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FINNMARK FRILUFTSRÅD
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Arkivsaksnr.:
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Saksnr.: Utvalg:
111/16
Formannskapet

Arkivkode: 026 C20
Møtedato:
03.11.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Under forutsetning av endrede vedtekter (se pkt 2 nedenfor) vil Vadsø kommune tiltre
medlemskap i Finnmark Friluftsråd. Medlemskapet gjøres gjeldende fra 01.01.2017.
2. Vadsø kommune viser til de foreslåtte vedtekter for Finnmark friluftsråd og ber om at
§7 endres hva gjelder krav til representasjon i samarbeidsgruppen. Vadsø kommune
forutsetter at der åpnes for representasjon utenfor kommuneadministrasjonen.
3. Den årlige medlemskontingenten, samt andre kostnader knyttet til medlemskapet,
reguleres inn i Vadsø kommunes årsbudsjett.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Formannskapet behandlet i møte 03.12.15, sak 106/15, etablering og medlemskap i
Finnmark friluftsråd. Bakgrunn for etableringen og ressursbehov er redegjort for i nevnte
sak. Vedtaket ble i desember 2015 som følger:
1. Vadsø kommune finner forslaget om et fylkesdekkende råd som mest
hensiktsmessig.
2. På grunn av manglende administrativ kapasitet til å følge opp prosjektet tiltrer
ikke Vadsø kommune i Finnmark friluftsråd i 2016. Kommunen vil kunne
revurdere et eventuelt medlemskap når rådet er etablert og det foreligger en
tydeligere oversikt aktuelle arbeidsoppgaver og kommunens kapasitet til å kunne
følge disse opp.
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I løpet av 2016 er Finnmark friluftsråd etablert, ifølge prosjektleder med 15
medlemskommuner. I påvente av medlemskommunenes valg av et permanent styre har
rådet vært styrt av et administrativt interimstyre. Interimstyret har utarbeidet vedtekter for
Finnmark friluftsråd.
Vadsø kommune er oppfordret til å gjøre en ny vurdering mht spørsmål om medlemskap,
samt ta stilling til de foreslåtte vedtekter.

VEDTEKTER FINNMARK FRILUFTSRÅD
(ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27)
§ 1 FORMÅL
Finnmark Friluftsråd skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige
myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv
til beste for befolkningens trivsel og helse.
§ 2 DELTAKERKOMMUNER
Friluftsrådet er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven
mellom Alta kommune, Berlevåg kommune, Båtsfjord kommune, Gamvik
kommune, Hammerfest kommune, Hasvik kommune, Karasjok kommune,
Kautokeino kommune, Kvalsund kommune, Lebesby kommune, Loppa
kommune, Måsøy kommune, Nesseby kommune, Nordkapp kommune,
Porsanger kommune, Sør-Varanger kommune, Tana kommune, Vadsø kommune
og Vardø kommune. Tilslutning fra nye deltakerkommuner må godkjennes av
friluftsrådets årsmøte og kommunestyret i hver av deltakerkommunene.
Opplistingen av medlemskommuner justeres/endres i samsvar med behandlingen i de nevnte
kommuner.

