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080/20  Godkjenning av innkalling

24.11.2020 Formannskapet

Behandling:

FS -  080/20 Vedtak:
Innkallinga vart godkjent utan merknader.

Emilie Moi Eikje og Sigmund Alvestad skal skrive under på møteprotokollen idag.

081/20  Godkjenning av møteprotokoll

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:

FS -  081/20  Vedtak:
Møteprotokollen vart godkjent utan merknader.

083/20 Budsjett 2021  og økonomiplan  2021  -  2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

Forslag til budsjett for Bokn kommune for  2021  vert vedteke på overordna nivå med eit

nettobudsjett på kr. 73.706.500,- på fylgjande rammeområder:

Rådmannen får fullmakt til å omfordele tiltak på rammeområda der endringane er av

budsjett-teknisk og ikkje-prinsipiell karakter.

Driftsbudsjettet vedtas etter samme mal som budsjett- og regnskapsførskriftens § 5-4

"Bevilgningsoversikter  -  drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter

og utgifter og et skjema “lB” som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per

tenesteområde.

Kommunestyret vedtek nye driftstiltak i  2021 — 2024  ihht skjema 2A;

Avgifter, gebyr, betalingssatsar og husleiger for  2021  vert vedteke i samsvar med vedlagte

betalings- og gebyrreglement.

Rådmannen gis fullmakt til å ”fryse” budsjettpostar og ledige stillingshjemlar, dersom

situasjonen skulle tilseie det.

Rådmannen gis fullmakt til å korrigera budsjettpostar der dette er naudsamt for å fylgje

kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.

Rådmannen gis fullmakt til å disponera tilskot og refusjonar utover det som er budsjettert,

til det tiltenkte formål.

Formannskapet gis fullmakt til å disponera midlar innanfor det som er avsatt til reserverte
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løyvingar, kr 100 000, og budsjettregulera dette til tenestefunksjonene etter behov.
]0. Bokn kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltal for budsjett 2021 og

økonomiplanperioden 2021 — 2024:
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene meir enn 1,75  %

Disposisjonsfond  +  mindreforbruk i prosent av driftsinntektene meir enn 10  %

Arbeidskapital i prosent av driftsinntektene 53,4  %  meir enn 15  %

Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene mindre enn 80  %

Lån som betenes av frie inntekter mindre enn 70  %

11 Skattevedtak

For eigedomskatteåret 2021 skal det skrivast ut eigedomsskatt etter eigedomsskattelova  §

3, første ledd, bokstav d, «berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet
og anlegg omfatta av særskattereg/ane for petroleumrr slik lova lyder etter 1. januar 2019.
Det skal etter eigedomsskattelova  §  4, tredje ledd, dessutan skrivast ut eigedomsskatt på
«anlegg isjø for oppdrett av fisk, skjell, skaldyr og andre marine artar» ettersom slike
anlegg er jamstilt med vårt valte utskrivingsalternativ etter eigedomsskattelova § 3, første
ledd, bokstav d, slik lova lyder frå 1. januar 2019.

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen 17.589.000

Rammeområde 2 Kultur, skule og barnehage 24.518.000

Rammeområde 3 Helse, pleie og omsorg 25.823.500

Rammeområde 4 Sosial og barnevern 2.295.800

Rammeområde 6 Teknisk 3.480.200

l2021 skal det skrivast ut eigedomsskatt på «eit særskilt fastsett grunnlag» i henhold til
overgangsregelen til eigedomsskattelova §§  3  og 4, første ledd, slik at verdien av
produksjonsutstyr og —installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019

blir rekna som næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 vere lik 4/7 av differansen
mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og

—installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.

Det skal skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for anlegg med
produksjonsutstyr og -installasjonar i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3
og 4, andre ledd.

Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille. Utskriving av skatt
for skatteåret 2021 blir basert på takstar fastsett ved siste alminnelege taksering som blei
gjennomført med verknad frå 1. januar 2016, men med spesifikasjon av skatteverdiar for
produksjonsutstyr og —installasjonar.

Eigedomsskatten blir skriven ut i 2 terminar, jf. eigedomsskattelova § 25, første ledd.

24.11.2020 Formannskapet

Behandfing:
Tilskudd til lag og organisasjoner. Endrings forslag frå Bokn KrF., foreslått av Sigmund
Alvestad. Kristelig folkeparti
Tilskudd til lag og organisasjoner blir tilført kr.80000.— slik at summen blir kr. 160000.—

Pengene blir tatt frå disposisjonsfondet.
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Sak 83/20:Betalingssatsar og gebyr 2021 -endringsforslag frå Ap, foreslått av Kyrre

Lindanger, Arbeiderpartiet
Betalingssats for kulturskulen, pr. halvår:

-lnstrumentalundervisning/ individuell undervisning skuleåret 21/22 :1200 kr.

