
 
   

 

HOVEDUTSKRIFT 
AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 

 
 
 
Den 25.02.2010 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på på 
rådhuset – ordførerens kontor. 
 
Møtet var berammet med sakliste den 16.02.10 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, 
oppslalgssteder m.fl.  
 
Rådmannens utredning/innstilling – unntatt sakene på tilleggssaklisten – ble utsendt 
den 16.02.10 til de samme som fikk tilsendt saklisten. 
 
Frammøtt var: 

1. Ordfører John Aase (A/SV 
2. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 
3. Repr. Irene R. Eliassen (A/SV) 
4. Vaarepr. Gudleif Kristiansen (SP) 
5. Vararepr. Knut Arnestad (H/Frp.) 

 
Møtet ble satt kl. 10.00. 
 
Videre deltok rådmann Aina Borch og konsulent Eli Moe. 
 
Tilleggsakliste og rådmannens utredninger til tilleggsakene ble utlevert på møtet. 
 
 

1 



 
   

 
 
3/10  
JORDMORTJENESTEN  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannsskapet vedtar å si opp samarbeidsavtalen med Helse Finnmark om kjøp av jordmortjeneste. For å 
ivareta kommunens forpliktelser i hht. Lov om Kommunehelsetjenesten inngås det avtale med 
privatpraktiserende jordmor. Det forutsettes at ny driftsavtale sikrer en trygg og kvalitetsmessig god tjeneste for 
de gravide, at avtalen er tydelig hva økonomi og ansvarsfordeling angår og at ny ordning ikke medfører større 
kostnader enn dagens.  
 
Behandling: 
 
Ordfører John Aase fremmet følgende forslag til vedtak: 
 

Formannskapet vil foreløpig beholde dagens ordning med hensyn til jordmortjenesten i Måsøy, og 
følger anbefalingen fra kommuneoverlegen med å avvente endringer i tjenesten inntil vi vet hvilke 
endringer de nasjonale hensemyndigheter vil gjøre. 

 
 
Formannskapets vedtak: 
Forslaget fremmet av ordfører vedtas. 
       Enst. vedt.  
 
 
  
4/10  
KOLLEKTIVT TRANSPORTTILBUD I MÅSØY KOMMUNE  
 
 
Ordførerens innstilling: 
 
Formannskapet  i Måsøy godtar ikke en forverring av kollektivtilbudet verken når det gjelder buss eller båt. 
Øyene i Måsøy er helt avhengig av best mulige båtruter for at disse småsamfunnene skal fungere godt. Å 
redusere på buss og båttilbudet er å gi måsøysamfunnet et ”dolkestøt” i forhold til befolkningsutvikling som 
Måsøy kommune sliter med fra før. Et dårlig kollektivtilbud  er en av de ting som gjør at folk kan miste 
”bolysten” i slike kommuner som Måsøy. Dessuten er næringslivet på øyene avhengig av jevnlige båtanløp. 
Måsøy formannskap krever at minimumstilbudet som fungerer i dag opprettholdes. Skal fylkeskommunen spare 
innen samferdsel så er det uhyre viktig at en ikke tar samferdselstilbud fra dem som i dag har lite fra før og er så 
til de grader avhengig av tilbudet de har. 
 
Behandling: 
 
Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende forslag på tillegg  til ordførerens innstilling: 
 

• Nytt 1. avsnitt: 
Formannskapet viser til at det de siste årene er kommet til – og er under etablering – større 
bedrifter i distriktet som har stort behov for transport både av varer og personell. 
 

• Siste avsnitt blir som følger: 
Formannskapet visr videre til tidligere vedtak i kommunestyret – sak 40/09 – hvor en ga uttrykk 
for et sterkt ønske om et bedre busstilbud i kommunen. 
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Formannskapets vedtak: 
Formannskapet viser til at det de siste årene er kommet til – og er under etablering – større bedrifter i distriktet 
som har stort behov for transport både av varer og personell. 
 
Formannskapet  i Måsøy godtar ikke en forverring av kollektivtilbudet verken når det gjelder buss eller båt. 
Øyene i Måsøy er helt avhengig av best mulige båtruter for at disse småsamfunnene skal fungere godt. Å 
redusere på buss og båttilbudet er å gi måsøysamfunnet et ”dolkestøt” i forhold til befolkningsutvikling som 
Måsøy kommune sliter med fra før. Et dårlig kollektivtilbud  er en av de ting som gjør at folk kan miste 
”bolysten” i slike kommuner som Måsøy. Dessuten er næringslivet på øyene avhengig av jevnlige båtanløp. 
Måsøy formannskap krever at minimumstilbudet som fungerer i dag opprettholdes. Skal fylkeskommunen spare 
innen samferdsel så er det uhyre viktig at en ikke tar samferdselstilbud fra dem som i dag har lite fra før og er så 
til de grader avhengig av tilbudet de har. 
 
