
OVEDUTSKRIFT
AV MØTEPROTOKOLL FRA MÅSØY FORMANNSKAP

Den2l. november 2017 ble det avholdtmøle i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 14.I1.I7.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter, øwige og media.
Det var også kunngjort på kommunens hjemmeside samme dag.
Den 20.11.17 bel det sendt ut en tilleggsakliste og sakspapirer.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Partí
SP

H
SP

AP
AP

Navn
Reidun Mortensen
Tor-Bjarne Stabell
Robin Jørgensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen

Forfall l{øtt for

Fra administrasjonen:
Rådmann Lill Torbj ørgLeirbakken og som sekretær i møtet kontorfaglært
Lill-Iren Sjursen.

Møtet ble satt kl. 10.00

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste - Ordfører oreienterer om at hun har 3 nye orienteringssaker: Vest-
Finnmark forliksråd, orientering om campingplass/Lavvo camp og
Styresammensetning Måsøy i Vekst KF.
Sakliste - Godkjent

Møtet hevet kl. 14.50



V 
MASøYKOMMUNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

M:ØTEJNNKALLING

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
21.11.2017 Tid: kl. 10.00

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

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr

Q14 17146 16117 5

RENOVERING AV VEI OG VA.NETT FJELLVEIEN

Mi0 17147 r6l60s
TUFJORD VANI{VERK

}i474 17148 17184

AVTALE BRANNVERNSAMARBEID

150 17149 17 17 s7

TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER

c50 r7ls0 171742

KULTURMINNEPLAN

836 17 lsr 17 17 44

STATUS I ARBEID MOT MOBBING

Orienteriqgssak:
Høring- utbygging av kombibåtkaier

MÄSØY KOMMTINE , 9690 Havøysund, den 14. november 2017

Reidun Mortensen
ordfører



V 
MASøYKOIIrMUNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

TILLEGGS SAKLISTE

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
21.11.2017 Tid: kl. 10.00

SAKLISTE

Saksnummer Journr

17152 171670

ETTERLØNN ORDFØRER

r7ls3 161496

BUDSJETTREGULERING 3 I2OI7

17 154 17 17 48

,&nsnuosJnTT 2018 oc ØKoNoMIpLAN 20tl-202t
M.A,SØY KOMMUNE

Arkiv

081

2r2

150

MÅSØY KOMMLTNE ,9690 Havøysund, den 20. november 2017

Reidun Mortensen
ordfører



Orienterinsssaker 21 .r1 .2017:

Þ Høring - utbygging av kombibåtkaier
Þ Vest-Finnmark Forliksråd
Þ Orientering om campingplass og Lavvo camp vl

Aslak Lango og Børre Stabell - ordfører erklærte seg

innhabil og fraträdte møtet under orientering av denne

saken.

Þ Styresammensetning Måsøy i Vekst KF
Þ Barnehageplasser
Þ Flaggitrg - prosjekt <Klart det går ! Koffer ikke ?>



46117

RENOVERING AV VEI OG VA-NETT FJELLVEIEN

Innstillins:
Teknisk komite ber adminishasjonen omgående innhente tilbud på prosjektering av renoveringsarbeidene i
Fjellveien, med henblikk på oppstart på prosjekteringsarbeidene tidlig desember 2017.

Teknisk komite ber om at frist for ferdigstilling prosjektering settes til senest 15. februar 2018, slik at
entreprenør kan kontraheres i løpet av april måned 2018, med henblikk på oppstart byggearbeider medio mai
2018.

Teknisk komite ber videre om at renoveringskosnadene kalkulert til kr. 8 600 000 ekskl. mva legges inn i
investeringsbudsjettet for 20 I 8.

Behandling:

Fellesforslag fra formannskapet:

Teknisk komite byttes ut med:
Formannskapet - l. avsnitt
Kommunestyret - 2. avsnitt
Kommunestyret - 3. avsnitt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet ber administrasjonen omgående innhente tilbud på prosjektering av renoveringsarbeidene i
Fjellveien, med henblikk på oppstart på prosjekteringsarbeidene tidlig desember 2017.

Kommunestyret ber om at frist for ferdigstilling prosjektering settes til senest 15. februar 2018, slik at
entreprenør kan kontraheres i løpet av april måned 2018, med henblikk på oppstart byggearbeider medio mai
2018.

