
Den 72. april 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 08.04.16.
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:

Ettrnks jon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

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

^A.ge Flaten

Forfall t{øtt for

Tor-Bjame Stabell

FO

Fra administrasjonen:

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

Møtet satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Godkjent.
Flere nye orienteringssaker til behandlin g/drøftinË
- Milepælsplan budsjetþrosess
- Deponeringsplass
- Strandgata
- Dialogmøte FIMIL

Møtet hevet kl. I 1.20
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Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
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Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
12.04.2016 Tid: kl. 10.00

r6lt7 161387

INTENSJONSAVTALE MELLOM MÅSØY,
OG HAMMERFEST KOMMUNE

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

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

020
KVALSUND

020 t6lr8 r6lt60
VIDERE PROSESS . KOMMUNEREFORM

x20 t6lt9 161264
HELHETLIG ROS ANALYSE

651 16120 161284

TRAKTORTILHENGER

Q14 t6l2l t6lt75
UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

MÅSØY KOMMUNE ,9690 Havøsyund, den 7 . apriI20l6
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Orienteringssaker formannskapsmøte I 2. 04.20 I 6 :

Þ Milepælsplan budsj ettprosess

Þ Deponeringsplass
Þ Strandgata
Þ DialogmøteFIMIL



t7lt6
INTENSJONSAVTALE MELLOM MÄ.SØY, KVALSUND OG HAMMERFEST KOMMUNE

Ordførerens innstilline:
Kommunestyret tar den framlagte intensjonsavtalen mellom Måsøy, Kvalsund og Hammerfest
kommuner til orientering.

Behandling:

Repr. Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til intensjonsavtale mellom Måsøy, Kvalsund og
Hammerfest kommuner med føl gende ti lføyel ser;

Skole:
a Skolene skal i den nye kommunen ha de samme tekniske hjelpemidler, undervisningsmidler

og materiell slik at alle elevene sikres like muligheter uansett hvor de bor.
Alle lærere har rett til gratis etter/videreutdanning innen2025 som sikrer at de ffir den
nødvendige kompetansen som kreves for å være godkjent lærer.

LOSA, første året på videregående, skal videreføres og fortsatt være et tilbud til de som
ønsker å bo i distriktet første året.

Kultur:
o Kulturskole skal sikres rammer, drift og tilbud tilsvarende slik det er i dag.
o Kommunedelsutvalgets demokrati og selvstyre sikres ved å få overført midler innenfor skole,

barenhage, kulturskole, kulturorganisasj oner.

Helse og velferd:
o Tekst endres til helse og omsorg
. Måsøy kommune skal ha en egen legevaktstjeneste

Votering:
Ordførerens innstilling settes opp mot forslag fremmet av repr. Reidun Mortensen.

Ordførerens innstilling - Falt
Forslag fremmet av repr. Reidun Mortensen - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til intensjonsavtale mellom Måsøy, Kvalsund og
Hammerfest kommuner med føl gende ti lføyel ser;

Skole:
¡ Skolene skal i den nye kommunen ha de samme tekniske hjelpemidler, undervisningsmidler

og materiell slik at alle elevene sikres like muligheter uansett hvor de bor.
o Alle lærere har rett til gratis etter/videreutdanning innen2025 som sikrer at de får den

nødvendige kompetansen som kreves for å være godkjent lærer.
r LOSA, første året på videregående, skal videreføres og fortsatt være et tilbud til de som

ønsker å bo i distriktet første året.
Kultur:

o Kulturskole skal sikres rammer, drift og tilbud tilsvarende slik det er i dag.
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. Kommunedelsutvalgets demokrati og selvstyre sikres ved å fa overført midler innenfor skole,
barenhage, kulturskole, kulturorganisasjoner.

Helse os velferd:
Tekst endres til helse og omsorg
Måsøy kommune skal ha en egen legevaktstjeneste

a

a

Enst. vedtatt

18116

VIDERE PROSESS - KOMMUNEREF'ORM

Ordførerens innstillins:
Kommunestyret vedtar følgende i den videre prosess i fbm. kommunereformen:

- Det utarbeides en infobrosjyre/-avis sammen med Hammerfest og Kvalsund som sendes ut til
publikum i uke 18/19

- Det avholdes folkemøte i Havøysund 18. mai
- Det avholdes folkeavstemming i tiden 18.- 27 . mai hvor forhåndsstemmer kan avgis på papir

og elektronisk fra 18. til27 . ma| Valgdag settes til 30.mai. Her kan det bare stemmes på

papir.

