Styre, råd, utvalg m.v.
Formannskapet
Møtested
Bystyresalen
Møtedato:
Fra kl.
14.04.2016 09.00

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Otto Strand
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Hanne Jonassen Harila

Parti
H
KRF
H
H
AP
AP
SV

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall

Møtt for

Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Marita Jakola Skansen - kontorsjef
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
Yngvar Mækelæ – enhetsleder PMK
Gøril Samuelsen - møtesekretær
Behandlede saker:
Sak nr./år
32/16 – 48/16 +
49/16 -50/16
Merknader til innkalling og saksliste:
Ingen merknader til innkalling.
Til sakslisten – meldte saker/spørsmål protokollført i sak 48/15:
 Repr. Wenche Pedersen, AP
 Repr. Hilde M. Meyer, H
 Repr. Willy Pedersen, AP: Avtaler m/lag og foreninger
 Repr. Lise Svenning, H
 Ordfører: 2 nye saker settes på sakslisten. Sak 49/16 og 50/16
 Ordfører: Sak 47/16 behandles som siste sak.
Ref. saker
Delegerte vedtak
Sakene 39/16 og 40/16 ble behandlet etter sak 45/16.

Til kl.
14.30

32/16
VADSØ UNGDOMSKORPS - SØKNAD OM GRATIS HUSLEIE VÅRBRUDD

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Vadsø ungdomskorps om økonomisk støtte til
dekning av husleie på Vårbrudd 10. og 11.juni 2016. Søknaden innvilges med kr 6.160.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Vadsø ungdomskorps om økonomisk støtte til
dekning av husleie på Vårbrudd 10. og 11.juni 2016. Søknaden innvilges med kr 6.160.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

33/16
HAVHESTEN - SØKNAD OM REDUSERT SATS FOR 2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad om redusert bevillingsgebyr fra Havhesten E.M.Ekkerøy
AS. Med bakgrunn i forskrift til alkoholloven, §6-2, settes bevillingsgebyret for 2016 til
kr.1.500.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø formannskap viser til søknad om redusert bevillingsgebyr fra Havhesten E.M.Ekkerøy
AS. Med bakgrunn i forskrift til alkoholloven, §6-2, settes bevillingsgebyret for 2016 til
kr.1.500.
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34/16
LHL VADSØ - TILSKUDD TIL LEIE AV BASSENG OG SAL PÅ MENIGHETSHUSET

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Vadsø LHL om økonomisk støtte til dekning av
leiekostnader ved bassenget i Vestre Jakobselv og Menighetshuset.
Formannskapet bevilger kr 14.900 til tiltaket.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Vadsø LHL om økonomisk støtte til dekning av
leiekostnader ved bassenget i Vestre Jakobselv og Menighetshuset.
Formannskapet bevilger kr 14.900 til tiltaket.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.

35/16
HALVARD THOMASSEN - STØTTE FRA NÆRINGSFOND

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Halvar Thomassen innvilges en støtte på kr 25.000,- i tilknytning til kjøp av nytt
fartøy. Støtten finansieres av Vadsø kommunes primærnæringsfond 2016
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. 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
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
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Behandling:
Formannskapet la frem og vedtok enstemmig følgende:
”Sak utsatt.”

Vedtak:
Sak utsatt.

36/16
FORSLAG TIL ENDRINGER AV VEDTEKTER FOR STIFTELSEN VADSØ
UTLEIEBOLIG

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Formannskapet tar de foreslåtte endringer i vedtektene til orientering.
2. Formannskapet har ikke opplysninger som skulle tilsi at møtegodtgjørelser for
styremedlemmer i Stiftelsen bør vurderes annerledes enn det som er dagens satser.
3. Formannskapet ber om at Stiftelsen sammen med Vadsø kommune ser på nødvendigheten
og muligheten av å etablere en forvaltningsavtale mellom partene som nærmere avklarer de
utfordringer dette kan representere.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Formannskapet tar de foreslåtte endringer i vedtektene til orientering.
2. Formannskapet har ikke opplysninger som skulle tilsi at møtegodtgjørelser for
styremedlemmer i Stiftelsen bør vurderes annerledes enn det som er dagens satser.
3. Formannskapet ber om at Stiftelsen sammen med Vadsø kommune ser på nødvendigheten
og muligheten av å etablere en forvaltningsavtale mellom partene som nærmere avklarer de
utfordringer dette kan representere.
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37/16
NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018 - 2029 - INNSPILL

