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VALG AV MEDDOMMERE TIL ØST-FIMMARK TINGRETT FOR
VALGPERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/967
Saksnr.: Utvalg:
3/16
Valgnemnda
24/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
25.05.2016
09.06.2016

Valgnemndas innstilling:
Følgende velges til meddommere for Øst-Finnmark tingrett for perioden 1. januar 2017 til 31.
desember 2020:

Etternavn:
1. Ananiassen
2. Andberg
3. Arnesen
4. Aronsen
5. Bakken
6. Bendiksen
7. Berg
8. Berg
9. Bernhardsen
10. Bønå
11. Christensen
12. Dahl
13. Didriksen
14. Eines
15. Eliseussen
16. Erikstad
17. Esbensen
18. Finseth
19. Gjerde
20. Grov
21. Hagen
22. Hansen
23. Hanssen

Fornavn:
Jan Atle
Kjetil
Tomas
Gunnar
Ole Benny
Ernst
Asbjørn
Rolf
Jan Ove
Hans-Jacob
Per Yngve
Kjell Arne
Stian
Ferdinand
Arnold
Tom Erik Olsen
Andreas
Ola
Bjørn Arvid
Gunnar
Per Kristian
Tor Sverre
Rolf Arne
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24. Harila
25. Harila
26. Harila
27. Haukland
28. Hellesø
29. Holien
30. Holko
31. Jensen
32. Johansen
33. Johnsen
34. Johnsen
35. Johnsen
36. Jørgensen
37. Karikoski
38. Karlsen
39. Kilvær
40. Kirkevåg
41. Kjæreng
42. Knudsen
43. Korbi
44. Kristiansen
45. Kristoffersen
46. Kvernhaug
47. Larsen
48. Martinsen
49. Mietinen
50. Mikkelsen
51. Mikkonen
52. Monsen
53. Nystrøm
54. Næss
55. Pedersen
56. Pedersen
57. Pedersen
58. Pedersen
59. Pedersen
60. Persen
61. Reiersen
62. Rudi
63. Rushfeldt
64. Rushfeldt
65. Rushfeldt
66. Rønning
67. Seim

Bjørn Kåre
Knut Roar
Per Ivar
Tom Ivar
Andreas
Jon
Torgeir
Stig Morten
Tom Ragnar
Harald Inge
Pål Torsten
Sven Rune
Morten
Magnar
Stian Harila
Kai
Roy
Kjell
Øystein W.W.
John B.
Hans Andreas
Arthur
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
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68. Sivertsen
69. Skorstad
70. Solbjørg
71. Solsvik
72. Stapnes
73. Stavseth
74. Stock
75. Storaunet
76. Strand
77. Svenning
78. Sønvisen
79. Thomassen
80. Tolk
81. Tollefsen
82. Ukvitne
83. Varsi
84. Vaskinn
85. Vollan
86. Vorren
87. Wengen
88. Westlie
89. Wikstrøm

Åge Tom
Trond
Sverre
Ove
Hans
Tom Olav
Rune
Johan
Otto
Paul
Kjetil
Halvar
Trond Vidar
Jon Børre
Jostein
Jan Arne
Peder
Kenneth Webb
Eirik
Jan Erik
Hermann
Henry

Følgende kandidater foreslått og enstemmig vedtatt:
- Jonas Ali Ghanizadeh
- Zhong Wang
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Etternavn:
1. Abrahamsen
2. Amble
3. Ananiassen
4. Andreassen
5. Andreassen
6. Andreassen
7. Angell
8. Aronsen
9. Aronsen
10. Aslaksen
11. Ballo
12. Baso
13. Bedi
14. Berg
15. Breidalen
16. Bønå
17. Dahl
18. Dikkanen
19. Dørmænen
20. Eliseussen
21. Erikstad
22. Erikstad
23. Esbensen
24. Evjen
25. Finnestrand
26. Gjølme
27. Greni
28. Halvorsen
29. Hammer
30. Hammer
31. Hansen
32. Hanssen
33. Harila
34. Harila
35. Harila
36. Hauge
37. Hegna
38. Hellesø
39. Hellesø
40. Henriksen
41. Hoel

Fornavn:
Ruth Solveig
Janet
Charina Stock
Karoline
Eirin
Line
Ragnhild
Beate
Carina
Ragnhild
Irene
Eli Margrethe
Jasmin
Martine
Hege
Hanne-Lene
Holm
Toril
Kristina Raastad
Ann Karin
Lill Johanne
Line
Rachel
Torill
Aud Marit
Line Hoftaniska
Torhild
Tori
Wenche
Ann Rita
Lena Renee
Monica
Gøril Rushfeldt
Bente
Gro Irene
Åse Torild
Nina
Bente
Anette
Anita I.
Sandra
Hanna Udnæs
Ny
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42. Ittelin
43. Jankila
44. Jankila
45. Johansen
46. Johnsen
47. Johnsen
48. Jomisko
49. Klausen
50. Langvatn
51. Lauritsen
52. Mannsverk
53. Midthaug
54. Mietinen
55. Mietinen
56. Monsen
57. Myhre
58. Nordbye
59. Paulsen
60. Pedersen
61. Pedersen
62. Pedersen
63. Pedersen
64. Persen
65. Pettersson
66. Raastad
67. Rasmussen
68. Richardsen
69. Rushfeldt
70. Rushfeldt
71. Rushfeldt
72. Sjølie
73. Slungård
74. Solsvik
75. Stock
76. Strand
77. Strand
78. Sundelin
79. Svenning
80. Svenning
81. Tapio
82. Thuv
83. Utsi
84. Vorren

Gunnbjørg
Ruth Åse
Siren-Merete
Hege
Gunn
Rachel
Elisabeth H
Wera
Inger Anna
Torild
Tyra
Marion
Hilde
Ragnhild
Lin-I Holmgren
Sissel Anette
Gretha
Gunn Åse
Lisbeth
Marit Enochsen
Wenche
Beate
Tone
Ann Patricia
Linda
Kate S.
Elin Roll
Freidis
Reidun
Mette
Randi Berit
Marit
Rønnaug
Magnhild
Solveig
Austrheim
Turid
Kristin
Grethe
Lise
Sissel
Irene K.
Anne M.
Randi
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85. Vucenovic
86. Wassvik
87. Wickstrøm
88. Wulff
89. Øen

Mirela
Nina
Monica
Maria
Britt Louise

Vedlegg:
Oversikt over meddommere i Øst-Finnmark tingrett i perioden 01.01.2013 – 31.12.2016
Notat fra Domstol administrasjonen om vilkår for å være lagrettemedlemmer og
meddommere
Bakgrunn:
Antallet meddommere for domssognet (kommunene Lebesby, Gamvik, Berlevåg,
Båtsfjord, Vardø, Vadsø og Sør-Varanger) er satt til:
Utvalg kvinner 175
Utvalg menn 175
Av disse skal Vadsø kommune velge 89 meddommere til hvert utvalg.
Utvalgene av meddommere skal ha en allsidig sammensetning, slik at de best mulig
representerer alle deler av befolkningen. Dette innebærer at foruten å ta hensyn til alder
bl.a. også må ta hensyn til etnisk bakgrunn og kultur.
Øst-Finnmark tingrett presiserer følgende i brev av 21.03.2016:
”Det kan spesielt være grunn til å peke på at alderssammensetningen i utvalgene ofte er
skjev, i det utvalgene ofte har en underrepresentasjon av yngre meddommere.”
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.
Dette er gjort på kommunens hjemmeside. Frist 05.04.2016.
Følgende forslag til kandidater er innkommet:
- Jonas Ali Ghanizadeh
- Zhong Wang
Kravene til meddommere fremgår av domstolloven § 70:
§ 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,
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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,
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.

Side 9 av 60

Sak 24/16

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 skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016.
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.
Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før
kommunestyrets valg.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om
de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis
behov for en viss forhåndskontakt.
Selve valget, som skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens
regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE TIL
HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR VALGPERIODEN
01.01.2017 - 31.12.2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/2036
Saksnr.: Utvalg:
4/16
Valgnemnda
25/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
25.05.2016
09.06.2016

Valgnemndas innstilling:
Som meddommere/lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2017
til 31.12.2020 velges:

Trond Sjøtun
Tom Rosanoff
Hauk Johnsen
Ingjerd Tjelle
Grete Sofie Vara
Inger Karin Stock

Vedlegg:
Notat fra Domstol administrasjonen om vilkår for å være lagrettemedlemmer og
meddommere
Bakgrunn:
Tjenestetiden for de lagrettemedlemmer/meddommere m.v. som ble valgt ved
kommunestyrets vedtak 2012, utløper 31. desember 2016. Kommunene skal innen 1. juli
2016 ha gjennomført valg av medlemmer til de nye utvalgene.

