Styre, råd, utvalg m.v.
Kommunestyret
Møtested
Vårbrudd
Møtedato:
Fra kl.
28.04.2016 18.00

Til kl.
23.10

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Geir Olav Næss
Torjus Gaski Brevik
Knut Halvor Busk
Harald Inge Johnsen
Tor Johnny Aikio
Hanne-Lene Holm Bønå
Arnold Barstad Eliseussen
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Ragnhild Marie M Aslaksen
Kristian Wengen
Eva Lill Margit
Ann Rita Hammer
Hermann Magne Westlie
Chandra Bahadur Chhetri
Sigurd Johan Richardsen
Hanne Jonassen Harila
Einar Alfred Niemi
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge
Otto Strand
Farid Shariati Bidar
Torgrim Holm
Beate Pedersen
Odd Erik Rønning
Hans Henrik Kristiansen
Knut Larsen

Parti
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
SV
VLI
VLI
KRF
MDG
H
H
AP
VLI
VLI

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

I alt 25 representanter og vararepresentanter.

Forfall

Møtt for

FO

FO

FO

FO
FO

Torjus Gaski Brevik
Hanne-Lene Holm Bønå
Hermann Magne Westlie
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge

Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Marita Jakola Skansen - kontorsjef
Fiona Sahl – kommunalsjef HRO
Kurt Schjølberg – kommunalsjef KUO
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Jon Ragnar Morso – økonomisjef
Yngvar Mækelæ – enhetsleder PMK
Arne Lindbach – informasjonsrådgiver
Gøril Samuelsen - møtesekretær

Behandlede saker:
Sak nr./år
14/16 – 23/16

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

--------------------------------Otto Strand (KRF)
Medlem

-------------------------------------Hans–Jacob Bønå (H)
Ordfører

-------------------------------------Ragnhild Marie M. Aslaksen (AP)
Medlem

Kulturinnslag:
Kulturskolen v/pianolærer Anna Volkova Engelsen.
Elevene Daniel Andreassen og Kristin Vestersjø spilte.
Interpellasjon:
Ordfører: 2 interpellasjoner innkommet. Tas opp etter sakslisten.
Repr. Hanne J. Harila, SV: Forespørsel om å ta interpellasjonene før sakslisten.
Ordfører besvarte.
Konklusjon: Interpellasjonene tas etter saksliste.
Ingen merknader til innkalling og saksliste.
Ref. saker
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14/16
FORRETNINGSORDEN I KOMMUNESTYRET

Forslag til vedtak/innstilling:
Følgende endring i forretningsorden for kommunestyremøte gjøres gjeldende fom
09.06.2016:
1. Taletiden for første innlegg settes til 5 minutter for gruppeledere/saksordførere, 3
minutter for de øvrige. Den som på vegne av partiet tar ordet i saken er å regne som
saksordfører.
I budsjettsaker utvides taletiden for gruppeledere/saksordfører til 7 minutter.
2. Taletiden for senere innlegg settes til 3 minutter. En representant kan ha
maks 2 innlegg i samme sak.
3. Etter hvert innlegg gis det anledning til replikker og en felles svar-replikk,
inntil 2 minutter.
4. Talerekkefølgen settes slik at gruppelederne først får sine innlegg i
forhold til gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølge de har
tegnet seg.

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende endringsforslag, pkt. 4 – KFR, H og VLI:
”I budsjettsaker settes talerekkefølgen slik at gruppelederne først får sine innlegg i forhold til
gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølgen de har tegnet seg.”
Votering:
Det ble votert over formannskapets innstilling pkt 4 og fremlagt endringsforslag fra
KRF/H/VLI.
Fremlagt endringsforslag fra KRF/H/VLI, pkt. 4, ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over formannskapets innstilling med vedtatt endring, som ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Følgende endring i forretningsorden for kommunestyremøte gjøres gjeldende fom
09.06.2016:
1. Taletiden for første innlegg settes til 5 minutter for gruppeledere/saksordførere, 3
minutter for de øvrige. Den som på vegne av partiet tar ordet i saken er å regne som
saksordfører.
I budsjettsaker utvides taletiden for gruppeledere/saksordfører til 7 minutter.
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2. Taletiden for senere innlegg settes til 3 minutter. En representant kan ha
maks 2 innlegg i samme sak.
3. Etter hvert innlegg gis det anledning til replikker og en felles svar-replikk,
inntil 2 minutter.
4. I budsjettsaker settes talerekkefølgen slik at gruppeliderne først får sine innlegg i
forhold til gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølgen de har
tegnet seg.

15/16
IL POLARSTJERNEN - AVTALE TIL MVA REFUSJON - BYGGING AV
SKISKYTTERANLEGG

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommune innvilger ikke søknad om mellomfinansiering av MVA til prosjektet.

