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Ordfører

SUPPLERINGSVALG AV REPRESENTANT TIL HOVEDUTVALG FOR PMKFOR Å IVARE BARN OG UNGES
INTERESSER I PLANLEGGINGEN FOR VALGPERIODEN 2015-2019

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/1609
Saksnr.: Utvalg:
7/16
Valgnemnda
50/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Som representant, istedenfor Jorunn Bønå, til kommunens hovedutvalg PMK, for å ivareta
barn og unges interesser i planleggingen, for valgperioden 2015 – 2019, velges Jarand Harila.
Som vararepresentant, istedenfor Jarand Harila, til kommunens hovedutvalg PMK, for å
ivareta barn og unges interesser i planleggingen, for valgperioden 2015 – 2019, velges Ingvild
Ittelin.

Bakgrunn:
Jorunn Bønå er valgt som representant til kommunens hovedutvalg PMK for å ivareta
barn og unges interesser i planleggingen.
Jorunn Bønå søker i e-post den 22. 08.16 om fritak med begrunnelse av at hun har flyttet,
og mest sannsynlig har 5-6 års skolegang foran seg.

Kommunestyrets vedtak i møte den 15.10.15 sak 55/15:
”Som representant til kommunens hovedutvalg PMK, for å ivareta barn og unges
interesser i planleggingen, for valgperioden 2015 – 2019, velges Jorunn Bønå
Jaran Harila velges som personlig vara for Jorunn Bønå.”
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
§ 3-3.Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet
”Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen
gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for gjennomføring av
kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.
Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og
bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og
reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kapittel 10 til 12 og
oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen.
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen.
Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse.”

Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SUPPLERING - SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTEMEDDOMMERE
FOR PERIODEN 01.01.17 - 31.12.2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/318
Saksnr.: Utvalg:
8/16
Valgnemnda
51/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Følgende velges til særskilt utvalg av jordskiftemeddommere for valgperioden 1. januar 2017
til 31. desember 2020:
Hege Johnsen
Sigurd Richardsen

Vedlegg:
Bakgrunn:
Gretha Norby og Vidar Aastrøm ble i kommunestyremøte den 09.06.16 valgt som
medlemmer til særskilt utvalg for jordskiftemeddommere.
Gretha har i e-post den 18.08.16 søkt om fritak av helsemessige årsaker.
Vidar Aastrøm er ikke valgbar.

Ny jordskiftelov av 01.01.2016
Jfr. § 2-5.Utval av jordskiftemeddommarar
”I kvart jordskiftesokn skal det vere eit særskilt utval av jordskiftemeddommarar.
Medlemmene i utvalet skal vere kunnige i saker som jordskifteretten i
jordskiftesoknet til vanleg har. Jordskifterettsleiaren fastset kor mange
jordskiftemeddommarar som skal utpeikast, slik at ein kan rekne med at kvart
medlem kan gjere teneste i ei sak i valperioden.
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Utvalet skal utpeikast etter reglane i domstolloven om val av meddommarar.
Jordskifterettsleiaren fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Alle
kommunar i jordskiftesoknet skal peike ut minst éin medlem av kvart kjønn til utvalet,
og alltid like mange av kvart kjønn.1 Lagrettemedlemmer, meddommarar og
skjønnsmedlemmer er ikkje fritekne for val til utvalet av jordskiftemeddommarar.”

Valg av jordskiftemeddommere skjer etter reglene i domstolloven kapittel 4.
Ved Finnmark jordskifterett er det svært få parter som krever meddommere, og det er
derfor redusert antall meddommere som skal oppnevnes.
Med hjemmel i jordskifteloven § 2-5 har Finnmark jordskifterett fastsatt at Vadsø
kommune skal ha et utvalg på 2 medlemmer – 1 kvinne og 1 mann - jfr. brev av
17.02.2016.
De fleste av sakene innebærer befaring. Meddommere må derfor ha normal god helse og
kunne ta seg frem i terreng.
Hvem som er utelukket fra valg og hvem som kan kreve seg fritatt, fremgår av
domstolloven §§ 71, 72 og 74.
De som velges skal være kyndige i de saker som jordskifteretten vanligvis behandler i
kommunen.
Meddommere med kunnskap om ett eller flere av følgende tema ønskes:
- Landbruk
- Jakt og fiske
- Taksering av fast eiendom
- Reindrift i kommuner der dette kan være aktuelt
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget oppfyller vilkårene etter §§ 7072, jfr. § 73.
Lagrettemedlemmer og øvrige meddommere er ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget.

Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SUPPLERING - MEDDOMMERE TIL ØST-FINNMARK TINGRETT FOR
PERIODEN
01 01 2017 - 31 12 2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/967
Saksnr.: Utvalg:
9/16
Valgnemnda
52/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Søknader om fritak innvilges.
Følgende velges til meddommere for Øst-Finnmark tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020:
Leif Arne Bjørkås
Jørgen Blix
Bjørn Dolonen
Frode Fjerdingøy
Håkon Garvo
Lars Mathias Iversen
Svein Harald Johnsen
Bjørnar Kandola
Per-Martin Karlsen
Kjersti Sjursen Lien
Linn Kristin Alexandersen
Ann Christin Hegge Aune
Nancy Auno
Ann Kristin Basma
Kathrine Basma
Rita Dahl
Lise Eriksen
Beathe Harila
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Meddommere har etter dette denne sammensetningen:
Etternavn:
Fornavn:
1. Ananiassen
Jan Atle
2. Andberg
Kjetil
3. Arnesen
Tomas
4. Aronsen
Gunnar
5. Bakken
Ole Benny
6. Bendiksen
Ernst
7. Berg
Rolf
8. Bernhardsen
Jan Ove
9. Bjørkås
Leif Arne
10. Blix
Jørgen
11. Bønå
Hans-Jacob
12. Christensen
Per Yngve
13. Dahl
Kjell Arne
14. Didriksen
Stian
15. Dolonen
Bjørn
16. Eines
Ferdinand
17. Eliseussen
Arnold
18. Erikstad
Tom Erik Olsen
19. Esbensen
Andreas
20. Finseth
Ola
21. Fjærdingøy
Frode
22. Garvo
Håkon
23. Gjerde
Bjørn Arvid
24. Hagen
Per Kristian
25. Hansen
Tor Sverre
26. Hanssen
Rolf Arne
27. Harila
Bjørn Kåre
28. Harila
Knut Roar
29. Harila
Per Ivar
30. Haukland
Tom Ivar
31. Hellesø
Andreas
32. Holien
Jon
33. Holko
Torgeir
34. Iversen
Mars Mathias
35. Jensen
Stig Morten
36. Johansen
Tom Ragnar
37. Johnsen
Harald Inge
38. Johnsen
Pål Torsten
39. Johnsen
Svein Harald
40. Johnsen
Sven Rune
41. Jørgensen
Morten
42. Kandola
Bjørnar
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43. Karlsen
44. Karlsen
45. Kilvær
46. Kirkevåg
47. Kjæreng
48. Korbi
49. Kristiansen
50. Kvernhaug
51. Larsen
52. Martinsen
53. Mietinen
54. Mikkelsen
55. Mikkonen
56. Monsen
57. Nystrøm
58. Næss
59. Pedersen
60. Pedersen
61. Pedersen
62. Pedersen
63. Pedersen
64. Persen
65. Reiersen
66. Rudi
67. Rushfeldt
68. Rushfeldt
69. Rushfeldt
70. Rønning
71. Seim
72. Sivertsen
73. Skorstad
74. Solsvik
75. Stapnes
76. Stavseth
77. Stock
78. Strand
79. Svenning
80. Sønvisen
81. Thomassen
82. Tolk
83. Tollefsen
84. Ukvitne
85. Varsi
86. Vaskinn

Per-Martin
Stian Harila
Kai
Roy
Kjell
John B.
Hans Andreas
André
Knut
Tore Reidar
Kjell Bjarne
Jørn Uno
Jon Arne
Tor Michael
Ketil
Geir Olav
Einar
Jens
Ronald
Stig Falc
Vidar
Asle
Svein
Thon Ola
Jostein
Ståle Stav
Øystein
Odd Erik
Rune
Åge Tom
Trond
Ove
Hans
Tom Olav
Rune
Otto
Paul
Kjetil
Halvar
Trond Vidar
Jon Børre
Jostein
Jan Arne
Peder
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87. Vollan
88. Vorren
89. Wikstrøm

Etternavn:
1. Alexandersen
2. Amble
3. Ananiassen
4. Andreassen
5. Andreassen
6. Angell
7. Aronsen
8. Aronsen
9. Aslaksen
10. Aune
11. Auno
12. Ballo
13. Basma
14. Basma
15. Baso
16. Bedi
17. Berg
18. Breidalen
19. Bønå
20. Dahl
21. Dahl
22. Dikkanen
23. Dørmænen
24. Eliseussen
25. Eriksen
26. Erikstad
27. Erikstad
28. Esbensen
29. Evjen
30. Finnestrand
31. Gjølme
32. Greni
33. Halvorsen
34. Hammer

Kenneth Webb
Eirik
Henry

Fornavn:
Linn Kristin
Janet
Charina Stock
Karoline
Line
Ragnhild
Beate
Carina
Ragnhild
Ann Christin Hegge
Nancy
Irene
Ann Kristin
Kathrine
Eli Margrethe
Jasmin
Martine
Hege
Hanne-Lene Holm
Rita
Toril
Kristina Raastad
Ann Karin
Lill Johanne
Lise
Line
Rachel
Torill
Aud Marit
Line Hoftaniska
Torhild
Tori
Wenche
Ann Rita

Side 11 av 76

Sak 52/16
35. Hammer
36. Hansen
37. Hanssen
38. Harila
39. Harila
40. Harila
41. Harila
42. Hauge
43. Hegna
44. Hellesø
45. Hellesø
46. Henriksen
47. Hoel
48. Ittelin
49. Jankila
50. Johansen
51. Johnsen
52. Johnsen
53. Jomisko
54. Klausen
55. Langvatn
56. Lauritsen
57. Lien
58. Mannsverk
59. Midthaug
60. Mietinen
61. Mietinen
62. Myhre
63. Nordbye
64. Paulsen
65. Pedersen
66. Pedersen
67. Pedersen
68. Pedersen
69. Persen
70. Raastad
71. Richardsen
72. Rushfeldt
73. Rushfeldt
74. Slungård
75. Solsvik
76. Stock
77. Strand
78. Strand

Lena Renee
Monica
Gøril Rushfeldt
Beathe
Bente
Gro Irene
Åse Torild
Nina
Bente
Anette
Anita I.
Sandra
Hanna Udnæs
Gunnbjørg
Siren-Merete
Hege
Gunn
Rachel
Elisabeth H
Wera
Inger Anna
Torild
Kjersti Sjursen
Tyra
Marion
Hilde
Ragnhild
Sissel Anette
Gretha
Gunn Åse
Lisbeth
Marit Enochsen
Wenche
Beate
Tone
Linda
Elin Roll
Freidis
Mette
Marit
Rønnaug
Magnhild
Solveig Austrheim
Turid

Side 12 av 76

Sak 52/16
79. Sundelin
80. Svenning
81. Svenning
82. Tapio
83. Thuv
84. Utsi
85. Vorren
86. Vucenovic
87. Wassvik
88. Wickstrøm
89. Wulff

Kristin
Grethe
Lise
Sissel
Irene K.
Anne M.
Randi
Mirela
Nina
Monica
Maria

Vedlegg:

Bakgrunn:
 Følgende er valgt inn som meddommer til Øst-Finnmark tingrett for perioden
01.01.17 - 31.12.20, og oppfyller ikke krav etter §§ 70-72:
Asbjørn Berg
Gunnar Grov
Øystein Knudsen
Arthur Kristoffersen
Jan Wengen
Magnar Karikoski
Jonas Ali Ghanizadeh
Zhong Wang
Ruth Solveig Abrahamsen
Ruth Åse Jankila
Kate Rasmussen
Reidun Rushfeldt
Randi Berit Sjølie
Britt Louise Øen
Ann Pettersson

 Videre har følgende søkt om fritak etter § 74:
o Sverre Solbjørg har i e-post av 24.05.16 meddelt følgende;
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Sverre Solbjørg har vært meddommer siden 1995.

o Hermann Westlie har i brev dat. 31.05.16 meddelt følgende;

Hermann Westlie har vært meddommer siden april 2011.

o Johan Storaunet har i e-post den 08.06.16 meddelt følgende;

Johan Storaunet har vært meddommer siden 1995.

o Eirin Andreassen har i e-post av 13.07.16 meddelt følgende;

Eirin Andreassen har vært meddommer siden 1996.

o Lin-I. Holmgrem Monsen har i e-post av 21.08.16 meddelt følgende;;

Lin-I. Holmgrem Monsen har vært meddommer siden 2013.