Lagrettemedlemmer og meddommere ved lagmannsretten utgjør et og samme utvalg
(“lagrette-/meddommerutvalget”), dog slik at det skal velges to like store utvalg — ett for
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kvinner og ett for menn, jfr. domstollovens § 64. En som velges som
lagrettemedlem/meddommer i lagmannsretten, er utelukket fra valg som meddommer i
tingretten. Det forventes at hvert medlem skal gjøre tjeneste i to saker pr. år.
Fra Vadsø kommune skal det velges 6 lagrettemedlemmer/meddommere til
Hålogaland lagmannsrett. Hvorav 3 kvinner og 3 menn. Det skal ikke velges
varamedlemmer.
For valg som vedrører lagmannsretten vises det til domstollovens §§ 70, 71 og 72
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med bestemmelsene i §§ 71 og 72, og
opplyse om vandelskontroll er foretatt.
Lagmannsretten understreker nødvendigheten av at det bare blir valgt folk til
lagrettemedlemmer/meddommere som ”har tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig
personlig egnet til oppgaven”, samt viktigheten av en balansert aldersfordeling, og at alle
samfunnslag blir representert i utvalgene. Det er også viktig at det velges inn personer
med ulik etnisk bakgrunn.
Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget.
Dette er gjort på kommunens hjemmeside. Frist 05.04.2016.
Følgende forslag på kandidater er innkommet:
- Jonas Ali Ghanizadeh
- Zhong Wang

Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før
kommunestyrets valg.
Kommunen skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016.
Etter at valgene er foretatt, skal kommunen sende en lister over
lagrettemedlemmer/meddommere som skal inneholde følgende elementer:
Navn,
adresse,
fødsels- og personnummer,
telefon på bopel og arbeidssted samt
yrke/stilling,
evt. også E-post adresse.
Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om
de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, er det i praksis
behov for en viss forhåndskontakt.
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Selve valget, som skal foretas av kommunestyret selv, reguleres av kommunelovens
regler om valg, som gir anledning til forholdstallsvalg.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTEMEDDOMMERE FOR
VALGPERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/318
Saksnr.: Utvalg:
5/16
Valgnemnda
26/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
25.05.2016
09.06.2016

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

Vidar Aastrøm, Ekkerøy, 9800 Vadsø
Gretha Nordbye, Sandalen, 9800 Vadsø

Vedlegg:
Oversikt over valgte jordskiftemeddommere for perioden 01.01.13-31.12.16
Notat – Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere
Bakgrunn:
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.
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.”
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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.
Valgnemndas forslag til valg skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker før
kommunestyrets valg.
Valget av jordskiftedommere skal være gjennomført innen 01.07.2012.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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FORSLAG TIL SKJØNNSMEDLEMMER FOR ØST-FINNMARK DOMSSOGN
FOR VALGPERIODEN 01.01.2017 - 31.12.2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/428
Saksnr.: Utvalg:
6/16
Valgnemnda
27/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
25.05.2016
09.06.2016

Valgnemndas innstilling:
Vadsø kommune foreslår følgende skjønnsmedlemmer for Øst-Finnmark domssogn for
valgperioden 01.01.2017 – 31.12.2020:
1. Jørn Bakk, kyndighet i bygningsvesen
2. Per Varsi, kyndighet i bygningsvesen
3. Yngve Ballo, kyndighet i bygningsvesen
4. Aud Mietinen, kyndighet i jordbruk
5. Irene Gallavara, kyndighet i jordbruk
6. Hanne Jonassen Harila, kyndighet i jordbruk
7. Øystein Rushfeldt, kyndig i bygningsvesen
8. Kristian Sirkka, kyndig i jordbruk
9. John Petter Harila, kyndig i jordbruk
10. Randi Sjølie, kyndig i bygningsvesen
11. Hans Henrik Kristiansen, kyndig i jordbruk
12. Ingeborg Sirkka, kyndig i jordbruk

Vedlegg:
Domstolloven § 70, § 71, § 72, § 73 og § 74
Bakgrunn:
Fylkestinget er ansvarlig for oppnevning av skjønnsmedlemmer iht. lov 1. juni 1917 nr. 1
om skjønn og ekspropriasjonssaker. De nærmere reglene for oppnevningen fremgår av
skjønnsprosessloven § 14:
”I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av
fylkestinget etter forslag fra tingrettene og fra kommunestyrene. Oppnevningen
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foretas innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år
fra 1. januar det påfølgende år. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert
domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til
hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.
Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning,
og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis
berøres ved skjønn. Reglene i domstolloven § 70, unntatt annet ledd nr. 1 om en
øvre aldersgrense, og §§ 71-74 gjelder tilsvarende. Det samme gjelder retten til
fritak på grunn av utført tjeneste etter domstolloven § 90 første ledd annet
punktum.
Fylkesrådmannen skal innen 1. november året etter hvert kommunestyrevalg sende
oppgave over alle skjønnsmedlemmer i det fylkesvise utvalg til tingrettene og
jordskifterettene i fylket og til vedkommende lagmannsrett. Oppgaven skal
inneholde fullt navn, adresse, fødselsnummer, eventuell telefon til arbeidsted og
privat, stilling og yrke, samt angivelse av hva vedkommende er særlig kyndig i. ”

For Øst-Finnmark domssogn skal det oppnevnes 38 skjønnsmenn fordelt slik på
kommunene:
Vadsø
10
Sør Varanger
17
Vardø
4
Båtsfjord
3
Berlevåg
1
Gamvik
1
Lebesby
2
I brev av 21.03.2016 ber Finnmark fylkeskommune kommunene om å inngi forslag på
skjønnsmenn for sitt domssogn. Frist for innsending av forslag er satt til 1. juni 2016.
Det samlede forslag fra kommunene bør inneholde 20% flere navn enn det som skal
velges.
Kravene til skjønnsmenn fremgår av domstolloven § 70 (unntatt annet ledd nr. 1 om øvre
aldersgrense). De som er utelukket fremgår av §§ 71 og 72. Domstolloven §§ 73 og 74
gjelder tilsvarende.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - FASTSETTING AV
VALGDAG

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/892
Saksnr.: Utvalg:
55/16
Formannskapet
28/16
Kommunestyret

Arkivkode: 010
Møtedato:
26.05.2016
09.06.2016

Formannskapets innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar at det skal avholdes stortingsvalg og sametingsvalg i Vadsø
kommune søndag 10. september og mandag 11. september 2017.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11.
september 2017.
Dersom kommunen ønsker å avholde to dagers valg, må vedtak om dette gjøres senest
samtidig med at kommunestyret vedtar budsjettet for 2017.

Vurdering:
Det har vært praksis i Vadsø kommune å avholde valg også på søndag.
Rådmannen vil tilrå at det i Vadsø kommune avholdes valg også på søndag.

Jens R. Betsi
Rådmann
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EIERSTRATEGI 2015

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
11/146
Saksnr.: Utvalg:
83/15
Formannskapet
42/15
Kommunestyret
96/15
Formannskapet
86/15
Kommunestyret

Arkivkode: 037
Møtedato:
20.08.2015
03.09.2015
22.10.2015
09.06.2016

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 20.08.2015 sak 83/15:
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
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Kommunestyrets vedtak den 03.09.2015 sak 42/15:
Eierstrategier utsettes.

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 eier-rolle
før saken om «Eierstrategier» skal realitetsbehandles.

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.
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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;
 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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KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/157
Saksnr.: Utvalg:
29/16
Kommunestyret

Arkivkode: 140
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §10-1 vedtar kommunestyret i Vadsø
Kommunal planstrategi 2016-2019
2. Administrasjon bes fremme forslag til nødvendige tiltak for effektiv oppfølging av
planen i fbm behandling av årsbudsjett 2017, økonomiplan 2017-2020.

Vedlegg:
-Kommunal planstrategi 2016-2019
Bakgrunn:
Formannskapet i Vadsø vedtok i møte 14.04 2016 (sak 38/16) følgende:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 tas til orientering
2. I medhold av plan- og bygningsloven §10-1 legges utkastet ut til offentlig gjennomsyn i min 30 dager
3. Utkastet forelegges også aktuelle sektormyndigheter og nabokommuner særskilt
4. Hvis mulig søkes utkast til Kommunal planstrategi 2016-2019 etter offentlig gjennomsyn lagt frem for
endelig behandling i kommunestyrets møte 09.06 2016

Planstrategi 4.6 tillegg
-Folkehelseplan (4kv 2017)
Sykkelbyen Vadsø fremskyndes til 2016
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Sak 29/16
Vurdering:
Kommunestyret vedtok i møte 18.02 2016 (sak 8/16) oppstart av arbeid med kommunal
planstrategi. I samme sak (punkt 3) ble formannskapet oppnevnt som styringsgruppe for
det videre arbeidet.
Prosessen
Arbeidet med ny kommunal planstrategi er underlagt følgende aktivitets- og
fremdriftsplan:

Aktivitet/Oppgave

Ansvar

Tidsfrist

Merknad

Vedtak oppstart av
kommunal planstrategi

Kommunestyret

18.02 2016

Vedtak om organisering
og fremdrift

Varsle, kunngjøre
oppstart av
planstrategisk arbeid

Rådmann

23.02 2016

Annonsering, tilskriving

Utarbeidelse av
plannotat med
identifikasjon av planer,
utkast planbehov mm

Rådmann

01.03 2016

Legges frem for
Hovedutvalg PMK 04.03
2016 til orientering og
formannskapet 10.03
2016 for tilslutning

Søke veiledning, innspill
fra nabokommuner,
regional planmyndighet
og regional stat

Rådmann

15.03 2016

Spesielt i forhold til
kommunereform og
nasjonale forventninger

01.04 2016

Legges fram for
formannskapet 14.04
2016

Utarbeidelse av utkast
til Kommunal
planstrategi 2016-2019
Fastsetting av utkast til
kommunal planstrategi
og utsendelse til høring

Formannskap

26.05 2016

Kommuneproposisjon
2017 forventes å
foreligge 11.05 2016

Høring

Rådmann

01.07 2016

Høringsfrist 30 dager

Saksfremstilling

Rådmann

01.08 2016

Gjennomgang og
innarbeiding av
innkomne merknader

Innstilling i
formannskap

Formannskap

Medio august 2016

Bør også forelegges
Hovedutvalg PMK
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Vedtak i
kommunestyret

Kommunestyret

Medio september

Varsling, kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble foretatt gjennom annonsering 27.02
2016 samt tilskriving i brev av 22.02 2016. Aktører, organisasjoner, nabokommuner og
personer ble meddelt en frist til 15.03 2016 for innspill. Ved fristens utløp var det
registrert innspill fra Kystverket, Statens vegvesen, Avinor, Fylkesmannen i Finnmark,
Varanger næringssenter AS samt Mattilsynet.
Etter fristens utløp ble det i tillegg registrert innspill fra Sametinget og Forsvarsbygg.
Disse ble som følge av sen innregistrering ikke omtalt i utkast til kommunal planstrategi.
Sametinget gir innspill på at Vadsø kommune bør inkludere tema særskilt knyttet til den
samiske befolkningen i kommunen. Dette var tema som utviklingstrekk og utfordringer
for så vel befolkning som næringsdrivende, status og muligheter i forhold til samisk språk
og kultur i barnehage og skole, undersøke om det finnes forhold som kan bidra til å
ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn og voksne samt hvordan man kan ta i
bruk den samiske tradisjonelle kunnskapen på lik linje med forskningsbasert kunnskap.
Utover dette gir de innspill på at samiske kulturminner og medvirkning fra samiske
aktører for øvrig må sikres. Forsvarsbygg hadde ingen konkrete innspill utover det at de
ønsker at Forsvarsbyggs arealinteresser videreføres.
Basert på utarbeidet plannotat, innspill til plannotat fra hhv hovedutvalg PMK og
formannskapet samt innspill fra eksterne aktører i hhv ovenstående ble det utarbeidet et
utkast til kommunal planstrategi 2016-2019. Formannskapet som styringsgruppe vedtok i
møte 14.04 2016 noen tilførsler (prioritet av sykkelbyutredning og folkehelseplan) samt at
korrigert utkast skulle legges ut til off gjennomsyn og hvis mulig legge opp til endelig
sluttbehandling i kommunestyrets møte 09.06 2016.
Innspill til planutkast
Utkast til kommunal planstrategi ble lagt ut til off gjennomsyn 18.04 2016.
Sektormyndigheter, nabokommuner og andre ble særskilt tilskrevet. Ved utløpet av fristen
for off gjennomsyn (20.05 2016) var det innkommet 5 innspill; Fiskeridirektoratet region
nord, Fylkesmannen i Finnmark, Statens vegvesen, Kystverket og Varjjat siida.