Behandling:
Repr. Hans Henrik Kristiansen, VLI ba kommunestyret vurdere hans habilitet med
begrunnelse at han er nestleder i idrettslaget Polarstjernen.
Kommunestyret vurderte enstemmig representanten inhabil.
Repr. Hans Henrik Kristiansen, VLI fratrådte.
Repr. Tore Skogly, VLI tiltrådte.
I alt 25 representanter og vararepresentanter.
Repr. Knut Busk, H la frem følgende tilleggsforslag – H/KRF/VLI:
”Vadsø kommune ønsker som alternativ til en mva – refusjon å bidra med direkte støtte til
prosjektet og vil behandle en slik søknad i god tid innen frist for søknad om spillemidler i
2017.”
Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende forslag - AP/SV/MDG:
”1. Vadsø kommunestyret bevilger omsøkt støtte til refusjon av MVA til Idrettslaget
Polarstjernen. Støtten fra kommunen forutsetter en skriftlig avtale mellom kommunen og
idrettslaget, jf. Paragraf 50, punkt 6 i kommuneloven. Refusjonen utbetales ved låneopptak.
2. Vadsø kommune forskutterer spillemidler til omsøkt idrettsanlegg. Il Polarstjernen må
dokumentere idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.”

Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP/SV MDG som fikk 12 stemmer. 13 stemte imot.
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Det ble votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 13 stemmer. 11 stemte
imot.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra H/KRF/VLI som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommune innvilger ikke søknad om mellomfinansiering av MVA til prosjektet.

Vadsø kommune ønsker som alternativ til en mva – refusjon å bidra med direkte støtte til
prosjektet og vil behandle en slik søknad i god tid innen frist for søknad om spillemidler i
2017.

Repr. Tore Skogly, VLI fratrådte.
Repr. Hans Henrik Kristiansen, VLI tiltrådte.
I alt 25 representanter og vararepresentanter.

16/16
VADSØ HESTESPORTSKLUBB - FORSKUTTERING AV MERVERDIAVGIFT

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommune innvilger ikke kommunal mellomfinansiering til prosjektet da dette allerede er
fullfinansiert via låneopptak i bank.

Behandling:
Votering:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommune innvilger ikke kommunal mellomfinansiering til prosjektet da dette allerede er
fullfinansiert via låneopptak i bank.

17/16
FORURENSNINGSFOND

Side 5 av 21

Forslag til vedtak/innstilling:
Hovedutvalget for plan miljø og kommunalteknikk innstiller overfor kommunestyret at det opprettes
ett ulovlighetsoppfølgingsfond kr 500 000.
Administrasjonen gis fullmakt til å finansiere ulovlighetsoppfølginger fra dette fondet.
Administrasjonen skal søke dekning for disse utgiftene fra den som er ansvarlig for oppryddingen.

Behandling:
Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende fellesforslag med H/KRF/VLI/MDG/AP/SV:
 Tillegg:
”PMK som forurensningsmyndighet holdes fortløpende orientert om bruk av fondet, og
aktuelle ulovlighetstiltak.
Fondet kapitaliseres gjennom overføring av kr 500.000,- fra ubundet kapitalfond.”
 Overskriften endres til:
”FOND FOR OPPFØLGING AV ULOVLIGE TILTAK”
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende endringsforslag – første setning:
”Kommunestyret oppretter et fond for oppfølging av ulovlige tiltak på kr. 500.000.”

Votering:
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra KRF og formannskapets innstilling.
Fremlagt forslag fra KRF ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over formannskapets innstilling, med vedtatt endring, som ble enstemmig
vedtatt.
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI/MDG/AP/SV som ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
FOND FOR OPPFØLGING AV ULOVLIGE TILTAK
Kommunestyret oppretter et fond for oppfølging av ulovlige tiltak på kr. 500.000.
Administrasjonen gis fullmakt til å finansiere ulovlighetsoppfølginger fra dette fondet.
Administrasjonen skal søke dekning for disse utgiftene fra den som er ansvarlig for
oppryddingen.
PMK som forurensningsmyndighet holdes fortløpende orientert om bruk av fondet, og
aktuelle ulovlighetstiltak.
Fondet kapitaliseres gjennom overføring av kr 500.000,- fra ubundet kapitalfond.
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18/16
VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunes formålsbygg og anleggsmidler, tidligere vedtatt overført til Vadsø
kommunale eiendomsselskap KF, forblir i Vadsø kommunes eie. Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF gjennomfører ikke låneopptak eller tinglysing av eiendommer
som en følge av dette. Avhending/salg av eiendommer avgjøres av kommunestyret.
Rådmannen følger opp tidligere vedtak knyttet til etablering av leieforhold til
enhetene.
Rådmannen fremmer eventuelt behov for justeringer i Vadsø kommunale
eiendomsselskap KFs vedtekter i egen sak.
Evaluering av Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, med hensyn vedtatte
måloppnåelser og strategier, gjennomføres innen 1. h.å. 2017.
Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF – språkkorrigering i siste avsnitt – …med hensyn til vedtatte….
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommunes formålsbygg og anleggsmidler, tidligere vedtatt overført til Vadsø
kommunale eiendomsselskap KF, forblir i Vadsø kommunes eie. Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF gjennomfører ikke låneopptak eller tinglysing av eiendommer
som en følge av dette. Avhending/salg av eiendommer avgjøres av kommunestyret.
Rådmannen følger opp tidligere vedtak knyttet til etablering av leieforhold til
enhetene.
Rådmannen fremmer eventuelt behov for justeringer i Vadsø kommunale
eiendomsselskap KFs vedtekter i egen sak.
Evaluering av Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, med hensyn til vedtatte
måloppnåelser og strategier, gjennomføres innen 1. h.å. 2017.
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19/16
PLAN FOR KOMPETANSEHEVING I SKOLESEKTOREN