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vil gi følgende innspill til NTP 2018-2029 i prioritert rekkefølge:
1. Utdyping av Vadsø havn. Videre-/sluttføring av det utdypingsarbeidet som ble gjort på
2000-tallet. Utbedringen vil øke liggedybde ved kai samt forbedre
manøvreringsmulighetene i havna. Antatt kostnad: ca kr 59,0 mill
2. Lossekai Vadsø havn. Forlengelse av dagens industrikai på Vadsøøya ca 246 m vestover.
Gir økt tilgang fra sjø til vesentlige landarealer på Vadsøøya. Antatt kostnad ca 92,0 mill
3. Utrede utvidelse av rullebane i Vadsø til min 2.000 m alternativt utrede ny flyplass i
Nord-Varanger med min samme rullebanelengde. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger
4. Forlengelse av molo. Ytterligere sikring av liggeforhold i Vadsø havn. Ny molo oppføres
mellom dagens dekningsvern og ytre molo for å dempe virkningene inne i havna ved
bestemte vindretninger. Antatt kostnad: ca kr 22,0 mill
5. Sammenhengende gang-/sykkelvei fra Kiby til Kariel. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger
6. Breddemessig utbedring av E75 Vadsø-Vardø for 2 adskilte kjørefelt. Ikke nærmere
vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
7. Utbedring av strekning E75 Kibysvingen. Svingen er uoversiktlig og trafikkfarlig. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
8. Gang-/sykkelvei ev omlegging av E75 igjennom bygdene Kiby, Golnes og Krampenes. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger

Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende m/H/KRF:
”Formannskapet i Vadsø vil gi følgende innspill til NTP 2018-2029 i prioritert rekkefølge:
Veg
1. Sammenhengende gang-/sykkelvei fra Kiby til Kariel. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger
2. Gang-/sykkelvei ev omlegging av E75 igjennom bygdene Kiby, Golnes og Krampenes. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
3. Utbedring av strekning E75 Kibysvingen. Svingen er uoversiktlig og trafikkfarlig. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
4. Breddemessig utbedring av E75 Vadsø-Vardø for 2 adskilte kjørefelt. Ikke nærmere
vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
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Havn
1. Utdyping av Vadsø havn. Videre-/sluttføring av det utdypingsarbeidet som ble gjort på
2000-tallet. Utbedringen vil øke liggedybde ved kai samt forbedre
manøvreringsmulighetene i havna. Antatt kostnad: ca kr 59,0 mill
2. Lossekai Vadsø havn. Forlengelse av dagens industrikai på Vadsøøya ca 246 m vestover.
Gir økt tilgang fra sjø til vesentlige landarealer på Vadsøøya. Antatt kostnad ca 92,0 mill
3. Forlengelse av molo. Ytterligere sikring av liggeforhold i Vadsø havn. Ny molo oppføres
mellom dagens dekningsvern og ytre molo for å dempe virkningene inne i havna ved
bestemte vindretninger. Antatt kostnad: ca kr 22,0 mill
Lufthavn
1. Utrede utvidelse av rullebane i Vadsø til min 2.000 m alternativt utrede ny flyplass i
Nord-Varanger med min samme rullebanelengde. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger”