Side 24 av 60

Sak 29/16
Fiskeridirektoratet region nord:

Administrasjonen finner ikke at innspillet har noen momenter som krever nærmere omtale
eller avklaring.
Fylkesmannen i Finnmark, 11.05 2016

Administrasjonen oppfatter at Fylkesmannen i Finnmark her foreslår det samme som
fremgår av planforslaget. Vadsø kommune skal vurdere hvorvidt man gjennom
kommunedelplaner bedre kan sikre f eks friluftsområder og barmarksløyper for fremtidig
bruk hvor Fylkesmannen bemerker at man bør vurdere hvorvidt en kommunedelplan for
barmarksløyper i det hele tatt er formålstjenlig. Vurderingen av formålstjenlighet bør
gjøres i forkant av enhver planprosess også denne. Administrasjonen finner ikke grunnlag
for å gjøre endringer i planutkastet basert på dette.
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Statens vegvesen, 11.05 2016

Administrasjonen finner ikke at innspillet har noen momenter som krever nærmere omtale
eller avklaring.
Kystverket, 19.05 2016

Administrasjonen finner ikke at innspillet har noen momenter som krever nærmere omtale
eller avklaring.
Varjjat siida, 20.05 2016
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De aktuelle formuleringene finnes ikke i utkast til kommunal planstrategi.
Administrasjonen oppfatter derfor at dette er formuleringer som Varjjat siida foreslår
inntatt i kommunal planstrategi under de respektive kapitler. Kpt 4.2 omhandler
kommunedelplaner hvor Vadsø kommune på generell basis vil vurdere å utarbeide
kommunedelplaner for å sikre områder for fremtidig bruk (jfr også merknad fra
Fylkesmannen i Finnmark). Kpt 4.3 omhandler reguleringsplaner generelt og
innledningsvis bruk av reguleringsplaner for å håndtere beitekonflikter spesielt.
Både kommunedelplaner og reguleringsplaner er underlagt bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. I
aktuelle tilfeller som nevnt av Varjjat siida vil planaktør ha en plikt til å legge til rette for
en aktiv medvirkning for å sikre en holdbar utvikling. Ytterligere har Fylkesmannen en
rett til å fremme innsigelser til planforslag på vegne av reindrifta samt at Sametinget har
innsigelsesrett i saker som gjelder samisk kultur og næringsutøvelse. Administrasjonen er
derfor av den oppfatning at reindriftas interesser og rettigheter nettopp best ivaretas ved at
håndteringen av f eks barmarksløyper og beitekonflikter organiseres som planprosesser i
tråd med plan- og bygningsloven. Forslag til tilføyelser fra Varjatt siida foreslås derfor
ikke inntatt i kommunal planstrategi.
Når det gjelder Varjjat siidas merknader knyttet til ny scooterløype er dette en annen
prosess underlagt andre prosessuelle innretninger men hvor Varjjat siida har både
medvirknings- og klagerett.

Oppfølging av kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi 2016-2019 legger opp til en rekke omfattende og krevende
planprosesser. Dette er prosesser hvor planresultatet vil være avhengig av at man lykkes
med en bred medvirkning fra alle relevante hold. I tillegg må man påregne at det alltid vil
være påkomne planbehov som må prioriteres ved siden av de oppgavene man har definert
i kommunal planstrategi.
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Gjennomføring av planoppgaver innenfor de tidsrammer som er satt vil kreve betydelige
ressurser både administrativt og politisk. Administrasjonen vil derfor i fbm
budsjettutarbeidelse 2017 fremme forslag om tilførsel av nødvendige ressurser for å i
størst mulig grad legge til rette for effektiv oppfølging. Like viktig er det at det søkes lagt
til rette for den politiske medvirkningen disse prosessene krever.

Jens R. Betsi
Rådmann
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NY BEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM
GNR 2 BNR 56 OG 1
VESTRE JAKOBSELV

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
10/595
Saksnr.: Utvalg:
30/16
Kommunestyret

Arkivkode: L12
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljreguleringsplanen
for eiendom gnr.2, bnr. 56 og 113 ”Evjen” med tilhørende planbestemmelser

Vedlegg:
 Brev dat. 06.04.2016 fra Fylkesmannen i Finnmark
 Plankart
 Planbeskrivelse og planbestemmelser