§ 3 ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret, samarbeidsgruppa og en
administrasjon som står for den daglige driften.
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.
§ 4 ÅRSMØTE
Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år
innen utgangen av mai måned. Årsmøtet består av 1 representant med personlig
varamedlem fra hver medlemskommune valgt for kommunestyreperioden av
kommunen. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av
representantene er tilstede. Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig
varsel. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen. Med unntak av
vedtektsendringer, jf § 9, treffes beslutninger med simpelt flertall.
Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter.
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding.
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4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan.
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene.
7. Behandle innkomne saker.
8. Valg
a) Styre inkludert varamedlemmer. I styret skal begge kjønn være representert i
samsvar med Kommunelovens bestemmelser. Styremedlemmene, leder og
nestleder er på valg annet hvert år.
b) Styrets leder og nestleder.
c) Valgkomite (velges blant de oppnevnte representantene fra
deltakerkommunene).
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg
ved
loddtrekning.
§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når
årsmøterepresentanter fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 2 ukers varsel, og det skal
framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter.
For vedtak gjelder de samme regler som for årsmøte.
§ 6 STYRE
Styret består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer fra
medlemskommunenes formannskap.
Styret skal behandle følgende:
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende.
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak.
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og
arbeidsplan og stå for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett.
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak
etter nærmere delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere
avgrensede oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene.
Styrehonorar, møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen.
§ 7 SAMARBEIDSGRUPPE
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt
av den enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de
etater/enheter som arbeider med friluftsliv i den enkelte kommune.
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Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er
et forum for samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede
saker for styret.
§ 8 ØKONOMI
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt som fører eget regnskap. Deltakerkommunene
skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne fastsettes av
årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Økningen av
kontingenten ut over konsumprisindeksen må godkjennes av
medlemskommunene.
§ 9 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Opptak av nye medlemskommuner etter
§ 1 skal også godkjennes av deltakerkommunene.
§ 10 UTTREDEN OG OPPLØSNING
Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel tre ut av Friluftsrådet fra 1.
januar året etter at slikt varsel er sendt. Deltakerkommunen som har trådt ut av
Friluftsrådet overtar da de oppgaver som Friluftsrådet har utført for kommunen. Ut
over dette har ikke kommuner som trer ut av Friluftsrådet krav på verdier.
Vedtak om oppløsning av Friluftsrådet kan kun gjøres på ordinært årsmøte, og
krever 2/3 flertall blant frammøtte stemmeberettiga. Ved oppløsning av
Friluftsrådet overføres verdier som Friluftsrådet eier til vedkommende kommune,
og alle oppgaver overtas av kommunene hver for seg. Friluftsrådets netto likvide
midler fordeles mellom medlemskommunene etter befolkningstall ved sist
årsskifte.
§ 11 VOLDGIFT
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse
vedtektene, skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven.

Vurdering:
Ved forrige behandling av saken vurderte rådmannen konseptet som en god ide, men som
ganske ressurskrevende for Vadsø kommune. Rådmannens vurdering har ikke endret seg i
løpet av året som har gått. Deltakelse i Finnmark friluftsråd vil kreve at Vadsø kommune
stiller ressurser til disposisjon, både hva gjelder personell til samarbeidsgruppa (se §7) og
økonomi (se §8).
Ut fra kommunens nåværende administrative kapasitet ansees deltakelse i en
samarbeidsgruppe som svært utfordrende. Kommunen har pr i dag ikke tilgjengelig
ressurser i kommuneadministrasjonen til å følge opp dette arbeidet. Vadsø kommune har
heller ingen administrative enheter som spesifikt arbeider med friluftsliv. I så måte er det
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rådmannens vurdering at dersom Vadsø kommune skal være representert i en
samarbeidsgruppe så må det være representasjon gjennom frivillig sektor.
Hva gjelder økonomiske ressurser så sier vedtektene at deltakerkommunen må bidra med
en medlemskontingent på kr 6,- per innbygger, maksimalt 50.000. For Vadsø kommune
vil dette utgjøre en årlig kontingent på i overkant av kr 37.000. I tillegg vil det komme
reisekostnader i forbindelse med møter i samarbeidsgruppa, medlemsmøter, årsmøter og
lignende. Det vil anslagsvis måtte budsjetteres ca kr 50.000 til dette formålet.
Med bakgrunn i dette, samt rådmannens tidligere vurdering i sak 106/15, er rådmannens
anbefaling at Vadsø kommune tiltrer medlemskap i Finnmark friluftsråd. Det forutsettes
imidlertid at vedtektenes §7 åpner for en annen representasjon til samarbeidsgruppen.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ LIONS CLUB - ØKONOMISK STØTTE TIL KURSET
MITT VALG

