Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

31.10.2012

Tidspunkt:

11:30 - 12:00

Til behandling:

Saksliste nr. 061/12 - 062/12

Medlemmer:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
SP - Reiel Fagerlid (Varamedlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Varamedlem)
Forfall:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 9

Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken og kommunalsjef Tone Holvik.

Måløy 31.10.2012

Kristin Maurstad
Varaordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

061/12

Godkjenning av møteprotokoll

062/12

Rutetilbud fra 01. mai 2013 - Ruteinnspill

Orientering av rådmann Svanhild Mosebakken:
Sak om felles IKT-driftssenter i Nordfjord er ikke meldt opp til behandling i Formannskap i dag som
planlagt. Saksutredningen for Nordfjord var ferdig forrige fredag men en mangler tilbakemelding
fra rådmennene om en skal ha felles ledelse og ansvar eller om dette skal ligge til driftskommunen.
Saken utsettes i påvente av tilbakemelding fra alle kommunene i Nordfjord.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap
Endelig vedtak i:
Formannskap

31.10.2012
Arkivsaknr.:
12/1618

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

31.10.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-061/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 17.10.2012 er utsendt tidligere.

Saksnummer

061/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

31.10.2012
31.10.2012

Arkivsaknr.:
12/1531

Saksnummer

062/12

Saksansvarlig:
Svanhild Mosebakken

Rutetilbud fra 01. mai 2013 - Ruteinnspill

Rådmannens innstilling
Det settes ned en ad hoc-gruppe på tre representanter fra formannskapet som får fullmakt til
å komme med innspill til rutetilbud innen fristen 09.11.2012.
Som ad hoc-gruppe oppnevnes følgende:
1.
2.
3.

31.10.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Varaordfører Kristin Maurstad orienterte om saken. Varaordfører delte ut innspill på vegne av
varaordfører og ordfører Morten A. Hagen vedrørende ferjestrekningen Måløy – Oldeide.
Formannskapet diskuterte saken.
FrP v/repr. Hogne Bleie fremsatte forslag om at ordfører, varaordfører og V v/ repr. Edvard Iversen
oppnevnes i ad-hoc gruppe som får fullmakt til å komme med innspill til rutetilbud innen fristen
09.11.2012.

Votering
Rådmannens innstilling og representanter til ad-hoc gruppen foreslått av FrP v/repr. Hogne Bleie
ble enstemmig vedtatt.
F-062/12

Vedtak:
Det settes ned en ad hoc-gruppe på tre representanter fra formannskapet som får fullmakt til
å komme med innspill til rutetilbud innen fristen 09.11.2012.
Som ad hoc-gruppe oppnevnes følgende:
1. Morten A. Hagen (ordfører)
2. Kristin Maurstad (varaordfører)
3. Edvard Iversen (V)

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Rutetilbud fra 01.05.2013 - Ruteinnspill

Bakgrunn for saken
Sogn og Fjordane fylkeskommune har i brev av 03.10.2012 sendt ut brev med frist for innspill satt
til 09.11.2012 for rutetilbud fra 01.05.2013. Fylkeskommunen sitt brev ligg som vedlegg til denne
saksutgreiinga.

Saksopplysninger / fakta
Hovedutvalget for samferdsel (HS) ønsker å gjøre om på rutinene for ruteinnspill fra kommunene
og andre. HS vil ha innspillene inn til diskusjon før budsjettmøtet i fylkestinget i desember, for da å
se om der er rom for å komme noen av innspillene i møte.

Vurdering / konsekvenser
Rådmannen tilrår at det settes ned en hurtigarbeidende ad hoc-utvalg på 3 representanter fra
formannskapet som får fullmakt til å komme med innspill innen den gitte frist 09.11.2012.

Vedlegg:
Dok.nr
97518

Tittel på vedlegg
Planlegging av rutetilbodet frå 01.05.2013