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte den 7. mai 2015, sak 19/15, detaljreguleringsplanen for
eiendom gnr.2, bnr. 56 og 113- ”Evjen”, Vestre Jakobselv:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret
detaljreguleringsplanen for eiendom gnr.2, bnr. 56 og 113 ”Evjen” med tilhørende
planbestemmelser
Kommunestyrets vedtak ble kunngjort i avisa Finnmarken den 23.06.2015.
Sektormyndigheter og andre med rettslig klageinteresse ble tilskrevet den 22.06.2015 der
de ble gjort oppmerksomme på at kommunestyrets vedtak kunne påklage i samsvar med
bestemmelser gitt i forvaltningsloven. Klagefristen var på 3 uker.
Magne Pedersen påklaget kommunestyrets vedtak i brev av 8. juli 2015. Klagen innkom
innen klagefristen som utløp 15.07.2015 og ble tatt opp tilbehandling i
 hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker, PMK, den 22.01.2016,
sak 2/16 og
 kommunestyret den 18.02.2016, sak 6/16.
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Kommunestyrets vedtak i sak 6/16 lød som følger:
Klage dat. 8. juli 2015 fra Magne Pedersen tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Kommunestyret kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at klagen
bør tas til følge. Kommunestyret kan heller ikke se at det foreligger
saksbehandlingsfeil som tilsier at saken må behandles på nytt eller ville ha påvirket
utfallet av kommunestyrets behandling av saken i møte den 07.05.2015, sak 19/15.
Videre kan ikke kommunestyret se at det foreligger manglende vurdering av
innkomne merknader fra sektormyndigheter og andre som tilsier at klagen bør tas til
følge. Kommunestyret legger også til grunn at det ikke foreligger klager fra andre
offentlige instanser der forhold nevnt i klagerens brev påklages.
Klagen ble oversendt Fylkesmannen i Finnmark for behandling den 11.03.2016.
Fylkesmannen har i brev av 06.04.2016, mottatt og journalført av Vadsø kommune den
03.05.2016, opphevet kommunestyrets vedtak av 07.05.2015, sak 19/15. Fylkesmannen
vedtak lyder som følger:
Klagen tas følge. Fylkesmannen opphever kommunestyret i Vadsø sitt vedtak av 7.
mai 2015 på grunn av ugyldighet, og henviser saken til kommunen for ny behandling.
Fylkesmannen har i sitt brev uttalt at manglende vurdering av klagers uttalelse trekker
med tyngde i retning av at vedtaket er ugyldig. Fylkesmannen mener på denne bakgrunn
at håndteringen av saken etterlater begrunnet tvil om saken er undergitt forsvarlig
behandling. Det foreligger etter Fylkesmannens syn ”grunn til å regne med at feilen” kan
ha virket bestemmende på vedtakets innhold, jfr. forvaltningslovens § 41. Vedtaket er
således ugyldig.
Fylkesmannens vedtak av 06.04.2016 tas til etterretning. Forslag til reguleringsplan for
eiendom gnr. 2, bnr. 56 og 113, ”Evjen”, tas opp til ny behandling i kommunestyret.
Ny behandling
Planutvalget vedtok i møte den 23.09.2011 sak 34/11, følgende:
1. Forslag til reguleringsplan for eiendom gnr 2 bnr 56 og 113 – ”Evjen” legges ut til
offentlig ettersyn.
2. Søknad om igangsettingstillatelse til deler av foreslått plan innvilges ikke.
Som grunnlag for planutvalgets vedtak, forelå følgende saksfremlegg:
……………………………………………………………………………
Arntzen Arctic Adventures (AAA) er et enkelforetak hjemmehørende i Vadsø kommune.
Dette er en reiselivsbedrift som satser på opplevelsesturisme, spesielt jakt og fiske samt
utleie av hus, hytte og leilighet. Målsettingen er at en skal få til helårig drift og dessuten å
få utviklet et tilbud innen fugletitting.
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AAA v/Øyvind Zahl Arntsen eier pr i dag eiendommen gnr 2 bnr 56 og er deleier i
eiendommen gnr 2 bnr 113. Disse to eiendommene grenser til hverandre, og er
beliggende i Vestre Jakobselv vest.
På disse eiendommene ønsker Arntzen å føre opp flere bygg knyttet til
reiselivsvirksomheten.
Planutvalget har vært på befaring i området, og er positiv til tiltaket, men fordrer at det
kreves en reguleringsplan før noen tiltak kan settes ut i livet.
AAA søker samtidig om forhåndstiltredelse som omfatter oppsett av bue-/bæljegammen
som er beskrevet i planforslagets punkt 3.1.
Planforslaget er levert inn 15.06.11 og PBL § 12 – 11. Behandling av private
reguleringsforslag, skal kommunen snarest og senest innen 12 uker eller annen frist som
er avtalt avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes ut og skal sendes ut på høring
og offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
Vurdering:
Eiendommene ligger i et område som i følge gjeldende arealplan er lagt ut til LNF
område III, dvs at det i dette området ikke vil bli gitt tillatelse til bygging eller fradeling.
En godkjent reguleringsplan for omsøkte område innebærer at det er gitt dispensasjon for
dette området for tiltak som skissert i reguleringsplanen.
I forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplanen er det kommet inn, i følge
søker, 8 skriftlige merknader.
Ingen offentlige myndigheter har hatt konkrete innvendinger mot den foreløpige skisserte
reguleringsplan.
Men en antar at de vil komme med en uttalelse når reguleringsforslaget legges.
To av hyttenaboene har anmerket at det ut fra dagens bruk, har vært en del bråk knyttet
til høylydt festing i eksisterende hytte som har vært brukt til utleieformål. Avstand fra
eksisterende hytte til disse to naboene er henholdsvis ca 300 meter og ca 180 meter.
Området er skogbevokst.
Hytteeier som har hytte ca 110 meter fra eksisterende hytte, har ikke kommentert noe
bråk.
En hytteeier har også uttrykt bekymring knyttet bruk av eksisterende vei til egen hytte.
I følge reguleringsplanen vil området FT4 benyttes til oppføring av utleiehytter.
Dette området vil bli liggende ca 120 meter fra hyttenabo i sør.
Området BF2 skal benyttes til fritidsbebyggelse. Dette området vil bli liggende ca 160 m
fra hyttenabo i nord. All annen bebyggelse vil bli liggende lengre fra hyttenaboer. Alle
målinger er gjort i programmet Gisline.
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Innen hyttefelt har en i følge gjeldene vedtekter fastsatt at minimumsavstand mellom
hytter i skogsterreng bør være 150 meter dersom berørte nabo ikke godtar at ny
bebyggelse oppføres nærmere.
Turisme er et hovedsatsingsområde for Vadsø kommune. Rådmannen ser derfor positivt
på denne satsingen og vil tilrå at planen legges ut til offentlig ettersyn.
Når det gjelder forespørselen om forhåndstiltredelse til en deletablering av planen vil
rådmannen ikke tilrå at tillatelse her gis.
Kommunens planavdeling har i dialog med Fylkesmannens Landbruksavdeling
vedrørende iverksetting i hht søknad.
Fylkesmannen avgir følgende uttalelse:
Slik jeg oppfattet problemet var det en tiltakshaver i Vestre Jakobselv som ønsker å
påbegynne tiltaket før reguleringsplanen er godkjent og hadde henvendt seg til dere med
spørsmål om forhåndstiltredelse.
Forhåndstiltredelse er et virkemiddel for å få fortgang ved ekspropriasjon. For å kunne
benytte seg av forhåndstiltredelse, er det en forutsetning at det foreligger et
kommunestyrevedtak om ekspropriasjon. Siden vedkommende holder på med en
reguleringsplan, regner jeg med at det er pbl. § 16-2 som eventuelt ville ha vært den
aktuelle ekspropriasjonshjemmelen i dette tilfellet. Forutsetningen i denne bestemmelsen
for å kunne fatte et ekspropriasjonsvedtak er blant annet at det foreligger en godkjent
reguleringsplan. Siden det ikke foreligger en godkjent reguleringsplan, vil det være
uaktuelt med forhåndstiltredelse.
Dersom vedkommende ønsker forhåndstiltredelse og ekspropriasjon skal skje på
bakgrunn av pbl. § 16- 2 er det altså et minimumskrav at det foreligger
godkjent/kunngjort reguleringsplan og at kommunestyret har gjort vedtak om
ekspropriasjon. Saksbehandling frem til ekspropriasjonsvedtak fattes er til dels ganske
omfattende, så dere får ta kontakt dersom det blir aktuelt.
Vadsø kommune oppfatter med bakgrunn i ovenstående ikke søknad om
”forhåndstiltredelse” men som en søknad om igangsetting av deler av tiltakene beskrevet
i reguleringsplanen.
…………………………………………………………….
Offentlig gjennomsyn/ sektormyndigheter
Planforslaget ble lagt ut til offentlig gjennomsyn i perioden 06.12.2011 til 17.01.2012 på
følgende steder:
 Servicekontoret, Rådhusgata 5
 Kommunens hjemmeside
Etter kunngjøringen i avisa Finnmarken og utleggelse av plandokumentene på
kommunens hjemmeside, kom det inn følgende innspill til planforslaget:
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 Magne Pedersen, brev dat. 26.12.2011
 Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd, brev dat. 18.01.1012
Vurdering av innspill
Magne Pedersen, brev dat. 26.12.2016
 Nedsatt bruks- og omsetningsverdi av eiendommen gnr.2, bnr. 77/ 106 grunnet
utbygging av servicehus og oppstillingsplass for bobiler/ campingvogner.
Eiendommen til Pedersen er bebygd med en hytte og uthus. Hytta på eiendommen
vil bli liggende ca 115 meter fra regulert parkeringsplass, (P1) og ca 140 meter fra
avsatt område for jordgamme og servicebygg (FT3). Utleiehytter (inntil 3 stk.)
skal bygges innenfor område FT4. Dette området ligger ca 245 meter fra hytta på
eiendommen til Pedersen. Innenfor område BF2 skal det bygges en fritidsbolig for
salg. Dette området ligger ca 150 meter fra Pedersens hytte. De oppgitte avstander
er til de avsatte områdene innenfor planområdet og det må derfor antas at
bebyggelsen vil bli liggende lenger fra Pedersens hytte enn de oppgitt avstandene
ovenfor.
Etter rådmannens vurdering vil en utbygging i samsvar med forslaget til
reguleringsplan ikke medføre redusert bruks- og omsetningsverdi på eiendommen
til Pedersen. Tiltak som planlegges gjennomført innenfor planområdet ligger så
vidt langt fra hytta og eiendommen til Pedersen at aktiviteten ikke vil medføre
noen særlige negative ulemper for fortsatt bruk av eiendommen til fritidsformål.
Rådmannen kan heller ikke se at den beskjedne aktiviteten som utbygger legger
opp til innenfor planområdet, vil påvirke omsetningsverdien på nærliggende
eiendommer i nevneverdi grad.
 Jordbruksinteresser
Planforslaget ligger innenfor et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt
som LNFR- område. Planforslaget ble oversendt Reindriftsforvaltningen i ØstFinnmark, Reinbeitedistrikt 6 og Vestre Jakobselv beitelag for høring den
13.02.2014. Ingen av disse instansene avga uttalelse til planforslaget. Det ble
derfor lagt til grunn at verken reindrifts- eller landbruksfaglige interesser ble
berørt av planforslaget. Rådmannen kjenner heller ikke til at eiendommene gnr.2,
bnr. 56 og 113 har vært benyttet til landbruksformål de siste årene.
 Campingplass
Pedersen påpeker også at det allerede er etablert en campingplass i bygda og at
etablering av en ny campingplass innenfor planområdet vil svekke grunnlaget for
den eksisterende campingplassen.
En reguleringsplan fastsetter bruk av arealer innenfor planområdet. Det tilligger
ikke kommunen som planmyndighet å vurdere hvilke forretningsmessige
konsekvenser en reguleringsplan vil få allerede etablerte virksomheter i
kommunen.
Bioforsk Jord og miljø, brev dat.18.01.2012
 Har ikke fremsatt merknader til arealbruk innenfor planområdet.
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Av ulike årsaker, som ikke er kjent, ble planforslaget ikke sendt offentlige
sektormyndigheter for behandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette
medførte at hele prosessen stoppet opp i 2012.
Etter at forslagsstiller, Artzen Adventures v/ Øyvind Zahl Arntzen, purret på saken, ble
planforslaget oversendt følgende sektormyndigheter for behandling den 13.02.2014:
 Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen
 Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region nord
 Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen
 Reindriftsforvaltningen i Øst- Finnmark
 Finnmarkseiendommen
 Vestre Jakobselv beitelag
 Sametinget
 Reinbeitedistrikt 6
I tillegg ble også planforslaget oversendt 6 private grunneiere i området for uttalelse.
Innkomne merknader til planforslaget:





Fylkesmannen i Finnmark, brev dat. 31.03.2014.
Sametinget, brev dat. 02.04.2014
Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelingen, brev dat. 05.03.2014
Åge Henninen, brev dat. 04.03.2014

