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SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET GNR. 7 BNR 62 OG 67

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
16/1076
Saksnr.: Utvalg:
91/16
Formannskapet

Arkivkode: GNR 7-62
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i Lov om jord (jordloven) LOV-1995-05-12-23 §§ 9 og 12 innvilges søknad fra
Kari Dagny Hanssen om fradeling av driftsenhetene gnr 7 bnr 62 og gnr 7 bnr 67.
Begrunnelse:
Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordloven §§ 9 og 12 er det forsvarlig å dele
eiendommen.

Saksopplysninger
Kari Dagny Hanssen søker om å dele eiendommene gnr 7 bnr 62 og 67 i Laksebubukta fra
hverandre. Søker ønsker å selge eiendommene separat.
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Bilde 1: Oversikt over eiendommene gnr 7 bnr 62 og 67. Kilde: http://gardskart.skogoglandskap.no

Opplysninger om eiendom
Hjemmelshaver: Kari Dagny Hanssen
Sted: Laksebubukta
Gårds- og bruksnummer: 7/62 og 7/67
Eiendomstype: Fritidseiendom

Gårds-/bruks

Antall

Fulldyrket

Overflate-

Innmarks-

Produktiv

Uproduktiv-

Annet

Bebygd

sum grunn-

nummer

teiger

Jord

dyrket

beite

skog

skog

areal

areal

eiendom

7/62

1

0

0

0

0

14,5

1,8

0

7/67

1

0

0

0,9

0

14,6

5

0

20,5

SUM DAA

2

0

0

0,9

0

29,1

6,8

0

36,8

Tabell 1: Jordregister (dekar). Kilde: http://gardskart.skogoglandskap.no

Eiendommen gnr 7 bnr 62 er bebygd med 2 landbruksbygninger, fritidsbolig, garasjeuthus/anneks
til fritidsbolig. Eiendommene ligger ca 4-5 km fra Vadsø by.
Status for området i kommuneplan for 2012-2024 er LNFR –spredt bolig-, eller fritidsbebyggelse.
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Vurdering
Søknaden gjelder deling av eiendom med flere registerbetegnelser (gårds- og bruksnummer) etter
jordlovens § 12 sjette ledd. Vilkårene for dette er at eiendommene er på «same eigarhand» og etter
derpartementes skjønn «må regnes som en driftsenhet». Eiendommene ligger i tilknytning til
hverandre (se bilde 1), og har vært drevet sammen.
Eiendommene eies av en og samme person og er derfor å regnes som «same egarhand».
Eiendommene vurderes å selges separat eller samlet. Eiendom gnr 7 bnr 62 er bebygd med
fritidsbolig, eiendom gnr 6 bnr 67 er ubebygd. Det er ikke registrert dyrket mark på
eiendommene, se tabell 1.
I kommuneplanens arealdel 2012 – 2024planstatus for eiendommene LNFR –spredt bolig-, eller
fritidsbebyggelse. Søknaden er i tråd med plan.

Vurdering etter jordlovens § 9
I henhold til rundskriv M-1/2013 ”Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida.”
Vurdering av vilkår for å kunne gi samtykke til omdisponering:
”Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva
finn at jordbruksinteressene bør vika.” ”Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast
omsyn
til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon.”
Søknaden gjelder fradeling av to eiendommer, da søker vurderer og selge disse separat. Eiendom
gnr 7 bnr 62 består av dyrkbar jord. Eiendommen er totalt på 16 dekar. Gnr 7 bnr 67 er 20 dekar.
Små enheter er ofte utsatt for omdisponering. Totalt er begge eiendommen på til sammen 37
dekar, noe som ikke vil gi grunnlag for større landbruksdrift på eiendommen. Det omtrent 13
dekar som kan dyrkes innenfor søkers eiendomsgrenser (målt på kart). Søknaden gjelder ikke
omdisponering av dyrkbar jord.
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Bilde 2: Dyrkbar jord Kilde: http://gardskart.skogoglandskap.no

Konklusjon:
Søknaden gjelder deling av eiendommer som har samme eier og har vært drevet som en enhet.
Søknaden gjelder ikke omdisponering dyrkbar jord

Jordlovens § 12 Deling
Etter jordlovens § 12 annet ledd: «Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn
jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til
omdisponering etter § 9.»
Søknaden gjelder deling etter jordlovens § 12 sjette ledd der eier har flere eiendommer som
naturlig hører sammen som en driftsenhet (se bilde 1). Formålet med jordloven er at
arealressursene blir brukt på en slik måte som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket
sitt i landbruket.
Det skal ved jordlovens §12 tredje ledd legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig og
variert bruksstruktur i landbruket; Hensynet til vern av arealressurser, om løsningen er god
driftsmessig, og om fradelingen vil føre driftsmessige ulemper. Eiendommene er i dag brukt som
fritidseiendom, arealene på eiendommen er ikke dyrket. Som tidligere nevnt i saksutredningen er
eiendommene bynært, og der er langt til nærmeste aktive gårdsbruk. Det vil være lite aktuelt å
dyrke opp eiendommen grunnet plassering, størrelse og eiendommens utforming. Eiendommen
gnr 7 bnr 67 egner seg ikke til dyrking etter nibio (Norsk Institutt for Bioøkonomi, tidligere skog
og landskap) markslagsklassifisering.
Om eiendommen deles fra hverandre og selges som bolig tomt vil dette være positivt for
bosettingen i Vadsø kommune. I kommuneplanen er arealet regulert til LNFR –spredt bolig-, eller
fritidsbebyggelse.
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Konklusjon:
Eiendommene er i dag brukt som fritidseiendom, arealene på eiendommen er ikke dyrket.
Eiendommene bynært, og der er langt til nærmeste aktive gårdsbruk. Det vil være lite aktuelt å
dyrke opp eiendommen grunnet plassering, størrelse og eiendommens utforming. Eiendom gnr 7
bnr 67 er ikke dyrkbar. Deling av eiendommene vil være positiv for bosetting i kommunen.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 7 BNR 141JORDLOVSBEHANDLING
LAKSEBYBUKT

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivkode: GNR 7-141
Arkivsaksnr.:
11/1987
Saksnr.: Utvalg:
Møtedato:
92/16
Formannskapet
22.09.2016
/
Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i lov om jord (jordloven) §§ 9 og 12 innvilges søknad fra Anne Marie og Evald
Olsen om fradeling av 5,5 dekar av eiendommen gnr.7, bnr. 141.
Begrunnelse:
Etter en samlet vurdering av hovedhensyn i jordlovens §§ 9 og 12 er det forsvarlig å dele
eiendommen.
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Opplysninger om eiendom:

