Styre, råd, utvalg m.v.
Kommunestyret
Møtested
Vårbrudd
Møtedato:
Fra kl.
18.02.2016 18.00

Til kl.
23.40

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
Trond Skorstad
Beate Pedersen
Asbjørn Berg
Torgrim Holm
Knut Larsen

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

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Forfall

Møtt for

FO
FO
FO

FO
FO

FU

I alt 24 representanter og vararepresentanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Marita Jakola Skansen - kontorsjef
Jon Ragnar Morso – økonomisjef
Sølvi Gansmo – rådgiver KUO
Arne Lindbach – informasjonsrådgiver
Gøril Samuelsen - møtesekretær

Sigurd Johan Richardsen
Torjus Gaski Brevik
Harald Inge Johnsen
Tor Johnny Aikio
Bernt-Aksel Jensen

Behandlede saker:
Sak nr./år
1/16 – 13/16

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

--------------------------------Hilde M. Meyer (H)
Medlem

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

-------------------------------------Willy Pedersen (AP)
medlem

Kulturinslag: Ronja Lindbach spilte gitar og sang – egenskrevet låt.
Merknader til innkalling og saksliste:

 Repr. Lise Svenning, H: Dagens presentasjon om ’Tilstandsrapport i grunnskolen’ ønskes løftet
videre. Forslag til vedtak ble lagt frem.
 Repr. Wenche Pedersen, AP: Skolepolitikk – savnet dette som sak til dagens møte.
 Repr. Hanne Harila, SV: Ønsker ny sak til behandling. ’En human og rettferdig
innvandringspolitikk.’ Forslag på uttalelse lagt frem.
 Repr. Farid Shariati, MDG: Innsendt spørsmål til ordfører 21.01.16. Savner oppfølging/utredning.
Ordfører besvarte. Tas opp i økonomiutvalget den 10.03.16.
 Ordfører:

Høyres forslag til ny sak – enstemmig enighet. Ny sak - 13/16
SV’s forslag til ny sak – utgikk da det ikke var flertall.

 Repr. Willy Pedersen, AP: Etterlyste innsendt klage. Ordfører besvarte. Sak er innsendt
fylkesmannen og er til behandling.

Ref. sak
Sak (høyres) behandles som første sak etter presentasjon. Sak 13/16.
Presentasjon v/Sølvi Gansmo: Tilstandsrapport for grunnskolen i Vadsø kommune.
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1/16
SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT
Forslag til vedtak/innstilling:
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Eva Fiskebeck velges: Toril Dahl
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor John Magnus Mækelæ velges: Hans Stapnes
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Trond Tolk velges: Jon Arne Mikkonen
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Gunda Sundkvist velges: Martine Berg
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Eva Fiskebeck velges: Toril Dahl
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor John Magnus Mækelæ velges: Hans Stapnes
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Trond Tolk velges: Jon Arne Mikkonen
Som ny meddommer i Øst-Finnmark tingrett ut valgperioden 01.01.2013 – 31.12.2016,
istedenfor Gunda Sundkvist velges: Martine Berg
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2/16
SUPPLERINGSVALG - PERSONLIG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR VANN OG
AVLØP KF FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019
Forslag til vedtak/innstilling:
Som personlig varamedlem i styret for vann og avløp KF for valgperioden 2015-2019,
istedenfor Trond Tolk, velges: Farid Shariati
Behandling:
Repr. Farid Shariati, MDG la frem følgende endringsforslag:
”Som personlig varamedlem for Martine Berg (MDG) i styret for vann og avløp KF for
valgperioden 2015-2019, istedenfor Trond Tolk, velges: Thor Erik Koppen (MDG).”
Votering:
Det ble votert over valgnemndas innstilling og fremlagt endringsforslag fra MDG.
Fremlagt endringsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som personlig varamedlem for Martine Berg (MDG) i styret for vann og avløp KF for
valgperioden 2015-2019, istedenfor Trond Tolk, velges: Thor Erik Koppen (MDG).

3/16
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015
Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.
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4/16
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsplan for 2016 til orientering.

