Saksprotokoll i Formannskapet - 22.03.2018
Meannudeapmi/Behandling:
Forslag til vedtak. Forslagsstillere: AP / SP / JL alle unntatt pkt. 3.
1. Kommunestyret vedtar budsjettramme på 363 000 for interimsstyre. Etablering av
besøkssenter til Karasjok anses som et investeringsprosjekt og kapitalbehovet på kr. 313 000
finansieres ved låneopptak. I budsjettforslag for 2018 er det satt av 50 000 til prosjektet. Det
totale kapitalbehovet er kr. 363 000. Karasjok kommune har søkt om eksterne midler, og dersom
kommunen får tilsagn, vil det legges fram forslag til budsjettregulering.
Avstemning: Enstemmig vedtatt
2. Interimsstyret jobber med detaljbudsjett og forslag til mandat som blant annet inneholder
styrehonorar, reise/opphold, utredninger mv. Budsjettforslaget legges frem for formannskapet
for endelig godkjenning.
Avstemning: Enstemmig vedtatt
3. Kommunestyret vedtar at sekretær for prosjektet i 50% stilling skal være Ann Hilde Turi da
dette er et næringsutviklingsprosjekt.
Avstemning: vedtatt 3 med og 2 mot.
Kommunestyret velger følgende personer til interimsstyret for etablering av besøkssenter til
Karasjok.
Medlemmer:
Varamedlemmer
Jan Helge Soleng
Nils Johan J. Gaup
Katarina Påve Gaup
Silje Halonen
Terje Tretnes
Amund Peder Teigmo
Lars Persen Gaup
Piera Jouni Somby
Avstemning: Enstemmig vedtatt
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