
Den 20. november 2018 ble det avholdtmøte i Måsøy formannskap.
Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor.

Møtet var berammet med møteinnkalling og saksliste den 13.11.2018.
Det var sendt pr. e-post til formannskapets faste representanter og
vararepresentanter, samt øvrige og media.
Møtet ble kunngjort med oppslag og på kommunens trjemmeside, samme dag.

Den 16. november ble det sendt ut en tilleggsakliste og sakspapirer på e-post.

Til stede:

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Reidun Mortensen
Tor-Bjarne Stabell
Robin Jørgensen
Georg Mathisen
Reneè Andersen
Åge Flaten
Knut Asbjørn Arnestad

Forfall l{øtt forParti
SP

H
SP

AP
AP
SP

H

FO
FO

Robin Jørgensen
Tor-Bjarne Stabell

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

Møteinnkalling - Godkjent

Sakliste:
o Rådmann ber om at orienteringssak - barnevernstjenesten - utgår.

Ordfører sa at bamevemsleder Ole Morten Sara ikke kunne komme.
o Repr. Georg Mathisen (AP) sa at han ønsket prosjektregnskapssakene sak 52118 og

53/18 direkte til kommunestyret. Rådmann svarte at formannskapet er økonomiutvalg
og sakene bør behandles her.

o Ordfører tar opp at tilleggsakene er kommet seint. Administrasjonen er for seint
ute/forglemmelse.

Sakliste - Godkjent

Møfet satt kl. 10.25

Møtet hevet kl. 14.30
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MASøYKOMvrrrNE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

MØTEINNKALLING

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
20.11.2018 Tid: kl. 10.00

Øsr,

18153 161996

PROSJEKTREGNSKAP HJELMSØYVEIEN
RACHVEIEN

OG

t8154 171579

LOMMVANNSVEIEN 55 . 6I
TILLEGGSBEVILGNING

FUKT I GULV

18/ss t8173
NYTT TILBUD - VINTERVEDLIKEHOLD 2018 - 2O2I -
MÅSØY

18156 181546

HANDLINGSPLAN 2OI9 . KOMMUNEDELPLAN
IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

18157 181547

N,!trRMILJØANLEGG ROLVSØY

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

SAKLISTE

Arkiv Saksnummer Journr.

Q13 18152 161143

PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA
ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN

Q14

6t3

Q10

c20

D10



c22

c56

410

150

150

18/58 18/548
PROSJEKT ''DAGSTURHYTTE
FINNMARK FRILUFTSRÅD

FINNMAf,LK''

18/59 181549

NY LØSNING MUSEET

18/60 18/ss0
VEDTEKTER HØTTEN BARNEHAGE

t8l6t 171757

TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER. BUDSJETT 2OI9

t8162 181259

ÅnsnuosJnTT 2019 oG ØKoNoMIPLAN 2019-2022
N,T^A,SøY KOMMUNE

Orienteringssaker:

Stabili seringstiltak sykepleiere
Oppsigelse av brukeravtale - Fjordlaks AS
Lønnsforhandlinger
Barnevernstjenesten

VtÅSøy KOMMUNE , 9690 Havøysund, den 12. november 201 8

Reidun Mortensen
ordfører



V 
MASøYKTMMUNE

TILLEGGSAKLISTE

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Formannskapet
Rådhuset - ordførerens kontor
20.11.2018 Tid: kl. 10.00

SAKLISTE

Saksnummer Journr

18163 r7l3s6
FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEIIJEM

t8164 17lrs3
RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUNI)

18165 l8lr42
GUNNARNES SKOLE TILSTANDSRAPPORT

18166 r8llr2
KUNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

uÅSøy KOMMUNE , 9690 Havøysund, den 1 5. november 201 8

Reidun Mortensen
ordfører

Arkiv

H30

614

614

c40

(\.
l\¡
tr(



Orienteringssak 20.r 1 .201 8:

Þ Stabiliseringstiltak sykepleiere
Þ Oppsigelse av brukeravtale - Fjordlaks AS
Þ Lønnsforhandlinger



52118

PROSJEKTREGNSKAP STRANDGATA ØST, ØRABAKKEN OG STORVANNSVEIEN

Teknisk komite's innstillins:
Det fremlagte regnskapet viser ikke opprinnelig kontrakter med henholdsvis prosjekterende,

byggelder og entreprenør, oghvilke endringer som har vært i forhold til disse avtalene gjennom
prosjekterings- og byggeperioden. Regnskapet viser heller ikke hva de mange endringene skyldes, -

prosj ekterin gsfeil el ler uforutsette forhold.