-Gruppeundervisning skuleåret 21/22: 1000 kr.

Endring sak 083/20, foreslått av Svein Ove Alvestad, Høyre

1. Forslag til budsjett for Bokn kommune for 2021 vert vedteke på overordna nivå med eit

nettobudsjett på kr. 73.706.500,- på fylgjande remmeområder: 73 206 500

Rammeområde 1 Sentraladministrasjonen 17589000

Rammeområde 2 Kultur, skule og barnehage 24.518.000 24 218 000

Rammeområde  3  Helse, pleie og omsorg 25.823500 25 723 500

Rammeområde 4 Sosial og barnevern 2.295.800

Rammeområde 6 Teknisk 3.480.200 3 380 200

Tilskudd lag og organisasjoner økes fra 80 000 til 150 000,— innenfor rammen og det settes av 30

000,- til skuletur 10.klasse innenfor rammen.

2. Kommunestyret vedtek ein gjennomgang av dei adminstrative resurssane i organisasjonen med

sikte på a frigi til saman eit årsverk. lnnsparinge kan nyttast til tenesteytande arbeid.

Rådmannen leiar ei arbeidsgruppe bestående av arbeidstaker org., politikarar og seksjons leiarane og

utfører arbeidet innen 20.06.21

3. Rådmannen får fullmakt til å omfordele tiltak på rammeområda der endringane er av budsjett-

teknisk og ikkje—prinsipiell karakter.

4. Driftsbudsjettet vedtas etter samme mel som budsjett- og regnskapsførskriftens § 5-4

"Bevilgningsoversikter  -  drift". Det vedtas et skjema "1A" som omhandler sentrale inntekter og

utgifter og et skjema "1B" som fordeler driftsbevilgningene til en netto ramme per tenesteområde.

5. Kommunestyret vedtek nye driftstiltak i 2021  — 2024 ihht skjema 2A;

6. Avgifter, gebyr, betalingssatsar og husleiger for 2021 vert vedteke i samsvar med vedlagte

betalings- og gebyrreglement.
0

7. Rådmannen gis fullmakt til a "fryse" budsjettposter og ledige stillingshjemlar, dersom sltuasjo'nen

skulle tilseie det.

8. Rådmannen gis fullmakt til å korrigera budsjettposter der dette er naudsamt for å fylgje

kontoplanen i Kostra. Dette skal ikke endre hensikten med budsjettposten.

9. Rådmannen gis fullmakt til å disponere tilskot og refusjonar utover det som er budsjettert, til det

tiltenkte formål. 1

10. Formannskapet gis fullmakt til å disponere midlar innenfor det som er avsatt til reserverte

løyvingar, kr 100 000, og budsjettregulera dette til tenestefunksjonene etter behov.

11. Bokn kommunestyre vedtek fylgjande finansielle måltel for budsjett 2021 og

økonomiplanperioden 2021 — 2024: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene meir enn 1,75  %

Disposisjonsfond  +  mindreforbruk i prosent av driftsinntektene meir enn 10  %  Arbeidskapital i

prosent av driftsinntektene 53,4  %  meir enn 15  %  Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene

mindre enn 80  %  Lån som betenes av frie inntekter mindre enn 70  %

12. Skattevedtak For eigedomskatteåret 2021 skal det skrivast ut eigedomsskatt etter
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eigedomsskattelova § 3, første ledd, bokstav d, «berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk,

kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum<< slik lova lyder etter 1. januar 2019.

Det skal etter eigedomsskattelova § 4, tredje ledd, dessutan skrivast ut eigedomsskatt på «anlegg i

sjø for oppdrett av fisk, skjell, skaldyr og andre marine artar» ettersom slike anlegg erjamstilt med

vårt valte utskrivingsalternativ etter eigedomsskattelova  §  3, første ledd, bokstav d, slik lova lyder frå

1. januar 2019.

