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Den 16. februar 2016 ble det avholdt mØte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 09.02.16
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter. Det var også kunngjort på kommunens hjemmeside samme
dag, samt sendt til media og øvrige.

Til stede:

Funksjon
Ordfører

Varaordfører

Medlem

Medlem

Medlem

Navn
Gudleif Kristiansen

Tor-Bjarne Stabell

Reidun Mortensen

Georg Mathisen

Reneè Andersen

Forfall Møtt forParti
SP

H

SP

AP

AP

Fra administrasjonen:
Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtetkontorfaglært
Lill-Iren Sjursen. Helse og omsorgsleder Ann Jorunn Stock var til stede under
behandling av sak llll6 og orienteringssakene.

Møtet satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Godkjent.
Repr. Georg Mathisen (AP) ønsket å ffi en til sak på orienteringssaker
Budsjett 2016

I

Møtet hevet kl. 14.30
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MÅSøYKOM''.,NE 

MØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested
Møtedato

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
16.02.2016 Tid: kI. 10.00

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

MÄSØY KOMMUNE,9690 Havøysund, den 9. februar 20L6



Orien aker

Þ Bredbånd Snefi ord/lvIåsøy

Þ Flyktninger
Þ Bemanning situasjonsrapport
Þ Sykefraværsrapport
Þ Lakseslakteri
Þ Budsj ett 2016

16.02.2016:



3lt6
ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN F'OR MÅSøY KOMMUNE FOR PERIODEN 2016.202

Rådmannens innstillins:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk handlingsplan
for Måsøy kommune for perioden 2016 -2020>> med vedlegg.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar fremlagte forslag til <Alkoholpolitisk handlingsplan for Måsøy kommune for
perioden 2016 -2020>> med vedlegg.

Enst. vedtatt

4lt6
UTBEDRING KOMMUNALE VEIER

Rådmanenns innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar å utbedre vei i søndregate, vei og VA-anlegg i Storvannsveien samt
fartsdumper i Nordregate i2016.

På grunn av at utbedringene på VA-anlegget i Storvannsveien har dette en konsekvens for
gebyrregulativet inneværende år. Det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og avløp i
gebyrregulativet.

Måsøy kommunestyre vedtar følgende endringer i gebyr for vann og avløp i gebynegulativet.

for vann

2

pr. årAbonnement avgift kr I 000,00

Gebyr for vannmåler

Helårsboliger (2,5) l<127,00 ti127,03

kr 650,00 pr. ar

m2 pr. år

Fritidsbebyggelse (1) kr 10,80 til 10,81 m2 pr. år

Næringsbebyggelse (4) kr 43,20til43,24 m2 pr. år

Annen bebyggelse (2,5) kr 27,00 ti127,03 m? pr. år

pr.m3Vannmåler (l) kr 10,80 til 10,81

';rl r:i, li

Abonnement avgift kr 765,00 pr. år

for av



Helårsboliger (2,5) kr 8,65 til 8,83 m'pr. år

Behandling:

Ordfører fremmet følgende utesettelsesforslag:

Saken utsettes. - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Saken utsettes.

Enst. vedtaff

sl16
NY STRATEGIPLAN FOR VEST-FINNMARK REGIONR.Å,D

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret viser til <Forarbeid til ny strategiplan Vest-Finnmark Regionräd2015-2019> og

forslag til ny strategiplan og organisering av Vest-Finnmark Regionråd.

Kommunestyret mener at arbeidet i regionrådet må være mere konkret og målbart, samt relevant for
kommunene for å forsvare ressursbruken.

Kommunestyret gir prinsipielt sin tilslutning til måI, strategier og organisering av Vest-Finnmark

Regionråd slik det framkommer i vedlagte dokumenter.

Samtidig ønsker kommunestyret ä fa vurdert om andre sammenslutninger, eventuelt sammen med

flere nye kommuner, kunne arbeide mere effektivt og oppnå bedre resultater.

