
Den 8. desember 2015 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtefvar berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 01.12.15.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter. Videre var det sendt til media og øvrige, samt atmøtetvar
kunngjort på kommunens hjemmeside samme dag.

Ti]. stede:

Funksjon
Ordfbrer
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
H

Navn
Gudleif Kristiansen
Tor-Bjame Stabell
Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen
Knut Asbjørn Amestad

Forfa].]. t'tøtt for
FO

Gudleif Kristiansen

Fra administrasjonen:
Fungerende rådmann Ann Jorunn Stock, økonomisjef Ingrid Majala og som sekretær imøtet
kontorfaglært Lill-Iren Sjursen

Møtet satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Godkjent.
Til sakliste: Repr. Georg Mathisen (AP) erklærer seg innhabil i sak 56115.

Repr. Georg Mathisen (AP) ber om at valg av havnestyret settes opp på sakslista igjen, til
kommunestyremøtet 17. desember. Gjelder valg av Havøysund Fiskarlag sin vararepr.

Møtet hevet kl.14.45
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Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
08.12.2015 Tid: kl. 10.00

Utvalg:
Møtested
Møtedato

232

tsl54
STARTLÅN 2016

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
formannskapskontoret tlf. 47 6 07 845.
Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

u63 15149 t5l7r4
SøKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

u63 15/50 t5l7t5
SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

231 l5lst t4lrr62
GEBYRREGULATIV 2016

231 t5152 l5l118
MERKANTILE GEBYRER

150 tsls3
SKATTEVEDTAK 2016

151797

Husbanken ts1799

150

1s0

15155

EIENDOMSSKATT 2016
l5/798

t5156 151766
BUDSJETT 2016. MÅSØY SOKN

15157 151552
ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 _ MÅSøY KOMMUNE

15/58 l4lt6
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016

F30



033 15159 151760
VALG AV VILT. OG INNENLANDSFISKENEMND

Orienteringssaker:

Syke fraværs opp føl ging
Fremtidig organisering av Måsøy Industrieiendom KF

MÅSØY KOMMUNE,9690 Havøysund, den 1. desember 2015

fhuu
Stabell

Fung. Ordfører



Orienteringssaker formannskap smøte 0 8 . 1 2. 20 I 5 :

Þ Sykefraværsoppfølging
Þ Fremtidig organisering av Måsøy Industrieiendom KF



49/15
SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL

Rådmannens in nstillins:
Formannskapet viser til søknad av 13 . 10. I 5 fra Video Kroa as v/Monica Thomassen, Alta og Lise Thomassen,

Havøysund, om skjenkebevilling alkoholholdig drikk gruppe 1,2 og3.

Med hjemmel i alkoholloven av 02.06.89 med senere endringer innvilges søknaden som følger:
Bevillingsinnehaver ($ l-ab): Video Kroa AS v/ Monica Thomassen, Alta og Lise Thomassen,
Havøysund
Lokaliteter ($ a-2): Kafelokalene i Video Kroa,Havøysund, ink. oppbygd uteområde.
Bevillingen er som følgerz Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 7,2 og 3 i Video Kroas
kafelokaliteter og uteområdet.
Som styrer godkjennes ($ 1-7c): Monica Thomassen, Alta
Som stedfortreder godkjennes ($ 1-7c): Lise Thomassen, Havøysund
Bevillingen gielder for tidsrommet ($ 1-6): 01.10.2015 -30.06.2020
Skjenketiden (alkoholloven $ 4-4 og serveringsloven $ 15):

o Normaltid i h.h.t alkohollovens g 4-4
o Utvidet skjenketid til kl 02.30 på følgende dager: Fredag oglørdag (påfølgende dag h.h.v

lørdagog søndag)
Uteservering: oppbygd /inngjerdet uteområdet til kl 23.00

Med hjemmel i serveringsloven g 15 utvides åpningstiden til kl 03.00 på dager som framkommer under punkt 2
<utvidet skjenketid>

Skjenkebevillingen innvilges så fremst høringsinstansene ikke har noen innvendinger

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas

Enst. vedtatt

50/l 5

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Rådmannens innstillins:
Formannskapet viser til søknad datert 13.10.15 fra Video Kroa as v/Monica Thomassen, Alta og Lise C.