l2021 skal det skrivast ut eigedomsskatt på «eit særskilt fastsett grunnlag» i henhold til

overgangsregelen til eigedomsskattelova §§ 3 og 4, første ledd, slik at verdien av produksjonsutstyr

og —installasjonar fases ut med 1/7 for verk og bruk som frå og med 2019 blir rekna som

næringseigedom. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 vere lik 4/7 av differansen mellom

eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og —installasjonar

ikkje skal reknast med i grunnlaget. Det skal skrivast ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal for

anlegg med produksjonsutstyr og -installasjonar i henhold til overgangsregelen til

eigedomsskattelova §§ 3 og 4, andre ledd. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret

2021 er 7 promille. Utskriving av skatt for skatteåret 2021 blir basert på takstar fastsett ved siste

alminnelege taksering som blei gjennomført med verknad frå 1. januar 2016, men med spesifikasjon

av skatteverdiar for produksjonsutstyr og —installasjonar. Eigedomsskatten blir skriven ut i 2

terminar, jf. eigedomsskattelova § 25, første ledd.

13. Kommunestyret vedtek fådelt skule ved Bokn Skule. Inndelinga gjøres hvert år i samråd med FAU

og formannskapet.

14. Bokn Skule har innført IPAD1:1 som digitalt læringsverktøy.

Barne og mellomtrinnet skal bruke lPAD som hovedregel, medan ungdomsskulen også må sikrast

tilfredsstillande opplæring i bruk av PC

Fra SP, foreslått av Osmund Våga, Senterpartiet
Rettelse side 20, eiendomskatt skrives ut etter §3d

Kommunestyret støttar at Bokn skule videreføres som fådelt skule

Kommunestyret støttar at Bokn sjukestove sel ledige plassar til Karmøy etter framforhandle avtale

Skuletur i henhold til ønske i budsjett leggess inn med 30 000

Lån betales ned med ZOM fra fond.

Til ordførarens disposisjon kr. 25.000,-

Til ungdomsrådets disposisjon kr. 20.000,-

FS - 083/20  Vedtak:
Formannskapet rår til at Rådmannen sitt forslag vert vedtatt og at dei inkomne forslaga vert vurdert i

kommunestyret. Vedtaket var samrøysta.

082/20 Oversikt fond november 2020

Rådmannen sitt framle til vedtak:
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Oversikten av fond pr. november 2020 vert tatt til etterretning.

Ferdig prosjekt, Lys på turstien har eit mindreforbruk på kr. 200.000,— som vert overført til

disposisjonsfond. Tilskot til Føresvikvegen, 6 mill, har ei underdekning på kr. 23.019,80, dette

beløpet vert tatt frå disposisjonsfondet.

24.11.2020 Formannskapet

Behandling:
Tillegg fra SP, foreslått av Osmund Våga, Senterpartiet
Rådmannens forslag med tillegg:

Fondsoversikt bør også vise forandring i løpet av året.

Sjekk inngangsverdi for næringsfond og frivillighetsfond.

Det er veldig mange fond, vi bør ta en gjennomgang og se om noen kan fjernes.

Forslag frå Osmund Våga SP, gå gjennom fonda og sjå om bruken er relevant.

FS -082/20 Vedtak:

Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt med tillegg om at administrasjonen tar ein

gjennomgang og ser på relevant bruk og endring i løpet av året.

084/20 Trafikksikkerhetsplan for Bokn kommune 2020—2024, planforslag av 24.11.20

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Forslag til revidert trafikksikkerhetsplan Bokn kommune for perioden 2020-2024 vedtas med

fylgjande overordna prioriterte tiltak:

1. Implementering av tiltak for godkjenning som trafikksikker kommune

2. Trafikksikkerhetsplanen og rusmiddelpolitisk handlingsplan skal samordnast og «henge i

hop»

3. Planlegging framtidige trafikksikkerhetstiltak

4. Oppmoding til Politi om hyppigare fartskontrollar på både kommunale og fylkekommunale

vegar i kommunen.

Det blir vedtatt at kroner 92.000; blir sett av for å realisere prioriterte, fysiske tiltak i løpet av 2021.

Det blir også vedtatt å søkja om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidlar for 2021  a  kroner 138.000,—

for å sikra fullfinansiering av dei fysiske tiltaka definerte i handlingsplanen til trafikksikkerhetsplan.

Handlingsplan til trafikksikkerhetsplan skal reviderast årleg i samband med budsjettbehandling.

24.11.2020 Formannskapet

Behandling:

FS -084/20 Vedtak:  ,
Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt.
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085/20 Reglement for finans og gjeldsforvaltning for  Bokn kommune

Rådmannen sitt framle til vedtak:

Reglement for Bokn kommune si finans- og gjeldsforvaltning datert 2. november  2020  vedtas.