5/16
EIENDOMSSKATTEVEDTAK 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
I 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav e
–gjelder faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygde på byvis
eller der slik utbygging er i gang samt på verker og bruk i hele kommunen.
Kartmessige avgrensninger i henhold til vedtak 17.12.2015 legges til grunn.
Eiendomsskatten skrives ut med 5,2 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr. § 13.
Det beregnes ikke bunnfradrag, jfr. § 11 annet ledd.
Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet “rammer og retningslinjer for
taksering I medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd.
Behandling:
Rådmannen redegjorde.
Repr. Einar Niemi, SV la frem følgende endring i første setning.
”språkformulering”
Repr. Wenche Pedersen, AP la frem følgende forslag:
”Det skrives ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen, jfr eiendomsskatteloven
§ 2 og § 3 bokstav a.
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Eiendomsskatten for 2016 skrives ut med 5,5 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr
eiendomsskatteloven § 13.
Det beregnes ikke bunnfradrag for 2016, jfr eiendomsskatteloven § 11 annet ledd.
Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer for 2016 jfr eiendomsskatteloven § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet ”Rammer og retningslinjer for
taksering i medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som fikk 11 stemmer.
13 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som fikk 3 stemmer.
21 stemte imot.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak som ble vedtatt med 13 stemmer.
11 stemte imot.

Vedtak:
I 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven §2 og §3 bokstav e
–gjelder faste eiendommer i klart avgrensa område som helt eller delvis er utbygde på byvis
eller der slik utbygging er i gang samt på verker og bruk i hele kommunen.
Kartmessige avgrensninger i henhold til vedtak 17.12.2015 legges til grunn.
Eiendomsskatten skrives ut med 5,2 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr. § 13.
Det beregnes ikke bunnfradrag, jfr. § 11 annet ledd.
Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet “rammer og retningslinjer for
taksering I medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd.
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6/16
KLAGE- VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM GNR 2 BNR 56 OG 113
"EVJEN"- VESTRE JAKOBSELV
Forslag til vedtak/innstilling:
Klage dat. 8. juli 2015 fra Magne Pedersen tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Kommunestyret kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at klagen bør tas
til følge. Kommunestyret kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som tilsier at
saken må behandles på nytt eller ville ha påvirket utfallet av kommunestyrets behandling av
saken i møte den 07.05.2015, sak 19/15. Videre kan ikke kommunestyret se at det foreligger
manglende vurdering av innkomne merknader fra sektormyndigheter og andre som tilsier at
klagen bør tas til følge. Kommunestyret legger også til grunn at det ikke foreligger klager fra
andre offentlige instanser der forhold nevnt i klagerens brev påklages.
Behandling:
Hovedutvalg PMKs innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Klage dat. 8. juli 2015 fra Magne Pedersen tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Kommunestyret kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at klagen bør tas
til følge. Kommunestyret kan heller ikke se at det foreligger saksbehandlingsfeil som tilsier at
saken må behandles på nytt eller ville ha påvirket utfallet av kommunestyrets behandling av
saken i møte den 07.05.2015, sak 19/15. Videre kan ikke kommunestyret se at det foreligger
manglende vurdering av innkomne merknader fra sektormyndigheter og andre som tilsier at
klagen bør tas til følge. Kommunestyret legger også til grunn at det ikke foreligger klager fra
andre offentlige instanser der forhold nevnt i klagerens brev påklages.

7/16
PARTNERSKAPSAVTALE 2016
Forslag til vedtak/innstilling:
1) Vadsø formannskap viser til søknader om inngåelse av partnerskapsavtaler med Vadsø
kommune og tilslutter seg rådmannens vurdering og anbefalinger.
2) Vadsø formannskap delegerer til rådmannen å utarbeide og inngå partnerskapsavtaler
med:
Lag/forening:
Vadsø kunstforening

Tiltak:
Årlig tilbud innenfor
Den Kulturelle
skolesekken

Varighet:
2016

Tilskudd:
Kr. 20.000
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Vadsø og omegn
revmatikerforening

