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Behandling: 

Forslag fra SV, SP og AP v/repr. Freddy Mikkelsen:  

Kommunestyret ber om et mulighetsstudie av planlagte industriområder i Valen, Torsvåg og 
Åbornes. 

Vedtatt mot 3 stemmer. 

  

Forslag fra AP v/repr. Markus Gabrielsen: 

Fryse ordførergodtgjørelse på dagens nivå. 

Forslaget falt. 6 stemte for og 11 stemte mot forslaget. 

 

Forslag fra AP, SP og SV v/repr. Parabaran Rajalingam: 

Ansettelse av næringssjef utsettes i et år. 

Forslaget vedtatt mot 4 stemmer. 

 

Forslag fra SV, SP og AP v/repr. Freddy Mikkelsen: 

Det avsettes 5 mill. til eget fond for investering i båter og fiskerettigheter. 

Midlene hentes fra innbetaling for grønne konsesjoner. Fondsmidlene skal brukes som 
investeringer i nevnte prosjekter og de skal fortrinnsvis ikke vare over 5 år. Tilbakebetalingen 
skal dekke en rimelig avkasting som minst dekker kommunens renter og 
administrasjonskostnader. Det utarbeides retningslinjer, som skal godkjennes av 
kommunestyret. 

Forslaget vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Forslag fra SV v/repr. Parabaran Rajalingam: 
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Legges til en stilling i hjemmetjenesten fra 2018. Denne stillingen disponeres til 
lavterskeltilbud hjemmeboende. Dekkes via disp.fond. 

Forslaget vedtatt mot 5 stemmer. 

 

Forslag fra Frp v/repr. Frank H. Pettersen: 

Nytt pkt. 1.2.: 

Eiendomsskatten for 2018 settes ned med 0,5 promille. Justeres mot fond. 

Eiendomsskatten for 2019 settes ned 0,5 promille. Justeres mot fond. 

Verbalforslag for 2020-2021: 

Hvis havbruksfondet blir større enn budsjettert, skal eiendomsskatten justeres ned med 0,5 
promille i 2020 og 2021. Da vil eiendomsskatten være på 5 promille på boliger/hytter. 

Forslaget vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Forslag fra Frp v/repr. Jostein Richardsen: 

Nytt pkt. 10. Opparbeidelse av boligfelt på Gamnes utsettes til 2019. 

De 2 mill. brukes til begynnelse og klargjøring av kirkegård på Hansnes i 2018. 

Forslaget vedtatt mot 4 stemmer 

 

Forslag fra AP, SP og SV v/repr. Bent Gabrielsen: 

Stillingen som flyktningkonsulent reduseres med 50% grunnet nedgang på mottak av 
flyktninger. 

Forslaget vedtatt mot 7 stemmer. 

 

 

 

 

Forslag fra FRRR v/ordfører Mona Pedersen: 

Nytt pkt. 12. 

Kommunestyret vedtar foreslåtte kuttforslag innenfor opplæringsetaten for 2018, med følgende 
endring: 

1) Kommunestyret ber hovedutvalg for opplæring å se på alternative kuttforslag ved 
Hansnes skole. 

Forslaget falt. 8 stemte for og 9 stemte mot. 

2) Hovedutvalg for opplæring bes å se på mulighetene for å lage en funksjonell 
ressursfordelingsmodell for skolene. Hovedutvalgets forslag oversendes 
kommunestyret innen juni 2018. 

Forslaget vedtatt enstemmig. 
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Forslag fra ordfører Mona Pedersen: 

Nytt pkt. 

Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe med det formål å utarbeide en plan 
for etablering av fiber i de områder av kommunen som ikke er vedtatt utbygd. 

Kommunestyret ber også rådmannen innhente nødvendig kompetanse for å få dette til. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra SP, AP og SV: 

Det avsettes 5 mill av innbetalingen fra grønne konsesjoner til eget investeringsfond, som 
dedikeres til investering i fiber for Vannøy, Reinøy og Karlsøy. 

Inndekning 2018 og 2019 tas av disp.fond. 

Inndekning i 2020 og 2021 tas av havbruksfondet. 

Forslaget vedtatt mot 8 stemmer.  

 

Forslag fra ordfører: 

Tillegg til vedlegg 2: 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette tilleggsgebyr for fritidsbåter i Stakkvik 
havn med utgangspunkt i 30 års avskriving. 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling vedtas enstemmig med de endringer som er stemt over. 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2018 og 

økonomiplan for 2018 - 2021: 

 

Tillegg til vedlegg 2: 

Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette tilleggsgebyr for fritidsbåter i Stakkvik 
havn med utgangspunkt i 30 års avskriving. 
 
 
1.Drift 

1.1 Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.   
 