Kommunestyret ber derfor samarbeidende kommuner / regiontinget vurdere en oppløsning av

regionrådet i sin nåværende form i den hensikt å etablere andre konstellasjoner.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas

J

Fritidsbebyggelse (l) kr3,46 til 3,53 m2 pr. år

Næringsbebyggelse (4) kr 13,84 til14,12 m'pr. år

Annen bebyggelse (2,5) kr 8,65 til 8,83 m'pr. år

Vannmåler (1) w 3,46 til 3,53 pr.m'

Enst. vedtatt



6lt6
FREMDRIFTSPLAN KOMMUNEREFORM

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar det utarbeidede forslag til tidsplan for kommunereformarbeidet i Måsøy
kommune.

Behandling:

F ormannskapets vedtak:
Formannskapet vedtar det utarbeidede forslag til tidsplan for kommunereformarbeidet i Måsøy
kommune.

Enst. vedtatt

7lt6
NOFO - VTJRDERING FELLES VAKTORDNING

Rådmannens innstillins:
Formannskapet tar forhandlingene mellom rådmann og NOFO til ettenetning

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Formannskapet tar forhandlingene mellom rådmann og NOFO til etteretning

Enst. vedtatt

8116

INNSPILL BÅT OG BUSSRUTER

Ordførerens innstillins:
Formannskapet ber Fylkeskommunen snarest innføre signalanløp av Skavvika i Snefiord for buss

tur/retur Havøysund for å etterkomme ønsker fra beboerne i området, som i all hovedsak består av

eldre mennesker. Dette kan innføres straks uten at det vil gå ut over andre stopp eller stor endring av

reisetiden.

Videre er det ønskelig at en innfører busstilbud fra Alta som korresponderer til Havøysund på

morgenen alle virkedager.

Når det gjelder båtrutene til Måsøyexpressen ber en om endring av rutetilbudet slik;
1 - Søndagsruten gjeninnføres slik den var før årsskifte.

4



2 - I forbindelse med at elevene ved Måsøy skole nå går på Havøysund skole 3 dager i uka, er det

ønskelig at en sløyfer turen til Hammerfest på onsdag, eller at avgang fra Hammerfest fremskyndes til
kl. 1400 med avgang fra Havøysund til Måsøy kl. 1645 slik at elevene får kortet ned ventetiden i
Havøysund før hjemreise på onsdager. Formannskapet kan ikke se at det er nødvendig med uvirksom
liggetid i Hammerfest fra kl. 0930 til kl. 1630 både mandag og onsdag slik rutetilbudet er i dag.

Om Hammerfestruten fiernes på onsdager kan dette kompenseres med ettermidagsruter til Ingøy og

Gunnarnes.

3 - båten må ha tidligere avreise og retur til Havøysund på morgenen slik at korrespondanse med

buss muliggjøres.
4 - avgang fra Havøysund tirsdager endres fra 0845 til 0915 slik at bl.a. hurtigrutepassasjerer kan

reise videre innen kommunen, og at eventuelt gods som kommer denne veien kan videreformidles
samme dag.

5 - liggetider legges inn i tabellene.

6 - det må legges inn i ruteplanen at det i tiden l. mars til 1. oktober settes inn større båt i Måsøyruta,
da en vet at behovet for bilfrakt mellom øyene er stort i denne perioden, og at M/S Ingøy ikke har
kapasitet til å efferkomme behovet som ligger på 2500 - 3000 biler i sommersesongen.

7 - at tilhengere ikke må karteres men tillegges en pris kalt (bil med tilhenger.>

Formannskapet ber videre om at det innføres signalanløp for sending av fisk og annet nødvendig gods

av hensyn til næringslivet, og at signalanløpene bestilles hos ekspeditør eller hos skipet direkte.
Forhåndsbestilling giennom tlf . 177 ser ut til å virke dårlig, og skaper frustrasjon og irritasjon hos

næringslivet og de reisende.

Behandling:

Ordfører Gudleif Kristiansen fremmet følgende endringsforslag:

Formannskapet vedtar ordførerens innstilling med følgende endringer:
Pkt.2 - følgende sløyfes <at en sløyfer turen til Hammerfest på onsdag, eller>
Videre sløyfes siste setning i punktet.

