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Den 17. oktober 2017 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 10.10.17.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter, øvrige og media.
Det var også kunngjort på kommunens hjemmeside samme dag.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
SP

AP

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

ForfaII I'føtt for

FO

FO
Reidun Mortensen
Reneè Andersen

Fra administrasjonen:
Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken og som sekretær imøtetlill-Iren Sjursen.

Møtet ble satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Godkjent

Møtet hevet kl. 13.00



V 
vIASøYKOMMUNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

MØTEINNKALLING

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
17.10.2017 Tid: kl. 10.00

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

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

G2l 17140 l7l63t
ORGANISERING AV LEGEVAKTSENTRAL

081 l7l4t t71670
SYKELØNN ORDFØRER

N64 17142 171612

PROSJEKT: KRITISK STAMFIBER FINNMARI(

2t2 t7/43 t61496
TERTIALRAPPORT 2I2OI7

MÅSØY KOMMUNE , 9690 Havøysund, den 10. oktob er 2017

h,(rrtu
eif stiansen
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ordfører



V 
MASøYKOMMUNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

TILLEGG SAKLISTE

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
17.10.2017 Tid: kl. 10.00

SAKLISTE

Saksnummer Journr.

17144 171617

HJEMLØSE KATTER I HAVØYSUNI)

Orienteringssak:
Budsjett 2018

MÄSØY KOMMUNE , 9690 Havøysund, den 1 1 . oktob er 2017

tiansen

Arkiv

223
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MASøYKOMH,IUNE
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TILLBGG SAKLISTE II

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 17.10.2017 Tid: kl. 10.00

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

17145 171683

AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM
SALG/FE STE ØYTUNJORDET

tt¡tÅSøy KOMMUNE, 9690 Havøysund, den 17. oktober 20L7

[rþt^t4t-,'
eif stiansen



10.2017:

Þ Trapp Måsøy museum
Þ Måsøy skole
Þ Budsjett 2018
Þ Sektorleder oppvekst
> NRS - Grønnkonsesjon



40117

ORGANISERING AV LEGEVAKTSENTRAL

Råd mannens innstilline:
Kommunestyret i Måsøy vedtar at det inngås samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktssentral.

Behandling:

Formannskanets vedtak:
Kommunestyret i Måsøy vedtar at det inngås samarbeid med Finnmarkssykehuset om legevaktssentral.

Enst. vedtatt

4Ut7
SYKELØNN ORDFØRER

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar at ordfører ved sykdom beholder sin godtgjørelse de 16 første dagene
(arbeidsgiverperioden). I tillegg beholder, til enhver tid sittende ordfører, godtgjørelsen fra kommunen med
fratrekk av den godtgiørelsen som vedkommende ordfører mottar fra NAV til maksdato er nådd.

Behandling:
Ordfører ba formannskapet vurdere om han var innhabil for å kunne behandle saken
Saken er av prinsipiell karakter, og ordfører vurderes ikke som innhabil.

F ormannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

421t7
PROSJEKT: KRITISK STAMFIBER F.INNMARK

Rådman nens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar å støtte forprosjektet <kritisk stamfiber Finnmark> med kr 30 000,-

Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Behandling:

Formannskanets vedtak:
Rädmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

2



43/17
TERTIALRAPPORT 2I2OI7

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar andre terlialrapport til orientering.

Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering 212017
o Bruk av disposisjonsfond pâkr 24 225,-
o Bruk av bundne investeringsfond på kr 129 201,24
o Bruk av ubundne investeringsfond på kr 61 533,76
som forklart i samme kapittel.

Behandling:

Formannska nets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas

Enst. vedtatt

44117

HJEMLØSE KATTER I HAVØYSUND

Rådmannens innstilline:
Måsøy kommunestyret gir avslag på søknaden om økonomisk støtte til En Siste Sjanse på grunnlag av den
økonomiske situasjonen til kommunen i2017.

Behandling:
Ordfører Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende forslag:

Måsøy kommune er glad for initiativ <En siste sjanse> har iverksatt for å bedre tilværelsen for hjemløse katter i
Havøysund, og imøtekommer deres søknad om økonomisk bistand med kr. 10.000,-
B eløpet belastes formannskapets disposisj on.

Votering:
Rådmannens innstilling - vedtatt mot I stemme
Forslag fremmet av ordføreren - falt

Forman nskapets vedta k:
Måsøy kommunestyret gir avslag på søknaden om økonomisk støtte til En Siste Sjanse på grunnlag av den
økonomiske situasjonen til kommunen i2017.

J

Vedtatt mot I stemme



45117

AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM - SALG/FESTE ØYTUNJORDET

Rådmannens innstillins:
Måsøy formannskap gir rådmannen fullmakt til ä innhente uavhengig verdiwrdering av tomt gnr/bnr 10/22. Når
verdivurdering foreligger fastsetter formannskapet prissetting/betingelser for avhending av eiendom gnr/bnr
10122.

Tilbudet må aksepteres av kjøper innen 14 dager

Behandling:

Ordfører Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til ä iverksette utmåling av formålstjenlig areal fra gnr. 10122 til
oppføring av lokaler på eiendommen.
Formannskapet ber videre rådmannen innhente prisvurdering av eiendommen med tanke pä fastsettelse av
leiepris.
Formannskapet ønsker å feste bort nødvendige arealer. Enkeltheter i f.b.m. adkomst m.v. må avklares før
bygging iverksettes,

Votering:
Rådmannens innstilling - falt
Forslag fremmet av ordfører - Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å ivçrksette utmåling av formålstjenlig areal fra gnr. 10/22 til
oppføring av lokaler på eiendommen.
Formannskapet ber videre rådmannen innhente prisvurderingav eiendommen med tanke på fastsettelse av

leiepris.
Formannskapet ønsker å feste bort nødvendige arealer. Enkeltheter i f.b.m. adkomst m.v. må avklares før
bygging iverksettes.

Enst, vedtatt

4
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