- Måsøy kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemming i forbindelse
med kommunereformen i2016, og oppnevnes samtidig som klageinstans i denne forbindelse.

- Stemmerett ved folkeavstemmingen er manntallsførte i Måsøy kommune pr. 31.mars 2016 og

som fl,ller 16 årinnen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.2000) ifr. valglovens $ 2-2.
- Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og

tellekorps, samt foreta øvrige nødvendigheter i denne forbindelse.
- Kommunestyret vedtar 16. juni kommunens fremtid.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende i den videre prosess i fbm. kommunereformen

Det utarbeides en infobrosjyre/-avis sammen med Hammerfest og Kvalsund som sendes ut til
publikum i uke 18/19

Det avholdes folkemøte i Havøysund 2. mai
Det avholdes folkeavstemming i tiden 18.- 27 . mai hvor forhåndsstemmer kan avgis på papir
og elektronisk fra 18. til27 . mai. Valgdag settes til 30.mai. Her kan det bare stemmes på

papir.

Måsøy kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemming i forbindelse
med kommunereformen i2016, og oppnevnes samtidig som klageinstans i denne forbindelse.
Stemmerett ved folkeavstemmingen er manntallsførte i Måsøy kommune pr. 3l.mars 2016 og

som fuller 16 årinnen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.2000) jfr. valglovens $ 2-2.

Rådmannen delegeres myndighet til å oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og

tellekorps, samt foreta øvrige nødvendigheter i denne forbindelse.
Kommunestyret vedtar 16. juni kommunens fremtid.

J

Enst. vedtatt



19/t6
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:

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas

Enst. vedtatt

20/16
TRAKTORTILHENGER

Rådmannens innstilline:
Kommunestyret vedtar å overføre traktortilhenger til Ingøy Grendelag vederlagsfritt og uten kostnad
for kommunen. Evt. Kostnader i forbindelse med omregistrering må dekkes av Ingøy Grendelag. Det
er en forutsetning at tilhengeren er tilgjengelig for allmenn benyttelse vederlagsfritt.

Ingøy Grendelags aksept må foreligge innen en måned fra dette vedtak.
I motsatt fall legges tilhengeren ut for salg.

Behandling:
Vararepr. ,Lge Flaten (SP) erktæres innhabil i sak 20/16 da han sitter i styret i Ingøy Grendelag,
jfr. Fonaltningslovens S 6 e) I. Hanfratrer setet under behandling av sqken.

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

Vararepr. Åge Flaten (SP) tiltrer møtet igjen.
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21116

UTBEDRING AV KOMMUNALE VEIER

Innstilline:
Teknisk komite viser til kommunestyrevedtak i sak96115 - Økonomi og budsjett 2016 hvor det bl.a.
fremkommer avsatt kr. 4 millioner i investeringsbudsjett til asfaltering og fartsdumpere. Teknisk
komite ønsker en større utbedring av Søndregate, vei- og VA-anlegg i Storvannsveien samt
fartsdumpere i Nordregt. I og med at kommunestyrets vedtak bare omfatter asfaltering, ber Teknisk
komite kommunestyre omgjøre sitt vedtak til å omfatte asfaltering og utbedring av VA-anlegg i
tillegg til fartsdumper.
Teknisk komite ber kommunestyret vedta å utbedre vei i Søndregt., vei- og VA-anlegg i
Storvannsveien samt fartsdumper i Nordregt. Kostnadsberegnet til kr. 3.891.000,- fordelt slik:

Full utbedring av Søndregt. med justering av overvann
Full utbedring Storvannsveien inkl. fortau ogjustering overvann
Y ann/ avløp Storvannsveien
Fartsdumnere Norrlresf .

Kr. 3891'

Komiteen ser det også meget viktig at kommunen utarbeider en skiltplan og at denne blir behandlet
og godkjent av kommunestyret.

Endring av gebyrregullativet utsettes og behandles på et senere tidspunkt.

Enst. vedtatt

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst. vedtatt

kr.1025'
kr. 1.430'

kr.1.370'
Kr. 66'
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