Kravene til meddommere fremgår av domstolloven § 70:
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§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være
personlig egnet til oppgaven.
I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i
konkurskarantene,
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i
folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

De som er utelukket er listet opp i § 71 og § 72:
§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
1. Stortingets representanter og vararepresentanter,
2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere
og ansatte ved Statsministerens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,
5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er
tildelt begrenset politimyndighet,
6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens
styre,
7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,
8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,
9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et
parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del
i forberedelsen eller gjennomføringen av valget.
§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 – 39 c,
3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved
valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn
10 år siden dommen var rettskraftig,
5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan
medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år
siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
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6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter
loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre
enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.
Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3,
avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget
fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

Fritaksgrunner fremgår av § 74;
§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre
særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av
lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.
Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.”

Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av meddommere oppfyller
vilkårene etter §§ 70 – 72, jfr. § 73.
Ingen kan velges både til lagmannsretten og tingretten.

Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FORSLAG PÅ KANDIDAT TIL DYREVERNSNEMND FOR PERIODEN 2017 2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1490
Saksnr.: Utvalg:
10/16
Valgnemnda
53/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Vadsø kommune foreslår følgende kandidat til dyrevernnemnda for Øst-Finnmark for
valgperioden 2017/2020: Hilde M. Meyer

Vedlegg:

Bakgrunn:
Bakgrunn:
Den 19.08.2016 mottok Vadsø kommune e-post fra Mattilsynet vedr. invitasjon til å
foreslå kandidater til dyrevernnemnda for perioden 2017 – 2020.
I brevet heter det bl.a.:
”Funksjonstida for dei dyrevernnemndene som er i funksjon i dag, går ut til nyttår, og
nye nemnder skal utnemnast for perioden 2013 – 2016.
Etter siste omorganisering har Mattilsynet i region Nord fem avdelingar. Kvar
avdeling i Mattilsynet skal ha minst ei dyrevernnemnd knytta til seg. Alle
avdelingene i region Nord viol i den kommende perioden ha éi dyrevernnemnd, med
unnatak av avdeling Finnmark som har to nemnder.
Det går frem av Instruks for dyrevernnemndene at ved ordinær oppnevning av
dyrevernnemnder, har kommunene forslagsrett på medlemmer. Det går frem at «Det
skal først og fremst utnevnes folk med praktisk erfaring fra dyrehold, og med
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kunnskap om og interesse for dyrevelferd. Kjennskap til offentlig forvaltning og
lokalkunnskap om dyrehold kan vektlegges ved utnevnelsen. Ingen kan utnevnes mot
sin vilje.»
Mattilsynet vil med dette invitere kommunane til å komme med forslag på
medlemmer i nye dyrevernnemnder for perioden 2017 – 2020.”

Svarfrist er 20. september 2016.

Dyrevernnemnda i Øst-Finnmark omfatter følgende kommuner:
Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Tana, Vadsø, Vardø og Sør-Varanger.
Nemnda skal ha 7 medlemmer.
For forrige periode (2013 – 2016) foreslo Vadsø kommune følgende som medlemmer til
dyrevernnemnda i Øst-Finnmark:
Irene Gallavara
Følgende ble valgt som medlemmer og varamedlemmer i dyrevernnemnda i ØstFinnmark for valgperioden 2013 – 2016 (brev fra Mattilsynet av 08.01.2013):
Medlemmer:
Arne Granberg, Sør-Varanger
Nina Karin Skogan, Sør-Varanger
Ivar Øystein Ottesen, Båtsfjord
Håkon Henriksen, Tana
Irene Gallavara, Skallelv
Varamedlemmer:
Erna Helen Eian, Sør-Varanger
Bente Levorsen, Nesseby
Jorid Jacobsen, Båtsfjord
Tore Solstad, Kiberg
Katrin Tellervo Aleksandersen
Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER FOR PERIODEN
1. JANUAR 2017 - 31. DESEMBER 2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1500
Saksnr.: Utvalg:
11/16
Valgnemnda
54/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Følgende velges til forliksråd for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020:
Medlemmer:
1. Johnny Aikio
2. Lise Svenning
3. Sigurd Richardsen
Varamedlemmer:
1. Hilde M. Meyer
2. Otto Strand
3. Sissel A. Myhre
Som leder i forliksrådet velges
Som nestleder i forliksrådet velges

Vedlegg:
Domstolloven §§ 71 - 74
Bakgrunn:
Om sammensetningen av forliksrådene bestemmer domstolloven § 27 første til syvende
ledd:
”I hver kommune skal det være et forliksråd.
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Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to
eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen
velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den
rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.
Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i
samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet
fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig
tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.
I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er
namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er
politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom
forliksrådet og sekretariatet.
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme
domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer
beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres
at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles
forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:
Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er
vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
I tilegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
• Vedkommende må ha fylt 25 år
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1
• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.
Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg
som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.
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Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i
2011
Etter domstolloven § 57 først ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år.
Paragraf 57 lyder:
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget
foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1.
januar det påfølgende år.
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som
følger av paragrafen her og av § 27.
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene
bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med
mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant
medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr.
3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn
rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er
nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både
kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har
fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest
færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste
opprykk skal skje.”

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til
kommunale nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik
som følger av domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg
når minst ett medlem krevet det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsene i
kommuneloven § 37 nr. 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til
anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre
varamedlemmer.
Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan fastsette
rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges
uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall til
forliksrådets møter.
Ved avtalevalg gir kommuneloven § 38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en
valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir
imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om
kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert sitt
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medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i domstolloven
§ 57.
Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret
velger én av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forestå at
kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det
avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de
tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de alminnelige
regler i kommuneloven kapittel 6.
Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere
ved formannens eller andre medlemmers fravær, jfr. domstolloven § 27 tredje ledd. Den
vil bestemmes noe forskjellig etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller ved
avtalevalg.
Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven
§ 37.
Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a.
Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes
rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen.
Finner fylkesmannen valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de valgte etter den
rekkefølge som er fastsatt ved valget.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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SUPPLERINGSVALG - MEDLEM TIL STYRET FOR VANN OG AVLØP KF
FOR VALGPERIODEN 2015 - 2019

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/1769
Saksnr.: Utvalg:
12/16
Valgnemnda
55/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
30.09.2016
20.10.2016

Valgnemndas innstilling:
Som nytt medlem i styret til Vann og Avløp KF, istedenfor Martine Berg, velges Hilde Alise
Wrengsted.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Martine Berg søkte i e-post den 29.09.16 fritak fra sitt styreverv i Vann og avløp grunnet
private og familiære årsaker.
Valgnemndas leder tok saken opp til behandling i møte som sak 12/16.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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EIERSTRATEGI 2015

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
11/146
Saksnr.: Utvalg:
96/15
Formannskapet
86/15
Kommunestyret
56/16
Kommunestyret

Arkivkode: 037
Møtedato:
22.10.2015
09.06.2016
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet innstiller på følgende;

1. Kommunestyret i Vadsø vedtar utkast til Eierstrategisk plan 2015- som kommunens
eierstrategiske plan.
2. Eierstrategisk plan oversendes og meddeles de selskaper hvor Vadsø kommune er
eier/medeier samt aktuelle styremedlemmer etc utgått fra Vadsø kommune
3. Kommunestyret tar utkast til Eiermelding 2014 til orientering
*****
Formannskapets vedtak den 22.10.2015 sak 96/15:
Vadsø formannskap anbefaler Vadsø kommunestyre å utsette saken til kommunestyrets møte i
juni 2016.
Vadsø formannskap ber ordfører oppfordre de selskap og foretak hvor kommunen er
representert til å avholde styreopplæring for de nyvalgte styrene. Vadsø formannskap ber
også ordfører ta initiativ til at kommunestyret får anledning til å diskutere kommunens eierrolle før saken om «Eierstrategier» skal realitetsbehandles.

Kommunestyrets vedtak den 09.06.2016 sak 86/15:
Sak trukket.
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Vedlegg:
-Sluttutkast Eierstrategisk plan 2015
-Eiermedling 2014
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 27.02 2014 (sak 1/14) følgende;
1.

Kommunestyret viderefører vedlagte eierstrategiske dokument som Vadsø kommunes Overordnede
eierskapsstrategier

2.

Kommunens eierrepresentanter får et særskilt ansvar for å formidle kommunens Overordnede
eierskapsstrategier overfor de respektive selskaper og for å informere kommunestyret om eierrelevante
forhold i de respektive selskaper

3.

Kommunestyret ber om at selskapenes årsrapporter, årsregnskap med mer gjøres tilgjengelig for
kommunestyret i fbm fremlegg av de årlige eiermeldinger

4.

Eierskapsstrategiene har et behov for revisjon. Formannskapet får i oppgave å sette ned et utvalg som
utarbeider et nytt forslag til eierskapsstrategier som i større grad enn i dag gir en tydelig målangivelse og gir
mulighet for eierpåvirkning i forhold til andre parametere enn økonomiske mål. Saken skal legges fram for
kommunestyret i junimøtet.

Vurdering:
Formannskapet vedtok deretter i møte 13.03 2014 følgende;
Formannskapet i Vadsø setter ned følgende utvalg for utarbeidelse av nye eierskapsstrategier for Vadsø kommune;
1. Kristian Wengen (leder)
2. Johnny Aikio
3. Turid Strand
Utvalget forventes å levere sitt utkast til nye eierskapsstrategier innen uke 18 2014.

Utvalgets arbeid har av ulike årsaker blitt vesentlig forsinket. Innledningsvis ble det søkt
koordinert med rullering av strategisk næringsplan (vedtatt av kommunestyret 15.05
2014). Med usikkerhet knyttet til innretningen av prosessen rundt rullering av strategisk
næringsplan ble det etter hvert besluttet å gjennomføre revisjon av eierstrategisk plan
uavhengig av rulleringen av strategisk næringsplan.
Nedsatt utvalg har hatt møter både i 2014 og i 2015. Utkast til revidert Eierstrategisk plan
forelå våren 2015 men ble besluttet lagt fram for kommunestyret etter ferien. Det
reviderte utkastet bygger i stor grad på det tidligere dokumentet men har noen
presiseringer/endringer;
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• Preferanser om selskapsform. Basert på erfarte prosesser knyttet til ulike
kommunale selskaper anbefales det at Vadsø kommune konsekvent søker å bruke
aksjeselskapsformen. Denne formen representerer et forutsigbart og godt
rammeverk for eierstyring
• Habilitet. Basert på opplevde habilitetssituasjoner i kommunestyret anbefales det
at kommunestyremedlemmer ikke velges inn i selskapsstyrer for å ivareta
eierrollen best mulig
• Eierrepresentasjon. Det anbefales at ordfører gjennom ordfører fullmakten
tillegges alle eierroller for å sikre Vadsø kommunes tilstedeværelse i tråd med
kommunestyrets vedtak og ønsker

Utvalget har også hatt grundige diskusjoner om målangivelser for de ulike selskaper.
Utvalget legger opp til at kommunestyret i større grad skal kunne ha- og ta ulike
tilnærminger til de ulike selskapene dog aldri slik at dette går utover en forsvarlig,
økonomisk drift. Det er noen selskaper hvor Vadsø kommune som eier både ønsker å haog vil ta en mer industriell eierrolle. Et godt eksempel på dette er f eks kommunestyrets
diskusjoner rundt priser, tariffer for Vadsø Vann og Avløp KF. Likeledes har det vært
tilløp til en del tilsvarende diskusjoner rundt de andre kommunale foretakene. Disse ulike
tilnærmingene søkes illustrert og fulgt opp gjennom årlige eiermeldinger.
Basert på utkast til Eierstrategisk plan er det også utarbeidet et utkast til Eiermelding for
2014. Denne er basert på tilsendte Årsrapporter for de respektive selskap. Disse finnes
tilgjengelig på egen link som vil meddeles kommunestyret særskilt.

Jens R. Betsi
Rådmann
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RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL ØKONOMISK MEDVIRKNING
IDRETT OG AKTIVITET

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1340
Saksnr.: Utvalg:
88/16
Formannskapet
44/16
Kommunestyret
57/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
18.08.2016
01.09.2016
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:

1. Kommunestyret i Vadsø finner det svært viktig å legge til rette for at private aktører kan etablere
og drive anlegg for idrett og aktivitet som et supplement til det kommunale tilbudet.
2. Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for den kommunale medvirkningen til private
anlegg for idrett og aktivitet:

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL MEDVIRKNING TIL BYGGING AV PRIVATE ANLEGG FOR IDRETT OG
AKTIVITET I VADSØ KOMMUNE

1.