Mer aktiv formidling
mot barn og unge
Varmtvannstrening i
basseng

2016 - 2017

Kr. 20.000 pr år

2016 - 2018

Kr. 100.000 pr år

2016 - 2018

Ingen

2016 - 2018

Ingen

2016 - 2018

Kr. 99.000 pr år

2016 - 2018

Kr. 99.000 pr år

2016
2016

Kr. 15.000
Kr. 15.000

Bidra i opprettelse av
Frisklivsentral og
temakafe for
kreftopererte

Vadsø jazzklubb/
Varangerfestivalen

Vadsø dykkerklubb

Råd/veiledning/kurs til
brukere
Aktiv tilrettelegger for
rusfrie arr. for ungdom.
Visningsarena for
barnekultur i samarbeid
med kulturskolen, den
kulturelle skolesekken
og evt andre aktører
Følge opp
integreringsavtale
inngått med Oscarsgate
Mottak
Badevaktordning
2 årlige arr. for
ungdom/flyktninger

Vadsø svømmeklubb

Holde orden i basseng
og garderobe i leietiden
Svømmeopplæring til
barn
”Trygg i vann”-kurs
Vedlikehold klubbrom

IL Polarstjernen
Vadsø skiklubb
Varanger golfklubb
OmSåKor
Sum 2016

Fredagskafe
Tilrettelegge og drifte
skiløype-/turløypenett
Tilrettelegg og drifte
skiløyper
Gratis golf for unge
Barnesangkafe 2 ganger
pr år

Kr. 368.000
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3) Partnerskapsavtalene er bevilget en ramme på kr 400.000 i 2016. Gitt retningslinjene
skal søknader/avtaler over kr 100.000 behandles av kommunestyret. Følgende
søknader oversendes Vadsø kommunestyre for videre behandling:
Varanger jazzklubb/Varangerfestivalen, søknadssum kr 250.000/år
Vadsø skiklubb, søknadssum kr 155.000/år

Behandling:
Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende fellesforslag m/H/VLI/KRF:
”1.
Vadsø kommune inngår partnerskapsavtale med:
Vadsø Jazzklubb med 50.000 kr pr år i 3 år.
Vadsø skiklubb med 125.000 pr år i 3 år.
Vadsø Atletklubb med 56.000 for året 2016.
Vadsø formannskap har tidligere i 2016 vedtatt partnerskapsavtaler for 169.000
Vadsø kommunestyre ber rådmannen følge opp utformingen av detaljene i avtalene.
2.
Vadsø kommune skal gjennomgå sin frivillighetspolitikk sett i sammenheng med integrering
av flyktninger og asylsøkere.
Vadsø kommunestyre peker på antall flyktninger som til enhver tid bor i Vadsø kommune, ca.
300-350. i tillegg bor det ca. 250 asylsøkere ved Oscarsgata mottak. Alle vil være gjenstand
for integreringsmessige tiltak i regi av Vadsø kommune. Sosial integrering og miljøskapende
tiltak skjer i stor gran på fritiden, også innenfor frivillige lag og foreningers rammer.
Det skal vurderes nærmere hvorvidt de rammer og den innretning man har på
frivillighetsarbeidet i dag i stor grad inkluderer og ivaretar de utfordringene kommunen har
med hensyn til flyktninger og asylsøkere.
Vadsø kommunestyre ber om at gjeldende integreringspolitikk gjennomgås, med sikte på en
mer effektiv innretning og organisering av frivillighetsarbeid rettet mot integrering og
inkludering av flyktninger.
Vadsø kommunestyre vil vektlegg at lag og foreninger som i dag arbeider med integrering blir
hørt i denne gjennomgangen.
Rådmannen bes om å holde kommunestyret orientert om fremdriften i arbeidet, dette sammen
med den vedtatte kvartalsvise rapporteringen angående arbeidet innenfor KVI.”
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Repr. Ragnhild M. Aslaksen, AP la frem følgende forslag:
”Partnerskapsavtalene er bevilget en ramme på kr. 400.000 i 2016. Gitt retningslinjene skal
søknader/avtaler over kr 100.000 behandles av kommunestyret. Følgende søknader
oversendes Vadsø kommunestyre for videre behandling.
Varanger Jazzklubb/Varangerfestivalen, søknadssum kr 250.000/år, innvilges kr 250.000 per
år.
Vadsø skiklubb, søknadssum kr 155.000/år, innvilges kr 155.000 per år.
Vadsø Atletklubb, søknadssum kr 120.000/år, innvilges kr 120.000 per år.
Søknad om avtale fra Filmklubben følges opp i fbm. ny kino/flerbrukshus.
Tiltakene finansieres ved at overskuddet for 2016 reduseres med kroner 294.000”
Repr. Farid Shariati, MDG la frem følgende forslag:
”Det foreslås herved at punkt 1 i formannskapets innstilling videreføres.
Det foreslås i tillegg:
- Endringer rundt størrelsesorden av støtten til Vadsø Jazzklubb/Varangerfestivalen.
Forslaget fremmer at det vedtas at støtten settes til 250.000 kr/år.
- Kommunestyret innvilger søknaden til Vadsø filmklubb, Vadsø skytterlag, Varanger
orienteringslag, Vadsø Røde Kros og Vadsø atletklubb”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra MDG som fikk 2 stemmer.
22 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP som fikk 11 stemmer.
13 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H, VLI og KRF punktvis.
Pkt. 1 ble vedtatt med 13 stemmer. 11 stemte imot.
Pkt. 2 ble vedtatt med 13 stemmer. 11 stemte imot.