Side 9 av 43

Sak 92/16

Side 10 av 43

Sak 92/16

Side 11 av 43

Sak 92/16
Konklusjon.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN GNR 6 BNR 151JORDLOVSBEHANDLING
KARIEL

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
16/948
Saksnr.: Utvalg:
93/16
Formannskapet

Arkivkode: GNR 6-151
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i jordloven § 9 avslås søknad om omdisponering av areal på gbnr 6/151 i
Vestre Jakobselv.
Begrunnelse
Omdisponering av areal til uttak av masse og/eller gras vil medføre en permanent forringelse
av dyrket mark.
Med hjemmel i jordloven §12 avslås søknad om fradeling parsell på inntil 30 000m2 fra
eiendom gnr 6 bnr 151.
Begrunnelse:
Fradeling fører til lite hensiktsmessig bruksstruktur i landbruket.
Fradeling svekker jordvern og fører til en dårlig driftsmessig løsning.

Saksopplysninger
Det søkes om fradeling av en parsell på 30 000 m2 fra eiendom gbnr 6/151 i Vestre Jakobselv.
Opplysninger om landbrukseiendom gnr 6 bnr 151.
Sted
Gnr./Bnr.
Eiendomstype
Parsellens areal
Eiendom
Kommune
2003 Vadsø

: Vestre Jakobselv
: 6/151
: Golfbane / Landbruk
2
: 30 000 m
Gnr
6

Bnr
151

Fnr

Snr

Eiendomsnavn
Sandmo
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2003 Vadsø

6

1

25

Eier: Varanger Golfpark AS, Bergvn 14, 9802 Vestre Jakobselv
Søker: Ståle Karlsen, Damsveien 9, 9800 Vadsø
Arealoppgave (dekar)
Fulldyrk.
Overfl.dyrk/
Jord
gj.beite
25

S og H

Skog bonitet
Middels

Lav
47

Annet
areal
95

Areal
i alt
167

Kilde: Gårdskart, NIBIO

Bebyggelse

Gr.flate

Byggeår

Restaurant/kafébygning
Garasje/uthus
Lagerbygning

63

2003 -2006

Ant. Etasjer Teknisk stand

22

På
eiendom
gnr/bnr
6/151
6/151
6/151

Faktiske opplysninger:
Formålet med fradeling:
Produksjon av gress til golfbanen / midlertidig omdisponering for uttak av masser.

Ståle J. Karsen søkte om å fradele en parsell fra eiendom gnr 6 bnr 151 i brev datert
2.5.2016. Eiendommen ble solgt til Varanger golfpark AS før delingssøknad er behandlet,
tinglyst eiendomsoverdragelse datert 13.05.2016. Søker har vedlagt kjøpekontrakt som
viser at Varanger golfpark AS er kjent med at det vil søkes om fradeling. Dette får ingen
direkte konsekvenser for saksbehandlingen etter jordloven.
Det ble innvilget en fradeling av eiendommene gbnr 6/151, 6/160 og 6/1/25 fra
driftsenheten gnr 6 bnr 106 i forbindelse med salg av gården i 2014. Parsellen det søkes
fradeling fra brukes i dag aktivt til fôrproduksjon. Landbrukseiendom gbnr 6/106 grenser
til golfbanen.
Vestre Jakobselv har et aktivt landbruksmiljø. Det har vært flere generasjonsskifter de
siste tre år og det er mangel på landbruksarealer i nærområdet.

Side 14 av 43

Sak 93/16
Figur 1. Omsøkt parsell og flyfoto over området.