Bakgrunn

Vadsø kommune betrakter i utgangspunktet at man i stor grad har på plass anlegg for idrett og aktivitet.
Likevel kan det være enkelte idretter og aktiviteter samt nærmiljøanlegg hvor behovet fortsatt er tilstede.
På noen slike områder er det både effektivt og ønskelig at andre aktører enn kommunen selv realiserer og
driver slike anlegg. Vadsø kommune ønsker gjennom finansiell medvirkning å legge til rette for at
idrettslag og andre berettigede kan realisere anlegg for idrett og aktivitet i egen regi. Dette er da anlegg
som på en egnet måte supplerer de anlegg Vadsø kommune har- eller kommer til å ha.

Vadsø kommunes medvirkning skal underbygge folkehelse og være i tråd med de mål og strategier samt
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prioriteringer som fremgår av kommunal plan for idrett og aktivitet i Vadsø kommune.

2.

Formål

Retningslinjene har som formål å;

•

Bidra til at idrettslag og andre aktører som er berettiget til tippemidler kan realisere egne anlegg
og /eller tiltak

•

Representere en forutsigbarhet og likebehandling for idrettslag og andre berettigede aktører i
fbm planlegging og prosjektering av egne anlegg for idrett og aktivitet

•

Avklare og avgrense kommunale risikopreferanser i tilknytning til slik realisering av private
anlegg

3.

Virkemidler

Følgende virkemidler er aktuelle i tilknytning til realisering av private anlegg for idrett og aktivitet:

•

Kommunal planansvar. Private aktører som ønsker realisert egne anlegg til idrett og aktivitet,
og som er prioritert i aktuell kommunal plan, skal kunne forvente at Vadsø kommune tar ansvar
for at nødvendige planer utarbeides og vedtas

•

Kommunal garanti. Kommunal garanti nødvendig for i det hele tatt å kunne omsøke
tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til
formålet

•

Kommunal forskuttering av spillemidler. Kommunal forskuttering av tippemidler i det omfang
som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer
(se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Kommunal forskuttering av merverdiavgift i det
omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal under forutsetning om full
refusjon kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til
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formålet

4.

Rammer for kommunal medvirkning

Følgende overordnede forutsetninger og rammer gjelder for den kommunale medvirkningen:

•

Det kommunale planansvaret betinger en rimelighet i form av at f eks ikke endring av
kommuneplan er nødvendig og/eller at det er snakk om større og mer kompliserte reguleringer

•

Summen av de til enhver tid gjeldende kommunale garantier skal ikke overstige kr 20.000.000,Summen av slike kommunale garantier på vedtakstidspunktet er kr 9.330.000,-

•

Kommunal forskuttering av spillemidler skal skje innenfor den låneramme som kommunestyret
i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet. Summen av utestående,
forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 20.000.000,- Summen av slike kommunale
forskudd på vedtakstidspunktet er kr 9.302.000,-

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift spillemidler skal skje innenfor den låneramme som
kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet og betinger en
underliggende avtale mellom kommunen og privat aktør som sannsynliggjør og sikrer full
refusjon. Summen av utestående, forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 5.000.000,Summen av slike kommunale forskudd på vedtakstidspunktet er kr 0,-

5.

Andre bestemmelser
a.

Retningslinjene omhandler kun anlegg og tiltak som er prioritert i Kommunal plan for
idrett og friluftsliv og som i tillegg innehar idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
samt er underlagt en godkjent søknad om spillemidler

b.

Retningslinjene trår i kraft så snart kommunestyret i Vadsø har gjort vedtak om dette

c.

Retningslinjene erstatter alle andre aktuelle bestemmelser og krav knyttet til Vadsø
kommunes medvirkning til realisering av anlegg for idrett og aktivitet
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d.

Retningslinjene må til enhver tid tilpasses de gjeldende bestemmelser og retningslinjer
for tildeling av tippemidler, fylkeskommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet mm

e.

Vadsø kommunes forskuttering av tippemidler og merverdiavgift skal tilbakebetales
uten unødig opphold. Den aktør det forskutteres for har ansvaret for å sikre at de
forskutterte beløp søkes utbetalt og/eller kompensert i tråd med gjeldende ordninger
og bestemmelser inntil 100% av det forskutterte beløp er tilbakebetalt Vadsø
kommune

f.

Kommunal medvirkning forutsetter at ev pantsetting av anlegg, eiendommer i
tilknytning til søknaden er avklart med Vadsø kommune på forhånd

3. Kommunestyret ber om at retningslinjene innarbeides i Kommunal plan for idrett og fysisk
aktivitet samt meddeles aktuelle parter fortløpende. Det bes videre om at kommunestyret
forelegges egne rammer for hhv kommunale garantier og kommunal forskuttering av hhv
spillemidler og merverdiavgift i fbm behandling av årsbudsjetter

****
Formannskapets vedtak den 18.08.2016 sak 88/16:
Saken utsettes.

Kommunestyrets vedtak den 01.09.2016 sak 44/16:
Saken utsettes. Kommunestyret ber om at saken blir satt opp på neste kommunestyremøte
med en nærmere vurdering av ordninga med tilskudd og med idrettsrådets uttalelse.

Vedlegg:
-Private anlegg med kommunal medvirkning, 2016
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Bakgrunn:
Vadsø kommune har de senere år erfart en økning i privates ønsker om å bygge anlegg for
idrett- og fysisk aktivitet. Vesentlige forutsetninger for slik realisering er knyttet til
muligheten for finansiering gjennom såkalte tippemidler.
Med bakgrunn i at slik bruk av tippemidler gjerne forutsetter betydelig kommunal
medvirkning oppleves det et behov for en overordnet gjennomgang og avklaring av i
hvilken grad Vadsø kommune skal medvirke.
Vurdering:
Med private anlegg for idrett og friluftsliv forstås anlegg eid av idrettslag, bestemte
selskap tilstrekkelig eid av idrettslag etc i tråd med de vilkårene som er satt (jfr
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet).
Kommunal medvirkning til private anlegg
Kommunal medvirkning til slike anlegg er gjerne i form av;

1. Kommunal forskuttering av omsøkte tippemidler. Når en søknad om tippemidler er
endelig godkjent av fylkeskommunen har søker fått et tilsagn om at tiltaket hjemler
midler i godkjent omfang. Midlene vil imidlertid ikke bli utbetalt før fylkeskommunen,
basert på egne vurderinger, fatter vedtak om det.
2. Kommunal garanti. I hht gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet (kpt 2.2.4) må kommunen eller fylkeskommunen der anlegget ligger stille
garanti for tildelte og utbetalte spillemidler når det er private søkere. Dette gjelder når
samlet tilskudd til anlegget overstiger kr 3,0 mill eller når det gjelder bestemte
anleggstyper (alle typer haller, golfanlegg, rideanlegg med mer).
3. Kommunalt investeringstilskudd. Idrettslag har ofte ikke forutsetninger for å kunne yte
egenkapital utover dugnadsinnsats etc. I den grad man har behov for finansiell
deltakelse utover dette vender man seg ofte til kommunen med anmoding om
kommunalt investeringstilskudd. Et slikt tilskudd gir ikke kommunen noen rettigheter
eller forpliktelser utover tilskuddets størrelse.
4. Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Søknader om tippemidler fra private må også
vise hvordan man skal finansiere hele investeringen inkl merverdiavgift (mva).
Bakgrunnen for det er at merverdiavgiftsloven også gjelder for idrettslag men at
idrettslagene gjerne ikke kvalifiserer for fullt fradrag for inngående avgift. Her er det
etablert en egen kompensasjonsordning for mva i tilknytning til oppføring av egne
anlegg. Ordningene r rammestyrt og dekningen avhenger av rammer gitt av Stortinget og
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søknadsomfanget. Utmålt kompensasjon utbetales etterskuddsvis og medfører at
utbygger har behov for midlertidig finansiering av også mva.

De senere år er det uttrykt ønske om realisering av en rekke private anlegg for idrett og fysisk
aktivitet i Vadsø. Aktuelle private utbyggere er;
•

Vadsø Hestesportsklubb. Bygging av ridebane og ridehall med stall i Vadsø

•

IL Polarstjernen. Skifte av kunstgress Polarsletta, bygging av skiskytteranlegg i Vestre
Jakobselv

•

Varanger Golfpark AS. Kjøp av golfbane, etablering av kunstgressgreener og etablering av
vanningsanlegg

Dette er anlegg og tiltak som har medført anmoding om kommunal medvirkning. I mangel av
retningslinjer for hva søker kan forvente har søknadene vært fremmet med svært ulike
forventinger til kommunal medvirkning. Vedlagt oversikt viser innretning og omfang av de
aktuelle søknader fra private anleggseiere.
Oversikten viser at;
•

Disse private aktørene har/-hatt ønsker om å realisere anlegg for idrett og fysisk aktivitet
i et samlet størrelsesomfang på kr 32,5 mill

•

Vadsø kommune har bidratt med- eller er anmodet om å bidra med;
o Kr 9,3 mill i kommunale garantier
o Kr 9,5 mill i kommunal forskuttering av spillemidler
o Kr 5,4 mill i kommunalt investeringstilskudd
o Kr 0,6 mill i forskuttering av merverdiavgift

Oversikten viser videre at det er svært stor forskjell mht de private aktørenes forventninger om
kommunal medfinansiering. I fbm søknad om realisering av samtlige anlegg/tiltak (tot 8
anlegg/tiltak) er det anmodet om 100% kommunal forskuttering av tippemidler. For 5
anlegg/tiltak er det anmodet om kommunalt investeringstilskudd mens det for 5 anlegg er
anmodet om kommunal forskuttering av mva. I tillegg har det vært påkrevd av kommunen å
utstede garanti for tippemidler som omfatter samlet sett 5 tiltak.
Risiko
Vadsø kommunes engasjement i slike private anlegg representerer en risiko som alltid bør
beskrives og ev håndteres før man engasjerer seg økonomisk i andres prosjekter. Risiko er gjerne
et produkt av sannsynlighet og konsekvens;
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•

Sannsynligheten for at anlegget/tiltaket ikke lar seg realisere under de forutsetninger
som er beskrevet

