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Formannskapet behandlet i møte 21.11.2017:

SAK 54/17 . ANSEUOSJETT 2018 OG øKONOMIPLAN 2018.2021. MASøY KOMMUNE.

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomiplandokumentet som Måsøy kommunes

årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018

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. $ 1 1.

c. 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. Slg¿tterhuset vÆIavøysund Sþrtterlag
ii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
iii. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
iv. Skibua v/Havøysund Skiklubb

e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
f. Eiendomsskaftenfølger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $

25. Med forfall20. februar, 20.mai,20. august o920. november
g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.
3 . Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 20 1 8.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2018. Selvkostområdene vann, avløp

og feiing vedtas å være 100 % selvkost.
5. Pro for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:

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

7. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske
budsjettoversikter i kapittel 1.5 og 1.6.

8. Lånerammen for investeringer 2018 vedtas etter følgende tabell:

20212018 2019 2020
101 100103 300 102 200Frie inntekter 104 100
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9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2018 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 1. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2018.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Kommunestyret ser på menneskelige ressurser som svært viktig for kommunen, og går inn for at det

nedbemannes så skånsomt som mulig, og helst ved naturlig avgangfor å bevare bolyst og bosetting i
kommunen.

Enst. vedtatt

Rett utskrift bekreftes:

q
Lill-Iren Sjursen
Kontorfaglært

2018 2019 2020 202t
Bruk av lån. kapittel 6.2 9 100 1s 600 s 000

Lån opptatt i2017 500 500

Nve låneonotak i 2018 8 600 15 100 5 000
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