
 
   

 
HOVEDUTSKRIFT  

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 
 
Den 03.06.2010 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på på 
rådhuset – ordførerens kontor. 
 
Møtet var berammet med sakliste den 20.05.10 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 ble utsendt samme dag til de samme som fikk 
tilsendt saklisten. 
Følgende dokumenter ble vedlagt i  samme ekspedisjon: 
 
1. Dokumenter vedr. saker dette møtet: 

• Årsregnskap 2009 – Måsøy kommune - m/ revisjonsberetning og 
kontrollutvalgets uttalelse. 

• Årsregnskap 2009 – Havøysund Havnevesen Måsøy KF – m/ revisjonsberetning 
og kontrollutvalgets uttalelse. 

• Årsregnskap 2009 – Måsøy Industrieiendom KF – m/ revisjonsberetning og 
kontrollutvalgets uttalelse. 

• Årsmelding 2009 – Måsøy kommune 
• Årsmelding 2009 – Havøysund Havnevesen Måsøy KF 
• Årsmelding 2009 – Måsøy Industrieiendom KF 
• Årsmelding 2009 – Kontrollutvalget i Måsøy kommune 

 
2. Orienteringssaker: 

• Møtebok for generalforsamlingen i Finnmark Miljøtjeneste AS 
• Protokoll fra generalforsamling i Måsøy Reiseliv AS 
• Møteprotokoll IKAF`s ekstraordinære representantskapsmøte  

 
Frammøtt var: 

1. Ordfører John Aase (A/SV 
2. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 
3. Repr. Irene R. Eliassen (A/SV) 
4. Repr. Elisabeth D. Guldbrandsen (SP) 
5. Repr. Anne Karin Olli (H/Frp) 

 
Møtet ble satt kl. 10.00. 
 
Videre deltok rådmann Aina Borch og leder for servicetorget Isabelle Pedersen.. 
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Sakene f.o.m. 29/10 t.o.m. 46/10 er innstillinger  til kommunestyret og 
legges ikke ved hovedutskrifta. 
 
 
  
47/10  
SØKNAD OM TILSKUDD "UNGDOMSFISKE"  
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet i Måsøy vedtar å bevilge inntil kr 100.000 til prosjekt ”Ungdomsfiske” i regi av Havøysund 
Fiskarlag. Beløpet dekkes inn over dispensasjonsfond. 
 
Administrasjonen sørger for utlysing og fordeling av sommerjobb for ungdom. Det gjøres avtaler med den 
enkelte fartøyeier som er ansvarlig for sikkerhet og gjennomføring av selve fisket. 
 
Behandling: 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
 
         Enst. vedtatt 
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