•

Konsekvensen av at anlegget/tiltaket ikke lar seg realisere som foreskrevet

Søknader og prosjektbeskrivelser fra idrettslag er gjerne basert på stor dugnadsinnsats og/eller
betydelige gaver/rabatter for å i størst mulig grad øke grunnlaget for tippemidler. Eksterne
kostnader er gjerne basert på underliggende tilbud fra aktuelle leverandører som i ulik grad
sikrer idrettslaget mot uforutsette forhold/tilstander. Det er derfor mange forhold
(dugnadsevne, gavegiveres likviditet/soliditet, prosjektomfang, prosjektbeskrivelser/-ansvar med
mer) som fører til at sannsynligheten for at slike anlegg ikke lar seg realisere i tråd med
forutsetningene i utgangspunktet må betraktes som reell og betydelig. Den vil også måtte
variere fra prosjekt til prosjekt. De faktiske forhold viser imidlertid at idrettslagene så langt i stor
grad har maktet å gjennomføre sine prosjekter innenfor den ramme og basert på de
forutsetninger som er meddelt kommunen.
Konsekvensen av at slike anlegg ikke lar seg realisere vil kunne være betydelig på Vadsø
kommunes hand avhengig av prosjektstørrelse og engasjement. Anlegg hvor kommunen har
avgitt garanti, forskuttert spillemidler, gitt kommunale investeringstilskudd samt ev forskuttert
også mva fører samlet sett til en betydelig økonomisk konsekvens. Ett er at man kan stå i fare for
å tape de økonomiske størrelser som er investert i prosjektet så langt, annet er at man kan
komme til å måtte påta seg ansvaret for ferdigstillelse av anlegget/tiltaket på nye vilkår.
Selv om kommunen så langt har erfart at idrettslag har levert som meddelt og forventet, med
den konsekvens at opplevd risiko er lik null, må ikke risikoen undervurderes. Risiko er imidlertid
ikke ensbetydende med å avstå fra deltakelse. Det er kommunens eget valg å ev ta risiko i slike
prosjekter men det valget bør ev tas med kjennskap og aksept for den risikoen dette ev
innebærer.
Retningslinjer
Retningslinjene utarbeides derfor for å uttrykke den risikoen Vadsø kommune er villig til å ta i
fbm private anlegg for idrett og aktivitet. Retningslinjene skal også være veiledende og gi det
enkelte idrettslag, selskap klare føringer for hva som kan forventes av Vadsø kommune.
Retningslinjene bør også søkes innrettet slik at de på en rimelig måte underbygger de behov og
de utfordringer spesielt idrettslag opplever i fbm oppføring av slike anlegg.
Kommunal garanti. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og aktivitet gjør kommunal
garanti for anlegg med samlet tilskudd over kr 3,0 mill eller ved bestemte anleggstyper helt
nødvendig. Kommunen (eller fylkeskommunen) må garantere for tilbakebetaling av tildelte- og
utbetalte midler. Uten at det foreligger slik garanti vil anlegget/tiltaket ikke kunne bli tildelt
tippemidler. Tilskuddsatsene varierer avhengig av anlegg men generelt er det slik at tilskudd til
ordinære anlegg utmåles med 1/3 med et eget Finnmarkstillegg på 25%. Dette innebærer at
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anlegg/tiltak med et samlet kostnadsgrunnlag på kr 7,0 mill eller mer vil kreve kommunal
garanti. En kommunal garanti skal være gjeldende i 20 år.
Forskuttering av spillemidler. Fra det foreligger en godkjent søknad om tippemidler til utbetaling
av spillemidler foreligger kan det gå vesentlig tid avhengig av det samlede omfanget tippemidler
tilgjengelig, omfang søknader, fylkeskommunale retningslinjer med mer. Finnmark
fylkeskommune sier i regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20162020 at denne ventetiden må påregnes å være 3-4 år og ennå lengre ved mer kostnadskrevende
anlegg. Private anleggseiere må dermed skaffe til veie en ganske vesentlig midlertidig
finansiering for å kunne igangsette, fullføre anlegget før spillemidlene foreligger. For mange
idrettslag er dette nærmest umulig. En kommunal forskuttering av tippemidlene innebærer
gjerne at idrettslag et al kan igangsette anleggsaktiviteten langt tidligere enn ellers.
Kommunalt investeringstilskudd. Det omsøkes kommunalt investeringstilskudd i ulik grad.
Innenfor en rekke aktivitetsområder er det nok en klar forventning at aktiviteten ikke skal
underlegges betaling spesielt hvis den retter seg mot målgrupper som barn og unge. Kommunen
selv praktiserer også dette ved bruk/utleie av egne idrettsanlegg. Dette gjør at idrettsanlegg ikke
opererer med underliggende leieinntekter i anlegget. Manglende inntekter gjør det også
vanskelig å få til ekstern lånefinansiering. Tilskudd, gaver fra andre blir da gjerne en
nødvendighet for å få realisert slike anlegg i privat regi.
Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift ved
bygging av idrettsanlegg gir erfaringsvis et midlertidig finansieringsbehov på 1 ½ til 2 år som
gjerne forelegges kommunen dersom aktøren ikke kvalifiserer for fradrag på annen måte.
Søknader avkortes i tillegg basert på de midler som stilles tilgjengelig i statsbudsjettet. Med
bakgrunn i tildeling av ekstra midler i 2015 ble en opprinnelig avkorting på 28% redusert til 0%. I
2016 er avkortingen 0,2% pr søknad.
Anlegg/tiltak som søkes finansiert med tippemidler krever idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av departementet eller den departementet bemyndiger. I en slik vurdering
er det en forutsetning at anlegget/tiltaket er i tråd med gjeldende planverk dvs både kommunal
plan for anlegg og friluftsliv og gjennom denne (jfr kommunal plan for anlegg og friluftsliv kpt 12)
også i tråd med gjeldende arealplaner, plankrav etc. Realisering av en del private anlegg krever
derfor en forutgående planprosess som oftest i form av utarbeidelse av reguleringsplan. De
senere år har kommunen hatt en noe varierende praksis knyttet til slikt reguleringsarbeid. I noen
tilfeller (f eks golfbane) har kommunen ytt tilskudd til utarbeidelse av egen reguleringsplan, i
noen tilfeller har kommunen utført dette arbeidet (f eks skiskytteranlegg) mens i atter andre
tilfeller har aktøren selv stort sett forestått planarbeidet (f eks rideanlegg).
For kommunen vil de ulike elementene innebære ulike finansieringsmessige utfordringer.
Generelt er det slik i hht kommuneloven § 50 (pkt 1 og pkt 6) at kommunen kun kan ta opp lån til
finansiering av investeringer i egne bygg og anlegg (pkt 1) og til forskuttering dersom det er gjort
avtale om full refusjon (pkt 6). Dette betyr i praksis av kommunen kan lånefinansiere
forskuttering av spillemidler og kanskje forskuttering av mva (om denne underlegges det som
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etter loven forutsettes av avtale om full refusjon). Kommunalt investeringstilskudd kan ikke
lånefinansieres.
I fbm saksfremstillingen har det vært rettet forespørsler til en rekke andre kommuner i Finnmark
mht retningslinjer. Det erfares at det kun er Alta kommune som har etablert egne retningslinjer.
Alta kommune forskutterer ikke tippemidler eller mva. De gir 15% kommunalt
investeringstilskudd oppad begrenset til kr 375.000,- dersom det aktuelle anlegget er prioritert i
underliggende kommunal plan. Kommunalt investeringstilskudd forskutteres heller ikke men
utbetales når sluttregnskapet er godkjent. Fra andre kommuner rapporteres det om tilfeller hvor
man enkeltvis har forskuttert spillemidler og mva men aldri kommunale investeringstilskudd.
Med bakgrunn i dette foreslås følgende retningslinjer:
UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL MEDVIRKNING TIL BYGGING AV PRIVATE ANLEGG
FOR IDRETT OG AKTIVITET I VADSØ KOMMUNE
1.

Bakgrunn
Vadsø kommune betrakter i utgangspunktet at man i stor grad har på plass anlegg for idrett og
aktivitet. Likevel kan det være enkelte idretter og aktiviteter samt nærmiljøanlegg hvor
behovet fortsatt er tilstede. På noen slike områder er det både effektivt og ønskelig at andre
aktører enn kommunen selv realiserer og driver slike anlegg. Vadsø kommune ønsker gjennom
finansiell medvirkning å legge til rette for at idrettslag og andre berettigede kan realisere
anlegg for idrett og aktivitet i egen regi. Dette er da anlegg som på en egnet måte supplerer de
anlegg Vadsø kommune har- eller kommer til å ha.
Vadsø kommunes medvirkning skal underbygge folkehelse og være i tråd med de mål og
strategier samt prioriteringer som fremgår av kommunal plan for idrett og aktivitet i Vadsø
kommune.

2.

Formål
Retningslinjene har som formål å;
• Bidra til at idrettslag og andre aktører som er berettiget til tippemidler kan realisere egne
anlegg og /eller tiltak
• Representere en forutsigbarhet og likebehandling for idrettslag og andre berettigede
aktører i fbm planlegging og prosjektering av egne anlegg for idrett og aktivitet
• Avklare og avgrense kommunale risikopreferanser i tilknytning til slik realisering av
private anlegg

3.

Virkemidler
Følgende virkemidler er aktuelle i tilknytning til realisering av private anlegg for idrett og
aktivitet:
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•

Kommunal planansvar. Private aktører som ønsker realisert egne anlegg til idrett og
aktivitet, og som er prioritert i aktuell kommunal plan, skal kunne forvente at Vadsø
kommune tar ansvar for at nødvendige planer utarbeides og vedtas

•

Kommunal garanti. Kommunal garanti nødvendig for i det hele tatt å kunne omsøke
tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid
er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av spillemidler. Kommunal forskuttering av tippemidler i det
omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal kunne forventes i tråd
med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Kommunal forskuttering av
merverdiavgift i det omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal
under forutsetning om full refusjon kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4)
som til enhver tid er avsatt til formålet

4.

Rammer for kommunal medvirkning
Følgende overordnede forutsetninger og rammer gjelder for den kommunale medvirkningen:
•

Det kommunale planansvaret betinger en rimelighet i form av at f eks ikke endring av
kommuneplan er nødvendig og/eller at det er snakk om større og mer kompliserte
reguleringer

•

Summen av de til enhver tid gjeldende kommunale garantier skal ikke overstige kr
20.000.000,- Summen av slike kommunale garantier på vedtakstidspunktet er kr
9.330.000,-

•

Kommunal forskuttering av spillemidler skal skje innenfor den låneramme som
kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet.
Summen av utestående, forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 20.000.000,Summen av slike kommunale forskudd på vedtakstidspunktet er kr 9.302.000,-

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift spillemidler skal skje innenfor den
låneramme som kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet
for formålet og betinger en underliggende avtale mellom kommunen og privat aktør
som sannsynliggjør og sikrer full refusjon. Summen av utestående, forskutterte
spillemidler skal ikke overstige kr 5.000.000,- Summen av slike kommunale forskudd
på vedtakstidspunktet er kr 0,-
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5.

Andre bestemmelser
a.

Retningslinjene omhandler kun anlegg og tiltak som er prioritert i Kommunal plan for
idrett og friluftsliv og som i tillegg innehar idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
samt er underlagt en godkjent søknad om spillemidler

b.

Retningslinjene trår i kraft så snart kommunestyret i Vadsø har gjort vedtak om dette

c.

Retningslinjene erstatter alle andre aktuelle bestemmelser og krav knyttet til Vadsø
kommunes medvirkning til realisering av anlegg for idrett og aktivitet

d.

Retningslinjene må til enhver tid tilpasses de gjeldende bestemmelser og
retningslinjer for tildeling av tippemidler, fylkeskommunal temaplan for idrett og
fysisk aktivitet mm

e.

Vadsø kommunes forskuttering av tippemidler og merverdiavgift skal tilbakebetales
uten unødig opphold. Den aktør det forskutteres for har ansvaret for å sikre at de
forskutterte beløp søkes utbetalt og/eller kompensert i tråd med gjeldende ordninger
og bestemmelser inntil 100% av det forskutterte beløp er tilbakebetalt Vadsø
kommune

f. Kommunal medvirkning forutsetter at ev pantsetting av anlegg, eiendommer i tilknytning
til søknaden er avklart med Vadsø kommune på forhånd

Rådmannen er av den oppfatning at Vadsø kommune med dette aktivt legger til rette for
privates ønsker om realisering av egne anlegg for idrett og aktivitet. Ingen andre kommuner i
Finnmark synes å ha en slik imøtekommende innretning. Det vil kunne legge til rette for
realisering av en rekke anlegg for idrett og aktivitet som vil kunne være viktig for mange ulike
politikkområder som f eks bolyst og folkehelse.
Rammene vil representere en betydelig risiko for Vadsø kommune. Det er viktig at
kommunestyret identifiserer, verifiserer eller korrigerer disse. Slik rammen er foreslått innrettet
vil de representere en ”worst case” risiko for Vadsø kommune på totalt kr 45.000.000,Retningslinjene foreslås innrettet slik at de i stor grad kompenserer for de særskilte krav og
sammenhenger idrettslag møter i slike sammenhenger. Idrettslag og lignende har
gjennomgående ikke forutsetninger for å selv kunne forskuttere de midler de er gitt tilsagn på
(tippemidler) eller midler de er avskåret fra å få kompensert på vanlig måte (merverdiavgift).
Det foreslås ikke at Vadsø kommune skal yte rene kommunale investeringstilskudd. Anlegg for
idrett og aktivitet som er avhengig av finansiering utover tippemidler, rabatter/gaver og dugnad
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og som ikke oppnår annen ekstern finansiering (f eks pantelån), bør vurderes eid og realisert i
kommunal regi. Et kommunalt investeringstilskudd kan videre oppfattes å fortrenge ønsket
dugnadsinnsats og/eller annen medvirkning. Det vil også influere på det kommunale risikobildet i
vesentlig grad. Gitt at Vadsø kommunes risikopreferanser er de samme ville innføringen av et
tilskudd kunne fortrenge omfang/innretning av andre virkemidler hvor det er mer naturlig og
nødvendig at kommunen medvirker.
Den videre saksbehandling bør innrettes slik at Idrettsrådet i Vadsø gis mulighet til å uttale seg i
forkant av kommunestyrets endelige behandling.

Jens R. Betsi
Rådmann
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LEGESITUASJONEN I VADSØ KOMMUNE HØST 2016

Saksbehandler: Fiona Thorvaldsen
Arkivsaksnr.:
15/511
Saksnr.: Utvalg:
8/16
Administrasjonsutvalget
94/16
Formannskapet
58/16
Kommunestyret

Arkivkode: 500
Møtedato:
30.08.2016
22.09.2016
20.10.2016

Formannskapets 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, medarbeidere og pasienter en mindre belastning.
*****

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
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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.
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.
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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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BUDSJETTREGULERING FESTIVALSTØTTE

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
16/1578
Saksnr.: Utvalg:
103/16
Formannskapet
59/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:
Kr.. 75 000,-, budsjettreguleres fra Festivalstøtte, Polar Spectacle, til formannskapets
disposisjoner.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Tildeling av festivalstøtte i fsk. Sak 98/16 den 22.09.16.

