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HOVEDUTSKRIFT  

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 

 

 

Den 05.10.2010 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på på 

rådhuset – ordførerens kontor. 

 

Møtet var berammet med sakliste den 29.09.10 og formannskapets representanter var 

innkalt med sakliste samme dag. Vararepresentantene ble tilstillet saklisten til 

orientering. Saklisten ble utsendt som e-post. 

 

Rådmannens utredning/innstilling ble utsendt samme dag som e-post til de samme som 

fikk tilsendt saklisten. Følgende saker ble ikke sendt i denne ekspedisjon: Sak 54/10, 

56/10 og 57/10. 

 

Sak 56/10 og 57/10 ble  utsendt som e-post 30.09.10 til formannskapets repr./vararepr. 

 

Frammøtt var: 

1. Ordfører John Aase (A/SV 

2. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 

3. Vararepr. Roy Arne Andersen (A/SV) 

4. Vararepr. Knut Arnestad (H/Frp) 

 

Møtet ble satt kl. 10.00. 

 

Videre deltok rådmann Aina Borch og konsulent Eli Moe.
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49/10  

SØNDRE VALFJORD - VEI 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet vedtar å innvilge et tilskudd på kr. 200.000,- til utbedring av veien til Søndre 

Valfjord på Rolvsøy. Dette forutsetter at utbedring av veien til Nordhamna gjøres på dugnad 

av brukerne av veien, og uten økonomisk medvirkning fra kommunen.  

 

Gjeldende veistrekninger er uten fastboende, og tilskuddet innvilges ut fra at det riktig å 

bruke begrepet ”hytteveier” her, jfr. kommunestyrets vedtak om årlig tilskudd til hytteveier. 

Kommunestyret vedtok i samme sak at utløsning av veitilskudd til hyttefelt krever 

egenkapital. Gjennom at brukerne tar utbedring av veien til Nordhamna på dugnad, som 

foreslått i brev fra Rolvsøy Velforening, vil prosjektene samlet kunne møte egenkapitalkravet.  

 

Behandling: 

 

 

Formannskapets vedtak: 

Rådmannens innstilling vedtas. 

       Enst. Vedt. 

 

 
  

50/10  

LEIEAVTALE - MÅSØY KOMMUNE OG SNEFJORD KONGEKRABBE AS  

 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet viser til leieavtale av 09.09.2010 mellom Måsøy kommune og Snefjord 

Kongekrabbe AS vedr. leie av kommunal industriareal og kai i Snefjord. Formannskapet 

godkjenner avtalen slik den foreligger.  

 

Behandling: 

 

 

Formannskapets vedtak: 

Rådmannens innstilling vedtas.  

       Enst. Vedt. 

 

 

 

Sakene f.o.m. 51/10 t.o.m.57/10  er innstillinger til kommunestyret og vedlegges ikke 

hovedutskrifta. 
  