Eiendom gbnr 6/151 er regulert til golfbane etter vedtak 21.07.2016 (figur 2.). I
reguleringsplanens bestemmelser pkt 2.1.2. står følgende:
a) jordlovens §§9 og 12 skal fortsatt gjelde i området. Arealene i planområdet skal
reguleres til landbruksformål dersom driften av golfbaneanlegget opphører, eller
hvis det oppstår en krisesituasjon ift matproduksjon.
b) Eventuell fradeling skal godkjennes av landbruksmyndighetene.
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Figur 2. Vedtatt reguleringsplan for Sandmo Golfbane, vedtatt 11.07.2015.
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Lov om jord (jordlova). Kap. V. Deling av landbrukseigedom .
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at
jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter
plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar.
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla lova
skal fremja.
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett igang
innan tre år etter at vedtaket er gjort
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort
§ 12. Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom
meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i
bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan
at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for
ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn
under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast dersom
deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal
fremja.
Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller
ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.
Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal. Det
same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.
Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket bort.
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med
grensejustering etter matrikkellova.
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Vurdering
Jordlovens § 9 Omdisponering
Forbudet mot omdisponering i jordlovens § 9 første ledd lyder:
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon.
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i
framtida.»
Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet.
Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, å sikre matproduserende
areal. I henhold til rundskriv M 1/2013 foreligger ingen nedre grense med hensyn til
arealstørrelse for når reglene om omdisponering av dyrka mark får anvendelse, men en
forutsetning vil være at arealet enten alene, eller sammen med annet jordbruksareal på
eiendommen, kan gi basis for jordbruksproduksjon. Mulighetene for å tilbakeføre areal til
landbruksproduksjon skal også vurderes.
Hele eiendom gbnr 6/151 er regulert til golfbane med reguleringsplanbestemmelse at
arealene skal tilbakeføres til landbruksformål hvis golfbanen avvikles.
Parsellen som er søkt fradelt består av fulldyrkede arealer som ikke er tatt i bruk til
golfbane. De høstes i dag av eier til landbrukseiendom gbnr 6/106.
I søknad så er det oppgitt «grasproduksjon til golfbane» som formål med fradeling. Det
foreligger også en søknad om midlertidig omdisponering av området for uttak av masse.
Begge bruksområdene medfør fjerning av masser og matjord og vil medføre
omdisponering av dyrket mark.
Konklusjon etter vurdering av jordloven § 9:
Tiltaket vil være til hinder for at arealene kan nyttes til jordbruksproduksjon nå og i
fremtiden. Søknad om omdisponering av dyrkede arealer anbefales avslått.
Vurdering etter jordlovens § 12
I henhold til jordlova § 12 kan en eiendom ikke deles uten godkjenning av departementet.
Denne myndighet er delegert til kommunen. Det kan gis tillatelse til deling dersom
delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket, både nasjonalt
og lokalt. Ved vurderingen av hva som gir en tjenlig og variert bruksstruktur må
samfunnsutviklingen i området hvor eiendommen ligger i trekkes inn, med hovedvekt på
hensynet til bosetting, arbeid, driftsmessige gode løsninger og kulturlandskapet i et
langsiktig perspektiv.
Rundskriv M1/2013 utdyper hva som skal vektlegges ved dette skjønnet. I vurderingen
skal blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delingen fører til en driftsmessig
god løsning, og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper inngå. Loven
legger opp til en helhetsvurdering av alle relevante hensyn. Selv om de landbruksmessige
hensynene taler for å avslå søknaden, kan tillatelse gis dersom delingen vil ivareta
hensynet til bosetting i distriktene.
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Tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket
Eiendom gbnr 6/151, 6/1/25 og 6/160 var tidligere en del av landbrukseiendom gbnr
6/106 m fl. De ble fradelt sammen med salg av landbrukseiendommen. De dyrkede
arealene på eiendom gbrn 6/151 inngår fortsatt i driftsgrunnlaget til landbrukseiendom
gbnr 6/106 m fl. Søker har ikke landbruksproduksjon i området og golfbanen har ny eier.
Det vil med en fradeling oppstå en mindre parsell med fulldyrkede arealer som ikke er
knyttet til landbruksproduksjon og blir så begrenset at den ikke gir grunnlag for
selvstendig landbruksvirksomhet.
Fradeling av parsell vil svekke driftsgrunnlag og føre til en lite tjenlig bruksstruktur.
Vern av arealressursene.
Omdisponeringsformålet ved fradelingen er omhandlet i vurdering etter § 9.
Jordloven har som hensikt å hindre at landbrukseiendommer stykkes opp i mindre enheter
som til sist gir bruksenheter som er for små til å opprettholde jordbruksproduksjon. Ved å
tillate en fradeling av parsell på inntil 30daa til annet formål enn landbruk vil man ikke
ivareta vern av arealressursene.
Hensynet til driftsmessig god løsning.
Dette en eiendom som nylig er regulert til golfbane. Den omsøkte parsellen brukes til
landbruksproduksjon av gårdsbruk som grenser til eiendommen. Den driftsmessig beste
løsningen er at parsellen fortsatt brukes til landbruksformål. Søker er bosatt i Vadsø og
har ikke landbruksproduksjon som formål med fradeling.
Drifts- eller miljømessige hensyn og hensyn til kulturlandskapet.
Området preges av landbruksvirksomhet og den etablerte golfbanen. Utvidet masseuttak i
området vil ha negativ innvirkning på kulturlandskapet og omgivelsene til golfbanen.

Konklusjon
Med hjemmel i jordloven §12 anbefales det at søknad om fradeling parsell på inntil
30 000 m2 fra eiendom gnr 6 bnr 151 avslås.
Fradelingen fører til en lite rasjonell bruksstruktur.
Søknad om å omdisponere arealet til annet formål enn golfbane/jordbruk ivaretar ikke
jordvern av matjord. Parsellen som søkes fradelt er fulldyrket og brukes av aktivt
gårdsbruk, en fradeling vil føre til en driftsmessig dårlig løsning.

Jens R. Betsi
Rådmann
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LEGESITUASJONEN I VADSØ KOMMUNE HØST 2016

Saksbehandler: Fiona Sahl
Arkivsaksnr.:
15/511
Saksnr.: Utvalg:
8/16
Administrasjonsutvalget
94/16
Formannskapet

Arkivkode: 500
Møtedato:
30.08.2016
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Lønnsmidler til 2 nye legestillinger innarbeides i årsbudsjett for 2017/økonomiplan for
2017-2020.
2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere lønnsnivå og evt. Bonusordninger med mer i
forbindelse med nytilsettinger slik at Vadsø kommune blir konkurransedyktig i forhold til
sammenlignbare kommuner. Lønnsnivået og bonusordninger med mer for allerede tilsatte
leger vurderes i forbindelse med ordinære forhandlinger med sikte på å rette opp
eventuelle innbyrdes skjevheter. Utgifter til dette søkes innarbeidet i årsbudsjett for
2017/økonomiplan for 2017-2020, eventuelt i budsjettreguleringen i juni 2017.
3. Dagens organisering av ø-hjelp og legevakt gjennomgås for å vurdere alternativer som
kan gi leger og pasienter en mindre belastning.

Administrasjonsutvalgets behandling den 30.08.2016 sak 8/16:
Administasjonsutvalget la frem og vedtok enstemmig følgende endringer:
1. ” Lønnsmidler til 1 ½ nye legestillinger innarbeides i årsbudsjett for 2017/økonomiplan
for 2017-2020.
3. Dagens organisering av ø-hjelp og legevakt gjennomgås for å vurdere alternativer som
kan gi leger, medarbeidere og pasienter en mindre belastning.
4. Administrasjonsutvalget oversender saken til kommunestyret til behandling.”
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Administrasjonsutvalgets vedtak den 30.08.2016 sak 8/16:
1. Lønnsmidler til 1 ½ nye legestillinger innarbeides i årsbudsjett for 2017/økonomiplan for
2017-2020.
2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere lønnsnivå og evt. Bonusordninger med mer i
forbindelse med nytilsettinger slik at Vadsø kommune blir konkurransedyktig i forhold til
sammenlignbare kommuner. Lønnsnivået og bonusordninger med mer for allerede tilsatte
leger vurderes i forbindelse med ordinære forhandlinger med sikte på å rette opp
eventuelle innbyrdes skjevheter. Utgifter til dette søkes innarbeidet i årsbudsjett for
2017/økonomiplan for 2017-2020, eventuelt i budsjettreguleringen i juni 2017.
3. Dagens organisering av ø-hjelp og legevakt gjennomgås for å vurdere alternativer som
kan gi leger, medarbeidere og pasienter en mindre belastning.
4. Administrasjonsutvalget oversender saken til kommunestyret til behandling.