Vedtak:
1.
Vadsø kommune inngår partnerskapsavtale med:
Vadsø Jazzklubb med 50.000 kr pr år i 3 år.
Vadsø skiklubb med 125.000 pr år i 3 år.
Vadsø Atletklubb med 56.000 for året 2016.
Vadsø formannskap har tidligere i 2016 vedtatt partnerskapsavtaler for 169.000
Vadsø kommunestyre ber rådmannen følge opp utformingen av detaljene i avtalene.
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2.
Vadsø kommune skal gjennomgå sin frivillighetspolitikk sett i sammenheng med integrering
av flyktninger og asylsøkere.
Vadsø kommunestyre peker på antall flyktninger som til enhver tid bor i Vadsø kommune, ca.
300-350. i tillegg bor det ca. 250 asylsøkere ved Oscarsgata mottak. Alle vil være gjenstand
for integreringsmessige tiltak i regi av Vadsø kommune. Sosial integrering og miljøskapende
tiltak skjer i stor gran på fritiden, også innenfor frivillige lag og foreningers rammer.
Det skal vurderes nærmere hvorvidt de rammer og den innretning man har på
frivillighetsarbeidet i dag i stor grad inkluderer og ivaretar de utfordringene kommunen har
med hensyn til flyktninger og asylsøkere.
Vadsø kommunestyre ber om at gjeldende integreringspolitikk gjennomgås, med sikte på en
mer effektiv innretning og organisering av frivillighetsarbeid rettet mot integrering og
inkludering av flyktninger.
Vadsø kommunestyre vil vektlegg at lag og foreninger som i dag arbeider med integrering blir
hørt i denne gjennomgangen.
Rådmannen bes om å holde kommunestyret orientert om fremdriften i arbeidet, dette sammen
med den vedtatte kvartalsvise rapporteringen angående arbeidet innenfor KVI.

8/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI VADSØ KOMMUNE 2016 - 2019
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi 2016-2019
2. Oppstart kunngjøres for offentligheten, nabokommuner, regionale myndigheter og ev
særskilte interessegrupper. Kommunale råd og utvalg inviteres til å medvirke
3. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen
4. Kommunestyret forelegges Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 til møtet i
september 2016

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi 2016-2019
2. Oppstart kunngjøres for offentligheten, nabokommuner, regionale myndigheter og ev særskilte
interessegrupper. Kommunale råd og utvalg inviteres til å medvirke
3. Formannskapet er styringsgruppe for prosessen
4. Kommunestyret forelegges Kommunal planstrategi for Vadsø 2016-2019 til møtet i september
2016

9/16
VADSØ MUSEM - NAVNEVALG
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende;
1. Kommunestyret i Vadsø ber styret i Varanger museum IKS om at navneskiftet vedtatt
i sak 23/15 oppheves
2. Styret i Varanger museum IKS bes gjennom en god prosess og en tydelig begrunnelse
legge fram et forslag til nytt navn som vedtas av kommunestyret i Vadsø