Thomassen, Havøysund, om serveringsbevilling for serveringstedet Video Kroa. I h.h.t serveringsloven av

13.06.1997 m/senere endringer innvilges søknaden.

Som styrer godkjennes Monica Thomassen og stedsfortreder Lise C. Thomassen.

Åpningstiden for serveringstedet blir fra kl 09.00 -24.00, mandag - torsdag og søndag, og kl 09.00 - 03.00,
fredag - lørdag - jfr forskrift for serveringssteder i Måsøy kommune vedtatt av kommunestyre 12.12.08.

Uteservering: oppbygd /inngierdet uteområdet til kl 23.00

Behandling:

Formannskaoets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.
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Enst. vedtatt



5ll15
GEBYRREGULATIV 201ó

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar det fremlagte forslag til Geburregulativ 2016 med de satser på kommunale gebyrer som er
lagt inn i forslaget.

Gebynegulativet gjelder for 2016

Behandling:

F ormannskanets vedtak:
Rådmannens inntilling vedtas.

Enst. vedtatt

52/15
MERKANTILE GEBYRER

Rådmannens in nstillins:
Kommunestyret fastsetter de vedlagte gebyrer som Måsøy kommunes gebyrregulativ

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret fastsetter de vedlagte gebyrer som Måsøy kommunes gebyrregulativ

Enst. vedtatt

53/t5
SKATTEVEDTAK 2016

Rådmannens innstilline:
Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for ãr 2016.

Behandling:

Formannskanets vedtak:
Kommunestyret fastsetter maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for är 2016.

Enst. vedtatt
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54lts
STARTLÅN 2016

Rådmannens innstilline:
Kommunestyret vedtar å oppta kr. 2 000 000,- i Husbanken til startlån for videre utlån til enkeþersoner. Lånet
opptas som annuitetslån med nedbetaling over 20 år, flytende rente.

Behandling:

Formannskapets yedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

55/l 5
EIENDOMSSKATT 2016

Rådmannens innstillins:
I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) $ 2 vedtar Måsøy kommunestyre å videreføre
eiendomsskatteutskrivningen for 20 I 6.

Eiendomsskattesatsen er 6 promille fra2016.

For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr 0,- av
takstverdi,jf. esktl. $ ll.

I medhold av esktl. $ 7, b), fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. Nyoppført bygning som
helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever
fritaket.

Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:
- Skytterhusetv/HavøysundSkytterlag
- LHl-bygger v/Olsen Gruppen AS
- Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
- FotballbanenvlHavøysund Idrettslag
- Skibua v/Havøysund Skiklubb

Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25. Ved taksering og
utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

Behandling:
Repr. Georg Mathisen fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP:

Rådmannens innstilling med følgende endring:

Eiendomsskattesatsen er 4 promille fra2016.
Kommunestyret finner dekning på kr. 1.436000,- under behandling av budsjett for 2016

Votering:
Rådmannens innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Georg Mathisen.
Rådmannens innstilling - vedtatt mot 2 stemmer
Forslag frememt av repr. Georg Mathisen - falt
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Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas

Vedtatt mot 2 stemmer

Repr. Georg Mathisen (AP) erklærte seg innhøbil i sak 56/15 ogforlot møtet under behandling w denne sqk.

s6lts
BUDSJETT 2016- MÅ,SØY SOKN

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.450.000 for 2016.

Behandling:

Repr. Knut Arnestad fremmet følgende tilleggs fellesforlag fra SP/H/AP:

Kommunestyret ønsker at regnskapet til Måsøy Sokn tas tilbake til økonomikontoret.
Ordfører oppnevnes til å forhandle med regnskapsbyrået som brukes for å fü dette til.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunesty'e vedtar at tilskuddet til Måsøy Sokn fastsettes til kr 1.450.000 for 2016
Kommunestyret ønsker at regnskapet til Måsøy Sokn tas tilbake til økonomikontoret.
Ordfører oppnevnes til å forhandle med regnskapsbyrået som brukes for å fli dette til.