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar «Plan for kompetanseheving i skolesektoren».

Behandling:
Repr. Kristian Wengen, AP la frem følgende felles tilleggsforslag med
AP/H/KRF/VLI/SV/MDG:
”Kommunestyret ber om å få kompetansehevingsplanen til drøfting i det allerede vedtatte
skoleeiermøte.”
Votering:
Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt felles tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommunestyre vedtar «Plan for kompetanseheving i skolesektoren».
Kommunestyret ber om å få kompetansehevingsplanen til drøfting i det allerede vedtatte
skoleeiermøte.

20/16
KOMMUNEREFORMEN

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
1. Kommunestyret i Vadsø inngår intensjonsavtale om sammenslåing med Vardø
kommune. Ordfører gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen dersom de siste
forhandlinger skulle tilsi at det er nødvendig

Side 8 av 21

2. Kommunestyret i Vadsø ber om at det søkes avholdt et felles kommunestyremøte
mellom Vardø og Vadsø kommune hvor denne saken kan presenteres og drøftes i
fellesskap
3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for endelig beslutning om sammenslåing
til kommunestyrets møte 09.06 2016

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende endringsforslag – H/KRF/VLI:
”1. Kommunestyret i Vadsø viser til forslaget til intensjonsavtale om sammenslåing med
Vardø kommune, og vil legge det til grunn for drøftinger om sammenslåing.
2. Kommunestyret ber om at det søkes avholdt et felles kommunestyremøte mellom Vardø og
Vadsø kommune hvor denne saken kan presenteres og drøftes i fellesskap.
3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for endelig beslutning til kommunestyrets
møte den 09.06.2016.”
Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende forslag:
”1.Kommunestyret i Vadsø tar til orientering de samtaler og det arbeidet som er gjort i
forbindelse med kommunereformen.
2.Kommunestyret ber om at det snarest gjennomføres prosesser som involverer befolkningen
– gjennom kommunikasjonstiltak og innbyggerundersøkelse
3.Kommunestyret gjør endelig behandling av saken i juni.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over formannskapets innstilling som enstemmig falt.
Det ble votert over fremlagt forslag fra H/KRF/VLI som ble vedtatt med 17 stemmer. 8
stemte imot.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Vadsø tar til orientering de samtaler og det arbeidet som er gjort i
forbindelse med kommunereformen.
2. Kommunestyret ber om at det snarest gjennomføres prosesser som involverer
befolkningen – gjennom kommunikasjonstiltak og innbyggerundersøkelse
3. Kommunestyret gjør endelig behandling av saken i juni.
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4. Kommunestyret i Vadsø viser til forslaget til intensjonsavtale om sammenslåing med
Vardø kommune, og vil legge det til grunn for drøftinger om sammenslåing.
5. Kommunestyret ber om at det søkes avholdt et felles kommunestyremøte mellom
Vardø og Vadsø kommune hvor denne saken kan presenteres og drøftes i fellesskap.
6. Kommunestyret ber om at det legges til rette for endelig beslutning til kommunestyrets
møte den 09.06.2016.

21/16
BEHOV FOR FRISKLIVSSENTRAL, HELDØGNSOMSORGSPLASSER MED MER.

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
1. Kommunestyret i Vadsø tar rapport om frisklivssentral til orientering. Kommunestyret gir sin
tilslutning til søknad om tilskudd til etablering av frisklivssentral og ber om at tiltak om
kommunal finansiering fremmes i fbm budsjettreguleringen 2016
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at aktuell enhet ved bo- og omsorgssenteret gjenåpnes
med tilbud om heldøgns omsorgsplasser. De økonomiske konsekvensene innarbeides i fbm
budsjettreguleringen 2016.
3. Kommunestyret ber videre om at tiltak knyttet til styrking av ergoterapitjenesten fremmes i
fbm budsjettbehandlingen 2016.