Vedlegg:
1. Notat Utredning av legeavtaler i Vadsø – mars 2015
2. Notat Legeseksjonen Vadsø kommune med vedlegg Legelønn i Finnmark – mai 2016
3. NSDM rapport 2013 – Rekruttere og beholde
Bakgrunn:
Vadsø kommune har gjennom lengre tid slitt med rekruttering av nye leger, og de leger vi
har klart å rekruttere slutter pga arbeidsvilkårene. Til saken vedlegges 2 notater;
”Utredning av legeavtaler i Vadsø”, om bruken og kostnadene ved de ulike legeavtalene
som brukes i Vadsø kommune og ”Legeseksjonen Vadsø kommune mai 2016” som
beskriver vårens situasjon og utfordringer og alternativer. Vedlegget til dette notatet viser
lønnsforskjeller med mer for leger i utvalgte Finnmarkskommuner.
Situasjonen viser at det er behov for flere nye legehjemler slik at alle legene får færre
listepasienter på sine lister, og det er også behov for å ha mulighet for å justere
lønnsnivået for legene - både ved nytilsettinger og forhandlinger – eventuelt vurdere
bruken av ulike bonusordninger med mer.
Vurdering:
Notatet Utredning av legeavtaler i Vadsø om bruken og kostnadene ved de ulike
legeavtalene viser at det er minimale økonomiske forskjeller på å benytte driftsavtaler og
fastlønnsavtaler. Rekrutterings- og stabiliseringsmessig er det heller ingen forskjeller mht
hvilke avtaler som gir best effekt.
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Notatet Legeseksjonen Vadsø kommune mai 2016 viser imidlertid at de fleste nye leger
som tilsettes ønsker fastlønnsavtaler. Notatet med vedlegg (Legelønn i Finnmark) viser
også Vadsø ligger høyt mht antall listepasienter på legenes lister i forhold til kommuner
det er naturlig å sammenligne seg med, og at vi ligger lavt lønnsmessig.
Begge disse siste faktorene gjør at det er meget vanskelig å rekruttere nye leger i Vadsø,
og å beholde dem. Det er avgjørende at Vadsø kommune gjør noen grep umiddelbart mht
både lønnsnivå/bonusordninger og antall listepasienter. Vår organisering mht ø-hjelp og
legevakt bør også gjennomgås for å se om det finnes bedre alternativer til dagens
organisering som vil medføre en mindre belastning både for leger og pasienter.
Ved å iverksette disse tiltakene mener vi at vi skal klare både å rekruttere leger til de
ledige stillingene, og klare å beholde dem. Dette vil selvsagt også innebære en bedring av
arbeidsvilkårene for allerede tilsatte leger, og ikke minst en mer forutsigbar legetjeneste
for pasientene som i dag ikke opplever å få det de har krav på av tjenester i henhold til
lover og forskrifter.
I et mer langsiktig perspektiv er det viktig at det i tilknytning til kommunens overordnede
kompetanseplan legges noen strategier og utarbeides tiltak som spesielt ivaretar
kommunens behov for leger. Det vil være formålstjenlig å ta utgangspunkt i NSDM
rapporten av 2013 – Rekruttere og beholde.

Jens R. Betsi
Rådmann
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DOMENET VARANGER.COM

Saksbehandler: Hans-Jacob Bønå
Arkivsaksnr.:
16/42
Saksnr.: Utvalg:
95/16
Formannskapet

Arkivkode: 062
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Vadsø kommune imøteser en videreutvikling av Visit Varanger AS til beste for reiselivet i
regionen
2. Formannskapet ber rådmannen inngå avtale om salg av domenet Varanger.com med Visit
Varanger AS

Vedlegg:
Utkast kjøpekontrakt varangerdotcom
Bakgrunn:
Visit Varanger SU anmodet i brev av 16.02 2016 om følgende:
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Vurdering:
Visit Varanger AS skal være et koordinerende salgsorgan for eierne som alle er
reiselivsaktører i Varanger-området. Selskapet ble registrert i Foretaksregistret 15.03
2016.
Domenet Varanger.com ble i sin tid etablert av Vadsø kommune i fbm forberedelsene av
oppstart av Destinasjon Varanger. Domenet har siden vært i bruk av Destinasjon
Varanger og brukt i ulike reiselivsmessige sammenhenger. Når da Destinasjon Varanger
AS er effektivt avviklet er domenet igjen tilgjengelig for formålet. Visit Varanger AS har
uttrykt et ønske om å overta domenet. De har utarbeidet et utkast til kjøpekontrakt for
dette som finnes vedlagt.
Vadsø kommune er i dag registrert rettighetshaver til varanger.com og står fritt til å
disponere dette videre i forhold til andre parter. Overdragelse av domener gjøres via en
registrar og vil forventningsvis koste et mindre beløp.
Et salg av domenet til Visit Varanger AS synes å være i tråd med den intensjonen Vadsø
kommune hadde ved opprettelsen av varanger.com i sin tid. Destinasjon Varanger AS
overtok aldri noe eierrettighet til domenet men disponerte det fullt ut. Vadsø kommune
har signalisert samme mulighet overfor Visit Varanger AS men de stiller betingelser om
eierskap for å utvikle dette videre i egen regi.
Rådmannen kan ikke se at avgivelse av domenet varanger.com skulle være beheftet med
spesielle utfordringer eller problemstillinger. Det vil representere et salg av et aktivum til
fordel for noen private aktører i regionen. Verdiene av domenet vil imidlertid måtte
bygges opp og videreutvikles av disse aktørene selv. Intet ville vel være mer gledelig og i
kommunens interesse at de lykkes med det. Reiselivsaktører som ev står utenfor Visit
Varanger AS vil kanskje kunne oppfatte dette annerledes og endog problematisere et slikt
salg? Det er i så fall en problemstilling hvis hensyntas kun har den konsekvens at
domenet forblir ubenyttet.