Behandling:
Repr. Einar Niemi, SV la frem følgende endringsforslag:
”
1. Kommunestyret i Vadsø ber styret i Varanger museum IKS om at navneskiftet vedtatt
i sak 23/15 oppheves
2. Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende nye navn på Vadsøavdelingen av Varanger
museum: Ruija kvenmuseum Vadsø”

Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende fellesforslag m/H, KRF og VLI:
”
1. Kommunestyret i Vadsø ber styret i Varanger museum IKS om at navneskifte vedtatt i sak
23/15 oppheves.
2. Dersom styret i Vadsø museum – Ruija kvenmuseum ønsker et navneskifte på museet må
saken underlegges en behandling som involverer alle aktuelle parter som skal delta her,
samt ha en tidshorisont slik at partene kan gjennomføre en skikkelig prosess. Et forslag til
navneskifte må ha en tydelig begrunnelse.”

Side 12 av 19

Votering:
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra SV som fikk 11 stemmer. 13 stemte imot.
Det ble votert over formannskapets innstilling som enstemmig falt.
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H, KRF og VLI som ble vedtatt med 19
stemmer. 5 stemte imot.
Vedtak:
1. Kommunestyret i Vadsø ber styret i Varanger museum IKS om at navneskifte vedtatt i sak
23/15 oppheves.
2. Dersom styret i Vadsø museum – Ruija kvenmuseum ønsker et navneskifte på museet må
saken underlegges en behandling som involverer alle aktuelle parter som skal delta her,
samt ha en tidshorisont slik at partene kan gjennomføre en skikkelig prosess. Et forslag til
navneskifte må ha en tydelig begrunnelse.

10/16
HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 2016-2019
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø viser til utkast til Regional planstrategi 2016-2019 og vil gi følgende
innspill til Finnmark fylkeskommune;
1. Utkast til Regional planstrategi 2016-2019 tas til orientering
2. I prioriteringen av de nye planoppgavene foreslås følgende:
o Prioritere arbeidet med fiskeri- og havbruksstrategier som i større grad utnytter
det mulighetsbildet som næringene opplever
o Prioritere arbeidet med den delen av energistrategiene som fokuserer
nødvendigheten og betydningen av styrket overføringskapasitet i linjenettet
o Prioritere arbeidet med de regionale kulturstrategier som underbygger
muligheten for forfølging av f eks nasjonale kulturoppgaver
o Prioritere arbeidet med kulturnæring.
o Inkorporere arbeidet med plan for sammenhengende sykkelveinett i Vadsø
kommune i Regional Transportplan for Finnmark.
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Behandling:
Repr. Einar Niemi, SV la frem følgende tilleggsforslag:
Til pkt. 2 første ledd: ”…og som tar miljøhensyn.”
Til pkt 2 etter siste ledd: ”I samarbeid med UoH-sektoren, videreutvikle regionen innen
høyere utdanning og forskning for ivaretakelse av de regionale kompetansebehovene.”
Votering:
Det ble votert over formannskapets innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra SV (første ledd) som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra SV (etter siste ledd) som ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø viser til utkast til Regional planstrategi 2016-2019 og vil gi følgende
innspill til Finnmark fylkeskommune;
1. Utkast til Regional planstrategi 2016-2019 tas til orientering
2. I prioriteringen av de nye planoppgavene foreslås følgende, og som tar miljøhensyn:
o Prioritere arbeidet med fiskeri- og havbruksstrategier som i større grad utnytter
det mulighetsbildet som næringene opplever
o Prioritere arbeidet med den delen av energistrategiene som fokuserer
nødvendigheten og betydningen av styrket overføringskapasitet i linjenettet
o Prioritere arbeidet med de regionale kulturstrategier som underbygger
muligheten for forfølging av f eks nasjonale kulturoppgaver
o Prioritere arbeidet med kulturnæring.
o Inkorporere arbeidet med plan for sammenhengende sykkelveinett i Vadsø
kommune i Regional Transportplan for Finnmark.
o I samarbeid med UoH-sektoren, videreutvikle regionen innen høyere utdanning
og forskning for ivaretakelse av de regionale kompetansebehovene.
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11/16
HØRING - FORSKRIFT OM INNFØRING AV FLYSKATT - REGIONALE
KONSEKVENSER
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet har i møte 04.02 2016 behandlet høringsforslag for flypassasjeravgift som
skal innføres fra 01.04 2016 og vil fremme følgende merknader:
1. Vadsø kommune anbefaler primært at forslag til ny flypassasjeravgift trekkes tilbake i
sin helthet
2. Vadsø kommune anbefaler subsidiært at alle flyvninger i det såkalte FOT-rute
området, inklusive ev kommersielle ruter, underlegges et generelt fritak for denne
flypassasjeravgiften
3. Vadsø kommune anbefaler atter subsidiært at tiltenkt kompensasjonsordning for FOTruter ikke gjennomføres for å unngå konkurransemessige vridninger