Behandling:
Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende felles endringsforslag –
H/KRF/VLI/AP/SV/MDG:
Overskrift endres til:
”BEHOV FOR FRISKLIVSSENTRAL, HELDØGNSOMSSORGSPLASSER OG
STYRKING AV ERGOTERAPITJENESTEN”
Punkt 1. endres til:
”Kommunestyret i Vadsø tar rapport om frisklivssentral til orientering. Kommunestyret gir
sin tilslutning til søknad om tilskudd til etablering av frisklivssentral.
Adhoc-utvalget som er nedsatt i forbindelse med rulleringen av HRO-planens handlingsdel
skal involveres i arbeidet med etableringen av frisklivssentralen. Kommunal finansiering
fremmes i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2016.”
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Punkt 3. endres til:
”Kommunestyret ber om at tiltak knyttet til styrking av ergoterapitjenesten fremmes i fbm
budsjettbehandlingen i desember 2016.
Adhoc-utvalget som er nedsatt i forbindelsen med rulleringen av HRO-planens handlingsdel
skal delta i vurderingen av kommunenes ergoterapitjeneste.”

Votering:
Det ble votert over formannskapets innstilling og fremlagt fellesforslag.
Fremlagt fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
BEHOV FOR FRISKLIVSSENTRAL, HELDØGNSOMSORGSPLASSER OG STYRKING AV
ERGOTERAPITJENESTEN

1. Kommunestyret i Vadsø tar rapport om frisklivssentral til orientering. Kommunestyret
gir sin tilslutning til søknad om tilskudd til etablering av frisklivssentral. Adhocutvalget som er nedsatt i forbindelse med rulleringen av HRO-planens handlingsdel
skal involveres i arbeidet med etableringen av frisklivssentralen. Kommunal
finansiering fremmes i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2016.
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at aktuell enhet ved bo- og omsorgssenteret
gjenåpnes med tilbud om heldøgns omsorgsplasser. De økonomiske konsekvensene
innarbeides i fbm budsjettreguleringen 2016.
3. Kommunestyret ber om at tiltak knyttet til styrking av ergoterapitjenesten fremmes i
fbm budsjettbehandlingen i desember 2016. Adhoc-utvalget som er nedsatt i
forbindelsen med rulleringen av HRO-planens handlingsdel skal delta i vurderingen av
kommunenes ergoterapitjeneste.

22/16
PLAN FOR SEKTORENE KUO OG KVI

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å oppnevne to plangrupper for utarbeidelse av en plan for hver av
sektorene Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO) og Kvalifisering, Velferd og
Inkludering (KVI) for perioden 2018-2022.
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2. Plangruppene får følgende sammensetning:
- 1-3 medlemmer av kommunestyret, leder
- Kommunalsjef for området, sekretær
- 1 representant for enhetsledere
- 1 representant for fagledere
- 2 HTV
- 1 representant for brukere

Vararep: Utpekes blant kom.styrets medl.
Vararep: En av enhetslederne
Repr. og vararepr. utpekes av rådmannen
”
Vararep: Utpekes av organisasjonene

Plangruppen organiserer selv planarbeidet, herunder nedsetting av arbeidsgrupper mv.
3. Kommunestyret vedtar følgende mandat for planarbeidet:


Beskrivelse av aktuell situasjon herunder status over tjenestetilbud og behov basert
på tilgjengelige og relevante data



Vurdere behovet for videreutvikling av omfang og kvalitet på våre tjenester i et
tiårsperspektiv



Beskrive og vurdere de viktigste utfordringene i planperioden



Skissere mål, satsingsområder og strategier for utvikling av områdene fram mot
2025



Utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak på grunnlag av
forannevnte utredninger

4. Plangruppene leverer sin innstilling innen 1.mai 2017, med sikte på behandling i
kommunestyret i juni 2017.
Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende fellesforslag - H/KRF/VLI/AP/SV/MDG:
”Kommunestyret vedtar følgende representanter til gruppene:
Plangruppe for HRO er:
1. Knut Busk med personlig vara Beate Pedersen
2. Elisabeth Hegge med personlig vara Otto Strand
3. Hanne Harila med personlig vara Sigurd Richardsen
Som leder velges Knut Busk, som nestleder velges Elisabeth Hegge.

Plangruppe for KVI:
1. Hilde M. Meyer med personlig vara Torjus Gaski Brevik
2. Gro Harila med personlig vara Tore Skogly
3. Willy Pedersen med personlig vara Farid Shariati Bidar.
Som leder velges Hilde Meyer, som nestleder velges Gro Harila.”
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Votering:
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI/AP/SV/MDG som ble enstemmig
vedtatt.
Det ble votert over formannskapets innstilling, med vedtatt fellesforslag, som ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å oppnevne to plangrupper for utarbeidelse av en plan for hver av
sektorene Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO) og Kvalifisering, Velferd og
Inkludering (KVI) for perioden 2018-2022.
2. Plangruppene får følgende sammensetning:
Plangruppe for HRO:
Representanter:
1. Knut Busk - leder
2. Elisabeth Hegge - nestleder
3. Hanne Harila

Plangruppe for KVI:
Representanter:
1. Hilde M. Meyer - leder
2. Gro Harila - nestleder
3. Willy Pedersen

- Kommunalsjef for området, sekretær
- 1 representant for enhetsledere
- 1 representant for fagledere
- 2 HTV
- 1 representant for brukere

Personlige vararepresentanter:
1. Beate Pedersen
2. Otto Strand
3. Sigurd Richardsen

Personlige vararepresentanter:
1. Torjus Gaski Brevik
2. Tore Skogly
3. Farid Shariati Bidar.