Jens R. Betsi
Rådmann
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HØRING - KOMMUNELOVUTVALGETS UTREDNING 2016 - NY
KOMMUNELOV

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/681
Saksnr.: Utvalg:
96/16
Formannskapet

Arkivkode: 000 &13
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø viser til utkast til ny kommunelov og vil særlig bemerke
følgende:
1. Til NOU 2016:4 kap 3, 4, 9 og 13
Vadsø kommune støtter endringer som underbygger og tydeliggjør det
kommunale selvstyret. Det kommunale selvstyret må imidlertid ha rammer for
sin virksomhet som underbygger det rettslige ansvaret kommunene med dette
får.
•

Vadsø kommune gir sin tilslutning til etableringen av en bestemmelse
som fremhever lovens formål til å være et kommunalt selvstyre

•

Vadsø kommune gir sin tilslutning til etablering av de nevnte prinsipper
for forholdet mellom stat og kommune men hvor ordlyden bør være slik
at det kommunale selvstyret fremheves før begrensningene som
innskrenker det kommunale selvstyret

•

Vadsø kommune gir sin tilslutning til at folkevalgte organer entydig
defineres og at myndigheten til å opprette folkevalgte utvalg ligger til
kommunestyret og hvor også innbyggere utover innvalgte i
kommunestyret kan inngå

•

Vadsø kommune gir ikke tilslutning til forslaget som pålegger
kjønnsbalanse i utvalg valgt etter forholdstallsmodellen. Det bør være
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tilstrekkelig at dete r krav til kjønnsbalanse i de aktuelle listeforslag
2. Til NOU 2016:4 kap 10
Vadsø kommune støtter forslag om styrking av ordførers rolle samt
kommunestyrets adgang til å beslutte direktevalg av ordfører.
•

Ordførers adgang til å fatte vedtak, nedsette råd etc må imidlertid være
synlig og mulig for kommunestyret å overprøve selv i saker av ikke
prinsipiell karakter

•

Kommunestyrets anledning til å frata ordfører vervet samt suspendere
ordfører representerer en viktig ramme for utøvelsen av en utvidet,
styrket ordførerrolle

3. Til NOU 2016:4 kap 19 og 23
Vadsø kommune støtter forslag om bestemmelser som underbygger og ivaretar
en økonomiforvaltning som underbygger det lokale selvstyret og kommunens
økonomiske handlefrihet
•

Bruk av finansielle måltall i styringen av kommunal økonomi kan bidra
til styrket økonomiforvaltning. Det er avgjørende at disse finansielle
måltallene innrettes slik at de gir et helhetlig og dekkende bilde på
kommunens økonomiske situasjon og at de suppleres med også
operasjonelle måltall

•

Kommunens anledning til rettslig forfølging av lovligheten av statlig
overprøving i et uavhengig organ er viktig for innholdet og forståelsen av
det kommunale selvstyret

Vedlegg:

Bakgrunn:
Kommunelovutvalget la 10.03 2016 fram NOU 2016:4 Ny kommunelov.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 06.04 lagt
lovforslaget ut til høring med høringsfrist 06.10 2016:
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Vurdering:
Kommunenes Sentralforbund (KS) har i anledning forslag til ny kommunelov lagd
et eget debatthefte som kan understøtte vurderinger og diskusjoner i de enkelte
kommunene
(http://www.ks.no/contentassets/f3dea1b78bdf48eb913d9d37e0fb456f/kommunelov
en-debattgrunnlag-juni2016.pdf). KS anmoder om at kommunene behandler
lovforslaget og i tillegg til å avgi høringsuttalelse til KMD også gir innspill til KS
for bruk i deres videre behandling.
NOU 2016:4 er på nesten 500 sider
(https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no
/pdfs/nou201620160004000dddpdfs.pdf). Forslaget til ny lov finnes på sidene 446og utover. Utvalget har videre knyttet merknader til de enkelte bestemmelser i
lovforslaget fra s 388-345. Lovforslaget er svært omfattende. I det videre er det
derfor funnet nødvendig å avgrense dette noe ved å få frem grunnlaget for politiske
diskusjoner om de kanskje viktigste forholdene i forslaget til ny kommunelov. I
denne avgrensningen har administrasjonen i stor grad benyttet KS’ debatthefte.
Utvalgets mandat er forankret i Stortingets behandling av Prop. 119 L (2011-2012)
hvor man har bedt regjeringen om å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av
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kommuneloven med sikte på en styrking av det kommunale selvstyret. Med
kommunalt selvstyre forstår man kommunenes rett til å til en viss grad styre seg
selv innenfor gitte nasjonale rammer. Konkret er utvalget gitt et oppdrag i å
gjennomgå kommuneloven for å vurdere om reglene er nødvendige eller om de
legger for sterke begrensinger på kommunenes handlefrihet.
De mest sentrale endringene-, og som omtales her, oppfattes å være;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rettslig forankring av det kommunale selvstyret
Prinsipper for forholdet mellom stat og kommune
Prinsipper for organisering av folkevalgte organer
Direktevalg av ordfører, styrking av ordførers rolle samt regler for fratakelse
av verv
Valg av medlemmer til folkevalgte organer (kjønnsbalanse)
Saksbehandlingsregler, møteoffentlighet og fjernmøter
Delegering og innstillingsrett
Utvidet informasjonsplikt
Kommunens øverste administrative leder
Kommunens økonomiforvaltning
Kommunale foretak

