
Den25. september 2018 ble det avholdtmøte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og saksliste den 18.09.18
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter, samt øvr\ge og media.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaprdfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Parti
SP

H
SP

AP
AP
AP

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

Forfal-I I'føtt for

Reneè Andersen
FO

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

Møteinnkalling - Godkj ent

Sakliste:
o Ordfører Reidun Mortensen (SP) har meldt fra i forkant av møtet at hun er in¡habil i

sak 50/18. Det er innkalt vara for henne.
o Repr. Georg Mathisen (AP) erklærer seg innhabil i sak 48/18. Ikke nødvendig å

innkalle vara.
o Rådmann Lill Torbjørg Leirbakken foreslår at sak 49118 trekkes. Formannskapet er

usikker på om man kan trekke saken, og mener den bør utsettes.
. Repr. Georg Mathisen (AP) ønsker å fa satt en tilleggsak på sakskartet, Tildeling av

tomt i Vannkumdalen. Hverken møteleder eller 1/3 motsetter seg at saken skal
behandles. Denne saken ble behandlet først.

Sakliste - Godkjent

Møtet satt kl. 10.35

Møtet hevet kl. 14.15



V 
MASøYKÛMMUNE

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

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

C14

200

MØTEINNKALLING

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
25.09.2018 Tid: kl. 10.00

t8147 181469

TILTAKSUTVIKLING FOLKEHELSE
ARBEIDSERFARING FOR UNGDOMO TRYGG HAVI\ I
MÅSØY

18/48 181454

c40

6t4

18149 r8lrr2
KUNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

18/s0 181239

ARKTISK UTSIKT AS - LEIEFORIIOLD MM

Orienterinsssak:
Økonomirapport

MÄ.SØY KOMMUNE,9690 Havøysund, den 18. september 2018

Reidun Mortensen
ordfører
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MASøYKOMvrrlNE

TILLEGG SAKLISTE

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor
Møtedato: 25.09.2018 Tid: kl. L0.00

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer

L83

Journr.

18/51 181492

SØKNAD OM TOMT I VANNKUMDALBN

tt¿ÅSøy KOMMUNE ,9690 Havøysund, den 25. september 2018

Reidun Mortensen
ordfører



Orienterinsssak fo smøte 25 .09 .201 8:

Þ Økonomirapport - Repr. Tor Bjarne Stabell (H) ønsker at

det settes opp en ny sak til neste kommunestyremøte -
Forvaltning av havbruksmidlene



47118

TILTAKSUTVIKLING FOLKEHELSE - ARBEIDSERFARING FOR UNGDOM, TRYGG HAVN I
MÅSØY

Rådmannens innstilling:
Kommunesfyret vedtar at Måsøy kommune går inn i Helsedirektoratets prosjekt <tiltaksutvikling innen program
for folkehelse i kommunene>. Prosjektleder t.o.m. januar 2079 er Fredrik Vikse, deretter gis Rådmann
myndighet til å konstituere ny prosjektleder.

Behandling:

P.g.a at oppvekstkomiteen hadde forskjøvet pämøtet og bytet møtedato, var ikke oppvekstkomiteens
vedtak klar når sakspapirene til formannskapsmøtet ble sendt ut. Behandling og vedtak fra
oppvekstkomiteen ble derfor lagt frem i møtet. Oppvekstkomiteen hadde strøket siste setning i
rådmannens innstilling.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Oppvekstkomiteeens innstilling - Enst. vedtatt

FormannskaDets vedtak:
Kommunestyret vedtar at Måsøy kommune går inn i Helsedirektoratets prosjekt <tiltaksutvikling innen program
for folkehelse i kommunene>.

Enst. vedtatt

48/18
LIKVIDITET MÅSØY SOKN 2018

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar at Måsøy sokn ñr en tilleggsbevilgning på kr 400 000,- i 2018.

Det økte tilskuddet til menighetsrådet på kr 400 000,- dekkes av disposisjonsfond.
Det økte tilskuddet til andre tros- og livssamfunn på kr 30 000,- dekkes av disposisjonsfond.

Behandling:

Repr. Georg Mathisen (AP) erklærer seg innhabil da han er leder av menighetsrådet ogfrater møtet under
behandling n sak 48/18. Jfr. Fvl. $ 6 e).

Ordfører Reidun Mortensen fremmet følgende fellesforslag fra formannskapet:

Alternativ 2 i saksutredning med følgende tillegg:
Kommunestyret stiller rådmannen til disposisjon i forhandlinger når budsjett prosessen starter og budsjeft skal
behandles.

Votering:
Rådmannens innstilling - Falt
Fellesforslag fra formannskapet * Enst. vedtatt

2



Formannskapets vedtak:
Forskudd på neste års overføringer
Ved et forskudd på kr 400 000,- på neste års overføring vil Måsøy sokn i realiteten ha tilsvarende
beløp mindre å bruke i 2019. Det har ingen konsekvenser for budsjettet til Måsøy kommune.
Kommunestyret stiller rådmannen til disposisjon i forhandlinger når budsjett prosessen starter og
budsjett skal behandles.

Enst. vedtatt

Repr. Georg Mathisen (AP) tiltrer møtet igjen.

49/18
KUNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

Rådmannens innstilling:
Måsøy kommune signerer ikke en avtale mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen,
Turistvegseksjonen som forplikter Måsøy kommune til en engangskostnad på kr 3,5 mill. og ansvar
for og bekostning av det løpende tilsynet av kunstverket, elforsyning og renhold av bygning og
uteområde rundt kunstverket.

Behandling:
Saken utsettes.

Saken utsettes.

Enst. vedtatt

sO/l 8
ARKTISK UTSIKT AS - LEIEFORHOLD MM

Rådmannens innstillins:
Måsøy formannskap ber kommunens advokat gi et tilsvar som ivaretar Måsøy kommunes interesser på best
mulig måte.

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen (SP) erklærer seg innhabil ogfratrer møtet under behandling ov sak 50/18.
Jfr. Fvl. $ 6 e), 2. ledd. Vararepr. Åge Fløten (SP) tiltrer møtet under behandling av sak 50/18.

Det ble lagt fram en juridisk vurdering som var unntatt offentlighet, Ofl. S 15, og saken ble derfor behandlet i
lukket møte.

Formannskapets vedtak:
Måsøy formannskap ber kommunens advokat gi et tilsvar som ivaretar Måsøy kommunes interesser på best
mulig måte.

Enst. vedtat



5ll18
SØKNAD OM TOMT I VANNKUMDALEN

Innstilling:

Behandling:

Repr. Georg Mathisen (AP) ønsket å ftl satt denne saken opp som tilleggsak på sakskartet til formannskapsmøte
25.09.18. Han tok det opp i begynnelsen pämøtet, til saklisten.
Ingen sakspapirer i forkant. Hverken møteleder eller l/3 motsetter seg at saken skal behandles.

Rådmqnnen erklærer seg innhabil ogfratrer møtet under behøndling ov sak 5l/18, da hun er søker til tomta.

Repr. Georg Mathsien (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar å tildele tomt E i regulert boligfelt i Vannkumdalen til Lill-Torbjørg Leirbakken.
Setterådmann i saken er Leif Vidar Olsen, rådmann i Hammerfest kommune.

Enst. vedtatt

Formannskapets vedtak:
Formannskapet vedtar å tildele tomt E i regulert boligfelt i Vannkumdalen til Lill-Tordørg Leirbakken.
Setterådmann i saken er Leif Vidar Olsen, rådmann i Hammerfest kommune.

Enst. vedtatt
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