1-2.45

V

MÅSøYKOMHIuNE

Utval-g

I,/øTEINNK;ALLING

Omsorgskomiteen
Møtested: Møterom helse/opPvekst
Tid: 12:00
Møtedato: 07.11..2016
:

Representantene innkall-es herved. Eventuelle forfall bes meldt
snarest, og senest innen fredag 04.17.16 til tlf 18 42 40 00.
Vararepresentantene skal bare møLe etter særskilt ínnkalling.

SAKLISTE
Vedtak

Saksnummer
Tnnhold

16/9

REVIDERING

AV

Journr.
L6/r29
ALKOHOLPOLITISK TIAIIDLINGSPLAN

r.¡eSøV KOMMI]NE FOR PERIODEN

2OL6

L6 / 935
16/70
ånsgItDs.tErr 2OL7 OG øKONOMIPI,AII 2OL7-2O2O
KOMMT'NE

Måsøy kommune

, 9690 Havøysund, 1. november
Reidun Mortensen/Sign.
Komite leder

FOR

2O2O

20L6

uesøv

9/r6
REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR MÅSØY KOMMUNE FOR
PERIODEN 2016 - 2O2O

Innstilling:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag
kommune for perioden 20 I 6 - 2020>> med vedlegg.

til <Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy

Behandling:

Vedtak:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag
kommune for perioden 2016 - 2020> med vedlegg.

til <Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy

Enst. vedtatt

t0lt6
Ånssuns¡E"rT

2OI7 OG

ØKONOMIPLAN 2017-2020 - MÅSØY KOMMUNE

Innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2017 og

økonomiplan 2017 -2020.
Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsj elt 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 gielder et bunnfradrag
på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. $ I l
c. I medhold av esktl. S 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/Havøysund Sþtterlag
ii. LHl-bygger v/Olsen Gruppen AS
iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk

e.
f.
g.

iv.
v.

Fotballbanenv/Havøysundldrettslag
Skibua v/Havøysund Skiklubb
Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
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.

Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for är 2017.
4.

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20lT.

5.

Frie inntekter

for skatt

inntekt
2017
102 853 000

rammetilskudd vedtas slik:
2019
2018
102 8s3 000
102 8s3 000

2020
102 853 000

2

6.
.

Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2

8.

Lånerammen for

7

Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel
1.5 og 1.6.

6.

I

samt obligatoriske budsjettoversikter i kapittel

tabell

2017 vedtas etter

-9 987 000
-9 987 000

Sum låneopptak

9.

Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2017 settes

10.

Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad
i håd med endringer i veiledende satser.

I

l.

-3 2s7 000
-3 257 000

-18 718 000
-18 718 000

til kr

2020

2019

2018

2017
Låneopptak nye investeringer

- 1.4.

5

-3 l9s 000
-3 195 000

mill. i SpareBankl Nord-Norge.

til livsopphold.

Satsene reguleres

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

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 og

økonomiplan 20

l.
2.

17

-2020.

Økonomiplanens fbrste år gjelder som årsbudsj ett for 2017
Eiendomsskatten vedtas slik:
Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
For boligdelen av eiendommer som ikke benl.ttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag
på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. $ I l.
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.
Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
3.
4.

.

Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet20lT.

Frie inntekter

7

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

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

5

6.
.

i. Slq¿tterhuset v/Havøysund Sþrtterlag
ii. LHl-bygger v/Olsen Gruppen AS
iii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
iv. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
v. Skibua v/Havøysund Skiklubb

for skatt

inntekt
2017
102 853 000

rammetilskudd vedtas slik:
2019
2018
102 853 000

102 853 000

Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2
Investeringer vedtas i henhold

til hovedoversikt

på kapittel 6.

I

-

2020
102 853 000

1.4.

samt obligatoriske budsjettoversikter i kapifiel

1.5 og 1.6.

J

8.

Lånerammen for

tabell
2018

2017 vedtas etter
2017

Låneopptak nye investeringer
Sum låneopptak

-9 987 000
-9 987 000

-18 718 000
-18 718 000

2019

-3 2s7 000
-3 257 000

2020

-3 195 000
-3 195 000

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

4

U
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Det ble den 7. novemb er 2016 avholdt møte i Omsorgskomiteen

Følgende var tilstede:

(
l¿/
t

