
 
   

 
HOVEDUTSKRIFT  

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 
 
Den 18.11.2009  ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på 
rådhuset – orførerens kontor. 
 
Møtet var berammet med sakliste den 10.11.09 og formannskapets representanter var 
innkalt med sakliste samme dag.  Vararepresentantene ble tilstillet saklisten til 
orientering.  
Videre ble saklisten sendt etatsjefene og politiske partier i kommunestyret, pressen, 
oppslagsstedene m.fl. 
 
Rådmannens utredning/innstilling – unntatt sak 41/09 -  ble utsendt den 10.11.09 til de 
samme som fikk tilsendt saklisten. 
 
Den 10.11.09 ble også følgende dokumenter sendt de samme som saklisten og 
rådmannens utredning/rådmannens innstilling: 
 

• Avgiftsregulativ 2010 – teknisk etat 
• Måsøy menighetsråd – budsjett 2010 
• Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-2013 – Havøysund havnevesen Måsøy KF 
• Budsjett 2010/Økonomiplan  2010-2013 – Måsøy industrieiendom KF 
• Budsjett 2010/økonomiplan 2010-2013 Måsøy kommune 

 
Frammøtt var: 
      1. Ordfører John Aase (A/SV) 
      2. Repr.  Kjell Larsen (A/SV) 
      3. Repr. Irene Ramberg Eliassen (A/SV) 
      4. Vararepr. Gudleif Kristiansen (SP) 
      5. Repr. Anne Karin Olli (H/Frp.) 
           
 
Møtet ble satt kl.   12.00. 
 
Videre deltok rådmann Aina Borch og konsulent Eli Moe. 
 
 
Sak 41/09 ble utlevert på møte og behandlet i lukket møte. 
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41/09 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
ETTERGIVELSE RESTANSER   - legges ikke ved hovedutskrifta. 
 
 
  
42/09  
SØKNAD OM FRITAK FOR AVGIFTER/GEBYRER I FORBINDELSE MED BYGGING AV   
LYSLØYPE 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar å refundere innbetalte avgifter og gebyrer i forbindles med bygging av lysløype Dalbotn, 
á 15.523,-. Kostnaden dekkes inn fra teknisk etats inntektsområde, gebyrer. 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
 
       Enst. vedt. 
 
  
43/09  
VALG OVERFORMYNDERI  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Rådmannen innstiller ikke i valgsaker. 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
1. Som overformynder for perioden 2010/2013 (4 år) gjenvelges  Arne Mikkelsen, Havøysund. 
2. Som vararepresentanter til overformynderiet  for perioden 2010/2011 (2 år) gjenvelges: 
    Roy-Arne Andersen, Havøysund og Arnolf Jensen, Havøysund. 
3. Som forretningsfører gjenvelges Arne Mikkelsen. 
       Enst. vedt. 
 
 
  
44/09  
VEST FINNMARK KRISESENTER FOR KVINNER - REVIDERTE PLANER FOR NYBYGG  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet i Måsøy kommune har vurdert de reviderte planene om etablering av nybygg for Vest-Finnmark 
krisesenter, men kan på nåværende tidspunkt ikke gi sin tilslutning til tiltaket. 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
 
       Enst. vedt. 
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45/09  
TANNHELSEPLAN 2010 - UTTALELSE  
 
 
Ordførerens innstilling: 
Måsøy kommune vil påpeke at det å være uten tannlege er en belastning for kommunen i forhold til tannhelse 
blant befolkingen. Tannlege er et normalt tilbud til befolkningen. Har man ikke det, vil sannsynligvis 
befolkningens tannhelse stadig bli forverret. Det koster å ta seg fri i fra arbeid for å dra til tannlegen. Mange 
kvier seg for dette, og man går kanskje ikke til tannlegen før det oppstår akutte ting. Det synes som planen kan 
fokusere litt for negativt i forhold til å være tannlege på små plasser. Å få tannleger til små steder må 
prioriteres sterkt. 
 
For Måsøy kommunes del vil det å ikke ha permanent tannlege, medføre at vi må etablere en permisjonsordning 
for ansatte. Med en dags permisjon pr. ansatt pr år, kan utgiftene komme opp i flere hundre tusen. I tilegg 
kommer akutte ting som må ordnes opp i med en gang og følging av barn til tannregulering. 
 
Det vil også sannsynligvis på lengre sikt oppstå flere akuttilfeller blant befolkningen på grunn av at de generelt 
vil gå sjeldnere til tannlege uten tannlege på stedet. Måsøy kommune vil derfor på det sterkeste be om at 
rekrutteringsarbeide intensiveres slik at små kommuner også får fast tannlege. Et virkemiddel kunne være at 
kommunene selv kan være med i rekrutteringsarbeide for å få tannlege til sin kommune. 
 
I kommuner der det ikke er tannlege, vil klinikkene opprettholdes som ambuleringsklinikker. Da er det viktig at 
man åpner for befolkningen generelt får et tilbud så langt det er mulig, ikke som i dag at de fleste voksne må 
reise bort for å gå til tannlege. 
 
Det forebyggende arbeidet i forhold til tannhelsen som planen tar opp er meget viktig, men vi er bekymret for 
arbeidet i de kommunene som ikke har tannlege og tannhelsearbeidere. 
Ellers er det mange gode rekrutterings- og kompetansehevende tiltak i planen. 
 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Ordførerens innstilling vedtas. 
 
        Enst. vedt. 
 
 
  
Formannskapssakene f.o.m. 46/09 t.o.m.  53/09 er innstillingssaker  til kommunestyret og 
legges ikke ved hovedutskrifta. 
  
 
  
54/09  
SALG AV LIFT  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar å selge kommunens lift til Paulsen Entreprenør AS, Lakselv til avtalt pris på kr. 
200.000,-. Administrasjonen får fullmakt til å sluttføre salget. Salgssummen settes på bunden investeringsfond 
til nødvendig fremtidig maskinkjøp til teknisk etat. 
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Behandling: 
P.g.a. at Paulsen Entreprenør AS har trukket sitt tilbud la rådmannen frem følgende ny innstilling: 
 

Formannskapet vedtar å selge kommunens lift til høystbydende, event. at det inngås avtale med 
leverandør om innbytte til en lift som er tilpasset kommunens behov.  Administrasjonen får fullmakt til 
å gjennomføre dette.  

 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens nye innstilling vedtas. 
 
        Enst. vedt. 
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