Vurdering:
Formannskapet tildelte i sak 98/16 kr. 75 000,- til Festival, Oktoberfest, i regi av Boden
AS, Blå Måke AS og Zafari AS.
Støtten ble finansiert ved bruk av formannskapets disposisjoner.
Formannskapet ønsker å få tilført tilsvarende beløp, tidligere avsatt til festival Polar
Spectacle og som disponeres av kommunestyret. Festivalen gjennomføres ikke i 2016 og
midlene er disponible.
Beløpet kr 75 000,- ønskes overført i form av budsjettregulering fra kommunestyrets
bevilgning til formannskapets disposjoner.
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Konto for Festivalstøtte er 14704.1099.37700.1163. Konto for formannskapets
disposisjoner er 11220.1010.10000.

Jens R. Betsi
Rådmann
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MUSEUMSBÅTEN KJARTAN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
14/576
Saksnr.: Utvalg:
108/14
Formannskapet
36/14
Kommunestyret
104/16
Formannskapet
60/16
Kommunestyret

Arkivkode: C00
Møtedato:
21.08.2014
18.09.2014
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:
1. MK Kjartan opprettholdes i kommunal eie. Det lages en egen avtale mellom Vadsø
kommune og Nord-Varanger kystlag som gir kystlaget ansvar og myndighet for drift
og vedlikehold av båten i tråd med gjeldende bestemmelser. Avtalen legges fram for
formannskapet til godkjenning.
2. Vadsø kommune har som intensjon å yte et årlig tilskudd til Nord-Varanger kystlag på
kr. 100.000,- for årene 2017 og 2018. Ordningen evalueres i 2018. Beløpet
innarbeides i årsbudsjett 2017, og i økonomiplan 2017-2020.
3. Ordførers dispensasjonskonto tilføres kr 50.000,- for dekning av hjemføringsutgifter
2016. Overføringen finansieres gjennom kommunens dispensasjonsfond

Vedlegg:
-Utkast vedtekter Nord-Varanger kystlag
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 18.09 2014 (sak 36/14) følgende:
1.Varanger museum avd Vadsø får fullmakt til å søke avhendelse av MK Kjartan på vegne av Vadsø kommune
2.Varanger museum avd Vadsø skal søke å ivareta de museale hensyn så langt det lar seg gjøre
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Vurdering:
MK Kjartan ble overdratt vederlagsfritt til Vadsø museum (senere Varanger museum) i
1987. Etter noe tid ble den i 1996 sendt til Nord-norsk fartøyvernsenter i Gratangen
(Gratangen) for restaurering. I 2006 kom båten hjem til Vadsø. Det ble stiftet en
venneforening (Kjartans venner) som i hht avtale med Varanger museum skulle ha det
daglige tilsyn og vedlikeholdsansvar for båten. Dette fungerte godt over noe tid men etter
hvert oppstod det utfordringer på flere arenaer. Varanger museum ga en orientering om
status i et eget brev av 27.03 2014 (unntatt offentlighet jfr off loven §13, 1)som førte til at
det ble utarbeidet sak til kommunestyret i september 2014. Varanger museum hadde da
allerede i juni 2013 sendt båten til Gratangen hvor den har oppholdt seg siden.
Varanger museum har hatt den løpende økonomiske oppfølgingen av båten. Vadsø
kommune har årlig bevilget kr 50.000,- til museet for formålet. I 2014 ble det bevilget
samlet kr 100.000,- som følge av at båten ble flyttet til Gratangen. I budsjettreguleringen
for 2015 ble det årlige tilskuddet strøket. Det innebærer at Vadsø kommune fra og med
2015 ikke økonomisk har medvirket til ivaretakelse av båten. Det er grunn til å anta at
dette må ha fått umiddelbare konsekvenser for ivaretakelsen av båten.
En avgjørende faktor bak kommunestyrets vedtak av 18.09 2014 var at situasjonen rundt
drift og ivaretakelse av MK Kjartan var opplevd som uakseptabelt for spesielt Varanger
museum. Når man da ikke hadde noe alternativ for ivaretakelse var avhendelse ansett som
en siste utvei. Vadsø kommune er opplyst om at Varanger museum har fått henvendelser
om overtakelse fra andre deler av landet men at slik avhendelse utav området anses som
helt uaktuelt. Også museet ble oppfattet å mene at en lokal ivaretakelse av båten i regi av
et kompetent kystlag var den beste løsningen.
Under opphold i Gratangen har båten fått skader etter uvær som skulle være reparert.
Båtens tilstand utover dette var ukjent for kommunen som eier. Dette, sammen med
ovennevnte, førte til en uro for båtens tilstand og videre utvikling. Vadsø kommune ble
sommeren 2016 kontaktet av en gruppe som hadde stor bekymring for båten og som
ønsket å medvirke til at båten kunne hjemføres og ivaretas på en skikkelig måte. Gruppa
hadde under etablering/stiftelse Nord-Varanger kystlag under forbundet Kysten for å
kunne bidra til et vern om viktig kystkultur generelt og MK Kjartan spesielt. Kystlaget
ønsket særlig å bygge opp under et allerede etablert miljø som kunne bidra til at viktig
kystkultur ble ivaretatt samtidig som man søkte å utnytte mulighetene for økt inntjening
som Kjartan representerer.
Etter et møte mellom initiativtakerne bak Nord-Varanger kystlag samt Vadsø kommune
ved ordfører og rådmann ble det vurdert som nødvendig å hjemføre MK Kjartan til Vadsø
for gjennomgang og videre vurderinger. Kystlaget kunne forestå hjemføringen samtidig
som man slippsatte båten underveis for å sikre at den var tilstrekkelig vedlikeholdt for
kommende vinter. Hjemføring og slippsetting ble vurdert å koste min kr 50.000,avhengig av båtens tilstand ved avhenting. Med bakgrunn i tidligere politisk vedtak og
behov for finansiering ble det konkludert med at saken også måtte forelegges

Side 45 av 76

Sak 60/16
kommunestyret for avgjørelse. Inntil dette er gjort vil hjemføringskostnadene dekkes av
ordførers disposisjonsfond (på tidspunktet disponibelt kr 98.306,-).
MK Kjartan anløp Vadsø 09.09 2016. Båten hadde da vært under fart fra Gratangen siden
02.09 2016 med stopp for slippsetting i Berlevåg underveis. Nord-Varanger kystlag har
etablert følgende kostnadsoppsett for hjemføring, slippsetting og lokal ivaretakelse av
MK Kjartan for perioden 01.09-31.12 2016:

Dette er kostnader som i stor grad er påløpt og som søkes dekket av Vadsø kommune. For
2017 er det etablert følgende budsjett:

Budsjettet for 2017 er basert på at båten opprustes med påkrevd flåte og samband for å
kunne brukes i ulike oppdrag i nærområdet. Nord-Varanger kystlag forventer at dette vil
kunne gi inntekter i størrelsesorden ca kr 70.000,-. Hensyntatt dette og andre mindre
inntekter gir dette et behov for kommunal medfinansiering på kr 100.000,MK Kjartan har i perioden 2009-2015 vært underlagt Varanger museum IKS hva gjelder
drift og ivaretakelse. Prosjektregnskap for perioden viser årlige driftsutgifter varierende
fra ca kr 50.000,- (2011, 2012, 2015) til ca kr 110.000,- (2010, 2013) mens det i årene
2009 og 2014 har vært utgifter på hhv ca kr 106.000,- og ca kr 302.000,- Driftsutgifter på
ca kr 50.000,- synes å gjenspeile en situasjon hvor båten kun ligger til kai og det ikke
utøves noe forebyggende vedlikehold. Vadsø kommune har årlig ytt et tilskudd til
Varanger museum IKS på kr 50.000,- øremerket ivaretakelse av MK Kjartan. I 2014
bevilget kommunestyret tot kr 100.000,- til formålet. I budsjettreguleringen 2015 ble
tilskuddet strøket. Strykningen ble opprettholdt også i 2016.
Slik rådmannen forstår situasjonen vil følgende utfall være mulige;
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1. MK Kjartan skal være hjemmehørende i Vadsø. Nord-Varanger kystlag gis ansvar
for løpende vedlikehold og drift herunder forfølgelse av muligheter for utvidet
bruk. Vadsø kommune yter et årlig tilskudd på maks kr 100.000,2. Varanger museum IKS har fortsatt ansvar for ivaretakelse av MK Kjartan basert
på at Vadsø kommunes eierskap til båten opprettholdes. Vadsø kommune yter
årlig driftstilskudd på kr 50.000,3. Varanger museum IKS gis mulighet til avhendelse av båten under forutsetning at
museale- og vernemessige hensyn er ivaretatt så langt som mulig

Varanger museum IKS har gitt uttrykk for at det er ekstern interesse for å overta båten i
hht pkt 3 over. Innretningen etter pkt 2 kan fremstilles nærmest som en ”møllpose” hvor
båten gjerne i alle fall tidvis fraktes til Gratangen nærmest som oppbevaringssted. Pkt 3
vil innebære at man igjen søker en lokal mulighetsorientering men denne gangen i regi av
Nord-Varanger kystlag.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VARANGER NÆRINGSSENTER AS - SØKNAD OM REVIDERT AVTALE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1385
Saksnr.: Utvalg:
106/16
Formannskapet
61/16
Kommunestyret

Arkivkode: 255 U00
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:
Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar følgende:
1) Gjeldende avtale med VNS videreføres i 2017.
2) Den økonomiske motytelsen til VNS reguleres i hht normal prisvekst, og vil for 2016
utgjøre totalt kr 691.495,-. Tilleggskostnaden på kr 66.495,- reguleres inn i
årsbudsjettet.
3) Organisering av kommunens arbeid med næringsutvikling skal inngå i ny strategisk
næringsplan.
4) Ny SNP skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Et vedtak om organisering av
næringsutviklingsarbeidet utenom basisorganisasjon utløser kunngjøring og
anbudskonkurranse.

Vedlegg:
Gjeldende avtale mellom Vadsø kommune og Varanger Næringssenter AS av 01.06.2011
Bakgrunn:
Varanger Næringssenter søker i brev av 17.08.16 om en revisjon av gjeldende driftsavtale
av 01.06.11 mellom Vadsø kommune og Varanger Næringssenter AS. Av søknaden
fremgår følgende:
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I søknad om ny avtale har VNS inntatt følgende tilleggsoppgaver: drift av
turistinformasjonene, administrasjon av vds., samt gjennomføring av Vadsøseminaret.
Dette er oppgaver som hittil har vært prosjektorganisert og finansiert utenom gjeldende
avtale.
2. Avtalens innhold, partenes plikter
Varanger Næringssenter AS skal på vegne av Vadsø kommune forestå og levere
følgende oppgaver/funksjoner:
A) Servicefunksjoner
a. Veiledning om etablering og støtteordninger, rådgivning og informasjon til nye
etablerere og bedrifter i utvikling.
b. Veiledning i søknadsprosesser til kommunale og andre fond.
c. Informasjonsarbeid – aktiv profilering av Vadsø som etablerings- og bosted
d. Bistå næringsutøvere i ulike prosesser vs kommune og andre myndigheter

B) Utviklings- og prosessfunksjoner
a. Medvirke til oppstart, gjennomføring og koordinering av prosjekter der
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kommunen involveres sammen med næringsliv og andre samarbeidspartnere
b. Så fremt det er i tråd med selskapets vedtekter, kan Varanger Næringssenter
bidra i utarbeidelsen av handlingsplaner (både i kommunal- og næringslivsmessig
regi) som understøtter/fremmer strategisk utvikling
c. Bringe utviklingstema /oppgaver inn for næringsliv, utviklingsråd og/eller
kommune for vurdering og eventuell videre forfølgelse
d. Forestå saksbehandling av søknader til Vadsø kommunes Utviklingsfond
e. Sekretærfunksjon for Utviklingsrådet

C) Turistinformasjonen
Drifta turistinformasjon med åpent 3 måneder i året samt bistå spørsmål året
rundt.
D) Administrere vds. Pådriver og koordinator i rekrutteringsprosjektet.
E) Jobbe aktivt for etableringer. Ivareta kontakter og aktivt invitere nye kontakter.
F) Reisebudsjett
G) Vadsøseminaret. Gjennomføres en gang per år med aktuelt tema.
H) Rapportering
Rapportering skjer muntlig til administrasjonen og i formannskap samt på
generalforsamlinga en gang i året

VNS har beregnet ny avtale til en kostnad på totalt kr 1,8 mill.