Nytt pkt. 8 - Ryggefiord anløpes itiden 13.05 - 16.10

Siste avsnitt tilføyes (samme dag som reisedag> etter <hos skipet direkte>.

Enst. vedtatt

5



Formannskapets vedtak:
Formannskapet ber Fylkeskommunen snarest innføre signalanløp av Skavvika i Snefiord for buss

tur/retur Havøysund for å etterkomme ønsker fra beboerne i området, som i all hovedsak består av

eldre mennesker. Dette kan innføres straks uten at det vil gå ut over andre stopp eller stor endring av
reisetiden.

Videre er det ønskelig at en innfører busstilbud fra Alta som korresponderer til Havøysund på

morgenen alle virkedager.

Når det gjelder båtrutene til Måsøyexpressen ber en om endring av rutetilbudet slik;
1 - Søndagsruten gjeninnføres slik den var før årsskifte.
2 - I forbindelse med at elevene ved Måsøy skole nå går på Havøysund skole 3 dager i uka, er det

ønskelig at avgang fra Hammerfest fremskyndes til kl. 1400 med avgang fra Havøysund til Måsøy kl.
1645 slik at elevene får kortet ned ventetiden i Havøysund før hjemreise på onsdager. Formannskapet
kan ikke se at det er nødvendig med uvirksom liggetid i Hammerfest fra kl. 0930 til kl. 1630 både

mandag og onsdag slik rutetilbudet er i dag.

3 - båten må ha tidligere avreise og retur til Havøysund på morgenen slik at korrespondanse med

buss muliggjøres.
4 - avgang fra Havøysund tirsdager endres fra 0845 til 0915 slik at bl.a. hurtigrutepassasjerer kan
reise videre innen kommunen, og at eventuelt gods som kommer denne veien kan videreformidles
samme dag.

5 * liggetider legges inn i tabellene.

6 - det må legges inn i ruteplanen at det i tiden l. mars til L oktober settes inn større båt i Måsøyruta,
da en vet at behovet for bilfrakt mellom øyene er stort i denne perioden, og at M/S Ingøy ikke har
kapasitet til å etterkomme behovet som ligger på 2500 - 3000 biler i sommersesongen.

7 - attilhengere ikke må karteres men tillegges en pris kalt (bil med tilhenger.>
8 - Ryggefiord anløpes i tiden 13.05 - 16.10

Formannskapet ber videre om at det innføres signalanløp for sending av fisk og annet nødvendig gods

av hensyn til næringslivet, og at signalanløpene bestilles hos ekspeditør eller hos skipet direkte
samme dag som reisedag. Forhåndsbestilling gjennom tlf.l77 ser ut til å virke dårlig, og skaper

frustrasjon og irritasjon hos næringslivet og de reisende.

Enst. vedtatt

9/16
FORSLAG TIL NYE KOLONNETIDER

Ordførerens innstillins:
Formannskapet sluffer seg til Statens vegvesens forslag til endring av kolonnetider for Fv 889

Behandling:

Formannskapets yedtak:

Formannskapet slutter seg til Statens vegvesens forslag til endring av kolonnetider for Fv 889.

6

Enst. vedtatt



t0lt6
KRABBEUTVALG - SLUTTRAPPORT

Ordførerens innstilling:
Kommunestyret takker utvalget for et raskt, grundig og utfullende arbeid i forbindelse med
utarbeidelse av rapporten og tar denne til orientering. Kommunestyret slutter seg samtidig til utvalgets
strategi i det videre arbeid.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret takker ufvalget for et raskt, grundig og utfullende arbeid i forbindelse med
utarbeidelse av rapporten og tar denne til orientering. Kommunestyret slutter seg samtidig til utvalgets
strategi i det videre arbeid.

Enst. vedtatt

tUt6
ANSETTELSE RÅDMANN (Unnt. off. Oft. $ 25)

FormannskaDets vedtak:
Formannskapets innstilling legges frem for kommunestyret 3. mars 2016 i lukket møte

Enst. vedtatt
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