Repr. Hilde M. Meyer, H la frem følgende tilleggsforslag – nytt punkt 5:
”Forlengelse av E75 mellom Svartnes/Vardø og Båtsfjord”
Votering:
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og fremlagt forslag fra H/KRF.
Fremlagt forslag fra H/KRF ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag som ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø vil gi følgende innspill til NTP 2018-2029 i prioritert rekkefølge:
Veg
1. Sammenhengende gang-/sykkelvei fra Kiby til Kariel. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger
2. Gang-/sykkelvei ev omlegging av E75 igjennom bygdene Kiby, Golnes og Krampenes. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
3. Utbedring av strekning E75 Kibysvingen. Svingen er uoversiktlig og trafikkfarlig. Ikke
nærmere vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
4. Breddemessig utbedring av E75 Vadsø-Vardø for 2 adskilte kjørefelt. Ikke nærmere
vurdert, ingen kostnadsestimater foreligger
5. Forlengelse av E75 mellom Svartnes/Vardø og Båtsfjord
Havn
1. Utdyping av Vadsø havn. Videre-/sluttføring av det utdypingsarbeidet som ble gjort på
2000-tallet. Utbedringen vil øke liggedybde ved kai samt forbedre
manøvreringsmulighetene i havna. Antatt kostnad: ca kr 59,0 mill
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2. Lossekai Vadsø havn. Forlengelse av dagens industrikai på Vadsøøya ca 246 m vestover.
Gir økt tilgang fra sjø til vesentlige landarealer på Vadsøøya. Antatt kostnad ca 92,0 mill
3. Forlengelse av molo. Ytterligere sikring av liggeforhold i Vadsø havn. Ny molo oppføres
mellom dagens dekningsvern og ytre molo for å dempe virkningene inne i havna ved
bestemte vindretninger. Antatt kostnad: ca kr 22,0 mill
Lufthavn

1. Utrede utvidelse av rullebane i Vadsø til min 2.000 m alternativt utrede ny flyplass
i Nord-Varanger med min samme rullebanelengde. Ikke nærmere vurdert, ingen
kostnadsestimater foreligger

38/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 tas til orientering
2. I medhold av plan- og bygningsloven §10-1 legges utkastet ut til offentlig gjennomsyn i min
30 dager
3. Utkastet forelegges også aktuelle sektormyndigheter og nabokommuner særskilt
4. Hvis mulig søkes utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 etter offentlig gjennomsyn frem
for endelig behandling i kommunestyrets møte 09.06 2016

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF – språkformulering pkt 4 – legge til et ord, som følger:
”..etter offentlig gjennomsyn lagt frem..”
Enstemmig vedtatt.

Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende forslag:
”Sykkelbyen Vadsø fremskyndes til 2016”
Repr Hanne J. Harila, SV la frem følgende tilleggsforslag:
”Planstrategi 4.6 tillegg
-Folkehelseplan (4kv 2017)”
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Votering:
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra SV som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt forslag fra KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak, med vedtatte forslag, som ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 tas til orientering
2. I medhold av plan- og bygningsloven §10-1 legges utkastet ut til offentlig gjennomsyn i min
30 dager
3. Utkastet forelegges også aktuelle sektormyndigheter og nabokommuner særskilt
4. Hvis mulig søkes utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 etter offentlig gjennomsyn lagt
frem for endelig behandling i kommunestyrets møte 09.06 2016

Planstrategi 4.6 tillegg
-Folkehelseplan (4kv 2017)

Sykkelbyen Vadsø fremskyndes til 2016

Repr. Lise Svenning, H ba om at sak 39/16 og sak 40/16 utsettes grunnet behov for
gruppemøte. Innfridd.
39/16
IL POLARSTJERNEN - AVTALE TIL MVA REFUSJON - BYGGING AV
SKISKYTTERA

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

Behandling:
Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende tilleggsforslag:
”Vadsø kommune iverksetter en snarlig dialog med ILP. Formålet med denne dialogen er å få
på plass tilstrekkelig dokumentasjon for å kunne bevilge en forskuttering av MVA til
skiskytteranlegget.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra AP som fikk 3 stemmer. 4 stemte imot.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak som ble vedtatt med 4 stemmer.
3 stemte imot.
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Vedtak:
Vadsø kommune innvilger ikke søknad om mellomfinansiering av MVA til prosjektet.