Vurdering:
Kort om historien
Varanger Næringssenter (VNS) har siden etableringen i mars 2007 hatt som ett av sine
primæroppgaver å forestå det operative næringsutviklingsarbeidet for Vadsø kommune.
Dette med bakgrunn i bystyrets vedtak av 15.12.2005, sak 79/05):
Vadsø bystyre vedtar at operativt næringsutviklingsarbeide skal være et
samarbeide mellom kommune og næringsliv. Vadsø kommune ønsker å styrke
næringsutvikling og verdiskapning ved å igangsette etablering av Varanger
Næringssenter AS. Varanger Næringssenter AS skal være et redskap for
operasjonell næringsutvikling i Vadsø kommune på vegne av kommunen og
næringslivet. Vadsø kommune skal gå inn i Varanger Næringssenter AS med 40%
andel i selskapets aksjekapital. Dette finansieres gjennom disposisjonsfondet.
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Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling
vedrørende drift og etablering.
Ordningen med etablering av Varanger Næringssenter evalueres etter 2 års drift,
slik at man sikrer intensjonene i prosjektet er på plass, og slik at det skapes rom
for endringer dersom man finner det nødvendig.

I forbindelse med sak om tegning av nye aksjer i VNS, sak 65/09 (12.11.09), ble der
administrativt gjennomført en evaluering av VNS. Denne konkluderte med at det pr høst
2009 var vanskelig å si hvorvidt ”bystyrets intensjon om et styrket samarbeide mellom
næringsliv og kommune mht næringsutvikling er innfridd. Det skyldes etter rådmannens
oppfatning uklarheter og misforståelser om rolleinnretning og forutsetninger.”
Tilsvarende vurderte rådmannen at også det operative næringsutviklingsarbeidet kunne ha
blitt rammet av de samme uklarheter. Dette kom særlig til uttrykk i tilfeller der ”VNS
synes å avvente en flyt av prosjektideer og finansiering fra Vadsø kommune har
kommunen av økonomiske årsaker måtte ”tone ned” en slik inntretning.” Vadsø bystyre
vedtok i denne saken å tegne nye aksjer i VNS.
Høsten og vinteren 2010/2011 hadde bystyret til behandling ny organisering av det
strategiske næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Dette resulterte i etablering av
Utviklingsrådet, en nyvinning i arbeidet med næringsutvikling i Vadsø. Rådet skal bla
være et organ som skal forestå disponering av Vadsø kommunes utviklingsfond. I den
forbindelse ble det vedtatt at VNS skal forestå promotering av utviklingsfondet og
saksbehandle for rådets beslutning. Som følge av endrede oppgaver ble nåværende avtale
mellom Vadsø kommune og VNS inngått 01.06.2011. Avtalens verdi ble da satt til kr
625.000/år. Denne har i ettertid ikke blitt regulert.
I etterkant av avtalen fra 2011 er VNS gitt oppdrag knyttet til bla omorganisering og drift
av turistinformasjonen, til planlegging og gjennomføring av Vadsøseminaret, samt til
etablering og drift av rekrutteringsprosjektet vds. For disse oppdragene er de tilført årlige
prosjektmidler fra Vadsø kommune.
Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør en beslutning om videreføring og en evt utvidelse av
avtalen gjøres til gjenstand for følgende vurderinger:
1) En vurdering av nåværende organisering av kommunens næringsutviklingsarbeid.
Et sentralt spørsmål i så måte er hvorvidt kommunen gjennom etablering av VNS
har oppnådd ønskede mål for næringsutvikling? Registrerer vi en økning i antall
nyetableringer og nyinvesteringer?
2) Vil en direkte tjenesteavtale mellom Vadsø kommune og VNS være i strid med
Lov om offentlige anskaffelser? Det sentrale spørsmålet her er hvorvidt Vadsø
kommune i dette tilfellet kan hevde egenregi.
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Ad.1) Pr i dag har ikke rådmannen disse svarene, men de vil bli belyst i arbeidet med
revisjon av kommunens strategiske næringsplan (SNP). Revisjonsarbeidet er hjemlet i
kommunestyrets vedtak av 15.05.14, sak 15/14. Av dette fremgår følgende:

I etterkant av dette nedsatte Vadsø formannskap i møte 04.12.14 et politisk utvalg som
skulle følge opp vedtaket av 15.05.14. Rådmannen har ved to anledninger hatt møter med
leder av dette utvalget og blitt enig om at arbeidet måtte koordineres med arbeidet i
eierstrategisk utvalg. Eierstrategisk utvalg la fram sin rapport i 2015, men denne har siden
vært utsatt for realitetsbehandling, og arbeidet med ny SNP er dermed ennå ikke
igangsatt. Kommunestyret har imidlertid vedtatt SNP som en prioritert planoppgave i
2017.
Med bakgrunn i vedtaket om ny SNP, inkl vedtaket knyttet til videre organisering og
innretning av næringsutviklingsarbeidet, er det etter rådmannens vurdering ikke
hensiktsmessig å inngå ny avtale med VNS før arbeidet med evaluering og revisjon av
SNP er gjennomført.
Ad.2) Vadsø kommune står fritt til å organisere sine tjenester på den måten som
kommunen finner mest hensiktsmessig. I dette tilfellet har kommunen lagt ut tjenesten
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knyttet til næringsutvikling til et selskap (VNS) som anses som et eget rettssubjekt.
Avtalens verdi overstiger nasjonal terskelverdi, og skal i utgangspunktet kunngjøres og
konkurranseutsettes i hht forskrift om offentlige anskaffelser. Et sentralt spørsmål her er
imidlertid hvorvidt Vadsø kommune kan hevde utvidet egenregi.
Ved utvidet egenregi kan kontrakter tildeles til et annet rettssubjekt dersom følgende tre
vilkår er oppfylt:
1. Oppdragsgiver må utøve tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som
over egen virksomhet. Vadsø kommune har under 50% av aksjene og oppfyller
dermed ikke kontrollkriteriet.
2. Den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den
kontrollerende oppdragsgiver (aktivitetskriteriet). Dette oppfylles langt på vei.
3. Der må ikke være direkte private kapitalandeler i selskapet. Dette kriteriet
oppfylles ikke da selskapet eies av flere private som samlet sett overstiger
kommunens eierandel.
Rådmannen er gjort kjent med at læren om egenregi, og dermed unntaket fra
anskaffelsesregelverket, bygger i dag på en ulovfestet rettstilstand utviklet gjennom
rettspraksis. En ny forskrift er under utarbeiding, og er en presisering av gjeldende rett.
Den nye forskriften ventes å tre i kraft etter nyttår.
Rådmannen vurderer at Vadsø kommunes kjøp av tjenester fra VNS ikke vil omfattes av
bestemmelsen om utvidet egenregi slik selskapet er organisert i dag. Det betyr at
inngåelse av avtaler mellom Vadsø kommune og VNS uten kunngjøring og
anbudskonkurranse, vil være i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.
Av vurderingene overfor følger følgende konklusjoner:
1) Ny SNP vil legge føringer for hvordan Vadsø kommune skal organisere sitt arbeid
med næringsutvikling, og dermed gi en avklaring av VNS sin rolle i dette arbeidet.
Dette vil bli klargjort i løpet av 2017.
2) Dersom Vadsø kommune skal kjøpe denne tjenesten/disse oppgavene av en
ekstern aktør (som kommunen ikke har kontroll over) så må oppdraget gjøres til
gjenstand for en anbudskonkurranse.
Rådmannens anbefaling
Vurderingene overfor legges til grunn for rådmannens anbefaling i denne saken.
Rådmannen erkjenner at gjeldende avtale med VNS ikke er i tråd med regelverket om
offentlige anskaffelser, og at konsekvensen av dette er at avtalen må sies opp og
oppdraget lyses ut. Samtidig kan ikke Vadsø kommunes arbeid med næringsutvikling
stoppe opp i påvente av ny SNP. Alternativet til dagens organisering, og avtale med VNS,
er å ha kompetansen og ressursene i egen organisasjon. Dette er et tjenesteområde som pr
i dag ikke er prioritert inn i kommuneorganisasjonen, og som vil ta tid å få på plass. I
påvente av at ny SNP skal si noe om hvordan dette arbeidet skal organiseres i fremtiden
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så må dette tjenesteområdet driftes, og da er dagens organisering trolig den mest
hensiktsmessige. Dersom ny SNP konkluderer med at arbeidet også i fremtiden skal
organiseres utenfor basisorganisasjonen så vil oppdraget gjøres til gjenstand for en
anbudskonkurranse.
Med bakgrunn i dette er det rådmannens anbefaling at gjeldende avtale med VNS
videreføres i dagens form. Det vil imidlertid være rimelig at den økonomiske motytelsen
reguleres i hht normal prisvekst. Gitt dette vil motytelsen i 2016-kroner utgjøre kr.
691.495,-

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP - ÅRSREGNSKAP 2014

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
15/2109
Saksnr.: Utvalg:
62/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunestyret vedtar Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs årsregnskap 2014 med et
regnskapsmessig merforbruk drift på kr 1 689 884,87.
2. Kommunestyret vedtar Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs udekket investering 2014
på kr 3 040 540,58.
3. Kommunestyret tar årsberetning 2014 til orientering.

Vedlegg:
• Årsregnskap 2014 med noter – Vadsø kommunale eiendomsselskap KF
• Årsberetning 2014
• Revisjonsberetning
• Kontrollutvalgets uttalelser
Bakgrunn:
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF har i styret 31.04.2016 behandlet årsregnskap
2014. Årsregnskap 2014 ble avlagt med et regnskapsmessig merforbruk drift på kr
1 689 884,87 samt udekket investeringer på kr 3 040 540,58. Udekket finansiering
investering skyldes låneopptak i 2015.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP - DEKNING AV UNDERSKUDD
2014

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
15/2109
Saksnr.: Utvalg:
107/16
Formannskapet
63/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:
Underskudd drift 2014 Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med kr. 1 689 884,87 dekkes
av Vadsø kommunes disposisjonsfond 25600310. Budsjettet reguleres tilsvarende.

Vedlegg:
Økonomisk oversikt 2014
Årsberetning 2014
Revisors beretning
Bakgrunn:
Vadsø kommunale eiendomsselskap hadde i 2014 et merforbruk drift på kr 1 689 884,87samt udekket beløp investeringsregnskapet med kr. 3 040 540,-.

Det vises til forskrift om årsbudsjett § 7 som omhandler inndekning av merforbruk i
kommunale og fylkeskommunale foretak og samkommuner. Der står det: ”Et
regnskapsmessig merforbruk i et særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak
som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet
med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på
kommunens eller fylkeskommunens budsjett for det påfølgende år.”
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Merforbruket i Vadsø kommunale eiendomsselskap KF lot seg ikke dekke inn i
regnskapet for 2015. Jf. forskriften om årsoppgjør § 7 skulle det da vært satt opp en
ekstrabevilgning til eiendomsselskapet i kommunens budsjett for 2016. Dette er ikke lagt
fram for behandling tidligere i år.
Vurdering:
Med bakgrunn i overnevnte sendes denne saken inn for behandling i kommunestyret.
Hvis man unnlater å dekke inn underskudd 2014 i år vil dette med stor sannsynlighet
medføre registrering i ROBEK- registeret som omfatter kommuner med ikke inndekkede
underskudd samt underleggelse av Fylkesmannens betingede kontroll.
Kontrollutvalget har stilt spørsmål til Fylkesmannen om regnskapsunderskudd i
kommunale foretak kan påvirke kommunens ROBEK status og fått følgende svar:
Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder for foretaket. Foretaket er en del
av kommunen som juridisk person. Dette innebærer blant annet at det ikke er noe egentlig
skille mellom foretakets og kommunens økonomi. Foretakets fordringer og forpliktelser
vil være å anse som kommunens eiendeler og gjeld. Foretak er likevel skilt ut i en egen
regnskapsenhet innenfor kommunen.
Foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett. Innenfor dette
vedtar foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap som vedtas
endelig av kommunestyret. Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket
ikke dekker inn selv, har kommunestyret plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke
inn underskuddet.
Dermed vil et underskudd i et kommunalt foretak som kommunen ikke kan inndekke kunne
medføre at kommunen blir registret i ROBEK.
Midler til inndekking av underskudd drift 2014 foreslås finansieres med bruk av
disposisjonsfond i 2016 med kr. 1 689 884,87. Saldo på disposisjonsfond pr. oktober 2016
er kr. 5 814 994,-.
Udekket beløp investeringsregnskapet er dekket inn med vedtatt låneopptak i 2015.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ BARNESKOLE. OPPGRADERING NYTT GJERDE, SOLSKJERMER
OG UTELYS

Saksbehandler: Lise Knudsen Hanssen
Arkivsaksnr.:
16/1554
Saksnr.: Utvalg:
108/16
Formannskapet
64/16
Kommunestyret

