
HOVEDUTSKRIFT
AV MØTEPROTOKOLL FRA MÅSØY FORMANNSKAP

Den27. april2}I5 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med saksliste, møteinnkalling og sakspapirer den 20.04.15
pr. e-post til formannskapets faste representanter og vararepresentanter.
Møtet ble samtidig kunngjort på kommunens hjemmeside, og sakspapirene ble
tilsendt media og øvrige.
2 av sakene var unntatt offentlighet og ble behandlet i lukket møte.
Sakspapirene for disse ble utlevert i møtet.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP

Navn
Gudleif Kristiansen
Thordørn Mathisen
Lena H Pedersen

Arvid Mathisen
Marte Stabell

Forfall l{øtt for

Fra administrasjonen:
Fung. rådmann Ann Jorunn Stock, og som sekretær i møtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen.

Til sakslisten - flere nve orienterin e/drøft in sssaker :

Møtet ble satt kl. 10.00

Møtet hevet kl.l2.l5



V 
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N'IØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested
Møtedato

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
27.04.2015 Tid: kl. 10.00

223

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
tlf.784 24011. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

4ll ts/t  14t1023
ANSETTELSE TEKNISK SJEF

t5/15 15/158
SØKNAD RENOVERING AV INGØY KIRKE

255 15/16 t5/230
INVITASJON TIL KOMMUNER Å BLI AKSJON,IER I
NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS

820 151t7 t5/225
KJØP AV PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTER

1sl18 tst226
PERSONAL . KULTUR/KULTURSKOLEN

Personal 1s/19 t4t742
PERSONALSAIITILRETTELEGGING (unnt.off. OfI. S 23)

1s120 1s/169
KULTURPRISEN 2015 (unnt. off. Ofl S 13)

Orienteringssaker:
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M,A,SØY KOMMUNE,9690 Havøysund, den 20. april2}ls

l,^r^'*^
ordfører



Orienterinsssaker 27.04.2015:

Þ Kommunereform
Þ Arctic View
Þ Salg av boliger
Þ Bilbruk
Þ Traktor
Þ Bilvrak / avskiltede biler
Þ Båtvrak
Þ Parkering på fortau
Þ Asfalt i Mathislia
Þ Flyktningemottak (utredes til kst møte i juni)
Þ Grønne konsesjoner
Þ Måsøy Industrieiendom KF - økonomisk status:

I forbindelse med Industrieiendommens likviditetsvansker
orienterte ordfører om at kommunen har giu MIKF likviditetslån
slik at de far betalt sine forpliktelser, og at Måsøy kommune
beregner SYorente p.a. for disse lånene.



t4/15
ANSETTELSE TEKNISK SJEF

Rådmannens innstillins:
Lasse Danielsen er tilsatt i stillingen som teknisk sjef med tilsetting og tiltredelse 3. august 2015.

Behandling:

Repr. Arvid Mathisen (AP) fremmet fblgende forslag:
Saken tas til orientering.
I ettertid ber formannskapet om at alle tilsettinger skjer etter gjeldende regelverk.

Votering:
Rådmannens innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen.
Rådmannens innstilling - falt
Forslag fremmet av repr. Arvid Mathisen - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Saken tas til orientering.
I ettertid ber formannskapet om at alle tilsettinger skjer etter gjeldende regelverk.

Enst. vedtatt

t5lt5
SØKNAD RENOVERING AV INGØY KIRKE

Rådmannens innstillins:
Rådmannen synes Ingøy Grendelag sitt initiativ er svært positivt, og vet hvor viktig kirken er for et
lokalsamfunn Både som kulturinstitusjon og for kirkelige handlinger.
Det er likevel svært viktig at Måsøy Sogn har hovedansvaret for Ingøy kirke, som de er juridisk eier av
Dette også på grunn av Måsøy Sogns forsikringsavtaler vedrørende Ingøy Kirke.
Det er i tillegg Måsøy Sogn og biskopen i Finnmark som forvalter bruken av kirken og hva som er
anledning å benytte kirken til.

For at Måsøy Kommune skal kunne innvilge midler til renovering, må det foreligge en plan for
vedlikehold fra Måsøy Sogn.

Rådmannen innstiller derfor at det tas initiativ fralngøy Grendelag og Måsøy sogn om å komme frem
til en avtale for vedlikehold av kirken som forvaltes via Måsøy Sogn.