Kommunestyret ber videre om at renoveringskosnadene kalkulert til kr. 8 600 000 ekskl. mva legges inn i
investeringsbudsjettet for 20 I 8.

Enst. vedtatt

471t7
TUFJORD VANNVERK

Innstillins:
Teknisk komite tar saken til orientering.

Behandling:

Fellesforslag fra formannskapet:

Teknisk komite byttes ut med kommunestyret

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

2

Enst. vedtatt



48117

AVTALE BRANNVERNSAMARBEID

Innstillins:
Teknisk komite vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal dermed være med

på prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og redningsordning.

Teknisk komite innstiller at rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre eI prosjekt forå utrede fremtidige

organisasjonsformer for en felles brann- og redningstjeneste.

Arbeidsgruppen består av:

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsval gt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Behandling:

Fellesforslag fra formannskapet:

Teknisk komite byttes ut med kommunestyret.
Avsnitt 2 - strykes

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar å konstituere Rådmanns forslag til arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa skal dermed være med

på prosessen videre, i forhold til utredning av felles brann og redningsordning.

Arbeidsgruppen består av:

Kenneth Johnsen, leder
Børre Stabell
Rådmannen
Hovedtillitsvalgt (Fagforbundet)
Tom Sjursen (Måsøy brannvesen)

Enst. vedtatt

49/17
TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER

Rådmannens in nstillins:
vedtar å beholde disse AY enester:

BeløpArt Forklarinq
Vest-Finnmark resionråd 30 000Representasion

200 000VTA VTA plasser på NAV
272 000Vest-Finnmark regionråd

Vest-Finnmark krisesenter 105 000

90 000Landbrukskontoret
125 000RSK Vest-Finnmark

I 033 000Pedasoeisk-psykologisk ti eneste (PPT)

Måsøv museum 290 000

Betaling til andre kommuner

650 000Kommunale driftstilskudd Kommunens andel omstillingsmidler

J



Kjøp fra IKS der kommunen selv er
deltaker

Interkommunalt arkiv (IKA) 117 000

Tilskudd til laglforeninger og andre TV-aksionen l0 000

Tros- og livssamfunn 70 000

Kulturmidler 50 000

Tilskudd til menishetsrådet Menighetsrådet 1 740 000

SUM 4842 000

Behandling:

Felles endringsforsla g fra formannskapet:
Å beholde - Strykes

Art: Tilskudd til laglforeninger og andre - TV-aksjonen kr. 10.000,- endres til:
TV-aksjonen kr. 5.000,- og Barnas dag kr. 5.000,-

Formannskaoets vedtak:
vedtar disse av

Enst. vedtatt

50117

KULTURMINNEPLAN

Innstilline:
Kommunestyret vedtar at det utarbeides en kulturminneplan for Måsøy kommune innen utgangen av 201 8

Prosj ektet forutsettes fi nansi ert fr a Riksantikvaren.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.
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Art Forklarins Beløo

Representasion Vest-Finnmark regionråd 30 000

VTA VTA plasser på NAV 200 000

272 000Vest-Finnmark regionråd
Vest-Finnmark krisesenter 105 000

Landbrukskontoret 90 000

RSK Vest-Finnmark 125 000

Pedasogisk-psykologisk ti eneste (PPT) 1 033 000

Betaling til andre kommuner

Måsøy museum 290 000

Kommunale driftstilskudd Kommunens andel omstillinssmidler 6s0 000

Kjøp fra IKS der kommunen selv er
deltaker

Interkommunalt arkiv (IKA) 177 000

TV-aksionen kr. 5.000.- / Barnas dae kr. 5.000.- l0 000

70 000Tros- og livssamfunn
Tilskudd til laglforeninger og andre

Kulturmidler s0 000

Tilskudd til meniehetsrådet Menighetsrådet l 740 000

SUM 4 842 000

Enst. vedtatt



51/17
STATUS IARBEID MOT MOBBING

Innstillins:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Behandling:

Formannska oets vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Enst. vedtatt

52/17
ETTERLØNN ORDFØRER

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre innvilger søknad fra Gudleif Kristiansen med å betale etterlønn på oversk¡ende av 6G
som dekkes gjennom folketrygden i tidsrommet 26.10.2017-31.12.2017.