Alle de innkomne merknadene ble oversendt tiltakshaver for vurdering og for korrigering
av planforslaget før sluttbehandlingene i PMK/ kommunestyret. Tiltakshaver har gitt
følgende kommentarer til de innkomne merknadene:
………………………………………………………………………
Kommentarer fra forslagsstiller, dat. 20.03.2015:
Til Fylkesmannens brev dat 31.03.2014:
I kommuneplanens arealdel for Vadsø er planområdet avsatt til spredt
fritidsbebyggelse (H7). Fylkesmannen i Finnmark ber om at planbeskrivelsen
oppdateres, slik at gjeldende planstatus blir korrekt.
Planforslaget er ikke tildelt en nasjonal arealplan-ID.
Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med
nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister. Fylkesmannen
kommenterer at det er brukt feil farge for alle arealformål unntatt "fritids- og
turistformål".
Et mindre areal nord i planområdet er satt av til "grønnstruktur G". Fylkesmannen
viser til at dette ikke er relevant i denne planen, og ber kommunen vurdere om
området bør reguleres til LNFR-friluftsformål.
Fylkesmannen ber også tiltakshaver belyse de jordbruksfaglige sidene ved
reguleringsplanen, i og med at det er registrert 5,7 dekar fulldyrket jordbruksareal
på eiendommen 2/56. Fylkesmannen er og kjent med at området rundt eiendommen
2/56 brukes som sauebeite, og vi ber tiltakshaver utrede hvordan eventuelle konflikter
med beitende sau og turistvirksomhet skal løses.
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Kommentar:
Fylkesmannens merknad tas vedrørende planstatus tas til følge. Gjør oppmerksom på
at planforslaget ble utarbeidet før gjeldende arealdel ble vedtatt, derfor var ikke
status riktig i planforslaget som ble sendt på høring i 2014.
Nasjonal arealplan-ID er tildelt av Vadsø kommune og er 20032011001.
Fargene for alle arealformål er sjekket ut i forhold til produktspesifikasjonen og
forslagsstiller kan ikke se at det er benyttet feil farge for noen av arealformålene.
Områder i planen avsatt til "grønnstruktur G" er endret til LNFR-friluftsformål.
Kommunens landbruksmyndighet har ikke hatt noen innvendinger til planarbeidet
gjennom planprosessen. Forslagsstiller antar at benevnelsen fulldyrket
jordbruksareal som Fylkesmannen nevner er basert på en kartlegging av eldre dato.
Det aktuelle arealet er i ferd med å gro igjen, og består i sin helhet av enorme
ildtuer. Slik området fremstår i dag, har det ingen nytteverdi. Det er sannsynligvis
flere tiår siden dette har vært benyttet i jordbrukssammenheng.
Jakobselv beitelag har ikke hatt noen merknader til planarbeidet hverken ved varsel
om oppstart av reguleringsplanarbeid eller under offentlig ettersyn/høring av
planforslaget. Eksisterende eiendommer er inngjerdet og dette vil også opprettholdes
for planlagt utvidet virksomhet innenfor planområdet. Turistvirksomhet vil derfor
ikke føre til noen konflikt med beitende sau i området.
Til Sametingets brev dat. 31.03.2014:
Arealformålet veg 2 går over 5 m sikringssonene til to automatisk fredete
kulturminner. Dersom vegen skal oppgraderes vil den være i konflikt med
kulturminneloven §6.
Det vil imidlertid kunne tillates at vegen benyttes i eksisterende tilstand. Det vil også
være fordelaktig at fritidsbebyggelsen benytter seg av den sørlige adkomstvegen fra
kommunal veg, da den er mest opparbeidet og farbar.
Sametinget ber om at planbestemmelsenes punkt 4.4 endres slik at kun veg 1 og
parkeringsplass PI kan oppgraderes, og at veg 2 benyttes i eksisterende tilstand.
Kommentar:
Merknaden fra Sametinget angående veg 2 tas til følge. Bestemmelsenes punkt 4.4
endres.
Den sørlige adkomstvegen er ikke inkludert i reguleringsplanen da den berører privat
naboeiendom som ikke eies av forslagsstiller.
Til Fylkeskommunens brev dat. 05.03.2014:
Ingen merknader til planforslaget
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Til Åge Henninens brev dat.04.03.2014:
Åge Henninen er sterkt i mot plan med flere utleiehytter og bygg. Har planer om å
bygge hytte på sin eiendom som grenser inn til planområdet.
Henninen frykter uønskede hendelser/støy som vil påvirke hyttekosen. Det er også
påpekt at det er festing og støy fra nåværende hytte, og Henninen tror ikke det vil bli
mindre aktivitet og støynivå med flere utleiehytter.
Kommentar:
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid høsten 2010 mottok
forslagsstiller lignende påstander fra to hyttenaboer i området (skriftlige merknader).
Merknadene til forhåndsvarselet er kommentert i planbeskrivelsen punkt 4.2, og er
også relevant for merknadene fra Åge Henninen ved offentlig ettersyn av
planforslaget.
…………………………………………………………………………………….
Tiltakshaver har, etter det rådmannen kan se, tatt hensyn til alle relevante merknader
knyttet til planforslaget.
Naturmangfoldsloven
Fylkesmannen i Finnmark har i sin uttalelse av 31.03.2014 påpekt at
naturmangfoldslovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger i
forhold til lovens §§ 8-12. Offentlig myndighet i denne sammenheng er Vadsø kommune.
Et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn før det offentlige tillater tiltak som
påvirker det biologiske mangfoldet. Dette innebærer at det må foreligge kunnskap om hva
som finnes og hvordan det vil gå med det biologiske mangfoldet etter at tiltaket eventuelt
blir gjennomført. Dette fremgår både av forvaltningsloven § 17 om forvaltningsorganets
utrednings- og informasjonsplikt og naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, §
9 om føre-var-prinsippet, § 10 om økosystemtlinærming og samlet belastning, § 11 om at
kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 om miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder.
Forslaget til reguleringsplan er vurdert i forhold til naturmangfoldsloven ved kontroll mot
 kart- og databasen for miljøstatuskartet, www.miljokommune.no der informasjon
samlet i Nordatlas er lagt til grunn
I Naturbasen og Artsdatabankens Artskart er det ikke registrert prioriterte arter, truede
eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper eller truede eller
nær truede naturtyper på Norsk Rødliste for naturtyper 2011 i området som omfattes av
reguleringsplanen. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at
det er slike arter eller naturtyper i planområdet. Basert på foreliggende kunnskap vil en
eventuell fortetting og utbygging i liten grad påvirke verdifullt naturmangfold.
Rådmannen legger etter dette til grunn at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget som er
framskaffet i denne saken er i samsvar med de krav som følger av naturmangfoldloven § 8
I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det dermed ikke kan påvises
nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger rådmannen til grunn at det ikke
er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12."
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Vurdering:
Forslaget til reguleringsplan for eiendom gnr.2 bn.r 56 og 113- ”Evjen” er ikke i samsvar
med arealbruk fastsatt i gjeldende kommuneplan for Vadsø kommune. Kommuneplanen
for Vadsø ble utarbeidet over en lang periode og ble vedtatt av kommunestyret i juni
2012. Planforslaget må imidlertid anses å være delvis i tråd med gjeldende arealbruk i
området da området i kommuneplanens arealdel er avsatt til spredt fritidsbebyggelse (H7).
Ingen sektormyndigheter har fremmet innsigelser mot planforslaget og rådmannen legger
følgelig til grunn at forslaget til reguleringsplan ikke er et så vesentlig avvik fra gjeldende
kommuneplan at planforslaget ikke kan vedtas av kommunestyret.
Reindriftsnæringen ikke har avgitt uttalelse til planforslaget. Dette kan ha sammenheng
med at planforslaget omfatter kun private eiendommer der reindriftsnæringen ikke har
beiterett.
Reinbeitedistrikt 6 avga i brev av 06.02.2012 en uttalelse til kommuneplanen for Vadsø
2011- 2023, arealdelen, og privat reguleringsplan for eiendom gnr.2, bnr 56 og 113. Av
brevet fra reinbeitedistrikt 6 fremkommer følgende:
”Dersom kommunen finner å innvilge Zahl Arntzenz søknad opprettholdes vår
innsigelse mot hyttefelt H7, H4 i Vestre Jakobselv og mot hyttefelt H6 Nyhavn”
Da et reinbeitedistrikt selv ikke kunne fremme innsigelse mot et reguleringsplanforslag,
tok Vadsø kommune ikke hensyn til uttalelsen fra reinbeitedistriktet. Ny oversendelse av
planforslaget den 13.02.2014 til både reinbeitedistrikt 6 og Reindriftsforvaltningen i ØstFinnmark ble ikke besvart. Etter 01.01.2014 er innsigelsesretten for reindrifta overført til
Fylkesmannen.
Utover dette har ikke rådmannen merknader til planforslaget og vil tilrå at kommunestyret
vedtar denne.

Jens R. Betsi
Rådmann
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DELEGERING AV MYNDIGHET- AVHENDELSE KOMMUNALE AREALER/
KJØP AV EIENDOMMER

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
16/1051
Saksnr.: Utvalg:
31/16
Kommunestyret

Arkivkode: 044
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
A. Myndighet til avhendelse av kommunale arealer som tilleggsareal til bolig- og
industritomter som inngår i reguleringsplaner delegeres til rådmannen.
1. For arealer som i reguleringsplanen er avsatt til følgende formål skal det vises særlig
varsomhet før tillatelse gis:

lekeplasser

adkomst til friområder/ lekeplasser/ grønnstruktur

trafikkformål, herunder gang- og sykkelveier og fortau

lukkede friområder/ grønnstruktur i eksisterende boligområder
2. Areal begrensning: maks. 30 % av tomtas areal.
B. Myndighet til avgjørelse om kjøp og salg av matrikulerte eiendommer delegeres til
formannskapet.

