
 

 

MØTE NR.8/2017 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Formannskapet 

 

Møtested: Kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 28.11.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 13.00 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Terje Wikstrøm   

Varaordfører Jan Arvid Johansen FO  

Medlem Grete Svendsen   

Medlem Robert Wilhelmsen FO  

Medlem Yngve Nilsen   

Varamedlem Randi Solli Pedersen  Jan Arvid Johansen 

Varamedlem Karl Nikodemussen  Robert Wilhelmsen 

Organet er beslutningsdyktig med 5 av 5 representanter. 

 

Forfallskoder 

FO = Forfall meldt på forhånd 

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd 

FD = Forfall for deler av møtet 

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

 

  

ORIENTERING: Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:  

- Budsjett 2018/økonomiplan 2018-2020, rådmannens 

forslag 

- Kvalsund kommunes økonomiske situasjon. 

- Kvalsund kommune, konsekvensjustert budsjett 

  

MERKNADER: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er 

godkjent.  

  

SAKSLISTE: Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten er 

godkjent.  

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 46/17 til og med sak 49/17.  

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, 

kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, 



  

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens 

hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no 

 



  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

46/17 17/1067  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 31.10.2017  

 

47/17 17/1064  

 GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018  

 

48/17 17/1066  

 BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021  

 

49/17 17/1069  

 MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018  

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 17/1067  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/17 Formannskapet 28.11.2017 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 31.10.2017 

 
 

Ordførers innstilling: 
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 31.10.2017 godkjennes. 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 31.10.2017 godkjennes. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 231 

Arkivsaksnr.: 17/1064  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/17 Formannskapet 28.11.2017 

 

GEBYR- OG AVGIFTSREGULATIV 2018 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling.  

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Ordfører fremmet følgende forslag som sin innstilling:  

Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ» for 2018. 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til «Gebyr- og avgiftsregulativ» for 2018. 

 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 151 

Arkivsaksnr.: 17/1066  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/17 Formannskapet 28.11.2017 

 

BUDSJETT 2018 / ØKONOMIPLAN 2018-2021 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling.  

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling:  

 

1. Kvalsund kommunes budsjett for 2018, handlingsdel og økonomiplan for 2018 

– 2021 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det 

fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2018 fastsettes til 

brutto kr 153 745 853,-. Driftsbudsjettet i 2018 til de enkelte avdelinger er 

rammebevilgninger. Administrasjonen v/rådmannen kan disponere vedtatt 

ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. 

økonomireglementet. 

2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av 

investeringsprosjekter for 2018 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 

11.400 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund 

kommune opptar kr. 6.000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med 

nedbetaling over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til 

investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.  

3. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2017 med virkning for 

2018 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2018. 

4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og 

formue i 2018. 

5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til 

økonomiplan 2018 - 2021 vedtas. 



  

6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og 

Avgiftsregulativet». 

 

Eiendomsskatt 2018: 

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende 

utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2018: 

2. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a) 

3. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 

Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 

1000 av takstverdien for 2018.  

4. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille. 

Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2018.  

5. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer 

av eiendomsskatteloven § 5. 

6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har 

som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og 

samfunnshus. 

7. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes 

til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi. 

8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av 

eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 
 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
1. Kvalsund kommunes budsjett for 2018, handlingsdel og økonomiplan for 2018 

– 2021 vedtas med de økonomiske rammer per rammeområde, slik det 

fremkommer i økonomiplandokumentet. Driftsbudsjettet for 2018 fastsettes til 

brutto kr 153 745 853,-. Driftsbudsjettet i 2018 til de enkelte avdelinger er 

rammebevilgninger. Administrasjonen v/rådmannen kan disponere vedtatt 

ramme fritt, men skal holde seg innenfor fastsatt budsjettramme, jfr. 

økonomireglementet. 

2. Kvalsund kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av 

investeringsprosjekter for 2018 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 

11.400 000,-. Nedbetaling for innvesteringslån settes til 30 år. Kvalsund 

kommune opptar kr. 6.000 000,- i Startlån fra Husbanken til videre utlån, med 

nedbetaling over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak til 

investeringene og til å godkjenne lånevilkårene.  

3. Kommunestyret har ikke gitt nye kommunale garantier i 2017 med virkning for 

2018 og forventer ingen nye kommunale garantier i 2018. 

4. Det kommunale skatte-øret settes til maksimal sats for skatt på inntekt og 

formue i 2018. 



  

5. Hovedmål, delmål og handlingsmål slik det fremgår av rådmannens forslag til 

økonomiplan 2018 - 2021 vedtas. 

6. Gebyrsatser på kommunale tjenester og avgifter, framkommer i «Gebyr- og 

Avgiftsregulativet». 

 

Eiendomsskatt 2018: 

1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 12 skal følgende 

utskrivingsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2018: 

2. Eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jf. § 3a) 

3. Eiendomskattesats for bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. 

Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer settes til kr 5 for hver kr 

1000 av takstverdien for 2018.  

4. Verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn fastsettes til 7 promille. 

Eiendomsskattesatsen settes til kr 7 for hver kr 1000 av takstverdien for 2018.  

5. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak for eiendomsskatt slik det fremkommer 

av eiendomsskatteloven § 5. 

6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a fritas barnehager som ikke har 

som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg og 

samfunnshus. 

7. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes 

til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 250.000,- av takstverdi. 

8. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. Ved taksering og utskriving av 

eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 
 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 17/1069  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/17 Formannskapet 28.11.2017 

 

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 1. HALVÅR 2018 

 
 

Ordførers innstilling: 
Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. 

januar, 27. februar, 27. mars, 29. mai. 

 

Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. 

februar, 15. mars, 19. april, 21. juni.  
 

 

 

 

Behandling: 
Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter.  

 

Ordfører fremmet følgende endringsforslag som sin innstilling:  

Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. 

januar, 27. februar, 10. april, 29. mai, 12. juni 

 

Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. 

februar, 15. mars, 26. april, 21. juni. 

 Jan. Feb. Mars April Mai Juni 

Kommunestyret  15. 15. 26.  21. 

Formannskapet 30. 27.  10. 29. 12. 

Omsorg- og oppvekstutvalget       

Utviklingsutvalget       

Naturforvaltningsutvalget       

Rådet for eldre og funksjonshemmede       



  

Ungdomsrådet       

Arbeidsmiljøutvalget       

       

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Ordfører fremmet følgende endringsforslag som sin innstilling:  

Formannskapet avholder sine møter på tirsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 30. 

januar, 27. februar, 10. april, 29. mai, 12. juni 

 

 Jan. Feb. Mars April Mai Juni 

Formannskapet 30. 27.  10. 29. 12. 

 

Vedtatt innstilling: 
Kommunestyret avholder sine møter på torsdager. Møtedatoer 1. halvår 2018: 15. 

februar, 15. mars, 26. april, 21. juni. 

 Jan. Feb. Mars April Mai Juni 

Kommunestyret  15. 15. 26.  21. 

 

 

 

  


