
 
   

 
HOVEDUTSKRIFT 

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 
 
Den 19.11.2008  ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på 
rådhuset – ordførerens kontor. 
 
Møtet var berammet med sakliste den 12.11.08 og formannskapets representanter var 
innkalt med sakliste samme dag.  Vararepresentantene ble tilstillet saklisten til 
orientering.  
Videre ble saklisten sendt etatsjefene og politiske partier i kommunestyret, pressen, 
oppslagsstedene m.fl. 
 
Rådmannens utredninger/innstillinger ble utsendt  den 12.11.08 til de samme som fikk 
tilsendt saklisten. 
 
I tillegg ble følgende dokumenter sendt de samme: 
 

• Avgiftsregulativ 2009 – teknisk etat 
• Måsøy menighetsråd – budsjett 2009 
• Budsjett 2009/Økonomiplan 2009-2012 – Havøysund havnevesen Måsøy KF 
• Budsjett 2009/Økonomiplan  2009-2012 – Måsøy industrieiendom KF 
• Budsjett 2009/økonomiplan 2009-2012 Måsøy kommune 

 
Rådmannens utredning/innstilling til sakene 72/08 og 73/08 er unndratt offentligheten 
og ble utlevert på møtet. Sakene ble behandlet i lukket møte. 
 
Frammøtt var: 
      1. Ordfører  Ingalill Olsen (A/SV) 
      2. Repr. John Aase (A/SV) 
      3. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 
      4. Repr. Anne Karin Olli (H/Frp.) 
      5. Repr. Elisabeth D. Guldbrandsen (SP) 
      
 
Møtet ble satt kl. 12.00. 
 
Videre deltok rådmann Leif Vidar Olsen og konsulent Eli Moe. 
 
Følgende komiteledere møtte under behandling av sak 85/05 – Budsjett 
2009/økonomiplan 2009-2012 – Måsøy kommune: 
 
 Leder i oppvekstkomiteen Roy Arne Andersen 
 Leder i omsorgskomiteen Irene R. Eliassen 
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72/08 Unntatt offentlig -Ofl §6 
SLETTING AV ETABLERINGSLÅN  
 
Saka er unndratt offentligheten og legges ikke ved hovedutskrifta. 
 
 
  
73/08 Unntatt offentlig - Ofl §6 
SØKNAD OM SLETTING AV STARTLÅN  
 
Saka er unndratt offentligheten og legges ikke ved hovedutskrifta. 
 
 
74/08 
TILTAKSPAKKE - SYKEPLEIERE 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar forslag til Tiltakspakke for sykepleiere i Måsøy kommune. 
 
For sykepleiere som blir ansatt i tiltaksperioden: 

• Gratis kommunal bolig i 6 måneder 
• Gratis barnehageplass i 6 måneder, avhengig av at det er ledig barnehageplass. 
• 100 % dekning av reise/flytteutgifter.  Gjeldende reglement skal ellers følges, eks. bindingstid på 2 år. 
• Etter 2 års tjeneste utbetales en bonus på kr. 20.000,-, og etter 5 års tjeneste utbetales  kr. 30.000,-.  

Beløpene forutsetter ansettelse i 100 % stilling og reduseres tilsvarende   
      i forhold til en evt. deltidsstilling. 
 

For å beholde sykepleiere i Måsøy kommune: 
• Opptjening av lønnet permisjon med en uke pr. år.  Opptjening kun ved aktiv tjeneste eller 

svangerskapspermisjon. 
• Hvert at trekkes et reisegavekort på kr. 10.000,- blant alle sykepleiere som er ansatt i kommunen. 
• Det må legges til rette for faglig oppdatering i form av internundervisning og ekstern kursering.  I 

tillegg må det gis mulighet for hospitering på spesialavdeling/ sykehus.  
 
Tiltakspakken gjøres gjeldende fra 01.01.09 og evalueres før utgangen av år 2010. 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
       Enst. vedt. 
 
 
 
Sakene f.o.m. 75/08 t.o.m. 85/08 er innstillinger til kommunestyremøte 12.12.08 og legges ikke ved 
hovedutskrifta. 
 
  
  
86/08  
HYTTERENOVASJON - NY BEHANDLING  
 
 
Ordførerens innstilling: 
Innføring av hytterenovasjon i sone 2 utsettes inntil videre. Teknisk komite vurderer ordningen for sone 2 bl.a. 
med en vurdering om frivillig hytterenovasjon kan innføres for disse områdene, i tråd med den ordning som 
gjelder i Alta kommune, i regi av Vefas AS. 
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Saken behandles i kommunestyret når den er ferdig utredet av teknisk etat og behandlet i teknisk komite. 
 
Kommunestyret orienteres om saken 21.11.08. 
 
Behandling: 
 
 
Formannskapets vedtak: 
 
Ordførerens innstilling vedtas. 
       Enst. 
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