Vararep: En av enhetslederne
Repr. og vararepr. utpekes av rådmannen
”
Vararep: Utpekes av organisasjonene

Plangruppen organiserer selv planarbeidet, herunder nedsetting av arbeidsgrupper mv.
3. Kommunestyret vedtar følgende mandat for planarbeidet:


Beskrivelse av aktuell situasjon herunder status over tjenestetilbud og behov basert
på tilgjengelige og relevante data



Vurdere behovet for videreutvikling av omfang og kvalitet på våre tjenester i et
tiårsperspektiv



Beskrive og vurdere de viktigste utfordringene i planperioden
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Skissere mål, satsingsområder og strategier for utvikling av områdene fram mot
2025



Utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak på grunnlag av
forannevnte utredninger

4. Plangruppene leverer sin innstilling innen 1.mai 2017, med sikte på behandling i
kommunestyret i juni 2017.

23/16
FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø viser til tidligere vedtak om uttreden av Finnmark kommunerveisjon
IKS og vedtar følgende;
1. Vadsø kommune vedtar i tråd med IKS-loven §32, 1. ledd herved å oppløse Finnmark
kommunerevisjon IKS
2. Vadsø kommune forutsetter med dette at selskapet er avviklet innen 01.01 2017 som
tidligere forutsatt

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret i Vadsø viser til tidligere vedtak om uttreden av Finnmark kommunerveisjon
IKS og vedtar følgende;
1. Vadsø kommune vedtar i tråd med IKS-loven §32, 1. ledd herved å oppløse Finnmark
kommunerevisjon IKS
2. Vadsø kommune forutsetter med dette at selskapet er avviklet innen 01.01 2017 som
tidligere forutsatt
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INTERPELLASJON:
 Repr. Sigurd Richardsen, SV sendte inn følgende:

Ordfører,
I kommunestyremøtet 18. februar fikk vi presentert en tilstandsrapport vedrørende
grunnskolen i Vadsø. På bakgrunn av dette ble det fattet følgende vedtak:
Vadsø kommunestyre ber om at ordfører sammen med administrasjon setter fokus på
kommunestyrets rolle som skoleeier. Dette kan for eksempel gjennomføres som en temadag.
Hvordan skal politikerne utøve sin skoleeierrolle? Hvilken form, hvilket innhold og hvordan
skal ansvarsfordelingen ivaretas?
Vedtaket innebærer etter vårt syn både prinsipielle og praktiske problemstillinger. Jeg ber
derfor om en orientering om fremdriften i dette arbeidet, men særlig vekt på hva som gjøres
med mobbeproblematikken, men også de faglige og pedagogiske utfordringene som skolen i
Vadsø står overfor.
Når det gjelder mobbing, har vi i det siste mottatt flere henvendelser fra foreldre som kan
tyde på at det ikke tas tilstrekkelig tak i problemet. Ett barn som gråter seg i søvn er ett for
mange, og bare ett barn som gruer seg til å gå på skolen er uakseptabelt.
Nylig fikk vi presentert resultatene for de videregående skolene, der Finnmarks skolene
skåret svært lavt på svært mange felt, også Vadsø videregående skole. Selv om det er
fylkeskommunen som er ansvarlig for de videregående skolene, så forklares deler av dette
resultatet med manglende grunnlag fra grunnskolen. Forskning viser at det er en
sammenheng mellom resultatene i de siste åra på ungdomstrinnet og elevprestasjoner i
videregående skole.
Ser man fra ordførers side behov for sterkere kontakt med fylkeskommunen og
videregående skole for å klarlegge hvordan Vadsø som skoleeier kan bidra i både motivasjon
til videregående skole og forbedring av resultatene for våre ungdommer?

Representant Sigurd Richardsen
For SV
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 Ordfører besvarte sålydende på repr. Sigurd Richardsens interpellasjon;

Ordfører!
______________________________________________________________________
_______
Kommunestyret fikk i møte 18.02 2016 presentert en tilstandsrapport for grunnskolen i
Vadsø. I etterkant av presentasjonen ba kommunestyret om følgende;
Vadsø kommunestyre ber om at ordfører sammen med administrasjon setter fokus på
kommunestyrets rolle som skoleeier. Dette kan for eksempel gjennomføres som en temadag.
Hvordan skal politikerne utøve sin skoleeierrolle? Hvilken form, hvilket innhold og hvordan skal
ansvarsfordelingen ivaretas?