40/16
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:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

41/16
FORURENSNINGSFOND

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:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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42/16
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:
Administrasjonens forslag til vedtak 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 vedtatte
måloppnåelser og strategier, gjennomføres innen 1. h.å. 2017.
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43/16
PLAN FOR KOMPETANSEHEVING I SKOLESEKTOREN

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

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø kommunestyre vedtar «Plan for kompetanseheving i skolesektoren».

44/16
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
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:
Administrasjonens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer.
3 stemte imot.
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Vedtak:
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
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

45/16
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:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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
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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.

46/16
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.
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.
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Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende tilleggsforslag til punkt 2, første strekpunkt:
” - 1-3 medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret,”
Votering:
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak, med vedtatt endring, 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:
- 1-3 medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret, leder
Vararep: Utpekes blant kom.styrets medl.
- Kommunalsjef for området, sekretær
Vararep: En av enhetslederne
- 1 representant for enhetsledere
Repr. og vararepr. utpekes av rådmannen
- 1 representant for fagledere
”
- 2 HTV
Vararep: Utpekes av organisasjonene
- 1 representant for brukere
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.
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47/16
Utsett innsyn
EIENDOM GNR 5 BNR 61
VESTRE JAKOBSELV

48/16
ORIENTERINGER FSK 14.04.16

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.
Behandling:
Rådmannen:
 Kommunebarometeret


Endringer i flyruter

Repr. Hilde M. Meyer, H:
 Øremerkede midler for lærertetthet
Rådmannen besvarte.


Legetjenesten

Rådmannen besvarte.


Serviceerklæringen

Rådmannen besvarte.


Kommunebarometeret

Rådmannen besvarte.
Repr. Lise Svenning, H:
 Søppeldunker langs gangstier
Konklusjon: Sak for PMK
Repr. Willy Pedersen, AP:
 Avtaler m/lag og foreninger
Kontorsjefen besvarte.
Repr. Wenche Pedersen, AP:
 Nyskolen – status?
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Rådmannen besvarte.


Samarbeid om offentlige arbeidsplasser

Ordføreren besvarte.

Vedtak:
Tas til orientering.

49/16
STØTTE TIL VAKSINERING AV HJERNEHINNEBETENNELSE AV VADSØRUSSEN
2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Behandling:
Høyre v/ordfører la frem følgende:
”1. Vadsørussen tilbys i år gratis vaksinering mot hjernehinnebetennelse.
2. Vaksinekostnader dekkes av midler fra formannskapets disposisjoner.
3. Administrasjonen bes utrede og innarbeide et årlig tiltak for fremtidig vaksinering i
årsbudsjettet slik at fra og med neste år vil dette være et løpende tilbud til ungdommen.”
Votering:
Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vadsørussen tilbys i år gratis vaksinering mot hjernehinnebetennelse.
2. Vaksinekostnader dekkes av midler fra formannskapets disposisjoner.
3. Administrasjonen bes utrede og innarbeide et årlig tiltak for fremtidig vaksinering i
årsbudsjettet slik at fra og med neste år vil dette være et løpende tilbud til ungdommen.

50/16
STØTTE TIL GJENNOMFØRING AV MARKERING AV VETERANENES DAG
DEN 08.05.2016
Forslag til vedtak/innstilling:
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Behandling:
Høyre v/ordfører la frem følgende:
”Det innvilges økonomisk støtte med kr. 15.000,- fra formannskapets disposisjoner til
dekning av veteranarrangement på veteranenes dag.”
Votering:
Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det innvilges økonomisk støtte med kr. 15.000,- fra formannskapets disposisjoner til dekning
av veteranarrangement på veteranenes dag.
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