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HOVEDUTSKRIFT 

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 

 

 

Den 31.08.2011 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på på 

rådhuset – ordførerens kontor. 

 

Møtet var berammet med sakliste den 25.08.2011 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 ble utsendt samme dag til de samme som fikk 

tilsendt saklisten, unntatt oppslagsstedene.  

 

 

 

Frammøtt var: 

1. Ordfører John Aase (A/SV) 

2. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 

3. Repr. Irene R. Eliassen (A/SV) 

4. Repr. Gudleif Kristiansen (SP) 

5. Repr. Anne Karin Olli (H/Frp) 

 

Møtet ble satt kl.  10.00. 

 

Videre deltok rådmann Edmund Mikkelsen jr. og konsulent Eli Moe.  
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Følgende saker er innstillingssaker til kommunestyret og legges ikke ved hovedutskrifta: 

  

36/11 - UTVIDELSE NEDBETALINGSTID PÅ INNLÅN - NY BEHANDLING  

37/11 - PROSJEKT IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN I MÅSØY KOMMUNE  

 

 

 

  

38/11  

BÅTRUTER I VEST-FINNMARK - UTTALELSE  

 

 

Ordførerens innstilling: 

Nåværende ruter opprettholdes med følgende justeringer: 

Signalanløp til Revsneshamn/Kvalsund vil forlenge ruta Måsøy – Hammerfest betydelig og er 

ikke ønsket fra Måsøy kommunes side. 

Det legges til liggetid på hvert anløpssted slik at rutetiden har større mulighet for å bli 

overholdt. 

I tiden hvor Ryggefjord anløpes endres avgangstid fra Havøysund til Gunnarnes/Ingøy fredag 

kveld slik at passasjerene har en forutsigbar avreisetid og slipper å stå og vente i uvisshet om 

når båten kommer. 

På sommeren(1 juli- 15 aug.) settes det inn rutetilbud på onsdager til Hammerfest slik 

fredagsruten er i dag, uten andre anløp etter/før Gunnarnes. 

På sommersesongen settes det inn et fartøy med større lastekapasitet slik at det vil være plass 

til minimum 8 biler. 

I vintersesongen må båtruter tilpasses slik at disse korresponderer med kolonnetidene. Dette 

for at reisende skal kunne nyttiggjøre seg av buss som igjen korresponderer med andre 

bussruter og flyavganger. 

 

Behandling: 

 

Repr. Anne Karin Olli (H/Frp) fremmet  forslag på følgende tillegg til ordførerens 

innstilling: 

Hammerfest har de senere år hatt stor industriell vekst, med nye olje- og gassfunn vil 

det komme mange spennende arbeidsplasser i framtiden. Skal Måsøy kommune være 

med på veksten og få ringvirkninger fra olje- og gassnæringen så må daglig 

kommunikasjon til og fra Hammerfest på plass. 

 

Måsøy kommune ber om at Finnmark fylkeskommune utreder pendlerrute mellom 

Måsøy kommune og Hammerfest med tanke på å se på de to kommunene som felles 

bo-, utdannings- og arbeidsmarkedsregion. 

 

Formannskapets vedtak: 

Ordførerens innstilling vedtas – Enst. vedt. 

Tillegg til ordførerens innstilling fremmet av repr. Anne Karin Olli (H/Frp) – Enst-. vedt. 

 

       Enst. vedt. 
  


