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Behandling: 

Fellesforslag fra samtlige gruppeledere, tillegg til formannskapets innstilling: 

 

Fellesforslag BØP

2017 2018 sum

1. Opprettholde CREDO 100 000     

2. 1 årsverk hjemmesykepleie 500 000     

3. Tilskudd utviklingslagene 80 000       

4. Utsatt todeling Hansnes skole 300 000     450 000 

5. Kirkelig fellesråd 50 000       

6. Hjemmesykepleieturnus 100 000     

løpende opptak, tekst

9. Idrettsmidler 100 000     

10. Ladestasjon, tekst

11. 6,5 promille hus/hytter 600 000     

12. Hjemmehjelp 150 000     

sum behov 1 980 000 450 000 2 430 000 

Sparing Stakkvik barnehage -500 000   

havbruksfond -500 000   -500000

dispfond -930 000   

netto 50 000       -50 000  -              

 

Ordføreren fremmet forslaget vedr løpende opptak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag fra AP og SV: Pkt. 13 i kuttlista: Skal ikke øke pris middag for hjemmeboende fra 
1.3.17. Inndekning i disposisjonsfond. Ved votering fikk forslaget 6 stemmer og falt. 
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Forslag fra SV v/repr. Parabaran Rajalingam: Skal utrede kostnader til å etablere ladestasjon 
på Hansnes skole og alle øyer der behovet meldes i 2017. Vedatt mot 1 stemm. 

 

Forslag fra Felleslista v/repr. Mona Pedersen: Vi ber rådmannen i 2017 utrede kostnader for 
etablering av veglys i Revegårdsveien. Vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Forslag fra Felleslista v/repr. Mona Pedersen: Vi ber rådmannen i 2017 vurdere utbedring av 
gangvei fra Kardemomme til skolen. Vedtatt enstemmig. 

 

Forslag fra Felleslista: Pris for industritomter settes til kr 140,- pr. kvm fra 01.01.2017. 

Vedtatt enstemmig. 

 

Forslag fra SV v/repr. Parabaran Rajalingam: 2B: Investeringer. Bruke 6 mill. til å bygge 
kommunale boenheter som kommunen kan disponere selv. Ved votering fikk forslaget 2 
stemmer og falt. 

 

Ordføreren foreslo tillegg til prisliste: Pris pr. breddemeter i flytebrygge kr 2500,- eksl. mva 
årlig.  

 

Forslag fra repr. Svein H. Tårnes: Saken utsettes til vi får en avklaring av organisering av 
flytekaianlegget avklart. Ved votering fikk utsettelsesforslaget 5 stemmer og falt. 

 

Deretter ble det votert over ordførerens forslag som ble vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Formannskapets forslag, med fellesforslagets tilleggsendringer, ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Årsbudsjett 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020: 

 

1. Drift 
1.1. Skattøret for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.   
 

1.2. Eiendomsskatten skrives ut med 6,5 promille for boliger og fritidshus og 7 promille for 
øvrige eiendommer i 2017. 
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1.3. Kommunestyret vedtar kontorjustering av alle takster for eiendomsskatt med 10 % i 

2017 
 

1.4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2017 
 

1.5. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B, som er endret 
i forhold til fellesforslaget fra gruppelederne. 

 

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

 
1.7. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå 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 2017. 

 
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. 

 

2.2 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.  
 

2.3 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 to 
ganger i løpet av året, etter utløpet av tertial 1 og 2.  
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4. Ordførergodtgjørelsen økes fra kr. 650.000,- og fastsettes til kr. 675.000,- for 2017. 
 
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. Rådmann og ordfører får fullmakt til å utarbeide møteplan for 2017. 

 
8. a)Ladestasjon for el-biler etableres ved rådhuset og Karlsøy omsorgssenter. Innkjøp av 

el-biler til kommunen gjennomføres i tråd med forslag i vedlegg 5. 
 
b)Det skal i tillegg utredes kostnader til å etablere ladestasjon på Hansnes skole og alle  
øyer der behovet meldes i 2017. 

 
9. Fra 2017 innføres selvkostprinsippet fullt ut for byggesak, oppmåling og havnedrift. 

Rådmannen bes i tertialrapportene omtale eventuelle økonomiske konsekvenser av 
dette.  
 

10. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå alle interkommunale samarbeid sammen 
med øvrige deltakerkommuner med sikte på å få til besparinger også i disse fra 2018.  
 

11. Kommunestyret ønsker at det skal være fortsatt mulighet for løpende opptak i 
barnehagene og ber rådmannen fremme sak til politisk behandling hvis det oppstår 
behov for økt bemanning i 2017 

 

12. Kommunestyret ber rådmannen i 2017 utrede kostnader for etablering av veglys i 
Revegårdsveien. 

 

13. Kommunestyret ber rådmannen i 2017 vurdere utbedring av gangvei fra Kardemomme 
til skolen. 

 

14. Pris for industritomter settes til kr 140,- pr. kvm fra 01.01.2017. 
 

15. Utleie flytekaianlegg: Pris pr. breddemeter i flytebrygge kr 2500,- eksl. mva årlig. 
 

 

 

 

 

 


