
Den 17. november 2015 ble det avholdtmøte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 10.11.15.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter. Videre var det sendt til media ogøvrige, samt atmøtetvar
kunngjort på kommunens hjemmeside samme dag.

Til sÈede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP

Navn
Gudleif Kristiansen
Tor-Bjarne Stabell
Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen

ForfaLl- I'føtt for

Fra administrasjonen:
Rådmann Inga Sørensen, økonomisjef Ingrid Majala deltok under
økonomisakene. Sekretær imøtet var Lill-Iren Sjursen.

Møtet var satt kl. 17.00

Navneopprop ble foretatt.

Møteinnkalling - godkj ent
Sakliste - godkjent

Møtet hevet kl. 19.10
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39/15
BUDSJETTREGULERING 1/2015

Rådmannens innstilling:

ør effet:

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utføre detaljerte budsjettendringer innenfor vedtatte områder og

rammer.

Kommunestyret vedtar nye bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet:
- Premieavvik: kr 300 000,-

Polarhallen: kr l5 000,-

Behandling

Repr. Tor-Bjarne Stabell (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet vedtar rådmannens innstilling med følgende tillegg:
Kommunestyret vedtar endringer i:

- Bruk av ubundne investerings fond fra 4.700.000 til L970.500
- Avsetning til ubundne investeringsfond fra 4.500.000 til 1.107.060

Votering:
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fremmet av repr. Tor-Bjarne Stabell - Enst. vedtatt

F ormannskapets vedtak:

SENTRALADM IN ISTRASJON EN 15 323 150 4L6 40ol ls 739 s50

KUTTUR OG OPPVEKST 29 t75 074 s sool 29 L80874
HEISE OG OMSORG 45 105 5L6 s07 3001 4s9L28L6
TEKNSIK DRIFT OG UTBYGGING s 232 430 -!2s62:,ol 3976200
RAMMETITSKUDD OG SKATT -102 86L 680 3240001 -t02537 680

RENTER OG AVDRAG 8 025 510 -297 27ol 7 728240
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Utgifter 21314 668 -72091528 I 223 L40
lnntekter -2L3L4 668 t2091528 -9 223 L40

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å utføre detaljerte budsjettendringer innenfor vedtafte områder og
ranìmer

Kommunestyret vedtar nye bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet:
- Premieawik: kr 300 000,-

Polarhallen: kr 15 000,-

Kommunestyret vedtar endringer i:
- Bruk av ubundne investerings fond fra 4.700.000 til 1.970.500
- Avsetning til ubundne investeringsfond fra 4.500.000 til 1.107.060

Enst. vedtatt

40lts
TERTIALRAPPORT 2I2OI5

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar tertialrapport2. tertial 2015 til orientering.

Behandling:

Formannskanets vedtak:
Måsøy kommunestyre tar tertialrapport 2. tertial 20 15 til orientering.

Enst. vedtatt

4Ut5
FINANSREGLEMENT 2OI5.2OI9

Rådmannens innstillinq:
Måsøy kommunestyre vedtar finansreglementet som det foreligger

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar finansreglementet som det foreligger

3

Enst. vedtatt



42/15
BETALINGSSATSER I HAVØYSUND SFO

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret anbefaler den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO ved Havøysund skole. Ny sats blir kr
1 I 50,- for l/l plass med virkning fra skoleåret 2015/2016. Fra20l6 indeksreguleres satsen årlig innen 0l .09 slik
vedtektene beskriver.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret anbefaler den foreslåtte økningen i foreldrebetaling i SFO ved Havøysund skole. Ny sats blir kr
1150,- for l/l plass med virkning fra skoleåret 201512016.Fra20l6 indeksreguleres satsen årlig innen 01.09 slik
vedtektene beskriver.

Enst. vedtatt

43/ts
FORPROSJEKT KOMIBÅTKAIER

Ordførerens innstillins:
Formannskapet ber Fylkeskommunen ta inn i prosjektet alternativelalternativene for nytt fergeleie på

Ingøy havn, samtidig som en oppfordrer Kystverket til snarest äta ei ny vurdering av utbedring av

farleden på sør og vestsiden av Gåsøya.

Formannskapet ser på utbyggingen i Vikran som et uforholdsmessig kostnadskrevende alternativ som

vanskelig lar seg realisere i nær fremtid sett ut fra kommunens økonomiske situasjon.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Ordførerens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

44/15
DELEGASJONSREGLEMENT

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar vedlagte delegasjonsreglement.
All oppdatering og endring av delegasjonsreglemtet skal endelig vedtas av kommunestyret.
Administrasjonen skal påse at kommunens delegasjonsreglement holdes oppdatert, og skal minimum ha en

totalgiennomgang for hvert nye kommunestyre.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

4

Enst. vedtatt



4s/15
REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar vedlagte <reglement for kommunestyre og formannskap> og dermed erstattes reglement

vedtatt i kommunestyret 21.06.2012
Prinsippene i reglementet gjøres også gieldende for komiteer, utvalg og nemder.