I det videre følger en overordnet gjennomgang av de foreslåtte endringene med
henvisning til aktuelt kap i NOU 2016:4:
Kap 3 NOU Formålsbestemmelsen i kommuneloven foreslås endret slik at formålet
med loven er å fremme det kommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for dette. Et slikt inntak av selvstyrebegrepet, og fremming av
selvstyret, oppfattes som svært positivt. Når det i tillegg inntas i
formålsbestemmelsen antas det å kunne ha betydning for tolkninger av
lovens øvrige bestemmelser.
Kap 4 NOU Med kommunalt selvstyre forstår utvalget at kommunene selv skal
styre og ta beslutninger om det man ønsker så lenge annet ikke
fremgår i- eller i medhold av lov. Slikt sett skal det kommunale
selvstyret utøves innefor rammer i nasjonal lov. Det vil derfor være
opp til Stortinget å detaljere handlingsrommet for det lokale selvstyret.
Et slikt legalitetsprinsipp innebærer at statsforvaltningen ikke kan
pålegge kommunene oppgaver gjennom statlige rundskriv, veiledere,
retningslinjer eller tolkningsuttaleser. Dette prinsippet representerer en
styrkning av det kommunale selvstyret overfor statsforvaltningen.
Uten økonomisk handlefrihet vil kommunenes rettslige handlefrihet ha
mindre betydning. Gjennom finansieringssystemet vil staten kunne
legge til rette for å styrke det kommunale selvstyret. Utvalget foreslår
ikke en lovfesting av et rammefinansieringsprinsipp (hvor kommunene
gis økonomiske rammer for å ivareta nasjonale oppgaver samt lokale
prioriteringer og initiativ) men heller utfylle dette med andre
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prinsipper for å regulere forholdet mellom stat og kommune;
Forholdsmessighetsprinsippet (selvstyret skal ikke begrenses mer enn
det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål), nærhetsprinsippet
(offentlige oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig) samt
finansieringsprinsippet (kommuner bør ha frie inntekter som gir
økonomisk handlingsrom innenfor rammene av nasjonal økonomisk
politikk). Bestemmelsene er utformet slik at de har noen begrensinger i
fht det kommunale selvstyret. Ordlyden i prinsippene bør
gjennomgående være slik at det kommunale selvstyret fremheves før
man presenterer begrensningene som innskrenker dette.
Kap 9 NOU Utvalget foreslår at dagens bestemmelser om kommunestyret og
formannskap i stor grad videreføres. For å understøtte det kommunale
selvstyret, definert ved kommunestyret, foreslås det at kun
kommunestyret kan opprette faste utvalg og at kommunestyret gis stor
frihet mht oppgaver, myndighet og varighet for slike utvalg.
Lovforslaget innebærer også en tydeliggjøring av hva som er
folkevalgte organer i den hensikt å bedre skille mellom politikk og
administrasjon. Det oppfattes at dagens adgang til å etablere mer
rådgivende utvalg underlagt enklere saksbehandlingsregler ikke
foreslås videreført. Det kan være til hinder for medvirkning fra
enkeltpersoner, foretak etc.
Kap 10 NOU Utvalget foreslår en styrking av ordførers rolle ved å gi ordfører
forslagsrett i alle utvalg unntatt kontrollutvalget. Ordfører foreslås
også å få myndighet til i noen grad nedsette egne utvalg, treffe
hastevedtak med mer. Utvalget foreslår også at kommunestyret selv
kan bestemme direktevalg av ordfører. Det foreslås også at ordfører på
visse vilkår skal kunne fratas vervet (9/10-flertall) og suspenderes (2/3
flertall). Erfaringene viser vel at direktevalg av ordfører ikke
nødvendigvis fører til økt valgdeltakelse men skaper større
engasjement og aktivitet i forkant av valg. Å la kommunestyret selv
bestemme dette synes både rimelig og forsvarlig.
Kap 13 NOU Utvalget foreslår at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg også
må gjelde utvalgets sammensetning og ikke bare til det enkelte
listeforslag. Ved ubalanse skal kandidater fra det underrepresenterte
kjønnet rykke opp på den listen som har fått flest stemmer. Det vil
kunne oppfattes som en inngripen i partienes rett til selv å bestemme
hvem de skal la seg representere med og en tilsidesettelse av
demokratiske hensyn til fordel for kjønnsbalanse.
Kap 16 NOU Utvalget foreslår at saksbehandlingsreglene skal gjelde alle
folkevalgte organer. Anledningen til å lukke møter drøftes særskilt og
utvalget foreslår at det fortsatt skal være mulig i bestemte saker.
Utvalget foreslår også en utvidet adgang til å ha fjernmøter under
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forutsetning at innsynsretten for innbyggere ivaretas gjennom
muligheten til å følge forhandlingene via sosiale media.
Kap 8 NOU Det fremmes et forslag om å lovfeste at kommunestyret kan delegere
sin myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter bare dersom
det gjelder saker som ikke har prinsipiell betydning. Myndighet til å
treffe vedtak om lovpålagte oppgaver kan bare gjøres dersom loven
(eller andre lover) gir adgang til det. Dette er en vesentlig innskrenking
i fht gjeldende rett som kan oppfattes å være en innskrenking i det
kommunale selvstyret. Det kan også vanskeliggjøre interkommunale
samarbeid.
Kap 6 NOU Det foreslås en utvidet informasjonsplikt for kommunene som
inkluderer virksomhet som også utføres av kommunale selskaper,
interkommunale samarbeid etc. Kommunen gis med det ansvar for all
aktivitet og lignende som har direkte innvirkning på innbyggerne i
kommunen.
Kap 8 NOU Utvalget mener det er behov for å tydeliggjøre folkevalgtes og
administrasjonens roller og oppgaver. Det foreslås derfor en rekke
presiseringer i kommunedirektørens (rådmann, administrasjonssjef)
ansvar. En tydeliggjøring av roller, samt aksept og respekt for disse, er
avgjørende for et godt samspill mellom administrasjon og politisk
nivå.
Kap 19 NOU Utvalget mener at kommuneloven skal legge et godt grunnlag for en
økonomiforvaltning som underbygger lokalt selvstyre og handlefrihet.
Det foreslås derfor endringer som skal sikre at økonomisk handleevne
ivaretas over tid og at kommunene ikke skal ta vesentlig finansiell
risiko. Dette følges opp med å pålegge bruk av finansiell måltall i
styringen av kommunal økonomi. Videre foreslås det en ny
beregningsmetode for minimumsavdrag på lån som skal sikre at
avdrag i større grad følger kapitalslitet (avskrivningene) slik at lån er
nedbetalt når anleggets økonomiske levetid er over. Det foreslås også
at ev regnskapsmessige merforbruk umiddelbart skal dekkes inn av ev
tilgjengelige midler på disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.
Kap 11 NOU Utvalget foreslår at det skal utarbeides eierskapsmeldinger for
virksomheter som drives i selskaper inkl kommunale foretak.
Meldingene skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over
selskap og foretak samt formålene med selskapene og foretakene.
Utvalget mener at enkelte rollekombinasjoner evner til å svekke tilliten
til forvaltningen og foreslår noen valgbarhetsbegrensninger i fht styrer
i kommunale foretak. Kommunestyremedlemmer kan i hht forslaget
ikke være medlemmer av styret i et kommunalt foretak.
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Kap 23 NOU Med bakgrunn i en ubalanse mellom statsforvaltningens styring og
det kommunale selvstyret foreslår utvalget at kommunene bør gis
myndighet til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving
inn for rettslig prøving i et uavhengig organ.

Jens R. Betsi
Rådmann
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RUSSEBAKERIET - ØKONOMISK BIDRAG TIL UTBEDRING AV FASADE

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1374
Saksnr.: Utvalg:
97/16
Formannskapet

Arkivkode: 223 C57
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Vadsø kommune har et betydelig ansvar of ivaretakelse av egne verneverdige/vernede bygg og anlegg. Private eiere av verneverdige-/vernede bygg bør derfor
primært forholde seg til de tilskuddsordninger som finnes for nettopp slike
private eiere
2. Vadsø kommune vil imidlertid i noe grad kunne gi et tilskudd som et bidrag til
ivaretakelse og vitalisering av verneverdige-/vernede bygg i kommunen.
Forutsetningen må imidlertid være at andre tilskuddsmuligheter er omsøkt og at
det foreligger en konkret beskrivelse av hva tilskuddet skal medvirke til å
utbedre.
3. Åpen søknad om tilskudd fra Ellen Cathrine Steen avslås med bakgrunn i at
reelle tilskuddsmuligheter ikke er søkt benyttet og at det ikke foreligger noen
underliggende tiltaksbeskrivelse for en støtte fra Vadsø kommune.