Utgangspunkt, og bakgrunn
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Vadsø kommune viser at man har utfordringer
hva gjelder læringsresultater målt gjennom nasjonale prøver, eksamen og
standpunktkarakterer. Rapporten viser en utvikling innenfor enkelte fag og trinn og det
fokuseres i stor grad på at læringsresultatene er i forbedring uten man identifiserer et
nivå eller et mål for læringsresultatene.
I en rapport som undersøker kvaliteten på den videregående skoleopplæringa i hele
landet havner skolene i Finnmark blant de 20% dårligste i hele landet (intervallet 1,01,9). Kriteriene er i stor grad basert på fullført videregående opplæring på normert tid og
elevenes eksamens- og standpunktkarakterer er sentrale. Siden elevenes
inngangsferdigheter, kunnskapsnivå uansett må være en vesentlig forklaringsvariabel er
det grunn til å anta at det er en sammenheng mellom læringsresultater i grunnskolen og
resultater i den videregående skolen.
Det oppfattes med bakgrunn i dette at politisk ledelse, skoleeier ikke på noen måte er
tilfreds med resultatene og gjennom vedtaket ønsker å få etterlevd sin rolle som
skoleeier på en måte som primært underbygger en prioritet av- og forventning til
læringsresultater i skolen.
Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene
I Vadsø kommunes kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene er det vedtatt 4 satsingseller utviklingsområder for grunnskolen;


Elevenes grunnleggende ferdigheter



Tilpassa opplæring



Ledelse



Organisasjonslæring

Spesielt viktig i fht det som er satt fram som utgangspunkt, bakgrunn er dette med
elevens grunnleggende ferdigheter. I kvalitetsutviklingsplanen konkretiserer skoleeier
følgende forventninger til resultat hva gjelder elevenes ferdigheter;
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Problemstilling, skoleeiers utfordring
Det reiser seg naturlig et spørsmål om skoleeier på denne måten er tydelig nok i sin
målangivelse, forventning til skolene hva gjelder elevens grunnleggende ferdigheter? Er
de mål som fremsettes for elevens ferdigheter ”godt nok”? Gir de i det hele tatt en god
nok retning og en tydelig ”marsjordre” for læring i grunnskolene?
Utgangspunktet for disse spørsmålene er forutsetningen om at svært mye er viktig i
grunnskolen men elevens læring er det viktigste. Det er en forutsetning som ikke
utelukker sterkt fokus på også andre forhold (som mobbing, samarbeid hjem/skole,
lærertetthet, kompetanse, skoleledelse etc) men likevel i en sammenheng hvor dette er
forhold som må være på plass for å skape god læring for alle. I en slik sammenheng skal
det ikke være noen målkonflikter eller muligheter for måltilpasninger; -elevenes
grunnleggende ferdigheter er målet!
Videre prosess; Skoleseminar og KUO-plan
Kommunestyret har i fbm kommunal planstrategi 2016-2019 uttrykt et behov for- og en
prioritet av oppgaven med en overordnet KUO-plan. Dette er en plan som skal uttrykke
overordnede mål og strategier for hele KUO-området inklusive grunnskolene. Denne
planprosessen er planlagt startet opp ved årsskiftet 2016/2016 (jfr utkast til kommunal
planstrategi). Planprosessen gir skoleeier god mulighet til å både gjennomgå- og
tydeliggjøre aktuelle mål for grunnskolene i Vadsø.
Med bakgrunn i at kommunestyret også har bedt om en oppfølging, klargjøring av
skoleeierrollen kan man se for seg et seminar hvor man;


Får innspill på-, avklart hva skoleeier ser som overordnede mål for grunnskolen.
Er det elevenes grunnleggende ferdigheter?



Få innspill på-, avklart hvilke ambisjoner skoleeier har for f eks elevens
grunnleggende ferdigheter. Er det f eks;
o Nok at vi får flere elever på mestringsnivå 2 og 3? Er det nok at vi er i
”positiv utvikling” samtidig som vi også fokuserer andre viktige forhold?
o Skal Vadsø skolene i alle basisfag ha læringsresultater i f eks øvre-kvartil
(dvs være blant de 25% beste grunnskolene i landet)?
o Er det andre ferdigheter enn basisfagene som skal vektlegges uten at
dette undergraver prioritet av f eks basisfag?