Formannskapet visr videre til tidligere vedtak i kommunestyret – sak 40/09 – hvor en ga uttrykk for et sterkt 
ønske om et bedre busstilbud i kommunen. 
       Enst. vedt. 
 
  
5/10  
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet viser til søknad av 01.01.2010 fra Wiggo J. Kuivalainen og Lise C. Thomassen, Havøysund,  
om serveringsbevilling for  serveringsstedet Videokroa AS.  I  h.h.t. serveringsloven av 13.06.1997  m/senere 
endringer innvilges søknaden.  
 
Som styrer godkjennes Wiggo J. Kuivalainen.   
 
Åpningstid for serveringsstedet blir fra kl. 06.00 til kl. 01.00 – jfr. forskrift for serveringssteder i Måsøy 
kommune vedtatt av kommunestyret 12.12.2008. 
 
 
Behandling: 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
       Enst. vedt. 
 
 
  
6/10  
SØKNAD  SKJENKEBEVILLING   
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet viser til søknad av 01.01.2010 fra Wiggo J. Kuivalainen og Lise C. Thomassen, Havøysund,  
om skjenkebevilling alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2.  
 
Med hjemmel i alkoholloven av 2.06.89 med senere endringer innvilges søknaden  som følger: 

Bevillingsinnehaver (§ 1-4b): Wiggo J. Kuivalainen og Lise C. Thomassen,  
Havøysund 
Lokaliteter (§ 4-2): Kafelokalene i  Video kroa AS, Havøysund,  inkl.oppbygd uteområde.  
Bevillingen er som følger: Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 

 Som styrer godkjennes (§ 1-7c): Wiggo J. Kuivalainen 
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 Som stedfortreder godkjennes (§ 1-7c): ……… 
 Bevillingen gjelder for tidsrommet (§ 1-6): 01.01.2010 – 30.06.2012 

Skjenketiden (alkohollovens § 4-4): 
• Normaltid : kl. 08.00 – 01.00 

 
Det gis ikke fritak fra kravet om å ha stedfortreder for styrer. Rådmannen gis myndighet til å godkjenne 
stedfortreder. 
 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
       Enst. vedt. 
 
 
  
7/10  
STRATEGISK PLATTFORM 2010  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet godkjenner ”Strategisk Plattform 2010 Vest-Finnmark Regionråd”, vedtatt av 
regiontinget 3.12.09.  

2. Formannskapet anbefaler at næringsfondsstyret bevilger kr. 100.000,- til gjennomføring av tiltakene.  
3. Eventuelt tilsagn av næringsfondsstyret forutsetter at alle kommunene i Vest-Finnmark Regionråd 

bevilger tilsvarende beløp.  
4. Eventuell ekstern finansiering går til reduksjon i kommunens tilsagn. 

 
Behandling: 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling med følgende tillegg vedtas: 
 
 For ettertiden bevilges pengene til strategisk plan over kommunebudsjettet. 
 
 Tilskuddene foreslås beregnet etter innbyggertall i kommunene. 
 
       Enst. vedt. 
 
  
8/10  
UTARBEIDELSE AV KLIMA OG ENERGIPLAN  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Måsøy Formannskap viser til prosjektbeskrivelse og tilbud fra ECgroup AS av 9. februar 2010 og beslutter å 
delta i samarbeidsprosjektet på utarbeidelse av Klima – og energiplan for de 4 samarbeidskommunene Måsøy, 
Kvalsund, Loppa og Hasvik. Kommunens egenandel utover eget arbeid, kan beløpe seg på inntil kr. 25 000,-, 
som dekkes over avsatte midler til planarbeid. Måsøy kommune inngår en egen kontrakt med ECgroup AS på 
prosjektarbeidet i hht. tilbud av 9. februar 2010, honorar kr. 92 000,- og reisekostnader kr. 7 000,-. 
 
Behandling: 
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Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
       Enst. vedt. 
 
  
Følgende saker legges ikke ved hovedutskrifta: 
 
Sakene f.o.m. 9/10 t.o.m. 16/10 er innstillingssaker til kommunestyret. 
Sak 17/10 er unndratt offentligheten. 
 
 
 
 
  
18/10  
SALG BOLIG I SNEFJORD  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar å selge kommunens bolig (Snefjord gamle lærerbolig) – som er oppført på kommunens 
eiendom gnr. 7 bnr. 32 – til Margrete Aslaksen, Snefjord. Boligen selges med nødvendig tomt (ca. 1 mål). 
 
Kjøpesummen settes til kr. 125.000,- . 
 
Kjøper gis rett til bruk av vei som går over kommunens eiendom gnr. 7 bnr. 32, og som tinglyses. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets vedtak 18.03.09 – sak 8/09. 
 
Behandling: 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
        Enst. vedt. 
 
 
 
Sak 19/10 er innstillingssak til kommunestyret og legges  ikke ved hovedutskrifta. 
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