204/19
Unntatt offentlighet 011 §13 jf. fvl §13
UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - AVTALE
Vedtak:
Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille avtalene med «Skarsvaag Boats» og «Servicebrøgga» om
festeavtale på Uttian næringsområde, basert på resultatet fra forhandlingsutvalgets møter med
interessentene.
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 19.12.19:
Rep. OlafReppe ba om vurdering av sin habilitet da han er grunneier i området.
Rep. Hege Vikaskag tiltrer wider behandling av Reppes habilitetsspørsmål og tiltrer under behandling av saken.
Rep. Olaf Reppe ble enstemmig vurdert inhabil.
Rep. Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da Nordhammervik næringsområde, der hennes mann har
næring, refereres i saken.
Rep. Berit Flåmo ble enstemmig vurdert habil.
Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil da han er saksbehandler i saken.
Møtet lukkes etter Kl § 11.5 3 avsnitt. Pkt. b)
Innstilling:
Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille avtalene med «Skarsvaag Boats» og «Servicebrøgga» om festeavtale på
Uttian næringsområde, basert på resultatet fra forhandlingsutvalgets møter med interessentene.
Avtalen legges fram for formannskapet til godkjenning.

205/19
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2020
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr 1.173.500
2. Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
3. Godtgjørelse av kontrollutvalgets leder settes til 3,6 % av Ordførerens godtgjørelse.
Godtgjørelsesreglementet oppdateres ihht til vedtak.
4. Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt to.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 19.12.19:

Rep. Vida Zubaite Bekken ba om vurdering av sin habilitet da hennes svigerfar er leder i
Kontrollutvalget.
Rep. Vida Zubaite Bekken ble enstemmig vurdert habil.
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Følgende forslag til endring i pkt. 3 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

3. Godtgjørelse av kontrollutvalgets leder settes til 3,6 % av Ordførerens godtgjørelse.
Godtgjørelsesreglementet oppdateres ihht til vedtak.
Enstemmig.
Kontrollutvalgets innstilling.

3. Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere, dette for å
framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
Falt enstemmig.
Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr 1.173.500
2. Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
3. Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere, dette for å
framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
4. Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt to.

206/19
RÅDMANNS ORIENTERING

Budsjett 2020, økonomiplan 2020 - 2024
20 stk skal være på frivililgsentralen julaften (12 i fjor)
Kommunen har mottatt en anonym julegave fra en privat næringsaktør på kr 125 000 kr. Øremerket til
barnefamilier.
NAV har fordelt midlene slik at 19 familier, derav 23 voksne og 32 barn får en ekstra pengegave til jul.
I tillegg har frivilligsentralen hatt en ringerunde til lokalt næringsliv og samlet inn ca 73 000 kr som skal
brukes til å supplere «julekorga» - dette vil si at det kjøpes inn mat til familier og julegaver til de minste
som utdeles til de som trenger dette.

207/19
BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedtak:
1.

Formannskapets forslag til budsjett for 2020 vedtas slik det fremgår av spesifisert driftsbudsjett
og investeringsbudsjett med vedlegg og handlingsplandokument. Første år i handlingsplanen
vedtas som budsjett for 2020 for alle rammeområdene.

2. Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til økonomiplan med handlingsprogram
2020 - 2023, med følgende endringer
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