Få innspill på-, avklart hvordan skoleeier forventer å bli fulgt opp på slike
overordnede mål
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I dette ligger det en oppfordring om at seminaret i hovedsak innrettes slik at de politiske
partier i stor grad får taletiden. Man må få avklart og prioritert hva skoleeier ønsker at
det skal styres og rapporteres etter. Slike avklaringer gir nødvendige føringer
administrasjon generelt og skoleledelsen spesielt. Frem til nå, med bakgrunn i fremlegg
av tilstandsrapport, har man kanskje bare en oppfatning om at skoleeier i hovedsak er
bekymret for elevens grunnleggende ferdigheter?
En slik innretning av seminaret kan være av stor betydning for det påfølgende
planarbeidet. Planarbeidet kan da basere seg på de avklaringer og uttrykk som er
fremkommet og tydeliggjort i kommunestyret. Det gir perspektiver på en helt
nødvendig legitimitet når mål og strategier til slutt skal settes ut i livet.
Takk for oppmerksomheten.
Vadsø, 28.04 2016

Side 18 av 21

 Repr. Wenche Pedersen, AP sendte inn følgende:

Ordfører,
det er ingen overraskelse at Høyre er for kommunesammenslåinger og
regionreform. Det er imdlertid ikke greit at ordføreren i Vadsø – selv
om han er Høyremann – går ut og forteller at han er for storregion i
Nord-Norge.
Mitt første spørsmål til ordførenen blir dermed følgende: - Hvilken
hatt hadde du på hodet når du i et intervju med Finnmarken sa at du er
for storregion i Nord-Norge? Såvidt jeg vet har spørsmålet ikke vært
behandlet av kommunale organer i denne kommunen?
I kommunestyret har posisjonen – flertallskonstellasjonen – hatt et
meget strengt regime der de tre partiene har stemt likt i samtlige saker.
I forrige periode ville dette antakelig fått karakteristikken
maktarroganse, men man glemmer fort. Spørsmålet er imidlertid; har
ordføreren flertallet i kommunestyret med seg når det gjelder
regionreformen? Jeg har har registrert at i alle fall Vadsølista har sagt
noe helt annet i det offentlige rom. Som ordfører kan det rett og slett
hende at du må gå ut med et helt annet budskap på vegne av
kommunen?
Forøvrig har jeg lyst å gjøre kommunestyret oppmerksom på at Ap og
SV i hvert eneste formannskapsmøte har satt fokus på nødvendigheten
av strategier, dialog og systematikk knytta til offentlige virksomheter i
kommunen. Vi har invitert til samarbeid og lenge trodd at flertallet
syns det var en god plan. På det siste møte fikk vi bekreftet at den
politiske ledelsen likevel ikke syns et slik samarbeid er en god ide. Er
dette bra for vår kommune ordfører?
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 Ordfører besvarte sålydende på repr. Wenche Pedersens interpellasjon;