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1616
Saksnr.: Utvalg:
112/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
03.11.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Vadsø Lions og innvilger kr 20.000 til gjennomføring
av kurset Mitt Valg.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Vadsø Lions Club søker økonomisk støtte til gjennomført kurs for barnehageansatte
3.10.16. Av søknaden fremgår følgende:
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Vurdering:
I Vadsø kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan er der definert tiltak som retter seg
mot målgruppen barn og ungdom, herunder bla tiltaket ”Unge & Rus”. Dette ble
gjennomført i ungdomsskolen skoleåret 2014-2015. Fom 1.7.15 ble tiltaket lagt ned, og
erstattet av programmet ”Mitt Valg”. I 2016 skal ”Mitt Valg” også iverksettes i
barnehagene, derav kursing av barnehageansatte på planleggingsdagen 3.10.16.
”Mitt Valg” er et såkalt Lions-program. Av websiden fremgår følgende:
Hva vi er
MITT VALG er et program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og
emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående
skoler.
MITT VALG skal gi barn og unge et grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å
forebygge risikoatferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. Dette er med på å skape
et godt og trygt klassemiljø, som også er forutsetningen for god faglig læring.
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Det er viktig å satse så tidlig som mulig på forebyggende arbeid. Hvis vi tidsnok kan
bygge gode holdninger hos barn og unge, kan mange store problemer unngås, både for de
unge selv og for alle som står rundt. Identitetsutvikling, sosial tilhørighet og
mestringsevne er viktige elementer i dette arbeidet.
Programmet eies av stiftelsen ”Det er mitt valg”, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen
er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Selve programmet er
basert på Lions Quest, opprinnelig utviklet av det pedagogiske instituttet Quest
International i USA. I dag er dette opplegget i bruk over store deler av verden.
Målene for MITT VALG
Mål barn og unge:




Opparbeider seg god sosial kompetanse
Trivsel
Har venner i skolen og på fritiden
o Øker læringsutbyttet

Mål for samfunn:



Et godt, trygt og sosialt miljø
Å bygge sterkere og tryggere barn og unge med en sunn psykisk helse
o Å avdekke vanskelige forhold i barn og unges liv på et tidlig tidspunktslik
at nødvendige hjelpetilbud kan kobles på der det er behov

Mål for stiftelsen det er mitt valg:
– Bli det ledende undervisningsopplegget i Norge


Være den foretrukne partner
o Bli det foretrukne programmet på sosial og emosjonell kompetanse

”Mitt Valg” er med andre ord et program som i tillegg til rus også omhandler tema som
mobbing, vold og seksuelle overgrep, helse, sosiale ferdigheter, og psykososialt miljø. I
Vadsø er det Vadsø Lions som har stått ansvarlig for kursing. Utgangspunktet har vært at
Lions skulle stå for alle kostnader knyttet til kursene. Som det fremgår av søknaden er
utgiftene etter deres vurdering blitt uforholdsmessig høye.
Da Vadsø kommunestyre vedtok rusmiddelpolitisk handlingsplan ble der ikke satt av
penger til oppfølging av de foreslåtte tiltak. Rådmannen vurderer dette som uheldig da det
helt klart vanskeliggjør gjennomføring av den vedtatte planen. Vadsø kommune kan ikke
forvente at tiltak utelukkende skal være basert på ekstern finansiering. Med bakgrunn i
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dette er det rådmannens anbefaling at Vadsø formannskap støtter søknaden fra Vadsø
Lions.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KUNSTFORENING - ØKONOMISK STØTTE TIL
JUBILEUMSUTSTILLING

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1667
Saksnr.: Utvalg:
113/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
03.11.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap bevilger kr 10.000 til Vadsø kunstforening i anledning deres 50 års
jubileumsutstilling.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse med budsjett
Bakgrunn:
Vadsø kunstforening søker økonomisk støtte kr 10.000 til gjennomføring av utstilling i
forbindelse med 50 års jubileum. Av søknaden fremgår følgende:
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Vurdering:
Rådmannen vurderer Vadsø kunstforening som en viktig aktør i formidling av kunst til
publikum. Dette er en oppgave de har tatt seriøst gjennom flere år, bla gjennom flerårige
partnerskapsavtaler med Vadsø kommune. Rådmannen anbefaler at formannskapet
innvilger søknaden.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 12 av 13

ORIENTERINGER FSK 03.11.16

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1684
Saksnr.: Utvalg:
114/16
Formannskapet

Arkivkode:
Møtedato:
03.11.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til oreintering.

Vedlegg:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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