1.2 Eiendomsskatten for 2018 settes ned med 0,5 promille. Justeres mot fond. 
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Eiendomsskatten for 2019 settes ned 0,5 promille. Justeres mot fond. 
Verbalforslag for 2020-2021: 
Hvis havbruksfondet blir større enn budsjettert, skal eiendomsskatten justeres ned med 0,5 
promille i 2020 og 2021. Da vil eiendomsskatten være på 5 promille på boliger/hytter. 
 

1.3 Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 2018 
 

1.4 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018 
 

1.5 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B 
 

1.6 Kommunale avgifter, gebyrer, brukerbetalinger, husleie m.v. vedtas i henhold til vedlegg 2.  
 

1.7 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå i skjema 1B delegeres til rådmannen. 
 

1.8 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 
kommunestyrets budsjettvedtak  

 

1.9 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 10 millioner i 
2018. 

 
1.10 Mål for tjenestene vedtas i tråd med vedlegg 1. 
 

 

2 Investering 

 

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 2B.  
      Herunder tas opp Startlån for videre tildeling med 12 millioner kroner. 
2.3 Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og 
økonomiplan.  

 
2.4 Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om 

investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass. 
 

3 Bevilgningene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta   
budsjettreguleringer i skjema 1B som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan 
videredelegere denne myndigheten. 
 
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drift og investering til kommunestyret tre 
ganger i løpet av året.  
 

4 Ordførergodtgjørelsen økes fra kr. 675.000,- og fastsettes til kr. 720.000,- for 2018. 
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5 Varaordførergodtgjørelsen fastsettes til 6 % av ordførergodtgjørelsen.  I tillegg får 
varaordføreren ordinær møtegodtgjørelse. 

6 Møtegodtgjørelsene for øvrige folkevalgte beregnes med samme prosentsatser (av 
ordførergodtgjørelsen) som tidligere. 

7 Kommunestyret ønsker å opprettholde dagens barnehagestruktur med 5 barnehager. 
Kommunestyret ber hovedutvalg Opplæring se på muligheter for å finne en løsning fra 
2019 innenfor ramma til opplæringsetaten. Hovedutvalgets vurdering oversendes til 
formannskapet i juni 2018. 

8 Kommunestyret ber rådmannen om å gi tilbakemelding innen juni på hvordan det 
lovpålagte folkehelsearbeidet ivaretas i forhold til planarbeid og koordinering. 

9 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et mulighetsstudie i forhold til «fra leie til eie» 
innen juni 2018. 

10 Opparbeidelse av boligfelt på Gamnes utsettes til 2019. 
De 2 mill. brukes til begynnelse og klargjøring av kirkegård på Hansnes i 2018. 
 

11 Kommunestyret ber rådmannen i 2018 utrede kostnader for erverv av egnede områder for 
et boligfelt i Vannvåg i løpet av 2018. 

12 Kommunestyret vedtar foreslåtte kuttforslag innenfor opplæringsetaten for 2018, med 
følgende endring: 
Hovedutvalg for opplæring bes å se på mulighetene for å lage en funksjonell 
ressursfordelingsmodell for skolene. Hovedutvalgets forslag oversendes kommunestyret 
innen juni 2018. 

13 Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe med det formål å utarbeide en      
      plan for etablering av fiber i de områder av kommunen som ikke er vedtatt utbygd. 
      Kommunestyret ber også rådmannen innhente nødvendig kompetanse for å få dette til. 
 
14   Det avsettes 5 mill av innbetalingen fra grønne konsesjoner til eget investeringsfond, som      
      dedikeres til investering i fiber for Vannøy, Reinøy og Karlsøy. 
      Inndekning 2018 og 2019 tas av disp.fond. 
      Inndekning i 2020 og 2021 tas av havbruksfondet. 
 
15 Kommunestyret ber om et mulighetsstudie av planlagte industriområder i Valen, Torsvåg    
      og Åbornes. 
 
16  Ansettelse av næringssjef utsettes i et år. 
 
17  Det avsettes 5 mill. til eget fond for investering i båter og fiskerettigheter. 
      Midlene hentes fra innbetaling for grønne konsesjoner. Fondsmidlene skal brukes som      
      investeringer i nevnte prosjekter og de skal fortrinnsvis ikke vare over 5 år.    
      Tilbakebetalingen skal dekke en rimelig avkasting som minst dekker kommunens renter og  
      administrasjonskostnader. Det utarbeides retningslinjer, som skal godkjennes av  
      kommunestyret. 
 
18  Legges til en stilling i hjemmetjenesten fra 2018. Denne stillingen disponeres til    
      lavterskeltilbud hjemmeboende. Dekkes via disp.fond. 
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19  Stillingen som flyktningkonsulent reduseres med 50% grunnet nedgang på mottak av  
      flyktninger. 
 
 
 

 

 

 