Ordfører!
Jeg har vel egentlig blitt intervjuet av Nrk i denne saken, ikke finnmarken som det
fremgår av interpellasjonen.
Intervjuet ble gjort uten hatt på, men som et resultat av at ordføreren er svært opptatt av
byen vår og fylket våres.
Det må være rom også for ordfører å tenke tanker som er til gavn for Vadsø uten at det
nødvendigvis foreligger et flertallsvedtak bak tankene. Om ikke jeg skulle få lov å tenke
på hva som er bra for Vadsø så ville det vært en helt ny praksis, og så langt jeg kan se så
ville jeg også vært den eneste ordføreren i Finnmark som har munnkurv og som er
hindret i å uttale meg om dagsaktuelle temaer.
Vadsø er i dag et moderne handels- og administrasjonssenter i Finnmark. I Vadsø finner
man foruten Fylkesmannen i Finnmark også offentlige institusjoner som Finnmark
fylkeskommune, Statens vegvesen, Nav Finnmark, Innovasjon Norge, Sykehusinnkjøp
HF, Kriminalomsorgen/Vadsø fengsel, Øst-Finnmark tingrett, Fiskeridirektoratet region
Finnmark, Mattilsynet med flere. I tillegg er Vadsø også sete for en rekke private
organisasjoner med nedslagsområde betydelig utover Vadsø kommune. Varanger Kraft,
Byggtorget, Multiconsult, Norconsult, Harila AS og Amedia er alle gode eksempler på
dette.
La det være sagt med en gang; Ordføreren i Vadsø vil arbeide hver eneste dag for å
beholde hver eneste- og alle helst skaffe enda flere arbeidsplasser til Vadsø! I
motsetning til Arbeiderpartiet ved Wenche Pedersen trur ikke ordføreren at det er nok
og bare politisk kreve at de offentlige arbeidsplassene skal forbli her i Vadsø til evig tid.
I motsetning til Arbeiderpartiet mener ordføreren at vi er i en regional- og nasjonal
konkurranse om hver eneste arbeidsplass. Vi må møte denne konkurransen aktivt og
synliggjøre at Vadsø har vært- og er det beste lokaliseringsstedet for så vel offentligsom privat regional aktivitet.
Regjeringen har tillyst også en regionreform. Det er ikke bare kommuner som skal
utrede og vurdere sammenslåing. Det skal også skje på regionalt nivå. Det betyr at
dagens struktur på fylkeskommuner og fylkesmenn skal vurderes. Regjeringen ønsker
større og mer funksjonelle regioner. Ordføreren har på forespørsel fra media sagt at ja,
en slik reform kan også representere store muligheter for Vadsø. Ordføreren kan ikke
forstå annet enn at all den kunnskap og erfaring som i dag finnes i Vadsø må kunne ha
en anvendelighet også utover Finnmarks geografiske grenser?
Dette har åpenbart vekt reaksjoner i Vadsø Arbeiderparti. Eva-Lill Margit stiller
spørsmål om hvilken beredskap ordfører har i forhold til de arbeidsplasser man har i dag
og hvilke nye oppgaver ordføreren ser for seg kan bli lagt til Vadsø. Wenche Pedersen
derimot synes å ønske å kneble ordføreren. I hennes verden er det åpenbart ikke greit at
ordføreren mener noe som ikke er behandlet i kommunestyret. Den forståelsen av rollen
og oppgaven som ordfører må hun nesten få lov til å ha men etter mitt syn blir det vel
passivt og nærmest kun administrasjon av politikken.
Jeg deler i alle fall ikke den oppfatningen. Som ordfører skal, og må man ha visjoner og
ideer som gir grunnlag for politisk diskusjon f eks i kommunestyret. Det er det ordfører
har hatt i denne saken. Det har i alle fall Wenche Pedersen merket seg. Det er fint men i
stedet for å angripe ordfører for å mene noe annet enn det hun selv gjør burde hun heller
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være glad for at saken settes på dagsorden slik at den kan diskuteres bredt politisk. Den
anledningen griper jo Eva-Lill Margit når hun faktisk stiller spørsmålene fordi hun vil
vite og forhåpentligvis ikke fordi hun allerede har svarene.
Jeg trur at vi i Vadsø må erkjenne at den konkurransen vi erfarer og opplever må vi ta.
Ordføreren velger å tru at det kommer en regionreform i retning av større og mer
funksjonelle regioner slik regjeringen har tillyst. Det er jo et flertall på stortinget for
dette. Da har vi to muligheter, enten arbeide mot absolutt alle endringer eller vi kan
søke mulighetene. Jeg finner det siste mest hensiktsmessig. Når Eva-Lill spør om hvilke
muligheter ordfører ser i dette viser jeg til hva flertallet på Stortinget har sagt; -flere
statlige arbeidsplasser skal lokaliseres ute i regionene men en slik utflytting av
arbeidsplasser vil forutsette større og mer funksjonelle kommuner og regioner.
Grunntanken er jo at større og mer funksjonelle regioner skal gis større ansvar for
samfunnsutviklingen. Dette kan gi mange perspektiver på hva som kan tilføres av
oppgaver til regionen. Det er store deler av statsforvaltningen sentralt innenfor for
eksempel fiskeri, vindkraft, bergverk, kultur, arealforvaltning og annet som man da kan
se for seg lokalisert nærmere ressursene enn det som er tilfellet i dag.
Ordføreren har stor forståelse for at de som står aller nærmest slike endringer, de ansatte
i regional forvaltning, har et annet perspektiv på dette. De har kanskje først og fremst en
frykt for at deres jobb skal forsvinne. Her trur jeg vi som politikere må være tydelige på
at jobber ikke kan vedtas opprettholdt i dagens samfunn, jobber må skapes i
konkurranse med andre. Ingenting ville gledet ordføreren mer enn at Vadsø
Arbeiderparti og Wenche Pedersen igjen ser mulighetene både hva gjelder
kommunereform og regionreform.
Når det gjelder samarbeidet representanten Wenche Pedersen stadig viser til så har jeg
svart på det, jeg har konkludert med at AP`s tanker om hvordan ting skal gjennomføres
ikke nødvendigvis deles av ordfører.
For eksempel har jeg sagt at jeg har ingen tru på at ”seminarer” er avgjørende for
Vadsøs fremtid.
Jeg har sagt at når jeg finner det formålstjenelig så ønsker jeg at man samarbeider om
felles mål. Et eksempel på det er for eksempel samarbeidet opp mot storting og
regjering omkring driftstilskudd, samt også samarbeidet om finansiering av en større
utstilling til Ruija Kven Museum. Dette har vi hatt et godt møte om, og vi skal i
fellesskap reise til Oslo for å jobbe til beste for Vadsø kommune.
Jeg tror kanskje det er på tide at Vadsø Arbeiderparti og Wenche Pedersen aksepterer at
i denne perioden er det Høyre som har ordføreren, og at vi tross alt står for helt ulike
politiske løsninger en Arbeiderpartiet. Vi ser ulikt på samfunnet, vi har andre svar på
aktuelle problemstillinger, og vi har andre løsninger.
Vi har ordføreren fordi det er på tide å jobbe annerledes. Befolkningen ønsket at vi
skiftet resept siden den forrige åpenbart ikke fungerte på utfordringene vi står over for.
Takk for oppmerksomheten!
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