Teknisk komite ber om at det settes opp en oversikt over kontrakter med alle aktører, oversikt over
endringer og hva disse skyldes, samt sluttkostnader. I tillegg ønskes det en redegjørelse om andre

forhold som har hatt betydning for fremdrift og kostnader, spesielt det forhold at byggeperioden ble
betraktelig forlenget.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst. vedtatt

s3l1 I
PROSJEKTREGNSKAP HJELMSØYVEIEN OG RACFTVEIEN

Teknisk s innsfillino:
Kommunestyret tar prosjektregnskapet til orientering.

Behandling:
Repr. Åge Flaten (SP) erklærer seg innhabil da han har jobbet med prosjektet, jfr. Fvl S 6 e), 2. ledd.

Hanforlot møtet under behandling av saken.

Formannskanets vedtak:
Kommunesty r et tar pro sj ektregnskapet til orienterin g.

Enst. vedtatt

2



s4lt8
LOMMVANNSVEIEN 55 - 61 . FUKT I GULV. TILLEGGSBBVILGNING

Teknisk komite's innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar å bruke ubundne investeringsfond for å dekke merkostnadene på
prosjektet tilsvarende fu 142 105,-.

Behandling:
Repr. Åge Flaten (SP) erklærer seg innhabil da han har jobbet med prosjektet, jfr. Fvl S 6 e), 2. ledd.
Hanforlot møtet under behandling av saken.

Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst. vedtatt

Repr. Åge Flaten (SP) tiltrer møtet igjen.

55/l 8
NYTT TILBT]D. VINTERVEDLIKEHOLD 2018 -202I - MÅSØY

Teknisk komite's innstillins:
De aktuelle veistrekningene på Måsøy er etablert av Måsøy kommune som kommunale veier, og skal
derfor opprettholdes som kommunale veier, uavhegig av hvem som står som grunneier.

Rådmannen bes gå i forhandlinger med tilbyder med henblikk på avtale om brøyting av disse veiene
innenfor en akseptabel konstnad for perioden 2018 -2021.

J

Tidligere vedtatt Nytt vedtak Endring

Kostnadsramme 240 000, 00 382 105,00 142 105,00

Mva. 60 000, 00 95 526,25 35 526,25

Mva. komp. -60 000, 00 -95 526,25 -35 526,25

Bruk av lån -240 000, 00 -240 000,00

Bruk av ubundne invest.fond. -142105,00 -142 105,00

SUM

Behandling



Formannskapet fremmet følgende tillegg fellesforslag:

Formannskapet ber rådmannen gjøre sonderinger i forkant av kommunestyremøtet 6. desember 2018

Votering:
Teknisk komite's innstilling med tilleggsforslag fra formannskapet - Enst. vedtatt

FormannskaDets vedtak:
De aktuelle veistrekningene på Måsøy er etablert av Måsøy kommune som kommunale veier, og skal

derfor opprettholdes som kommunale veier, uavhegig av hvem som står som grunneier.

Rådmannen bes gå i forhandlinger med tilbyder med henblikk på avtale om brøyting av disse veiene

innenfor en akseptabel konstnad forperioden 2018-2021.

Formannskapet ber rådmannen gjøre sonderinger i forkant av kommunestyremøtet 6. desember 2018.

Enst. vedtatt

56118

HANDLINGSPLAN 2OI9 - KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Oppvekstkomiteen' s innstilling:
Kommunestyret vedtar Handlingsplan 2019

Behandling:

Formannskanets vedtak:
Kommunestyret vedtar Handl ingsplan 20 19 .

Enst.vedtatt

57118

N,IÐRMILJØANLEGG ROLVSØY

Oppvekstkomiteen' s innstilling:
Måsøy kommune bidrar med maksimalt kr. 56.000,-

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommune bidrar med maksimalt kr. 56.000,-

4

Enst.vedtatt



58/18
PROSJEKT''DAGSTURHYTTE F'INNMARI(I' - FINNMARK FRILUFTSRÅI)

Onnvekstkomiteen' s innstilling:
Måsøy kommune ønsker å bli med i Finnmark Friluftsråds dagsturhytte prosjekt. Deretter at det
legges til rette for at befolkningen kan delta i åpen prosess for plassering.
Måsøy kommunes andel begrenser seg til kr. 40.000.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst.vedtatt