Reglementet erstattar tidlegare finansreglement vedtatt av kommunestyret  18.12.18  sak  063/18.

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:

FS  - 085/20  Vedtak:
Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt.

086/20 Helse og omsorgplan Bokn kommune  2020-2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Forslag til helse og omsorgplanen for Bokn kommune for perioden  2020—2024  vedtas med fylgjande"

overordna prioriterte satsingsområder:

1.  Fø re byggjing

2. Kompetanse og rekruttering

3. Strategisk bustadsplanlegging
4. Velferdsteknologi

Handlingsplan til helse- og omsorgsplan skal reviderast årleg i samband med budsjettbehandling.

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:

FS -086/20  Vedtak:
Rådmannen sitt forslag vart samrøysta vedtatt.

087/20  Retningslinjer for skoleturar som ikkje er lovpålagde

Kommunedirektørens/rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Det skal være gratis å gå på skule i Norge, og skoleturar som eri regi av skulen må være i tråd med
lovverket. Etter ei vurdering av retninglinjer for skuleturar som ikkje er lovpålagde slik dei er

framstilt på vedlegget til denne saka vil framtidige skuleturar oppfylle krava i lovverket dersom dei

vert organisert i tråd med desse retningslinjene.
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24.11.2020  Formannskapet

Behandling:
Sak 087/20 Skuletur, foreslått av Svein Ove Alvestad, Høyre

Nytt pkt 1.

Skulen er ansvarleg for å planlegge turen  i  samråd med elevar og føresette. Skulen er ansvarleg for at

turen blir ein del av opplæringa, og vert knytta til læreplan i faga.

FS  - 087/20  Vedtak:

Rådmannen sitt forslag til retningslinjer for skuletur med tillegg av forslaget frå H om nytt pkt. 1, vart

samrøysta vedtatt. Utale frå ungdomsrådet må bli tatt med til vurdering Kommunestyret.

088/20 Endring av vedtekter for det interkommunale samarbeidet mot akutt

forurensning- IUA

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Kommunestyret i Bokn vedtar forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region, slik

det går fram av vedlegg til saksutredninga

2. Kommunestyret delegerer mynde etter forurensningslova  §  43 til IUA Haugesund

region, jf. §2 i vedtektene.

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:

FS -  088/20  Vedtak:

Rådmannen sitt forslag til vedtak vart samrøysta vedtatt.

089/20 Endring av selskapsavtale Haugaland Brann  -  og redning IKS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret i Bokn vedtar revidert selskapsavtale for Haugaland Brann  —  og redning lKS

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:
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FS - 089l20 Vedtak:
Eit samrøysta Formannskap rår til at rådmannen sitt forslag vert vedtatt.

090/20 Søknad om midler - prosjekt Triton

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Formannskapet  i  Bokn løyver 50 000 til Bokn Røde Kors, prosjekt «Triton»

2. Beløpet tas frå reserverte løyvingar.

24.11.2020 Formannskapet

Behandflng:
Forslag fra Høyre, foreslått av Lene Ognøy Foss, Høyre
Innstiller til  100.000  til prosjekt Triton

FS - 090/20 Vedtak:
kr. 100.000  i  løyving til prosjekt Triton vart samrøysta vedtatt. Midlene vert dekka av reservert

løyving.

091/20 Orientering -nytt tiltak i bu/aktivitet

Rådmannen sitt framlegg til vedtak
Formannskapet tar saken til orientering

24.11.2020 Formannskapet

BehandHng:

FS -091/20  Vedtak:
Formannskapet tok saka til orientering.

092I20 Møteplan for politiske utval 2021
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Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møteplanen vert godkjent som framlagt. Møtelokale for alle politiske utvalsmøter blir satt til Bokn

Arena grunna smittevernomsyn våren 2021.

24.11.2020  Formannskapet

Behandling:
Forslag frå H, Svein Ove Alvestad; møtestart for formannskapet kl. 18.00.

FS - 092/20  Vedtak:
Rådmannen sitt forslag med endring av møtestart for formannskapet til kl. 1800 vart samrøysta

vedtatt.

093/20 Samlesak for referatsaker

24.11.2020 Formannskapet

Behandling:

FS  -  093/20  Vedtak:
Referatsaker blir tatt til orientering. Formannskapet ber om at administrasjonen legg fram søknaden

om støtte frå kyrkja som eiga sak. Ordføraren i samråd med rådmann får fullmakt til å vurdere

inkomne søknader om støtte og kva søknader som skal til vidare behandling. Søknader som ikkje

vert behandla skal få svar om dette.
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