Bakgrunn:
Ellen Cathrine Steen søker i brev av 05.08 2016 om økonomisk bidrag til utbedring
av ”Russebakeriet” i Vadsø:
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Vurdering:
”Russebakeriet”, Havnegata 49a gnr 8, bnr 954, var frem til 2014 eid av Vadsø
Historielag. Vadsø Historielag har ved flere anledninger søkt og fått innvilget
tilskudd til ivaretakelse av bygget. Senest i 2012 fikk man innvilget inntil kr
90.000,- til bl annet innleggelse av vann og avløp. Denne bevilgningen ble aldri
tiltrådt og bygget ble solgt i 2014 til Ellen Cathrine Steen.
Ny eier søker nå om tilskudd til istandsettelse i form av fasadeutbedring, utbedring
av torvtak og diverse arbeider. Søknaden innrettes åpent i det den ikke rettes mot
særskilte poster og heller ikke er utvetydig definert i størrelse.
Vadsø kommune har ikke egne, avsatte midler for bruk til slike formål. Kommunen
har likevel en lang tradisjon for å medvirke til at private eiere kan ivareta det
verneansvaret de har for sine bygg. De senere år er det spesielt private eiere som
Vadsø historielag (”Russebakeriet”) og Brødresamfunnet (”Det gamle bedehus”)
som ved flere anledninger har vært underlagt støtte for å kunne ivareta sitt
verneansvar. Det er også flere vernede anlegg som er i privat eie hvor man vil kunne
påregne å få tilsvarende henvendelser (f eks Eliseussengården i Kiby, sjøbuer i
Ytrebyen). Bevilgningene til disse aktørene har vært i størrelsesorden kr 10.000,- i
ren driftsstøtte. I fbm bevilgningene har man gjort oppmerksom på at driftsstøtte fra
Vadsø kommune normalt ikke kan påregnes.
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Vadsø kommune har en egen portefølje av verneverdige objekter som representerer
et betydelig økonomisk verneansvar. Det er ingen grunn til å anta at dette
verneansvaret avtar med tiden, kanskje heller tvert i mot. Private eiere av
verneverdige- og vernede bygg og anlegg bør derfor i utgangspunktet ikke påregne
å få økonomisk hjelp fra Vadsø kommune. Slike private eiere av vernede bygg kan
også via fylkeskommunen søke Riksantikvaren om midler til slik antikvarisk
ivaretakelse (http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot).
Det fremgår av søknaden at Steen har vært-/er i dialog med fylkeskommunen om
utbedringene. Det oppfattes at Steen er kjent med at det finnes en aktuell
tilskuddsordning men at tilskudd betinger søknad før oppstart av arbeider og at
Steen ikke ønsker å avvente utløpet av søknadsfristen. Steen har heller ikke
utferdiget en konkret oversikt over nødvendige tiltak og har dermed heller ikke noe
budsjett.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FESTIVAL 21 OG 22 OKTOBER 2016 - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1446
Saksnr.: Utvalg:
98/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Boden AS, Blå Måke AS og Zafari AS om økonomisk
støtte til gjennomføring av festival/Oktober fest 21.-22.oktober 2016.
Vadsø formannskap støtter Barnas oktoberfest med kr 50.000.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Boden AS, Blå Måke AS og Zafari AS søker sammen om økonomisk støtte til
gjennomføring av en festival i Vadsø helgen 21.-22.oktober 2016. Av søknaden fremgår
følgende:
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Videre fremgår at søkere ønsker å involvere så mange butikker og lag/foreninger som
mulig. Tundra og Ølli Jessen vil være bidragsytere i forhold til planlegging og teknisk
gjennomføring.