59118

NY LØSNING MUSEET

Oppvekstkomiteen' s innstillins :

,{ gi arbeidsgruppen i oppdrag älage et mulighetsstudie for å flytte museet og <Vivil Kino> inn i
Habu-bygget. Avsette kr. 50.000 til arkitekt for å utrede om prosjektet er realiserbart.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Ä. gi arbeidsgruppen i oppdrag å lage et mulighetsstudie for å flytte museet og <Vivil Kino> inn i
Habu-bygget. Avsette k. 50.000 til arkitekt for å utrede om prosjektet er realiserbart.

Enst.vedtatt

60/18
VEDTEKTER HØTTEN BARNEHAGE

Opnvekstkomiteen' s innstillins:
Kommunestyret vedtar nye vedtekter Høtten barnehage med virkning fra 0l .0 I .2019.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar nye vedtekter Høtten barnehage med virkning fra 0l .01 .2019 .

5

Enst.vedtatt



6ll18
TILSKUDD OG KJØP AV TJENESTER - BTJDSJETT 2OI9

Rådmannens innstillins:
vedtar disse til av

Behandling

Formannskapets vedtak:
Rådmannens innstilling vedtas.

Enst. vedtatt

62118

ÅnsnunsJnTT 2019 oc ØKoNoMrpLAN 2019-2022 - vrÅsøv KoMMUNE

Innstilline:
l. Eiendomsskatten vedtas slik:
o Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag.
o For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et

bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi, jf. esktl. $ 1 l.
. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i l0 år, eller

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

o Skytterhusetv/HavøysundSkytterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o Fotballbanen v/Havøysund Idrettslag
o Skibua v/Havøysund Skiklubb

6

BelønArt Forklaring
30 000Representasion Vest-Finnmark regionråd

VTA plasser påNAV 240 000VTA
Vest-Finnmark regionråd 272 000

105 000Vest-Finnmark krisesenter

Landbrukskontoret 90 000

i25 000RSK Vest-Finnmark
Pedasoeisk-psykolosisk ti eneste ßPT) I 033 000

Betaling til andre kommuner

Måsøy museum 290 000

6s0 000Kommunale driftstilskudd Kommunens andel omstillingsmidler
Interkommunalt arkiv (IKA) t77 000Kiøp fra IKS der kommunen er delt.

ls 000Tilskudd til politiske partier Politiske partier

TV-aksionen 5000

5000Barnas dag

Tros- og livssamfunn 70 000

Tilskudd til laglforeninger og andre

Kulturmidler 50 000

I 748 000Tilskudd til menighetsrådet Menighetsrådet

4 905 000SUM



o Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk beholdes som i dag
o Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25.

Med forfall 20. februar, 20. mai,20. august o920. november
o Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.

2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for âr 2019

3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg PrisregulativetZ0T9.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

4 Prognoser for slcatt på inntekt og- formue, og rammetilskudd vedtas slik:
t, 2019 | 2020', 2021 2022

i Frie inntekter 108 900 10s 900 108 900 10s 900

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

6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske
budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.

Lånerammen for investeringgr 2019 vedtas etter følgende tabell:
r 2019 r 2020 | 2021 2022

Bruk av lån, kapittel6.2 46930: t4307 , 1034 i

2020 202t

17 
',

8. Bruk av fond for 20 I 9 vedtas etter følgende tabell
2019

Bruk av disposisj
Bruk av ubundne invest.fond
Sum bruk av fond

2022

I 593

200
| 793

1 187

I 000

2 187

s93

593

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 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 1. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2019.

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

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7 .2 ikke innarbeidede
driftstiltak.

¡ HelsesenterHjelpemidler
o Boliger: Omsorgsboliger boenhet
o Boliger: Omsorgsboliger fellesareal
e Tjenestebygg: Helsesenteroverbygg
o Tjenestebygg: Helsesenterskadedyr

7

Samlet sum kr 150.000.-



Oppvekstkomiteen vedtar rådmannens innstilling foruten følgende punkter:
Pkt. l: Strykes
Pkf.2: Kulepunkt I og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Måsøy Senterparti viser til enstemming vedtak sak24l18 i Teknisk komite den 25.09.18, og
enstemmig vedtak 28118 i Teknisk komite den 06.1 1.18 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett 2018: utredning av et

tilfredstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og

økonomiplan 2019 -2022,punkt 6 inviteteringer, med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum
på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde
komiteene, og det antall kommunestyremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at
kommunestyremøter foregår på dagtid. SP mener at oppnevnelse av arbeidsgrupper og utvalg som

krever økonomiske godtgjørelse og som befinner seg i en gråsone, skal unngås.