Arkivkode: L65
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar kostnadsramme på kr 2 187 500 som finansieres med nytt låneopptak.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Administrasjonen på Vadsø barneskole og kommunelegen har påpekt mangler på skolen
som må rettes opp i.
• gjerde rundt skolen
• solskjerming i klasserom
• forsterkning av utelys
For å finansiere dette må enten VKE eller Vadsø kommune gjøre denne investeringen.
Vke har nettopp hatt en anbudsforespørsel på nytt gjerde i 2 barnehager. Med disse
prisene som grunnlag er gjerdet kostnadsberegnet til kr 850 000 eks mva.
Sol skjermingen har man beregnet en pris på ca kr 400 000 eks mva og utelys på ca kr
500 000 eks mva. Total kostnadsrammer for denne oppgraderingen er
kr 1 750 000 eks mva. ink mva er kostnadene på kr 2 187 500.
Daglig leders innstilling:
VKE finansierer prosjektet gjennom låneopptak. Prosjektet skal gjennomføres innen årets
utgang.
Vedtak: Tiltakene iverksettes umiddelbart. Prosjektet finansieres med låneopptak.
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Vurdering:
Gjør oppmerksom på at prosjektene er vedtatt i foretakets styre (sak 17/16) 01.09.16 og er
igangsatt uten at finansiering av prosjektene er vedtatt. I henhold til vedtekter for Vadsø
kommunale eiendomsselskap KF skal kommunestyret vedta en slik finansiering før
igangsettelse.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BARNEHAGEKAPASITET OG STRUKTUR

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
15/902
Saksnr.: Utvalg:
110/16
Formannskapet
65/16
Kommunestyret

Arkivkode: A10
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Formannskapets innstilling:

1. Kommunestyret tar sak om utvikling i barnetall og barnehagebehov til orientering
2. Kostnader knyttet til åpning av 4. avdeling Stubben samt utnyttelse av
restkapasitet i Vestre Jakobselv fremmes i fbm budsjett 2017, økonomiplan 20172020
3. Kommunestyret ber om at midler for planlegging og prosjektering av utbygging av
Lomakka barnehage i tråd med saksfremlegget innarbeides i budsjett 2017.
Beslutning om slik utbygging bør forelegges kommunestyret i fbm
budsjettregulering 2017
4. Kommunestyret ber om at salget av lokaler for tidligere Tomlebo barnehage
avventes inn til videre. Kommunestyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om
utviklingen i behovet for barnehageplasser herunder nødvendigheten av tilførsel av
ytterligere kapasitet
Formannskapet viser til kommunestyrevedtak 115/15 om barnehagestruktur og til oppdaterte
fødselstall. På denne bakgrunn ber formannskapet om at en egen sak om barnehagestruktur
fremmes for kommunestyret i desember.
Overskriften endres til BARNEHAGEKAPASITET.
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Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 17.12 2015 (sak 115/15) følgende:

Vurdering:
Oppfølginga av vedtaket har bl a regjeringens melding til Stortinget
(Stortingsmelding nr 19 2015-2016 Tid for lek og læring) samt utviklingen i
fødselstall/barnetall for Vadsø kommune. Stortingsmelding nr 19 forelå medio mars
2016 og har i seg en rekke tiltak knyttet til barnehagene som vil kunne ha konsekvens
for planlegging og utforming. Videre forelå det utover i 2016 indikasjoner på at
fødselstallene for Vadsø kommune ville stige markert fra de senere år slik at behovet
for barnehageplasser vil være i endring.

Utvikling i fødselstall/barnetall og etterspørsel
Barnetallet, dvs barn i alderen 0-5 år, har vært fallende i alle år siden 2007 hvor det
var hele 482 barn i alderen 0-5 år med 81 fødte dette året. I 2015 er det 355 barn i
samme aldersgruppe hvorav 55 fødte. For perioden frem mot 2040 har SSB gjort
fremskrivninger av barnetall basert på ulike forutsetninger. I fig under er hhv
normalprognose og prognose basert på lav innvandring tatt med:
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Figuren viser at frem mot 2040 vil barnetallet forventes til 370 (basert på antakelser
om lav innvandring til landet) og 400 (normalprognose) der vi i 2015 hadde et samlet
barnetall på 355 og i 2016 forventet til 334. I hht SSB vil 2015 nivået igjen inntreffe i
2019.
Barnehagekapasitet i Vadsø kommune har utviklet seg som følger i perioden 20072016:

I tillegg til dette har det tidvis (i deler av barnehageåret) vært etablert
tilleggskapasiteter for å kunne gi et tilbud om løpende opptak basert på foreldrenes
behov og i tråd med lokale bestemmelser. Senest i 2016 har Vadsø kommune i
perioden februar-juni åpnet den 4. avdelingen i Stubben for å kunne tilby plass utover
hva loven gir rettigheter til.
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Dekning, i denne sammenheng som forholdet mellom antallet barnehageplasser og
barnetall i målgruppe har variert fra 77% i 2007 til 93% i 2013. At etterspørselen
etter barnehageplasser alltid er mindre enn antallet plasser i perioden skyldes forhold
som kontantstøtte, andre dagtilbud enn barnehage etc. At dette forholdet
tilsynelatende ”strammes inn” i perioden skyldes nok at alternativene til
barnehagetilbud er langt færre og/eller mindre attraktive.
Det er imidlertid et sentralt forhold til som påvirker denne balansen. Barnehageloven
§17 sier videre at det skal være et tilstrekkelig personale for å drive et tilfredsstillende
pedagogisk tilbud. En avdeling i barnehagen er i utgangspunktet besatt med 1
pedagog og 2 assistenter. I barnehager med oppholdstid over 6 timer pr dag er det et
krav om at det min skal være 1 pedagog pr 7-9 barn når barna er under 3 år og min 1
pedagog pr 14-18 barn når barna er over 3 år (jfr forskrift om pedagogisk
bemanning). Slikt sett vil en avdeling hos oss kunne ha en kapasitet på 18 barn om
alle er over 3 år og 9 barn om alle er under 3 år. Sammensetningen av målgruppen,
dvs antallet barn under 3 år sett i forhold til antall barn over 3 år, vil dermed også
være sentralt for dekningen.

Fødselstallene for Vadsø (historiske og fremskrevne) kan illustreres som følger:

SSBs forventninger frem til 2040 representerer en forventning om ca 65 fødte pr år
fra og med 2020. Med en slik forventning vil dagens kapasitet med noe mindre
kapasitetstilførsel fra og med 2020 kunne være dekkende. Når da det i 2016 vil fødes
ca 75 barn i Vadsø og med en forventning om ca 70 i 2017 vil kapasiteten måtte
vurderes på nytt.
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Behov for ny kapasitet
Med bakgrunn i antallet fødte året før (og en forventning om at ca 90% av disse
ønsker barnehageplass på følgende år), antallet skolestartere (dvs de som går ut av
barnehagen) samt antallet barn i barnehagen som blir over 3 år kan man etablere
følgende bilde av behovet frem til 2020:

Sammenhengen er overordnet og noe forenklet. Det er noen ytterligere begrensninger
mht muligheten for konvertering av plasser i den enkelte barnehage som ikke
hensyntas fullt ut her. Basert på de ovennevnte forutsetninger og antakelser vil vi ha
behov for 7 nye 1-3 plasser i 2017 og 18 nye 1-3 plasser i 2018. Deretter vil vi ikke
ha noe økt behov. Om man antar at 100% av de fødte i perioden 2017-2020 vil søke
barnehageplass vil tallene endres vesentlig. Da vil man ha behov for hhv 15- og 25
nye 1-3 års plasser i hhv 2017 og 2018. Deretter vil behovet være hhv 5- (2019) og 8
nye 1-3 plasser (2020). I dette er det ikke hensyntatt behovet for ytterligere plasser
knyttet til nye barn på asylmottaket og nye barn som kommer sfa
familiegjenforeninger.
7- eller 15 nye 1-3 års plasser i 2017 innebærer isolert sett et behov for hhv 1- eller 2
nye avdelinger. 18- eller 25 nye 1-3 års plasser i 2018 innebærer et behov for
ytterligere 3- eller 4 avdelinger. Vadsø kommune har pr i dag mulighet for å åpne den
siste avdelingen i Stubben samt utnytte resterende kapasitet i V Jakobselv. Det betyr
at dersom denne etablerte kapasiteten tas i bruk vil man ha nødvendig kapasitet for å
dekke scenarioet hvor 90% av de fødte i 2016 har behov for barnehageplass men hvor
det ikke kommer ytterligere barn til (f eks asylsøkere, familiegjenforeninger). Har
100% av de fødte behov for barnehageplass vil man måtte behøve noe mer kapasitet
dersom dette ikke kan innordnes i eksisterende kapasitet på andre måter. I 2018 vil
man måtte ha behov for ytterligere 2 nye avdelinger.
I tillegg er det slik at barnehageloven §12 åpner opp for ytterligere
tilpasningsmuligheter. I hht loven er det kun barn født før 01.11 2016 som har krav
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på barnehageplass fra og med barnet fyller 1 år. Øvrige kan henvises til påfølgende
år. Det kan legges til grunn at dette vil gjelde ca 10 barn født i 2016.
Vadsø kommune har da følgende muligheter;

1. For å imøtekomme forventede søknader om barnehageplass fra og med
barnehageåret 2017/2018 åpnes 4. avd i Stubben og øvrig ledig kapasitet tas i
bruk. Basert på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i tillegg salg av
tidligere Tomlebo barnehage igjen i påvente av utviklingen. Tomlebo vil
imidlertid ikke bli gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut utnyttet.
a. Dette vil kunne medføre at barn beboende i Vadsø må påregne å få sitt
tilbud i Vestre Jakobselv fra og med barnehageåret 2017
b. Dette vil også kunne medføre at barn som ikke har krav på plass i hht
barnehageloven §12 ikke kan tilbys plass det året de søker
c. Vadsø kommune vil i en slik sammenheng gjerne ikke ha noen
løpende ledige plasser som kan disponeres ved påkomne tilfeller
2. For å imøtekomme forventede søknader om barnehageplass fra og med
barnehageåret 2018/2019 igangsettes planlegging og prosjektering i 2017 for
realisering av ytterligere 2 nye avdelinger som kan tas i bruk fra og med
barnehageåret 2018/2019. Basert på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i
tillegg salg av tidligere Tomlebo barnehage igjen i påvente av utviklingen.
Tomlebo vil imidlertid ikke bli gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut
utnyttet.
a. Forutsetninger knyttet til Vestre Jakobselv, barnehageopptak og
løpende ledig kapasitet opprettholdes
3. For å imøtekomme behovet for opprusting av etablert kapasitet samt legge til
rette for økt fleksibilitet i hele barnehagestrukturen igangsettes planlegging og
prosjektering i 2018 for realisering av en ny fleravdelingsbarnehage på tidl
Fossen skole som kan tas i bruk fra og med barnehageåret 2019/2020. Basert
på usikkerhet knyttet til etterspørsel holdes i tillegg salg av tidligere Tomlebo
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barnehage igjen i påvente av utviklingen. Tomlebo vil imidlertid ikke bli
gjenåpnet før all annen kapasitet er fullt ut utnyttet.
a. Forutsetninger knyttet til Vestre Jakobselv, barnehageopptak og
løpende ledig kapasitet opprettholdes
b. Realisering av ny fleravdelingsbarnehage på Fossen innrettes for
tilførsel av ny kapasitet og i utgangspunktet for utfasing av 2 stk 4avdelingers barnehager
Dette vil medføre tilførsel av nødvendig kapasitet, representere en styrket
fleksibilitet i fht det å kunne konvertere plasser 1-3 vs 3-5, større fleksibilitet i fht
dette med løpende opptak samt gi nødvendig oppgradering av arealer i fht avdekte
behov, normer etc.

Jens R. Betsi
Rådmann
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LOVLIGHETSKLAGE - KOMMUNESTYRESAK 48/16 - VADSØ HAVN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1434
Saksnr.: Utvalg:
66/16
Kommunestyret

Arkivkode: P24
Møtedato:
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende;
1. Kommunestyret omgjør sin beslutning om at representantene Hans-Jacob Bønå og Tor
Jonny Aikio var inhabile i fbm kommunestyrets behandling av sak 48/16 i møte 01.09
2016. Kommunestyrets vedtak i nevnte sak var dermed ikke lovlig fattet.
Lovlighetsklage datert 07.09 2016 tas dermed til følge.
2. Kommunestyret tar med dette sak 48/16 opp til ny behandling og fatter følgende
vedtak:
1. Kommunestyret iverksetter nødvendige tiltak ved Gamle dampskipskaia i
henhold til beskrivelse i skisseprosjekt av 24.08.16.
2. Tiltaket på kr. 2.500.000,- eks. mva. i henhold til kostnadsberegning i
skisseprosjektet finansieres ved bruk av ubundne fond.
3. Vadsø Havn KF gis ansvaret for gjennomføring av tiltaket.