Vurdering:
Rådmannen har fått forståelsen av at denne søknaden er knyttet til det forhold at Polar
Spectacle/Krabbefestivalen ikke vil bli avviklet i 2016, og at det dermed synes å være en
oppfatning at udisponerte midler kan gjøres tilgjengelig for andre aktører som ønsker å
arrangere festivaler.
Til formannskapets orientering har Vadsø kommune i de siste årenes budsjett avsatt
midler til prosjektet Polar Spectacle. For 2016 er det avsatt kr 75.000 til nevnte formål.
Gjennom media har rådmannen registrert at dette prosjektet ikke vil bli avviklet
inneværende år, men det presiseres at Polar Spectacle selv ikke har meddelt rådmannen
dette. Midlene er p.t. udisponert.
Rådmannen har undersøkt hva som ligger til grunn for den årlige bevilgningen til Polar
Spectacle. Dette vil etter rådmannens vurdering være viktig mtp en evt omdisponering av
midlene. Av foreliggende dokumentasjon fremgår at Vadsø bystyre i møte den 18.12.08,
sak 79/08, vedtok å bevilge et fast årlig driftstilskudd til Polar Spectacle på kr.125.000.
Samtidig med dette ble det tidligere ”Festivalfondet” vedtatt avviklet. ”Festivalfondet”
var i utgangspunktet et fond som var åpent for flere å søke på. Driftstilskuddet til Polar
Spectacle ble vedtatt gjeldende fom budsjettåret 2009. Begrunnelsen for vedtaket fremgår
av sakspapirene i sak 79/08:
”For å kunne gi faste årlige festivaler/aktiviteter i Vadsø kommune forutsigbarhet
vedrørende planlegging og budsjettering, etableres faste driftstilskudd for festivalene
Varangerfestivalen og Polar Spectacle, samt til drift av fartøyet ”Kjartan”. Vadsø
kommunestyre ser på dette som viktige tiltak innenfor profilering og omdømmebygging av
kommunen, samt som et ledd i kommunens næringsutvikling. I tillegg er dette viktige
trivselstiltak for kommunens innbyggere og bidrar til å øke bolysten i Vadsø.”
Driftstilskuddet til Polar Spectacle ble senere redusert til kr 75.000 pr år.
Da bevilgningen i utgangspunktet er et driftstilskudd til et konkret tiltak, vedtatt av
tidligere Vadsø Bystyre i desember 2008, så er det rådmannens helt klare oppfatning at
det også er kommunestyret som må vedta en evt omdisponering av disse midlene. Med
tanke på tidsaspektet i den konkrete søknaden som her foreligger så gjør rådmannen
oppmerksom på at formannskapet i særskilte tilfeller har anledning til å bruke
Kommunelovens §13 ”Utvidet myndighet i haste-saker”. Dette er imidlertid etter
rådmannens vurdering ikke en sak som bør behandles etter denne paragrafen. Dersom
formannskapet ønsker å støtte denne søknaden vil det etter rådmannens vurdering være
mer hensiktsmessig å benytte formannskapets disposisjoner til formålet.
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Hva gjelder denne aktuelle søknaden så vurderer rådmannen den som noe uferdig. Dog er
der i ettertid kommet inn nye utfyllende momenter. Rådmannen har vært i muntlig
kontakt med søker og er gjort kjent med at søker ikke ønsker å lage detaljerte planer for
festivalen før en evt finansiering er på plass. En bred involvering av øvrig næringsliv,
samt lag og foreninger, fordrer klare rammer hva gjelder bla økonomi. Rådmannen har
også gjort søker kjent med at de udisponerte midlene, som p.t. er knyttet til Polar
Spectacle, kun utgjør kr 75.000, og ikke kr 200.000 slik det her søkes om.
På forespørsel har søker redegjort for følgende planer hva gjelder arrangementet for barn
lørdag 22.oktober. Barnas oktoberfest er tenkt å være et bredt tilbud til Vadsøs barn og
ungdom i tidsrommet kl.11 – 18. Et viktig prinsipp er at alt skal være gratis slik at alle
kan delta. Pr i dag er følgende aktører klar/under planlegging:
- IL Norild smågutter arr. fotballkamp i byen
- VTF arr. håndballaktiviteter
- Dansegruppe fra Vardø (deltakere på UKM) vil opptre i teltet
- Planlagt dansekurs for barn
- Barnekonsert v/Ronja Lindbach
- Klovner
- Kjøring med hest og vogn
- Hoppeslott hele dagen
- Planlegger et felles tiltak med politi, brann og Trygg Trafikk
- Pølser og juice til alle barn
- Næringslivet har gitt gaver til utdeling i forbindelse med div. leker
I tillegg til barnas oktoberfest skal der være konsert for voksne fredag og lørdag kveld.
Indigo vil forestå bespisningen.
Rådmannen vurderer det som positivt at byens næringsliv sammen med lokale lag og
foreninger går sammen om å lage aktivitet i byen.
Av søknaden fremgår at søker, i forhold til budsjett, søker 100% kommunal finansiering.
Etter rådmannens vurdering bør festivalen i utgangspunktet være selvfinansierende, og
arrangementer som retter seg mot den voksne delen av befolkningen bør i all hovedsak
være det. Hva gjelder arrangementet for barn så stiller det seg noe annerledes. Her vil
søker at alle tilbud til barn skal være gratis, dette for at alle barn skal få anledning til å
delta. Gratisprinsippet vil nødvendigvis ha en kostnadsside for arrangør som bør vurderes
støttet også av kommunen.
Av budsjettet fremgår at kostnadene til barnearrangementet er stipulert til kr 20.000. I
tillegg vil flere av disse arrangementene foregå utendørs og i teltet, hvorav leie av telt,
oppvarming av telt samt lyd/lys har en kostnad omkring kr 80.000 - . Med bakgrunn i at
tiltak rettet mot barn og ungdom har prioritet i kommunens støtteordninger vil rådmannen
anbefale at formannskapet bidrar med økonomisk støtte til gjennomføring av Barnas
oktoberfest.
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Jens R. Betsi
Rådmann
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STØTTE FRA PRIMÆRNÆRINGSFOND
HANSEN JOACHIM BERG

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1506
Saksnr.: Utvalg:
99/16
Formannskapet

Arkivkode: 242
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Joachim Berg Hansen innvilges en støtte på kr 56.000,- i fbm kjøp av eget
fiskefartøy. Støtten finansieres av Vadsø kommunes primærnæringsfond og
utbetales ved fremlegg av anmoding underlagt nødvendig dokumentasjon.
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
1. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort.
Dersom fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en
periode på 5 år fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve
tilskuddet betalt tilbake i sin helhet
2. Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for
offentlig støtte. Søker har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle
tilsi at gjeldende terskelverdier er overtrådt. Søker plikter også å oppgi
støtte fra Vadsø kommunes næringsfond dersom annen offentlig støtte
omsøkes

Vedlegg:

Bakgrunn:
Joachim Berg Hansen søker i brev av 08.09 2016 om følgende;
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Vurdering:
I hht Primærnæringsfond for Vadsø kommune §2 skal fondet stimulere til nyetableringer
innenfor primærnæringene hvor §3 redegjør for at dette kan skje som tilskudd til
investeringer i eget/majoritetseid fartøy. Denne muligheten har bidratt til oppbygning og
utvikling av en betydelig flåte tilhørende i Vadsø kommune.
Søknader om investeringsstøtte til anskaffelse av første fartøy samt støtte til anskaffelse av
senere fartøy har stort sett vært innvilget under forutsetning av at det finnes tilgjengelige
midler på det aktuelle fondet. Disponibelt beløp på Vadsø kommunes primærnæringsfond
pr 12.09 16 er kr 391.146,-.

Joachim Berg Hansen er født i 1996 og registrert i fiskermanntallet siden 22.09
2015. Han har nå tatt fagbrev som fisker og ønsker nå å anskaffe sitt første fartøy
for kommersielt fiske. Søknaden opplyser om en samlet anskaffelseskostnad på kr
350.000 inkl mva. Berg Hansen søker om tilskudd i hht fondets vedtekter.
Primærnæringsfondets §4 tilsier et samlet støttenivå på maksimalt 20% av
investeringen dog oppad begrenset til kr 100.000,Det forutsettes at Berg Hansen vil være mva pliktig og slikt sett vil ha fradrag for
inngående mva. Hans investering ekskl mva legges til grunn for
tilskuddsberegningen dvs kr 280.000,- Dette gir et utmålt tilskudd på kr 56.000,-
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Jens R. Betsi
Rådmann
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ORIENTERINGER FSK 22.09.16

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1520
Saksnr.: Utvalg:
100/16
Formannskapet

Arkivkode:
Møtedato:
22.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.

Vedlegg:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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