Bakgrunn:
Vadsø kommune mottar årlig mange søknader om tilleggsarealer til nærings- og
boligtomter. Pr. i dag finnes det ikke noe regelverk eller delegeringsinstrukser som
regulerer kommunens egen behandling av slike søknader. Dette innebærer i realiteten at
alle slike søknader må avgjøres av kommunestyret da det kun er kommunestyret selv som
kan avhende kommunale eiendommer. Myndighet til avhendelse av kommunale
eiendommer, bortsett fra tildeling av boligtomter som inngår i en reguleringsplan, er ikke
delegert fra kommunestyret til formannskapet, rådmannen eller hovedutvalget PMK.
Videre må også kjøp av eiendommer til ulike formål fremlegges og godkjennes av
kommunestyret.
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Vurdering:
Søknader om tilleggsarealer til eksisterende tomter/ eiendommer utløser et behov for 2
kommunale vedtak:
1. Grunneiers beslutning
Når Vadsø kommune som grunneier mottar søknader om tilleggsareal til næringseller boligtomter, må kommunen som grunneier ta en beslutning om det omsøkte
arealet skal avhendes. Beslutninger om avhendelse av kommunale arealer eller
kjøp av nye eiendommer er i utgangpunktet privatrettslige disposisjoner som ikke
anses som utøvelse av offentlig myndighet. I slike saker kommer ikke
forvaltningslovens bestemmelser til anvendelse. Vedtak om tildeling av
tilleggsarealer eller annen kommunal grunn (bolig- og næringstomter) kan følgelig
ikke påklages.
Dersom grunneier (kommunen) finner at arealet av ulike årsaker ikke bør tildeles
som tilleggsareal, kan grunneier avslå søknaden direkte uten nærmere
begrunnelse.
2. Behandling etter plan- og bygningsloven
Det følger av Matrikkel§ 9 a at grunneier kan rekvirere matrikulering. Før
matrikulering (oppmåling) av ny eiendom eller festegrunn kan kreves, må
kommunen ha gitt tillatelse til dette etter plan- og bygningslovens § 20-2. Dersom
det gis tillatelse til fradeling av tilleggsarealet etter plan- og bygningslovens
bestemmelser, vil matrikulering/ oppmåling bli gjennomført.
Dersom søknad om tillatelse til fradeling avslås etter bestemmelser gitt i plan- og
bygningsloven, vil vedtaket kunne påklages etter bestemmelser gitt i
forvaltningsloven av en part eller annen med rettslig klageinteresse. Klageinstans
for vedtak etter plan- og bygningsloven er fylkesmannen.
Nåværende, uskrevne praksis har vært at hovedutvalget PMK i realiteten har opptrådt som
både grunneier og besluttende myndighet etter PBL. Dette er uheldig fordi
 PMK ikke er delegert myndighet til å avhende kommunal eiendom
 grunneier (kommunestyret) ikke har gitt noen føringer på hvilken type arealer som
kan avhendes.
Rådmannen ser det som uhensiktsmessig å fremlegge alle søknader om tilleggsarealer av
kommunal eiendom kommunestyret for behandling. Kommunestyret bør derfor delegere
myndighet til avhendelse av mindre kommunale eiendommer til formannskapet eller
rådmannen.
Søknader om tilleggsareal
Søknader om tilleggsareal er som oftest begrunnet med at
 tomta er for liten
 behov tilleggsareal for bygging av garasje/ utvidelse av bolig/ forretning/
lager/verksted
 forskjønnelse av tilstøtende arealer
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Søknader om tilleggsareal til boligtomter kan omfatte arealer som i de ulike
reguleringsplanene er avsatt til friområder, lekeplasser, trafikkformål, grønnstruktur,
adkomst til friområder/ lekeplasser etc. Disse søknadene må behandles som en
dispensasjon fra arealbruk fastsatt i reguleringsplanen da tilleggsareal til en boligtomt fra
eksempelvis grønnstruktur, vil være i strid med arealbruk fastsatt i reguleringsplan.
I de regulerte industriområdene er tomteinndelingen ikke fastsatt i reguleringsplanene og
søknadene berører derfor i mindre grad arealer som i reguleringsplanene er avsatt til andre
formål. Tilleggsarealene varierer i størrelse, fra 30 m2 til 300-500 m2.
Kjøp og salg av eiendommer
Kjøp av matrikulerte eiendommer inntil et gitt beløp bør etter rådmannens vurdering
delegeres til formannskapet.
Vadsø kommune erverver som oftest hele matrikulerte eiendommer i forbindelse med
opparbeidelse av vedtatte reguleringsplaner. Kommunestyret vil gjennom behandlingen
av reguleringsplanen (planbeskrivelsen) bli gjort kjent med hvilke eiendommer som
kommunen må eller bør erverve for gjennomføring av planen. Kostnader for kjøp av
eiendommer for gjennomføring av en vedtatt reguleringsplan vil alltid være innarbeidet i
kostnadskalkylen som danner grunnlaget for investeringsvedtaket. Et slikt
investeringsvedtak fattes av kommunestyret. Kjøp av de eiendommene som ligger
innenfor planområdet vil følgelig omfattes av kommunestyrets investeringsvedtak.
Rådmannen vil tilrå at myndighet til beslutning avhendelse av kommunale arealer som
tilleggsareal til bolig- og industritomter som inngår i reguleringsplaner delegeres til
rådmannen. Videre vil rådmannen tilrå at beslutninger om kjøp av eiendommer delegeres
til formannskapet.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/844
Saksnr.: Utvalg:
32/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar årsberetning 2015 for Vadsø Havn KF til orientering.
Kommunestyret godkjenner driftsregnskapet og investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF.
 Driftsregnskapet for Vadsø Havn KF er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på kr 638 349,60.
 Det regnskapsmessige mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet på kr
638 349,60 disponeres som følger:
o Kr 132 739,50 dekker det regnskapsmessige merforbruk (underskudd) i
driftsregnskapet for 2014
o Kr 165 991,60 dekker det regnskapsmessige merforbruk i
investeringsregnskapet for 2014
o Kr 339 618,50 avsettes til disposisjon i havnergnskapet.
 Investeringsregnskapet for Vadsø Havn KF er i balanse.

Vedlegg:
 Årsregnskap 2015
1. Noter
2. Hovedoversikter
3. Investeringsregnskap
4. Driftsregnskap
5. Balanseregnskap
 Havnestyrets protokoll 29.04.2015.
 Årsberetning 2015
 Revisjonsberetning
 Kontrollutvalgets uttalelser

Side 41 av 60

Sak 32/16

Bakgrunn:
I henhold til vedtektene i Vadsø Havn KF skal årsregnskap med revisjonsberetning og
årsberetning fastsettes av Vadsø kommunestyre.
Saken skal også opp til kontrollutvalget i 2016.05.09
Driftsregnskapet for 2015 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr
638 349,60.
Investeringsregnskapet for 2015 er i balanse.
Se for øvrig årsberetning, revisjonsberetning og årsregnskap for 2015.
Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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BUDSJETTREGULERING 2016 VADSØ HAVN KF

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
16/1063
Saksnr.: Utvalg:
33/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Tiltak Esbensenkaia – forprosjekt
Prosjektet tas til orientering. Kommunestyret velger å gå videre med prosjektet som planlagt.
Det avsettes inntil kr. 100.000,- til prosjektering av tiltak ”Esbensenkaia” som finansieres
av kapitalfondet.
Finansiering av prosjektet ”Flytende liggekai i Vestre-Jakobselv”
1. Kommunestyret godkjenner låneopptak Vadsø Havn KF på kr. 1 100 000 til finansiering av
sin 50% andel for prosjektet ”Flytende liggekai i Vestre-Jakobselv”.

Vedlegg:
Havnestyrets protokoll fra møte den 24.05.16.
Bakgrunn:
Sak 07/2016 – Havnestyret 24.05.16
Tiltak Esbensenkaia – forprosjekt
Havnestyrets vedtak:
”Informasjon om framdrift av prosjektet tatt til orientering. Kostnadsbilde/forprosjekt
framlegges for kommunestyret 9. juni.
Havnestyret anbefaler kommunestyret til å gå videre med prosjektet som planlagt.”
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Sak 08/2016 – Havnestyret 24.05.16
Finansiering av prosjektet ”Flytende liggekai i Vestre-Jakobselv”
Havnestyrets vedtak:
”Havnestyret ber kommunestyret:
1. Godkjenne at Vadsø Havn KF tar et lån på kr 1 100 000 til finansiering av sin 50%
andel av
kommunal egenandel for prosjektet ”Flytende liggekai i Vestre-Jakobselv”.
2. Finansiere 50% andel av kommunal egenandel for prosjektet ”Flytende liggekai i
VestreJakobselv”, kr 1 200 000.”
Vurdering:
Kr. 1 200 000 er foreslått innregulert som kommunal andel i Vadsø kommunes
budsjettreguleringssak. (arkivsak 16/614)

Jens R. Betsi
Rådmann
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KOMMUNEREFORMEN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
14/1235
Saksnr.: Utvalg:
34/16
Kommunestyret

Arkivkode: 000
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret i Vadsø vil i denne omgang ikke vedta sammenslåing med Vardø
kommune


Det synes å være nærliggende gevinster ved en sammenslåing knyttet til
kommuneøkonomi og samfunnsmessig utvikling i Varanger



Gevinstene knyttet til kapasitet og kvalitet i de kommunale tjenestene er imidlertid
langt mer usikre



En sammenslåing synes å innebære for store konsoliderings- og
koordineringsmessige oppgaver sett i forhold til de gevinster en slik sammenslåing
kan representere



En slik sammenslåing synes heller ikke å være ønsket av flertallet av innbyggerne i
Vadsø

2. Kommunestyret i Vadsø ønsker å føre videre drøftinger og diskusjoner om sammenslåing
med aktuelle nabokommuner


Hvor det fokuseres på økt robusthet i det kommunale tjenesteapparatet



Hvor det fokuseres på en utvikling og konsolidering som gjør Varanger mer
attraktiv i fht fremtidig næringsaktivitet, lokalisering av nye off virksomheter mm
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Vedlegg:
1) Kommunereformen saksutredning
2) Sluttrapport faktagrunnlag 311215, Kommunereformen i Øst-Finnmark
3) Kommunebilde Vadsø 2015, Fylkesmannen i Finnmark
4) Samla saksfremstilling kommunereformen, Vadsø kommune
5) Grunnlagsrapport Vardø-Vadsø 2016, Kommunereformen i Øst-Finnmark
6) Utkast til intensjonsavtale mellom Vardø og Vadsø, Kommunereformen i ØstFinnmark
7) Kommunebarometer 2016, Kommunal Rapport
8) Ny kommune Vadsø og Vardø, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
9) Kommunesammenlåing og lokaldemokrati, KS 2014
Bakgrunn:
Kommunestyret i Vadsø vedtok i møte 28.04 2016 (sak 20/16) følgende:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kommunestyret i Vadsø tar til orientering de samtaler og det arbeidet som er gjort i forbindelse med
kommunereformen.
Kommunestyret ber om at det snarest gjennomføres prosesser som involverer befolkningen – gjennom
kommunikasjonstiltak og innbyggerundersøkelse
Kommunestyret gjør endelig behandling av saken i juni.