Enst. vedtatt

Representant Georg Mathisen (AP) tiltrådte møtet igjen.

57 /15
ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

Rådmannens innstilling:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2016 og
økonomiplan 2016 - 2019.

Behandling:
Repr. Renee Andersen (AP)ble innvilget permisjonfra kl. 12. Underslcrev protokollen, ogforlot møtet.
Vararepr. Rune Mqthisen (AP) tiltrådte møtet kl. 12.20

Repr. Knut Arnestad fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP

Kommunestyret krever at prosessen for budsjettbehandling bedres for fremtiden.
Komiteene og partiene må inn i prosessen på et langt tidligere tidspunkt.
Første budsjettutkast må foreligge før utgangen av oktober 2016.
Administrasjonen legger frem en tidsplan til formannskapet innen April20l6.
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Repr. Georg Mathisen fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:

Pkt. 7 i sektorþr oppvelut og kultur - Økonomipløn 2016 - 2019
Nedleggelse av Måsøy skole fra 0l .08. l6 strykes.
Utredning om drift av Måsøy skole startes.

Repr. Reidun Mortensen fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra SP/H/AP:

Investeringsbudsjett s. 5 - Økonomiplan 2016 - 2019:
Kommunestyret foreslår følgende prioriteringer utover den prioriteringslisten som foreligger (3-6).
2016: l.Asfalteringogfartsdumper

2.Bassenget
3.Renovering av boliger

2017: l.Rådhuset
2.Rehabilitering tak Strandgata I 56
3.Snøfres

Votering:
Rådmannens innstilling - Enst. vedtatt
Tilleggs forlsag fremmet av repr. Knut Arnestad - Enst. vedtatt
Tilleggs forslag frememt av repr. Georg Mathsien - Enst. vedtatt
Tilleggs forslag fremmet av repr. Reidun Mortensen - Enst. vedtatt

Formannskanets vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomidokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2016 og
økonomiplan 2016 - 2019.

Kommunestyret krever at prosessen for budsjettbehandling bedres for fremtiden.
Komiteene og partiene må inn i prosessen på et langt tidligere tidspunkt.
Første budsjettutkast må foreligge før utgangen av oktober 2016.
Administrasjonen legger frem en tidsplan til formannskapet innen April2016.

Pkt. 7 i sektor for oppvekst og kultur - Økonomiplan 201 6 - 2019:
Nedleggelse av Måsøy skole fra 01.08.16 strykes.
Utredning om drift av Måsøy skole startes.

Investeringsbudsjett s. 5 - Økonomiplan 2016 - 2019:
Kommunestyret foreslår følgende prioriteringer utover den prioriteringslisten som foreligger (3-6).
2016: l.Asfalteringogfartsdumper

2.Bassenget
3.Renovering av boliger

2017 1.Rådhuset

2.Rehabilitering tak Strandgata I 56
3.Snøfres

Enst. vedtatt
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58/t5
ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 12016

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommune utreder muligheten for å bosette inntil l0 flyktninger i2016. En forutseûring for bosetning er
at det er familier med barn, da kommunen i større grad har muligheter for å tilpasse seg dette enn hva er tilfelle
for mindreårige flyktninger.

For året 2017 vurderes å bosette ytterligere 5 flyktninger. Det er ønskelig at dette gjøres i form av et
rammevedtak, og at administrasjonen fär fullmakt fra kommunestyre til å disponere plassene for det enkelte år
innenfor denne rammen, i samråd med IMDI.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

59/15
VALG AV VILT- OG INNENLANDSFISKENEMND

Innstillinq:
Rådmannen innstiller ikke i valgsaker

Behandling:

Repr. Knut Arnestad fremmet følgende fellesforslag fra SP/H/AP:

Ruben Johansen - Leder
Renee Andersen - Sekretær
Kjetil Nilsen - Medlem
Roy Jensen - Medlem

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Vilt- og Innenlandsfiskenemnd

Ruben Johansen - Leder
Renee Andersen - Sek¡etær
Kjetil Nilsen - Medlem
Roy Jensen - Medlem

Enst. vedtatt
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