
 
   

 
HOVEDUTSKRIFT 

AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP 
 
 
 
Den 11.03.2009  ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på 
rådhuset - ordførerens kontor. 
 
Møtet var berammet med sakliste den 04.03.09 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 også utsendt  den 04.03.09 til de samme som 
fikk tilsendt saklisten. 
 
 
Frammøtt var: 
      1. Ordfører  Ingalill Olsen (A/SV) 
      2. Repr. John Aase (A/SV) 
      3. Repr. Kjell Larsen (A/SV) 
      4. Vararepr. Knut Arnestad  (H/Frp.) 
      5. Vararepr. Gudleif Kristiansen (SP) 
      
 
Møtet ble satt kl. 11.00. 
 
Videre deltok rådmann Aina Borch og konsulent Eli Moe. 
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4/09  
MAKESKIFTE EIENDOMMER I BAKFJORD OG SELVIKA  
- NY BEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet viser til sitt vedtak i sak 37/07 – møte 01.06.07 – ang. makeskifte eiendommer i Selvika og 
Bakfjord. 
 
Avsnittet i vedtaket som lyder som følger utgår: 
Før overskjøting finner sted, må det foretas grensefastsetting av eiendommen gnr. 9 bnr. 6 ”Selvik nordre” i 
Selvika. Måsøy kommune forutsetter at eiendommen er i størrelse på det som antydes i saksutredningen. 
 
Avsnittet erstattes med følgende: 
Overskjøting av eiendommene kan foretas uten at grensefastsetting av eiendommen gnr. 9 
bnr. 6 har funnet sted. Før overskjøting må det inngås avtale mellom partene om fordeling av utgiftene i 
forbindelse med makeskifte heri også utgiftene til grensefastsetting av 
gnr. 9 bnr. 6. 
Grensefastsetting foretas i løpet av 2009.  
 
Behandling: 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
Rådmannens innstilling vedtas. 
     Enst. vedt. 
 
 
  
5/09  
INNKJØP BÅREBIL  
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet vedtar å gå til innkjøp av bårebil til kr. 70.000,-. Administrasjonen får ansvar for utarbeidelse av 
retningslinjer/avtaler som regulerer drift av denne tjenesten. 
 
Utgiften dekkes av frie midler til formannskapets disposisjon. 
 
       
 
Behandling: 
 
 
 
Formannskapets vedtak: 
     . 
Rådmannens innstilling vedtas. 

 Enst. vedt 
 
  
Sakene f.o.m. 6/09 t.o.m. 9/09 er innstillinger til kommunestyret  og vedlegges ikke hovedutskrifta. 
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