Behandling:
Tilbakemelding fra formannskapet til rådmann om å tenke på ordlyden når man stiler forslag til vedtak.
Ordet rådmann byttes ut med formannskapet.

2



Formannskapets vedtak:
Formannskapet synes Ingøy Grendelag sitt initiativ er svært positivt, og vet hvor viktig kirken er for et
lokalsamfunn Både som kulturinstitusjon og for kirkelige handlinger.
Det er likevel svært viktig at Masøy Sogn har hovedansvaret for Ingøy kirke, som de er juridisk eier av
Dette også på grunn av Måsøy Sogns forsikringsavtaler vedrørende Ingøy Kirke.
Det er i tillegg Måsøy Sogn og biskopen i Finnmark som forvalter bruken av kirken og hva som er
anledning å benytte kirken til.

For at Måsøy Kommune skal kunne innvilge midler til renovering, må det foreligge en plan for
vedlikehold fra Måsøy Sogn.

Formannskapet innstiller derfor at det tas initiativ fralngøy Grendelag og Måsøy sogn om å komme
frem til en avtale for vedlikehold av kirken som forvaltes via Måsøy Sogn.

Enst. vedtatt

16115

INVITASJON TIL KOMMUNER Å BLI AKSJON,'f,R I NORTHCAPE TURNAROUNDPORT AS

Ordførerens innstilling:
Måsøy kommune er positiv til snuhavnprosjektet i Porsanger og ser at dette på sikt kan føre til økt
turisme med påfølgende ringvirkninger også i vår kommune, og går inn for at kommunen tegner aksjer
for kr. 100.000,-. Beløpet belastes disposisjonsfond.

Behandling:

Ordfører Gudleif Kristiansen fremmer følgende tilleggsforsalg på vegne av formannskapet:
Beløpet utbetales når fullfinansiering av prosjektet foreligger.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommune er positiv til snuhavnprosjektet i Porsanger og ser at dette på sikt kan føreTil økt
turisme med påfølgende ringvirkninger også i vår kommune, og går inn for at kommunen tegner aksjer
for kr. 100.000,-. Beløpet belastes disposisjonsfond.
Beløpet utbetales når fullfinansiering av prosjektet foreligger.

Enst. vedtatt

J



t7 /ts
KJØP AV PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTER

Rådmannens innstilline:
Formannskapet anbefaler at det inngåes avtale med PPD Midt-Finnamrk IKS om kjøp av pedagogisk-
psykolgisk tjeneste i perioden 01.4.15 - 31.03.16.

Behandling:

Ordfører Gudleif Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av formannskapet:
Administrasjonen bes se på muligheten for utlysning av fast stilling innen PPD lokalt.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet anbefaler at det inngåes avtale med PPD Midt-Finnamrk IKS om kjøp av pedagogisk-
psykolgisktjeneste i perioden 01.4.15 - 31.03.16.
Administrasjonen bes se på muligheten for utlysning av fast stilling innen PPD lokalt.

Enst. vedtatt

l8/r5
PERSONAL - KULTUR/KULTURSKOLEN

Rådma n nens innstillins :

Formannskapet gir sin tilslutning til at stilling som kulturskoleleder slås sammen med stilling som
kulturkonsulent.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Formannskapet gir sin tilslutning til at stilling som kulturskoleleder slås sammen med stilling som
kulturkonsulent.

Enst. vedtatt
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t9/15
PERSONALSAIITILRETTELEGGING (Unnt. Off. Ofl. $23)

R.ådmannens innstilling:
Saken er unntatt offentlighet, jfr. Ofl. $ 23

Behandling:
Formannskapet vedtar å utsette saken.

Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.

Enst. vedtatt

20/15
KULTURPRISEN 2015 (unnt. off. OfI. $ 13)

Innstillins:
Saken legges frem i lukket møte.

Behandling:
Formannskapet tildelte kulturprisen for 2015 imøte27.04.15, men denne blir ikke offentlig før etter
utdeling som er tradisjonelt pí 17. mai.

Formannskapets vedtak:
Formannskapettildeltekulturprisenfor2015 imøte2T.04.l5,mendenneblirikkeoffentligføretter
utdeling som er tradisjoneltpã 17. mal

Enst. vedtatt
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