
Den 5. april 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 29.03.16
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.

TiI stede:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
AP
SP

Navn
Gudleif Kristiansen
Tor-Bjarne Stabell
Reidun Mortensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen
Rune Mathisen
Bjørn Harald Olsen

Forfall l{øtt for

FO
FO

Georg Mathisen
Reidun Mortensen

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

Møtet satt kl. 10.10

Møteinnkalling - Godkj ent
Sakliste - Godkjent.
Flere nye orienteringssaker til behan dlingl drøft ing :

- Vaktordning
- Kommunereform
- B arentshavskonferanse
-Møte med NOFO 12.04.16
- Kommunalkomiteen - aug.2016
- 8. mai
- Representantskapsmøter IKA og VEFIK
- Avtale ny rådmann
- Visningskonsesjon laks/hvit fisk

Orienteringssakene ble behandletfør siste ordinære sak, sak 1611,6.

Møtet hevet kl. 12.15



V 
MASøYKOrvrvrUNE

NI{ØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
05.04.2016 kt. 10.00

Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til
formannskapskontoret tlf. 476 07845. Vararepresentantene skal bare møte etter
særskilt innkalling.

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Joumr.

231 t6lt3 161198

BRUKER BETALING HJELP I HJEMMET

150 r6lt4 t6l3t0
BUDSJETT 2016 - INNSPARINGSTILTAK

x20 t6lrs 161264

HELHETLIG ROS ANALYSE

r6lt6 r4lLr09
ANKESAK (Unnt. off. Ofl. $ 25)

Orienteringssaker:
S yke fraværs opp føl gi n g

UÅSøy KOMMLINE , 9690 Havøysund, den 29. mars 2016

eif



Orienteringssaker formannskapsmøte 05 . 04 .20 I 6 :

Þ Sykefraværsrapport
Þ Vaktordning
Þ Kommunereform
Þ Barentshavskonferanse
Þ Møte med NOFO 12.04.16

Þ Kommunalkomiteen - aug. 2016
Þ 8. mai
Þ Representantskapsmøter IKA/VEFIK
Þ Avtale ny rådmann
Þ Visningskonsesjon laks/hvit fisk



t3/16
BRUIGR BETALING HJELP I HJEMMET

Innstilline:
Omsorgskomiteen tilrår kommunestyret å vedta fremlagt forslag til satser for brukerbetaling, samt
<retningslinjer for praktisk bistand i hjemmeD som vedlegg.

Time/månedssats for praktisk bistand
Pr. time

Behandling:

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Satsene indeksreguleres hvert år.

Votering:
Omsorgskomiteens innstilling med tilleggsforslag fremmet av repr. Gudleif Kristiansen - Enst.

vedtatt

F ormannskapets vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta fremlagt forslag til satser for brukerbetaling, samt
<retningslinjer for praktisk bistand i hjemmeb som vedlegg.

Time/månedssats for praktisk bistand
Pr. time

Inntekt under 2 G
Inntekt mellom 2-3 G
Inntektmellom3-4G
Inntektmellom4-5G
Inntekt over 5 G

Inntekt under 2 G
Inntekt mellom 2 -3 G
Inntektmellom3-4G
Inntektmellom4-5G
lnntekt over 5 G

Satsene indeksreguleres hvert år.

Enst. vedtatt

kr 190,- pr time
kr 238,- pr time
kr 238,- pr time
l<r 238,- pr time
kr 238,- pr time

kr 190,- pr time
kr 238,- pr time
kr 238,- pr time
kr 238,- pr time
kr 238,- pr time

Pr. mnd
kr 190,- pr mnd
kr 714,- pr mnd
kr 1143,- pr mnd
kr 1713,- pr mnd
kr 2056,- pr mnd

Pr. mnd
kr 190,- pr mnd
kr 714,- pr mnd
kr I143,- pr mnd
kr 1713,- pr mnd
l<r 2056,- pr mnd

2



t4/16
BT]DSJETT 2016 - IIINSPARINGSTILTAK

Innstilline:
Omsorgskomiteen anbefaler fremlagte forslag til innsparingstiltak med unntak av
alternativ 4 og6. Det vil gi en innsparing i helse- og omsorgssektor på kr. I 065 000,-

Omsorgskomiteen ber samtidig om at det til kommende møter legges fram avviksforklaring ifbm.
vesentlige awik i budsjett.

Behandling:

Vararepr. Rune Mathisen (AP) fremmet følgende forslag:
Forslag til endring (i alternativ 7) at tilskuddet til Mental Helse opprettholdes på kr. 10.000,-

Votering:
Omsorgskomiteens forslag med tillegg av endringsforslag fremmet av vararepr. Rune Mathisen -
Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet anbefaler fremlagte forslag til innsparingstiltak med unntak av
alternativ 4 og6. Det vil gi en innsparing i helse- og omsorgssektor på kr. I 065 000,-

Kommune s tyre t st øtt er fØ I gende øns ke :
Omsorgskomiteen ber samtidig om at det til kommende møter legges fram awiksforklaring i fbm.
vesentlige awik i budsjett.

Forslag til endring (i alternativ 7) at tilskuddet til Mental Helse opprettholdes på kr. 10.000,-

Enst. vedtatt

t5/16
HELHETLIG ROS ANALYSE

Rådmannens innstillins:
Formannskapet vedtar den utarbeidede helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for Måsøy kommune.
ROS-analysen skal gjennomgås og evalueres hvert år.

Behandling:

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende utseffelsesforslag:
Saken utsettes til neste formannskaps møte.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Saken utsettes til neste formannskaps møte.

Enst. vedtatt

J



Vararepr. Rune Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 16/16 jfr. Forvaltningslovens $ 6 b)
Han underslcriver protokollen ogforlater møtetfør behandling av sak 16/16.

t6lt6
ANKESAK

Unntatt offentlig Ofi $25

SAKEN ER UNNTATT OFFENTLIGFIET, OG VEDLEGGES DERFOR IKKE
PROTOKOLLEN.
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