Votering:
Innstillingen med tilleggsforslag fremmet av Reidun Mortensen (SP) - Enst. vedtatt

X'ormannskapets vedtak:

L Eiendomsskatten vedtas slik:
o Eiendomsskattesatsen for boliger/fritidsboliger beholdes som i dag
o For boligdelen av eiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et

bunnfradrag på kr 0,- av takstverdi,jf. esktl. $ 1 l.
¡ Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas, jf. esktl. $7, c), i l0 år, eller

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

o Skytterhusetv/HavøysundSkytterlag
o Lagerbygning v/Måsøy jeger og fisk
o Fotballbanenv/Havøysund ldrettslag
o Skibua v/Havøysund Skiklubb

¡ Eiendomsskattesatsen for næring/verk og bruk beholdes som i dag.
o Eiendomsskatten følger kommunale avgifter og skal betales i fire terminer, jf. esktl. $ 25.

Med forfall 20. februar, 20. mai,20. august o920. november
o Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte

skattevedtekter.

I

2. Det vedtas å fastsette maksimumssatser på skatteøre på formue og inntekt for är 2019.



3. Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg Prisregulativet2019.
Selvkostområdene vann, avløp og feiing vedtas å være 100 % selvkost.

4. Prognoser fo1 skatt på inntekt og formue, og rammetilskudd vedtas slik:

i 2019 i 2020 I 2021 : 2022;
Frie inntekter i 108 900 108 900 I lOs 900 i lOs 900 ì

5. Driftsramme og obligatorisk budsjettoversikt vedtas i henhold til kapiuel L2 - 1.4

6. Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap. 6.1 samt obligatoriske
budsjettoversikter i kap. 1.5 og 1.6.

7 . T ,ånerammen for investeringer 201 9 vedtas 
;{er 

følSendelabell:
20lg : 2020'i 2021 ' 2022

: nruL av lå-n, Lapitt"i O.Z 46 930 14307 : 1034,
L

l7

8. Bruk av fond for 2019 vedtas etter følgende tabell:
2019 2020 2022

Bruk av disposisj onsfond
Bruk av ubundne invest.fond

2021

I 593

200
1 187

1 000

2 187

593

s93Sum bruk av fond i tlgl,

9. Måsøy kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2019 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.

1 1. Det tas opp startlån i Husbanken med kr 2 mill. i 2019

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

Omsorgskomiteen ber om at det tas inn tiltak i driftstiltak innen helse, fra pkt. 7 .2 il<ke innarbeidede

driftstiltak.
o HelsesenterHjelpemidler
o Boliger: Omsorgsboliger boenhet
o Boliger: Omsorgsboliger fellesareal
o Tjenestebygg: Helsesenteroverbygg
o Tjenestebygg: Helsesenterskadedyr

Samlet sum kr 150.000.-

Oppvekstkomiteen vedtar Rådmannens innstilling foruten følgende punkter:

Pkt. 1: Strykes
Pkt.2: Kulepunkt I og 5 endres til: Eiendomsskattesatsen beholdes som i dag.

Måsøy Senterparti viser til enstemming vedtak sak24/18 i Teknisk komite den 25.09.18, og

enstemmig vedtak 28118 i Teknisk komite den 06.1 l.l8 vedr. Gunnarnes skole.

Tilstandsrapport Gunnarnes skole tilsier det er nødvendig med tiltak for tilfredsstillende skolebygg.

9



Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjekt i budsjett2018: utredning av et

tilfredstillende skolebygg på Gunnarnes skole. Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og
økonomiplan 2019 -2022,punkt 6 inviteteringer, med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum

på kr 8.750.000,- inkl. mva.

Senterpartiet vil bevare den demokratiske organisering slik den er i dag og vil derfor beholde
komiteene, og det antall kommunest¡zremedlemmer vi har i dag. SP ser også at det er viktig at

kommunestyremøter foregår på dagtid. SP mener at oppnevnelse av arbeidsgrupper og utvalg som

krever økonomiske godtgjørelse og som befinner seg i en gråsone, skal unngås.