Kommunestyret i Vadsø viser til forslaget til intensjonsavtale om sammenslåing med Vardø kommune,
og vil legge det til grunn for drøftinger om sammenslåing.
Kommunestyret ber om at det søkes avholdt et felles kommunestyremøte mellom Vardø og Vadsø
kommune hvor denne saken kan presenteres og drøftes i fellesskap.
Kommunestyret ber om at det legges til rette for endelig beslutning til kommunestyrets møte den
09.06.2016.

Vurdering:
Saksutredningen er lagt til eget vedlegg, Kommunereformen saksutredning
kommunestyret 090616.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BUDSJETTREGULERING 2016

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/614
Saksnr.: Utvalg:
6/16
Administrasjonsutvalget
72/16
Formannskapet
35/16
Kommunestyret

Arkivkode: 153
Møtedato:
31.05.2016
26.05.2016
09.06.2016

Formannskapets innstilling:
Rådmannens forslag til regulering av driftsbudsjettet 2016 (jfr. saksframlegg) vedtas, med
vedtatte endringer:
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Reguleringen finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 073 000,-.
Rådmannens forslag til regulering av investeringsbudsjettet for 2016 (jfr. Saksfremlegg)
vedtas.
Reguleringen finansieres ved bruk av ubundne kapitalfind kr 2 225 000,-.

Vedlegg:
 Søknad fra Varanger Næringssenter – Turistinformasjon
 Tilsagn til Vadsø havn – Flytebrygge Vestre-Jakobselv
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Bakgrunn:
Rådmannen skal hvert år fremme sak om revidering av vedtatt årsbudsjett. Revidering
skal baseres på forhold av økonomisk karakter som er oppstått etter vedtatt årsbudsjett.
Årsaker kan eksempelvis være forhold innen tjenesteytende enheter, forhold kjent fra
regnskapsrapporteringen, politiske vedtak og effekt av eventuelle nye sentrale føringer.

Vurdering:
Årsbudsjettvedtaket 2016 fra desember 2015 innebar et netto driftsresultat på 1,77 % eller
10,8 mill. kr. Etter rådmannens vurdering bør netto driftsresultat være på minst dette
nivået og helst noe høyere. Rådmannen vil i budsjettreguleringen i størst mulig grad
opprettholde anbefalt netto driftsresultat. Dette vil betinge stram styring av løpende
driftsutgifter fremover og potensielt gjennomføring av tiltak av nettoforbedrende karakter
slik at vedtatte budsjettrammer overholdes.
Det er i år gjort politiske vedtak knyttet til bl.a. pleie og omsorg med økning i antall
omsorgsplasser, noe som vil utløse betydelige økte driftsutgifter, da spesielt med tanke på
forventet helårsvirkning i 2017. Videre er det også oppstått forhold knyttet til Vadsø
kommunes frie inntekter som er nedjustert med bakgrunn i redusert folketall pr. 01.01.16.
Løpende avdrag må oppjusteres i 2016. Foreløpige beregninger basert på 2015 historikk
indikerer en økning på 2,0 mill. kr. for å oppfylle minimumskravet. Man må forvente å
øke låneavdrag ytterligere i forbindelse med 2017 budsjettet med bakgrunn i økning i
netto lånegjeld.
I denne reguleringen foreslås det også en investeringsøkning i 2016. Denne foreslås
finansiert med bruk av ubundet kapitalfond slik at vi ikke øker lånegjelden ytterligere i
2016.

Programområde (1000 kr)
Skatt og rammetilskudd

Årsbudsjett
2016

Regulering
2016

Revidert
2016

-356 325

2 026

-354 299

-18 626

0

-18 626

Husleie eiendomsselskap KF

29 567

0

29 567

Renter og avdrag

54 626

2 000

56 626

Eiendomsskatt
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2017

2 000

Sak 35/16

Øvrige finans

-1 616

-1573

-3 189

Sentral styring

44 230

54

44 284

54

Skolene

69 317

-663

68 654

-799

Barnehagene
Øvrige Kultur Utdanning
Oppvekst

29 474

354

29 828

354

20 538

124

20 662

Kvalifisering Velferd Inkludering

-9 040

-5 368

-14 408

Helse

45 961

0

45 961

Omsorg

78 241

3 046

81 287

Teknisk

13 653

0

13 653

0

0

0

Netto/mindreforbruk

4 496

6 105

Denne tabellen viser effekten av reguleringen på de forskjellige områdene. Et svært viktig
moment i denne sammenheng er at en stor del av utgiftsøkningene er av varig karakter og
øker med helårseffekt i 2017. Finansieringen er derimot i stor grad basert på
engangsinntekter i 2016. Dette innebærer at finansieringsbehovet samlet sett vil øke
betydelig i 2017 noe eksempelvis etableringen av avdeling Nord, omsorgsplasser viser.
Tiltaket koster 1,45 mill. kr. netto i 2016 og øker til 2,9 mill. kr. netto i 2017. Samlet vil
omstillingsbehovet i 2017 øke med 6,1 mill. kr.

Sentral styring
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kjøp av VTA plasser fra Varanger Asvo
St 1
Sum tiltak

Merutg/inntekt
2017

54 000

54 000

54 000

54 000

St 1 - Sentral styring:
Vadsø kommune kjøper VTA plasser fra Varanger ASVO. Fom 2016 har disse økt fra 20
til 21 plasser. Der har også vært en prisøkning på 3 %. Økningen var ikke meldt Vadsø
kommune før budsjettbehandlingen i desember 2015. De totale årlige kostnadene er i
2016 økt til kr 880.000.
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Kultur, utdanning og oppvekst
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kuo 1
Kuo 2
Kuo 3
Kuo 4
Kuo 5

Merutg/inntekt
2017

Opprettelse av ny klasse. EM

260 000

0

Økte lønnskostnader Maurtua barnehage

154 000

154 000

Redusert foreldrebetaling pga gratis kjernetid

200 000

200 000

Tilskudd, tidlig innsats i skolen

-922 793

-922 793

Omplassering av personal. PPT

124 000

124 000

-184 793

-444 793

Sum tiltak

Kuo 1 – Vadsø ungdomsskole:
Ny innskolingsklasse-10klasse fra 30. mars-Nyankomne mindreårige flyktninger
Kuo 2 – Maurtua barnehage:
Økt kostnader til lønn og pensjon pga omplassering av personale.
Kuo 3 - Barnehager:
Mindre inntekter enn budsjettert ang. redusert foreldrebetaling i barnehagene. Flere barn
har fått redusert foreldrebetaling. Fra august vil også mange av 3-åringene også få 20
timers gratis kjernetid.
Kuo 4 – Barneskoler:
Etter budsjettforliket ble det i Statsbudsjettet (kap 226 post 63) bevilget ekstra midler til
”Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1. – 4. trinn”. 7/12 del av midlene
ble utbetalt som en engangstildeling i 2016 og for Vadsø kommune utgjorde dette kr
922 793,-.
Fra og med skoleåret 2017-2018 vil bevilgningen fordeles etter grunnskolenøkkelen i
inntektssystemet til kommunene.
Kuo 5 – PP-Tjenesten:
Økt kostnader til lønn og pensjon pga omplassering av personell.
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Helse- rehabilitering og omsorg:
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Hro 1
Hro 2
Hro 3
Hro 4

Merutg/inntekt
2017

Nye stillingshjemler

1 450 000

2 900 000

Ressurskrevende bruker

1 450 000

1 450 000

-1 054 467

-1 054 467

1 200 000

1 200 000

3 045 533

4 495 533

Bortfall av ressurskrevende brukere
Feilbudsjettert lønn (1,78 % hjemmel)

Sum tiltak

Hro 1 – Vadsø bo- og omsorgssenter:
Det har etter årsskiftet vært et økende press på langtidsplasser. Vi har for tiden fullt
belegg på bo- og omsorg, overbelegg på sykehjemmet med 4 plasser, og 2 på venteliste –
i tillegg får vi ikke tatt brukere inn på korttids- og avlastningsopphold – dette er tilbud
som bidrar til at disse brukerne kan være hjemme ennå en stund i stedet for å måtte
tildeles en langtidsplass. Vi har i tillegg vært nødt til å øke hjemmesykepleie,
støttekontakter og andre tilbud for å kompensere for manglende langtidsplasser.
Det kjøres i tillegg ekstra bemanning på alle vakter ved sykestue/sykehjem pga det høye
antallet brukere, noe som medfører ekstra utgifter. Det er også en problemstilling at flere
av brukerne ikke burde vært på sykehjem/sykestue, da de har behov for mer skjerming
enn det som kan gis der. Likeså blir det en uverdig og tildels ubehagelig opplevelse for
andre brukere av sykestue/sykehjem når overbelegget er så høyt, og brukergruppene ikke
burde vært på samme sted.
Vi ser ikke at denne situasjonen vil endres med det første, og slik vi ser det er det behov
for å gjenåpne en enhet på bo- og omsorg (2 nord) noe som gir 6 plasser. Gjenåpning
medfører en økning på 5 stk 100 % stillinger på bo og omsorg med kostnad på ca
3.300.000, og gir husleieinntekter på ca 400.000 - netto ca 2.9 mill kr. i økte utgifter pr år.
Hro 2 – Vadsø bo- og omsorgssenter:
En beboer som må ha 1-1 bemanning for å forebygge uønskede hendelser og tvang ,
skjerme beboer, og ivareta sikkerheten for andre beboere og ansatte – dvs et forsvarlig
tjenestetilbud og arbeidsmiljø for alle parter.
På evalueringsmøte/fagmøte med personalet 25. april viste kartlegging og evaluering av
tiltak at det er nødvendig med 1-1 bemanning. Vi har de siste uken forsøkt ut ulike tiltak.
Utløser inntil 15 timer ekstra pr dag - på årsbasis utgjør det 2,9 stillinger. Det leies inn
avkortede vakter der det er forsvarlig.
Tiltaket fyller ikke statens vilkår for refusjon.
Hro 3 – Ambulerende:
Bortfall av to ressurskrevende brukere.
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Hro 4 – Bofellesskapet:
Manglende rammer for 178 % stilling i årsbudsjett 2016. Feilen ble gjort i forbindelse
med opprydding etter utarbeidelse / reduksjon i turnus.