Behandling:

Repr. Georg Mathisen (AP)fremmet følgende tilleggsforslag:

$ 4 InnkallingtilmøIe i kommunestyret - nytt pkt.:
Ungdomsrådet innkalles med 3 representanter, som har tale og forslagsrett.

Repr. To r-Bj a rne Stabell (H)fremmet følgende endringsforslag :

Rådmannens forslag vedtas med følgende endring:
I $ 24 Interpellasjoner og $ 25 Grunngitt spørsmåI, endres fra 3 dager til 7 dager

Votering:
Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet av repr. Tor-Bjarne Stabell - Enst. vedtatt
Tilleggsforslag fremmet av repr. Georg Mathisen - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte <reglement for kommunestyre og formannskap> og dermed erstaffes reglement

vedtatt i kommunestyret 21.06.2012
Prinsippene i reglementet gjøres også gjeldende for komiteer, utvalg og nemder.

$ 4 Innkalling til møte i kommunestyret - nytt pkt.:
Ungdomsrådet innkalles med 3 representanter, som har tale og forslagsrett.

I $ 24 Interpellasjoner og $ 25 Grunngitt spørsmåI, endres fra 3 dager til 7 dager.

Enst. vedtatt

46/15
ETISKE RETNINGSLINJER

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar vedlagte etiske retningslinjer for Måsøy Kommune

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

5

Enst. vedtatt



47115

GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE

Rådmannens innstilling:
Formannskapet vedtar foreslåtte endringer i godtgjørelsen for folkevalgte i Måsøy kommune:

- Ordfører knyttes opp mot stortingsrepresentantenes lønn som i dag er på 885.491 k/år
- Varaordfører 50.000 kr/år
- Leder teknisk komite 36.000 kr/år
- Leder oppvekstkomite 36.000 kr/år
- Leder omsorgskomite 36.000 kr/år
- Leder for havnestyret 50.000 kr/år
- Styreleder Måsøy Industrieiendom 50.000 kr/år
- Styreleder Måsøy i vekst 50.000 kr/år
- Øvrige ledere for nemder og komiter godtgjøres med kr 1000 pr møte,

i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste og ordinær møtegodtgiørelse.
- Møtegodtgjørelsen settes til kr 450,-

Møtegodtgiørelse ytes kun til de som er innkalt på møtet, og ikke til vararepresentanter dersom de møter i tillegg
til den faste representanten. Dette gjelder alle komiteer, utvalg og styrer.
Møtegodtgjørelse ytes også dersom det er besluttet å avholde telefonmøte eller møte via lyd/bilde. Dog skal rene
telefonmøter begrenses til et minimum av hensyn til forsvarlig saksbehandling.

Behandling:

Repr. Tor-Bjarne Stabell (H) fremmet følgende forslag:

l. Ordfører godtgjørelse utgjør 80 o/o av stortingsrepresntantenes lønn.
Fra Til

2. Komiteledere kr. 9.660,- kr.19.320,-
Varaordfører kr. 9.660,- kr.19.320,-
Leder KF Havna kr. 9.660,- kr.19.320,-

KF Industrieiendom kr. 9.660,- kr.19.320,-

I det videre vedtas rådmannens innstilling.
Dette gielder fra 0 I .0 I .20 16

Votering:
Rådmannens innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Tor-Bjarne Stabell.
Rådmannens innstilling - falt
Forslag fremmet av repr. Tor-Bjarne Stabell - Vedtatt mot 2 stemmer

6



Formannskanets vedtak:
Formannskapet vedtar foreslåtte endringer i godtgjørelsen for folkevalgte i Måsøy kommune

- Ordfører godtgjørelse utgjør 80 Yo av $ofüngsrepresentantens lønn.

Komiteledere
Varaordfører
Leder KF Havna

KF Industrieiendom

Fra
kÌ. 9.660,-
l<¡. 9.660,-
kr. 9.660,-
kr. 9.660,-

Til
l<r. 19.320,-
l{r.19.320,-
kr.19.320,-
kr.19.320,-

- Styreleder Måsøy i vekst 50.000 kr/år

- Øvrige ledere for nemder og komiter godtgiøres med kr 1000 pr møte,
i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste og ordinær møtegodtgjørelse.

- Møtegodtgjørelsen settes til kr 450,-

Møtegodtgjørelse ytes kun til de som er innkalt pâmøtet, og ikke til vararepresentanter dersom de møter i tillegg
til den faste representanten. Dette gielder alle komiteer, utvalg og styrer.
Møtegodtgjørelse ytes også dersom det er besluttet å avholde telefonmøte eller møte via lyd/bilde. Dog skal rene
telefonmøter begrenses til et minimum av hensyn til forsvarlig saksbehandling.

Gjelder fra 01.0 1.2016.

Vedtatt mot 2 stemmer

48lts
OVERORDNET PLAN FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar vedlagte IA-dokument for Måsøy kommune 2014-2018

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt
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