Behandling:
Ordfører, Hans-Jacob Bønå, H la frem følgende forslag:
”Høring – Forskrift om innføring av flyseteskatt – Regionale konsekvenser
Punkt 3 strykes”
Repr. Farid Shariati, MDG la frem følgende merknader:
”
1. Flyvninger internt og til og fra Nord-Norge ikke skal ha noen avgift
2. 600 kr/sete ved flyreiser til utlandet
3. 300 kr/sete mellom steder i Sør-Norge som har jernbaneforbindelse
4. 150 kr/sete ved øvrige flyreiser i Sør-Norge”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra MDG som fikk 1 stemme. 23 stemte imot.
Det ble votert over fremlagt forslag fra Høyre som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over formannskapets innstilling med vedtatte endringer som ble vedtatt med
23 stemmer. 1 stemte imot.
Vedtak:
Formannskapet har i møte 04.02 2016 behandlet høringsforslag for flypassasjeravgift som
skal innføres fra 01.04 2016 og vil fremme følgende merknader:
1. Vadsø kommune anbefaler primært at forslag til ny flypassasjeravgift trekkes tilbake i
sin helthet
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2. Vadsø kommune anbefaler subsidiært at alle flyvninger i det såkalte FOT-rute
området, inklusive ev kommersielle ruter, underlegges et generelt fritak for denne
flypassasjeravgiften

12/16
HØRING - NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
Kommunestyret i Vadsø viser til forslag til nytt inntektssystem for kommunene med
høringsfrist 01.03 2016. Kommunestyret vil i denne anledning uttrykke følgende:
Et nytt forslag til inntektssystem med så omfattende og dyptgripende endringer vil kunne
ha svært store konsekvenser for enkeltkommuner. Av den grunn bør et høringsforslag
inneholde en illustrasjon av de samlede økonomiske konsekvenser for kommunene for å
kunne ta stilling til helheten.
Vadsø kommune vil i tillegg fremme følgende uttalelse;


De fremlagte forslag til endringer/justeringer i kostnadsnøkler for utgiftsutjevning i
innbyggertilskudd tas til orientering



I den grad kostnadsnøkler ikke fanger opp særskilte forhold, som f eks særlige
utgifter knyttet til barnevern relatert til barn som flyktninger og barn av flyktninger,
bes departementet å prioritere skjønnsmidler på en måte som underbygger videre
kommunal bosetting og ansvarstaking av flyktninger



Departementet bes videre vurdere innføringen og innretningen av et
strukturkriterium for fordeling av basistilskudd i lys av kommunereformen;
o I reformprosessen er det gitt en lovnad om at kommunene vil få
opprettholde dagens inntekter i en overgangsperiode (15+5 år). Hvorfor skal
ufrivillig små kommuner slå seg sammen med andre kommuner for å oppnå
overgangsordningen når de angivelig vil komme bedre ut gjennom
strukturkriteriet (full kompensasjon) om de forblir egen kommune?
o I hvilken grad trur man at det på et slikt grunnlag (og uten at ev effekter av
endringer i regionale ledd er kvantifisert) vil finne sted konstruktive og
mulighetsgjørende drøftinger og vurderinger av kommunesammenslåinger?
o Hvilke muligheter og insitamenter med hensyn til sammenslåinger gir dette
for en kommune som Vadsø? Hvordan ser man for seg at Vadsø kommune
kan søke å finne frem til en ny sammenslutning med et innbyggertall på 10-
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15.000 som anses nødvendig og forsvarlig i fht en del nye kommunale
oppgaver?