Kvalifisering, velferd og inkludering
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kvi 1 Etterbetaling asylnorsktilskudd 2015

Merutg/inntekt
2017

-2 768 000

0

-2 600 000

0

-5 368 000

0

Ekstratilskudd fra IMDI vedrørende

Kvi 2 familiegjenforening
Sum tiltak

Kvi 1 - Kvalifiseringsenheten:
Vadsø kommune har fått utbetalt kr 2 768 000,- for lite i asylnorsktilskudd fra IMDI i
2015. Dette skyltes en systemfeil ved IMDI som nå er rettet.
Kvi 2 – KVI administrasjon:
I forbindelse med bosetting av flyktninger kan man regne med økt tilskudd basert på
familiegjenforeninger med ytterligere 6 personer, til samlet 16 familiegjenforeninger i
2016. Dette utgjør kr 1,1 mill..
Man har også vurdert at det er realistisk å budsjettere med tilskudd til bosetting av
personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker med
ytterligere 1,5 mill. kr. i 2016.

Øvrige områder:
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Øvr 1
Øvr 2
Øvr 3
Øvr 4

Merutg/inntekt
2017

Reduserte inntekter basert på befolkningstall pr 01.01.2016

2 026 000

2 026 000

Økt avdrag på lån

2 000 000

2 000 000

Redusere bruk av utvikling-/primærnæringsfond

-500 000

Redusere avsetning til disposisjonsfondet

-1 072 740

Sum
tiltak
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Øvr 1 – Skatt og ramme:
Redusert skatt og rammeoverføring basert på befolkningstall pr 01.01.2016 utgjør i
overkant av kr 2,0 mill.
Øvr 2 – Renter og avdrag:
Beregninger basert på erfaringstall fra 2015 medfører at avdrag må økes med 2,0 mill. kr.
for å oppnå minimumsavdrag i 2016. Beregningen baserer seg bl.a. på årets avskrivinger
og lånegjeldens samlede volum.
Øvr 3 – Fond/Avsetning: Utviklingsfondets saldo pr. april kr 717 000,-. Budsjettet
foreslås redusert med kr. 300 000,Her vil det forventet bli tilført midler fra fylkeskommunen i størrelsesorden kr. 300 000,Primærnæringsfondets saldo pr. april. Kr. 499 000,-. Budsjettet foreslås redusert med kr
200 000,-.
Øvr 4 – Fond/Avsetning:
Budsjettmessig mindreforbruk kr 5 050 432,- ble i årsbudsjett 2016 vedtatt avsatt
disposisjonsfond. Det foreslås å redusere avsetningen til disposisjonsfond med kr
1 072 740,-.

Investeringer:
Tall i hele 1000

Sum vedtatt investeringer årsbudsjett 2016
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Brutto vedtatt inv. Utgift
Finansiert slik:
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Bruk av lån
Bruk av avsetninger
Brutto inv. Inntekter
Tilskudd til Vadsø havn – Flytebrygge
Inv1 Vestre Jakobselv
Nytt prosjekt
Bruk av ubundne kapitalfond
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Budsjett
2016
103 043
18 000
1 500
122 543

2017
12 875
18 000
1 500
32 375

-1 501
-19 957
-100 785
-300

-500
-2 000
-29 875
0

1 200
-1 200

Planperioden
2018
2019
7 475
7 475
18 000 18 000
1 500
1 500
26 975 26 975
-500
-1 500
-24 975
0

-500
-1 500
-24 975
0

Sak 35/16
Inv2 Nytt sak/arkiv-system
Vedtatt ramme 2016
Prosjektleder
Bruk av ubundne kapitalfond
Brutto inv. Utgifter

750
1 025
-1 025
125 968

32 375

26 975

Inv 1 - Tilskudd til Vadsø havn for flytebrygge i Vestre-Jakobselv: Søknad fra Vadsø
havn om kommunal støtte til flytebrygge i Vestre Jakobselv. Prosjektet er 40 % finansiert
med statlig tilskudd over statsbudsjettet kap 1360 post 60 for 2016.
Se tilsagn som vedlegg.
Inv 2 – Nytt sak/arkiv-system: Prosjektledelse Arkivsystem/Web + ekstraressurs Arkiv
I forbindelse med overgang til nytt sak og arkivsystem er det nødvendig med ressurs til
prosjektledelse. Det er naturlig i man i denne også tar inn prosjektledelse for ny nett- og
intranettløsning. Det legges opp til en hel stilling i et år.
I tillegg er det behov for en større gjennomgang og opprydding i eksisterende baser samt
avslutning av eksisterende saker.

Saldo på ubundne kapitalfond vil være kr 11,4 mill etter budsjettreguleringen.

Ikke-prioriterte tiltak:

Sentral styring

Tiltak
St 2

Drift av turistinformasjon

Sum tiltak

Merutg/inntekt
2016

Merutg/inntekt
2017

78 500

78 500

78 500

78 500

St 2 - Fellesområder: Kommunestyret har i budsjett 2016 avsatt kr 200.000 til drift av
turistinformasjon. Dette er en reduksjon på kr 100.000 fra 2015. Varanger Næringssenter
hadde i 2015 prosjektlederansvaret mens Frivillig sentral hadde lokasjonen. Evaluering
viser at dette var vellykket. Begge aktører er villig til å påta seg oppdaget også i 2016.
Kostnadene ved tiltaket er imidlertid beregnet å være høyere enn hva som er budsjettert
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for 2016, og dersom dette skal gjennomføres tilsvarende fjoråret vil det kreve en økning
av budsjett til totalt kr 278.500.
Viser til eget notat.

Kultur, utdanning og oppvekst
Merutg/inntekt
2016
Tiltak
Kuo 6
Kuo 7
Kuo 8
Kuo 9

Ny stillingshjemmel Vestre Jakobselv skole

Merutg/inntekt
2017

200 000

540 000

50 000

0

Økt ledelsesressurs Vadsø ungdoms skole

320 000

640 000

Økt merkantil ressurs, Vadsø ungdomsskole

200 000

400 000

770 000

1 580 000

Arrangement ved bibliotektet

Sum ikke-prioriterte tiltak

Kuo 6 – Vestre-Jakobselv skole:
Det ble H-15 gjort nedskjæringer i antall stillinger for å komme i mål med regnskapet for
2015. Dette gav en svært vanskelig situasjon med mer sammenslåing av klasser. Spesielt
gjelder dette småtrinnet der gruppene ble store. Dette problemet har vi dratt med oss V-16
da samme antall stillinger ble videreført. Til høsten får vi store utfordringer spesielt på 1.
tr så en 2-deling i 1-4 kl blir uaktuelt. Det blir nødvendig med 3 klasser (1. kl, 2-3 kl og 4.
kl). For å få dette til må skolen ha en ekstra stillingshjemmel fra 1 /8-2016.
Kuo 7 – Vadsø bibliotek:
Tiltak for å kunne tilby opplegg og arrangementer for barn, ungdommer og flyktninger,
gjennom våren og sommeren 2016.
Biblioteket ønsker i tiden fremover å prioritere arrangementer for barn og unge, samt å i
større grad kunne samarbeide med Pedagogisk Senter om tilbud til flyktninger og
asylsøkere.
For å kunne få dette er vi avhengig av å få overført ekstra tiltakspenger/lønnsmidler til
biblioteket.
Kuo 8 – Vadsø ungdomsskole:
Økt ledelsesressurs – 100 % stilling. Vadsø ungdomsskole har i dag bare 160 prosent
ledelsesressurs. Ledelsen på skolen er både sosiallærere og har mye undervisning. I de
prosessene som skolene i Vadsø er inne i og den nye satsningen "Ungdomstrinn i
utvikling" krever at ledelsen er tett på.
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Kuo 9 – Vadsø ungdomsskole:
Økt merkantil ressurs – 100 % stilling. I dag har skolen bare 50 % ressurs. Dette anses
som for lite i forhold til de arbeidsoppgaver det er på en skole av denne størrelsen.
Ledelsen må i dag ta unna arbeid som burde vært gjort av merkantil personale.

Jens R. Betsi
Rådmann
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ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2015

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
15/2034
Saksnr.: Utvalg:
3/16
Kommunalt råd for funksjonshemmede
73/16
Formannskapet
4/16
Administrasjonsutvalget
8/16
Eldrerådet
36/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
25.05.2016
26.05.2016
31.05.2016
02.06.2016
09.06.2016

Formannskapets innstilling:
Vadsø kommunestyre godkjenner vedlagte reviderte årsregnskap 2015 som kommunens
endelige årsregnskap med et mindreforbruk på kr 11 724 483,89.
Mindreforbruk kr 11 724 483,89 fordeles slik:
 Kr 5 909 988,56 benyttes til å dekke inn merforbruk 2014
 Kr 5 814 495,33 avsettes disposisjonsfond.
Vadsø kommunestyre tar Vadsø kommunes årsberetning 2015 og årsmeldinger fra enhetene
til orientering.

Vedlegg:
 Årsregnskap 2015:
- Hovedoversikter
- Driftsregnskap
- Investeringsregnskap
- Balanseregnskap
- Noter
 Årsberetning 2015
 Årsmeldinger 2015 fra enhetene
 Revisjonsberetning
 Kontrollutvalgets uttalelser
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Sak 36/16
Bakgrunn:
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
§ 48. Årsregnskapet og årsberetningen.
1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og
årsberetning.
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i
årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet
avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal
regnskapsskikk.
3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag
av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal
rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig
overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd.
4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet
legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold
kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i
økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller
der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller
fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli
uforholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes
over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten,
som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for
kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak
som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å
hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i
diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen
og regnskapsføringen.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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SALG AV KOMMUNALE BYGNINGER

Unntak av omsyn til det offentlege sin
forhandlingsposisjon m.m.
Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
16/1052
Saksnr.: Utvalg:
37/16
Kommunestyret

Arkivkode: 614 &55
Møtedato:
09.06.2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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