Enst. vedtatt

63/18
FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM

Opnvekstkomiteen' s innstilling :

Kommunestyret vedtar Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune.

Behandling:

Formannskapets vedtak:
Kommunestyret vedtar Forskrift om rett til opphold i sykehjem i Måsøy kommune.

Enst. vedtatt

641t8
RENOVERING LEGESTASJONEN I HAVØYSUND

Innstilline:
Omsorgskomiteen ønsker å få utredet et 3. alternativ som omhandler awik/pålegg fra arbeidstilsynet.
I tillegg ønsker omsorgskomiteen en oversikt over samlede innvisteringer, nybygg, renoveringer som

er planlagt og under utredning i Måsøy kommune, før en tar stilling til alternativ 1,2 eller 3.

Måsøy kommunestyre vil gå videre med renovering av legekontorene ved Havøysund Helsesenter.
Kommunestyret ber om at det arbeides videre for å finne løsninger innefor dagens arealer på

hovedplan uten vesentlige endringer, og en event. Utvidelse av akuttmoffak. Arealene i underetasjen
ble renovert i 2012 og forutsettes fortsatt brukt til dagens formåI.

En ber om at saken kommer tilbake til kommunestyret når ny løsning er utarbeidet, primært i
desembermøtet.

Behandling:

l0



Formannskapets vedtak:
Innstillingen vedtas.

Enst. vedtatt

6slt8
GUNNARNES SKOLE TILSTANDSRAPPORT

Innstillins:
I påvente av behandling i teknisk komite tar oppvekstkomiteen tilstandsrapporten til orientering.
Skolestrukturen kan ikke tas hensyn til i denne saken.

Måsøy kommunestyre tar tilstandsrapporten for Gunnarnes skole til etterretning, oB ber om at det blir
utarbeidet et forprosjekt som viser hvordan en kan etablere et tilstrekkelig skoletilbud på et begrenset
areal av eksisterende bygningsmasse, med bygningsmessige fasiliteter som tilfredstiller dagen lov -
og forskriftskrav. I forporsjektet skal også et grovt kostnadsoverslag inngå.

Forporsjektet skal være ferdig innen l. desember 2018, og midlene hentes fra salg av Måsøy skole

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende forslag:

Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjektet i budsjett 2019,
utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole.
Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og
økonomiplan med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum på kr. 8.750.000,-

Votering:
Innstillingen settes opp mot forslag fremmet av Reidun Mortensen (SP).
Forslag fremmet av Reidun Mortensen - Enst. vedtatt
Innstillingen - Falt

Formannskapets vedtak:
Måsøy kommunestyre ber administrasjonen innarbeide forprosjektet i budsjett 2019,
utredning av et tilfredsstillende skolebygg på Gunnarnes skole.
Forprosjektet dekkes av midler salg Måsøy skole.

Måsøy kommunestyre ber om at prosjektet skolebygg Gunnarnes innarbeides i budsjett og
økonomiplan med sikte på oppstart i2020, med en estimert sum på kr. 8.750.000,-

Enst. vedtatt
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KTJNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

Innstilline:
Saken utsettes

Behandling:

Ordfører Reidun Mortensen (SP) fremmet følgende forsalg:

Måsøy kommune er positivt innstilt til Nasjonale turistvegers kunstverk av Roni Horn i Havøysund.
På grunn av Måsøy kommunes økonomiske situasjon og nedstyringsvedtak kan vi dessverre ikke
inngå en avtale der Måsøy kommune må delfinansiere og ha ansvar for drift. I avtalens punkt 6 siste

setningstår det:
<Endelig kostnadsfordeling skjer når anlegget er ferdigstilb. Dette gir en usikkerhetsfaktor for

endelig kostnad som Måsøy kommune ikke kan gå for.

Vedtatt mot 2 stemmer

F ormannskapets vedtak:
Måsøy kommune er positivt innstilt til Nasjonale turistvegers kunstverk av Roni Horn i Havøysund.
På grunn av Måsøy kommunes økonomiske situasjon og nedstyringsvedtak kan vi dessverre ikke
inngå en avtale der Måsøy kommune må delfinansiere og ha ansvar for drift. I avtalens punkt 6 siste

setningstår det:
<Endelig kostnadsfordeling skjer når anlegget er ferdigstilb. Dette gir en usikkerhetsfaktor for
endelig kostnad som Måsøy kommune ikke kan gå for.

Vedtatt mot 2 stemmer
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