Subsidiært bør departementet vurdere en mindre dramatisk og mer reformvennlig
innretning av strukturkriteriet hvor laveste grenseverdi (13,3 km) i kombinasjon
med et gulv (f eks kr 5,0 mill) og et tak (f eks kr 10,0 mill) legges til grunn for
kompensering av bortfall basistilskudd



Når det gjelder forslag til endringer i de regionalpolitiske ledd er det kun retninger
som foreslås. Vadsø kommune oppfatter av denne retningen at Nord-Norge og
Namdalstilskuddet i sin helhet (dvs også inkl fylkesvis differensiering) og
minimum på nivå med 2016 foreslås videreført. På dette grunnlaget tas forslaget til
orientering

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Vadsø viser til forslag til nytt inntektssystem for kommunene med
høringsfrist 01.03 2016. Kommunestyret vil i denne anledning uttrykke følgende:
Et nytt forslag til inntektssystem med så omfattende og dyptgripende endringer vil kunne
ha svært store konsekvenser for enkeltkommuner. Av den grunn bør et høringsforslag
inneholde en illustrasjon av de samlede økonomiske konsekvenser for kommunene for å
kunne ta stilling til helheten.
Vadsø kommune vil i tillegg fremme følgende uttalelse;


De fremlagte forslag til endringer/justeringer i kostnadsnøkler for utgiftsutjevning i
innbyggertilskudd tas til orientering



I den grad kostnadsnøkler ikke fanger opp særskilte forhold, som f eks særlige
utgifter knyttet til barnevern relatert til barn som flyktninger og barn av flyktninger,
bes departementet å prioritere skjønnsmidler på en måte som underbygger videre
kommunal bosetting og ansvarstaking av flyktninger



Departementet bes videre vurdere innføringen og innretningen av et
strukturkriterium for fordeling av basistilskudd i lys av kommunereformen;
o I reformprosessen er det gitt en lovnad om at kommunene vil få
opprettholde dagens inntekter i en overgangsperiode (15+5 år). Hvorfor skal
ufrivillig små kommuner slå seg sammen med andre kommuner for å oppnå
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overgangsordningen når de angivelig vil komme bedre ut gjennom
strukturkriteriet (full kompensasjon) om de forblir egen kommune?
o I hvilken grad trur man at det på et slikt grunnlag (og uten at ev effekter av
endringer i regionale ledd er kvantifisert) vil finne sted konstruktive og
mulighetsgjørende drøftinger og vurderinger av kommunesammenslåinger?
o Hvilke muligheter og insitamenter med hensyn til sammenslåinger gir dette
for en kommune som Vadsø? Hvordan ser man for seg at Vadsø kommune
kan søke å finne frem til en ny sammenslutning med et innbyggertall på 1015.000 som anses nødvendig og forsvarlig i fht en del nye kommunale
oppgaver?


Subsidiært bør departementet vurdere en mindre dramatisk og mer reformvennlig
innretning av strukturkriteriet hvor laveste grenseverdi (13,3 km) i kombinasjon
med et gulv (f eks kr 5,0 mill) og et tak (f eks kr 10,0 mill) legges til grunn for
kompensering av bortfall basistilskudd



Når det gjelder forslag til endringer i de regionalpolitiske ledd er det kun retninger
som foreslås. Vadsø kommune oppfatter av denne retningen at Nord-Norge og
Namdalstilskuddet i sin helhet (dvs også inkl fylkesvis differensiering) og
minimum på nivå med 2016 foreslås videreført. På dette grunnlaget tas forslaget til
orientering

13/16
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I VADSØ
Forslag til vedtak/innstilling:
Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende forslag:
”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?”
Repr. Kristian Wengen, AP – la ved et notat som ønskes at følger saken.
Votering:
Fremlagt forslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt.
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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?
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