Vedlegg:
-Krav om lovlighetskontroll, 07.09 2016
-Samla saksfremstilling sak 48/16 kommunestyret 01.09 2016
Bakgrunn:
Kommunestyrerepresentantene Hans-Jacob Bønå, Tor Jonny Aikio, Farid Shariati Bidara
og Otto Strand ber i brev av 07.09 2016 til kommunestyret i Vadsø om følgende:
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Vurdering:
Om lovlighetsklager
Anledningen til å be om lovlighetskontroll er hjemlet i kommuneloven § 59. I hht forskrift
av 13. januar 1993 §§1-2 med hjemmel i kml §59 pkt 7 er fristen for å fremsette
lovlighetsklage 3 uker fra avgjørelsen ble fattet. Denne fristen er i hht H-2123 pkt 4.1.8
absolutt og kan ikke fravikes.
Krav om lovlighetskontroll kan i hht kml §59 pkt 1 fremsettes av ett eller flere
medlemmer av kommunestyret. Veileder H-2299
(https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/komm/lovlighetskontroll_etter_kom
muneloven_paragraf_59.pdf ) pkt 6.1.1 sier følgende:

I hht kommuneloven §59 pkt 2 skal krav om lovlighetskontroll fremsettes for det organet
(i denne sak kommunestyret) som har truffet den aktuelle avgjørelse. Ved
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kommunestyrets behandling av lovlighetsklagen vil innklagere ha anledning til å delta i
behandlingen av saken.
Hvis kommunestyret opprettholder avgjørelsen, oversendes saken til departementet.
Departementets myndighet i hht loven er i all hovedsak delegert videre til Fylkesmannen
jfr H-2299 pkt 4.3. Hvis kommunestyret ikke opprettholder sin avgjørelse, i dette tilfellet
beslutningen om inhabilitet, skal saken tas opp til ny behandling ved at de aktuelle
representanter også tillates å delta i behandlingen.

Om klagen
Innlevert klage datert 07.09 2016 inneholder nødvendige underskrifter fra minst tre faste
medlemmer av kommunestyret og er tidsriktig innlevert (jfr over). Med bakgrunn i dette
anses lovlighetsklagen som lovlig fremsatt og tas til videre behandling.
Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen
a. er innholdsmessig lovlig,
b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse, og
c. er blitt til på lovlig måte
Tema for den videre vurdering er om vedtaket er blitt til på lovlig måte med bakgrunn i
vedtak om inhabilitet. Innklagere hevder at det ikke finnes lovmessig grunnlag for
inhabilitet og at kommunestyrets vedtak om inhabilitet er gjort på irrelevante argumenter
(jfr nedenstående utklipp fra klage).

Innklagere anfører videre:
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Innklagere tilkjennegir at selv om kommunestyrets habilitetsbeslutning ikke vil ha
avgjørende betydning for vedtaket ber de likevel om at habilitetsvedtaket vurderes på nytt
som følge av at dette kan representere et grunnlag en fremtidig praksis som strider mot
deres rettigheter som folkevalgte jfr kommuneloven §40. Kommunestyrets beslutning om
inhabilitet er ikke et enkeltvedtak som isolert sett gir klageadgang men inhabilitet kan i
forbindelse med det endelige vedtaket i sak 48/16 påberopes som en saksbehandlingsfeil
og ugyldighetsgrunn. Lovlighetsklager er et viktig instrument for å få prøvet avgjørelser
hvor det kan herske rettslig tvil. Habilitet er et legitimt grunnlag for lovlighetsklage og
rådmannen finner det slikt sett riktig i det videre å utrede spørsmålet om inhabilitet som
saksbehandlingsfeil basert på følgende;

1. Representantene Hans-Jacob Bønå og Tor Jonny Aikio kan ikke anses som
inhabile i kommunestyresak 48/16 i medhold av forvaltningslovens (fvl)
habilitetsbestemmelser og har dermed rett og plikt til å delta i behandlingen av
slike saker jfr kommuneloven §40

Habilitet
Hovedreglene om inhabilitet finnes i fvl §§ 6-10. Formålet med disse reglene er å sikre
korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelser og beskytte
beslutningstakere mot at det sås tvil om deres troverdighet.
Kommunestyresak 48/16 omhandler investeringstiltak i regi av Vadsø Havn KF utover
vedtatt årsbudsjett 2016 og hvor det i hht kommuneloven §§45-46 jfr vedtekter i Vadsø
Havn KF §18, kreves nytt bevilgningsvedtak i kommunestyret. Investeringen innebærer
strukturelle utbedringer (bygging av støttemurer og erosjonssikring) av innkjøringen til de
gamle dampskipskaia i Vadsø:
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Oversiktskart utbedring av gamle dampskipskai (Steffcon 2016)

Bønå Eiendom AS eier da bygningen i mellom de markerte utbedringspunktene
(støttemur 1 og støttemur 2). Det oppfattes at representantene Bønå og Aikio som hhv
eier- og styreleder av Bønå Eiendom AS med basis i dette av kommunestyrets
flertallsvedtak i sak 48/16 betraktes som inhabile.
I denne sammenheng er det fvl § 6, 1.- og 2. ledd som er aktuelle å vurdere
representantenes inhabilitet etter. I fvl § 6, 1.ledd er det listet opp en rekke
tilknytningsformer mellom tjenestemann eller folkevalgt og en som er part i saken.
Foreligger slike tilknytningsforhold er tjenestemannen eller den folkevalgt automatisk
inhabil til å treffe avgjørelse i saken. Partsbegrepet defineres i fvl § 2, 1.ledd og tilsier at
med part må forstås den avgjørelsen retter seg mot eller om saken ellers ”direkte gjelder”
vedkommende. Rådmannen kan ikke se at Bønå Eiendom AS, Hans-Jacob Bønå eller Tor
Jonny Aikio verken er part i saken eller har slik tilknytning til en part i saken som fvl §6,
1.ledd forutsetter.
Hvis tjenestemannen eller den folkevalgte selv eller den man har nær tilknytning til har
andre former for interesser i saken, men ikke har status som part, må habiliteten vurderes
etter den skjønnsmessige inhabilitetsregelen i fvl § 6, 2. ledd (jfr Forvaltningsloven i
kommunene, Grimstad og Halvorsen 2011:s 173). Loven stiller opp betingelsene om at
det må foreligge et særegent forhold og at dette særegne forholdet må være egnet til å
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svekke tilliten til hans upartiskhet jfr veilederen Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
(kommunal- og regionaldepartementet) .
Offentlig infrastruktur som veger og kaier vil gjerne være av særskilt betydning for de
innbyggerne eller aktørene som befinner seg i umiddelbar nærhet av denne
infrastrukturen. Bernt og Overå (Kommuneloven med kommentarer, 2011:s. 358) sier
følgende:

”Et kommunalt anlegg eller tiltak vil ofte være av særskilt betydning for en
snevrere krets av kommunens innbyggere. Det kan for eksempel forekomme at en
vei eller en bru vil være til vesentlig nytte bare for noen få innbyggere. Disse vil
likevel ikke bli å anse som ugilde når kommunestyret behandler en sak om
bygging av veien eller brua.”

Et annet viktig moment i vurderingen av inhabilitet etter fvl § 6, 2.ledd er dette med
særlig fordel, tap eller ulempe for han selv eller den han har nær tilknytning til. Dette må
være en fordel som tilkommer tjenestemannen eller dennes nærstående spesielt. Denne
konkrete saken omhandler en utbedring av en infrastruktur som sikrer opprettholdelse av
funksjonalitet og sikkerhet i tråd med gjeldende reguleringsplan. Utbedringen vil sikre
adgangen til en offentlig fiskerikai av betydning for mange flere- og til dels ubestemte
aktører enn Bønå Eiendom AS. Rådmannen er med bakgrunn i dette i tvil om en slik
utbedring i det hele tatt kan sies å representere et slikt særegent forhold som loven
oppstiller krav om. Rådmannen kan heller ikke se at utbedringen representerer en slik
særlig fordel for Bønå Eiendom AS at det medfører inhabilitet. I denne sammenheng må
det også vurderes hvorvidt manglende utbedring av de aktuelle strukturene kan
representere en særlig fordel for Bønå Eiendom AS (til ulempe for andre
aktører/brukere)? Bønå Eiendom AS utvikler i dag et kombinert nærings- og
leilighetskompleks i området hvor det å få stengt adgangen til- og bruken av området kan
være en fordel for de som skal bo i området. På den annen side vil en slik stenging være i
strid med vedtatt plan og representere en ulempe for de som driver næring i området inkl
Bønå Eiendom AS. Rådmannen kommer derfor til at det heller ikke foreligger inhabilitet
etter forvaltningsloven §6, 2. ledd.
Selv om det ikke foreligger noen inhabilitetsgrunn, kan det undertiden oppstå situasjoner
hvor det vil være av stor personlig belastning for folkevalgte å delta ved behandlingen av
en sak. For å fange opp slike situasjoner er det i kommuneloven §40 nr 4 inntatt en
bestemmelse som gir forsamlingen anledning til å frita et medlem fra å være med på
behandlingen av en sak når vedkommende ber om det på forhånd. Rådmannen har grunn
til å tru at kommunestyrets flertall, gjennom diskusjon og stemmegiving, kanskje var
opptatt av denne dimensjonen i sine vurderinger? Premisset for å konkludere med
inhabilitet etter denne bestemmelsen er at den aktuelle folkevalgte ber om slikt fritak.
Dette premisset var ikke tilstedet i den aktuelle saken i det representantene Bøna og Aikio
ikke ba om å bli fritatt men ba om å få deres habilitet vurdert.
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Sak 66/16
En av de mest grunnleggende rettigheter og plikter folkevalgte har er å møte og delta i
behandlingen og avgjørelsen av en sak. Når man fratar en folkevalgt en slik rettighet, uten
at det har grunnlag i lov, er det etter rådmannens syn viktig at dette korrigeres.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FELLESPARKEN I VADSØ

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1583
Saksnr.: Utvalg:
67/16
Kommunestyret

Arkivkode: D34
Møtedato:
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret i Vadsø tar skisseprosjekt for Fellesparken i Vadsø til orientering.

Vedlegg:
-Skisseprosjekt Fellesparken i Vadsø
-Beskrivelse Fellesparken i Vadsø
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 09.06 2016 (sak 72/16) følgende;

Vurdering:
Asplan Viak ble engasjert til å utarbeide et skisseprosjekt for det aktuelle området.
Området består i dag av både åpne flater (jordstykker, slåttemark) og tettvokste kratt på
svært våt grunn. Videre er området bekranset og brukt av grupper i svært ulike livsfaser.
Skisseprosjektet er som sådan innrettet for å søke inkludering av aktuelle grupper samt at
det bør representere en rasjonell opparbeiding. Skisseprosjektet inneholder ingen
kostnadsmessig anslag. Et slik anslag må arbeides frem gjennom et mer dyptgående
forprosjekt.
Asplan Viak har i prosessen mottatt innspill fra Vadsø barneskole, Vadsø ungdomsskole
samt fra nedsatt arbeidsgruppe for rullering av handlingsplan HRO. Det oppfattes at
innkomne innspill i stor grad er hensyntatt.
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Sak 67/16
Området inneholder angivelig vesentlige deler av den rødlistede Finnstjerneblommen som
så langt kun er funnet i Øst-Finnmark. I det aktuelle området antas det at mesteparten av
nasjonal forekomst er lokalisert. Detter store begrensninger på hva man kan se for seg
tillates av inngrep spesielt hva gjelder inngrep i nærheten av vannveier hvor forekomsten
gjerne trives best. Rådmannen er derfor tvilende til at inngrepsmulighetene rundt
vannveiene er spesielt store.
Et annet sentralt element i en slik Fellespark er forutsetningen om løpende vedlikehold.
Skisseprosjektet foreslår opprettelse av tuftepark, boardwalk, Tarzanløype,
aktivitetssletter, treningspark for eldre, grillplasser, vannspeil som utvides slik at det kan
være skøyteis om vinteren, sykkelløyper, gangveier med mer. Det må understrekes at selv
om man skulle oppnå en svært rasjonell opparbeidelse av disse elementene vil dette kreve
et betydelig vedlikehold. Vadsø kommune utøver med svært begrensede ressurser løpende
vedlikehold for en rekke plasser, områder og anlegg i eget eie i tillegg til andres områder.
Vadsø kommune har ingen kapasitet i fht ytterligere oppgaver som dette kan representere.
Om kommunestyret likevel skulle ønske å gå videre med prosjektet er det naturlig at man
ingangsetter en forprosjektering for å få avklart både oppbygninger, spesifikasjoner og
kostnadsmessige anslag og ikke minst utarbeidet grunnlag for anbudskonkurranse for
opparbeiding.

Jens R. Betsi
Rådmann
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