Behandling:

FormannskaDets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

53/17
BUDSJETTREGULERING 3/20T7

Rådmannens innstilling:
vedtar

Med dette avsettes k 10 703 000,- til ubundne investeringsfond.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Rädmannens innstilling vedtas.
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Budsiett 2017 Endrins Buds(end) 2017
-10 703 000 -10 703 000Inntekter
l0 703 000 l0 703 000Utgifter

SUM

Enst. vedtatt



54/17
Ånsnuns¡ETT 2018 oc ØKoNoMrpLAN 20tB-2021- vrÅsøv KoMMUNE

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomiplandokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2018 og
økonomiplan 201 8 -2021 .

I . Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 201 8

2. Eiendomsskatten vedtas slik:
a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag

på kr 0,- av takstverdi,jf. esktl. $ I l.
c. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas,jf. esktl. $7, c), i 10 år, eller

til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
ii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
iii. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
iv. Skibua v/Havøysund Skiklubb

e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25. Med

forfall 20. februar, 20.mai,20. august og 20. november
g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.
3 . Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 201 8.

4. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2018. Selvkostområdene vann, avløp og feiing
vedtas å være 100 7o selvkost.

5. for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:

6. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2 - 1.4.

7 . Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6.1 samt obligatoriske budsjettoversikter i
kapittel 1.5 og 1.6.

8. Lånerammen for 2018 vedtas etter tabell:

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2018 settes til kr 5 mill. i SpareBankl Nord-Norge.
10. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene

reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

I l. Det tas opp startlän i Husbanken med kr 2 mill. i 2018.
12. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen fremmet følgende tilleggs fellesforslag fra formannskapet:

Kommunestyret ser på menneskelige ressurser som svært viktig for kommunen, og går inn for at det
nedbemannes så skånsomt som mulig, og helst ved naturlig avgang for å bevare bolyst og bosetting i kommunen.

Votering:
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra formannskapet - Enst. vedtatt

2018 2019 2020 2021
Frie inntekter 104 100 103 300 102 200 l0l 100

20212018 2019 2020
Bruk av lån. kaoittel 6.2 9 100 15 600 s 000

Lân opptaiti20lT 500 500

Nye låneopptak i 2018 8 600 15 100 5 000

6



Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar det framlagte økonomiplandokumentet som Måsøy kommunes årsbudsjett 2018 og
økonomiplan 20 I 8-2021 .

13. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018
14. Eiendomsskatten vedtas slik:

a. Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger settes til 4,0 promille
b. For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag

på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. $ I l
c. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i l0 år, eller

til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.
d. Etter kommestyrets vedtak og esktl. $ 7, a), er følgende eiendommer fritatt for eiendomsskatt:

i. Skytterhuset v/Havøysund Skytterlag
ii. Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
iii. Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
iv. Skibua v/Havøysund Skiklubb

e. Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk settes til 4,0 promille
f. Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25. Med

forfall 20. februar, 20.mai,20. august og 20. november
g. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benfter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.
15. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for år 2018.
16. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet 2018. Selvkostområdene vann, avløp og feiing

vedtas å være 100 7o selvkost.
17 for skatt inntekt rammetilskudd vedtas slik:

18. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapittel 1.2- 1.4.

I 9. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kapittel 6. I samt obligatoriske budsjettoversikter i
kapittel 1.5 og 1.6.

20. Lånerammen for 2018 vedtas etter tabell

21 . i|l{äsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 201 8 settes til kr 5 mill. i SpareBankl Nord-Norge.
22. Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene

reguleres i tråd med endringer i veiledende satser.

23 . Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 201 8.

24. Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene.

Kommunestyret ser på menneskelige ressurser som svært viktig for kommunen, og går inn for at det
nedbemannes så skånsomt som mulig, og helst ved naturlig aygang for å bevare bolyst og bosetting i kommunen

Enst. vedtatt
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2018 2019 2020 2021
Frie inntekter 104 100 103 300 102200 101 100

2019 20212018 2020
Bruk av lån. kapittel 6.2 9 100 15 600 s 000
Lën ooptatti20lT 500 500
Nye låneopptak i 2018 8 600 r5 100 s 000
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