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FORRETNINGSORDEN I KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/740
Saksnr.: Utvalg:
14/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
28.04.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Følgende endring i forretningsorden for kommunestyremøte gjøres gjeldende fom
09.06.2016:
1. Taletiden for første innlegg settes til 5 minutter for gruppeledere/saksordførere, 3
minutter for de øvrige. Den som på vegne av partiet tar ordet i saken er å regne som
saksordfører.
I budsjettsaker utvides taletiden for gruppeledere/saksordfører til 7 minutter.
2. Taletiden for senere innlegg settes til 3 minutter. En representant kan ha
maks 2 innlegg i samme sak.
3. Etter hvert innlegg gis det anledning til replikker og en felles svar-replikk,
inntil 2 minutter.
4. Talerekkefølgen settes slik at gruppelederne først får sine innlegg i
forhold til gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølge de har
tegnet seg.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Viser til FORRETNINGSORDEN I KOMMUNESTYRET vedtatt av Bystyret i møte
09.06.11, sak 27/11. Av denne fremgår følgende hva gjelder taletid i kommunestyret:
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FORRETNINGSORDEN I KOMMUNESTYRET
Vedtatt av Bystyret i møte 09.06.11, sak 27/11.

1. Taletiden for første innlegg settes til 7 minutter for gruppeledere/saksordførere, 3
minutter for de øvrige. Den som på vegne av partiet tar ordet i saken er å regne
som saksordfører.
I budsjettsaker utvides taletiden for gruppeledere/saksordfører til 10 minutter.
2. Taletiden for senere innlegg settes til 3 minutter. En representant kan ha
maks 2 innlegg i samme sak.
3. Etter hvert innlegg gis det anledning til replikker og en felles svar-replikk,
inntil 2 minutter.
4. Talerekkefølgen settes slik at gruppelederne først får sine innlegg i
forhold til gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølge de
har tegnet seg.

Ordfører foreslår følgende endring i forretningsorden gjeldende fom kommunestyremøtet
09.06.2016:
1. Taletiden for første innlegg settes til 5 minutter for gruppeledere/saksordførere, 3
minutter for de øvrige. Den som på vegne av partiet tar ordet i saken er å regne
som saksordfører.
I budsjettsaker utvides taletiden for gruppeledere/saksordfører til 7 minutter.
2. Taletiden for senere innlegg settes til 3 minutter. En representant kan ha
maks 2 innlegg i samme sak.
3. Etter hvert innlegg gis det anledning til replikker og en felles svar-replikk,
inntil 2 minutter.
4. Talerekkefølgen settes slik at gruppelederne først får sine innlegg i
forhold til gruppens størrelse, dernest de øvrige medlemmene i den rekkefølge de
har tegnet seg.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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IL POLARSTJERNEN - AVTALE TIL MVA REFUSJON - BYGGING AV
SKISKYTTERANLEGG

Saksbehandler: Arne Lindbach
Arkivsaksnr.:
16/346
Saksnr.: Utvalg:
39/16
Formannskapet
15/16
Kommunestyret

Arkivkode: 223
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
Vadsø kommune innvilger ikke søknad om mellomfinansiering av MVA til prosjektet.

Vedlegg:

Bakgrunn:
IL Polarstjernen har søkt Vadsø kommune om mellomfinansiering av MVA for
Skiskytteranlegg i Vestre Jakobselv. Det omsøkte beløpet for MVA er på kroner
791.000,-

Vurdering:
IL Polarstjernen har ikke fått godkjent sin søknad om spillemidler av Finnmark
fylkeskommune. Bakgrunn for at søknaden ikke ble godkjent var manglende
dokumentasjon på finansiering, blant annet for MVA. Klubben vil levere inn ny søknad i
2017.
I kommunal plan for Idrett og friluftsliv er følgende retningslinjer for kommunal
finansiering vedtatt av kommunestyret i møte 17. desember 2015:
Til anlegg som bygges og eies av lag og foreninger (ikke-kommunale anlegg) gis det
kommunalt tilskudd til deler av investeringen. Lag og foreninger kan søke om
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mellomfinansiering av spillemidler, forventet mva-kompensasjon og lignende.
Kommunal mellomfinansiering må være søkt og behandlet av kommunestyret innen
søknad om spillemidler godkjennes. Vadsø kommune forbeholder seg retten til å
behandle slike søknader i tråd med de vedtak, føringer som ligger på området.
Vadsø kommune har en støtte inne i prosjektet med forskuttering av spilemidler (kr.
1.250.000) vedtatt av kommunestyret i møte 17. desember 2015. Det er ikke lagt opp til noen
kommunal andel i prosjektet. Med forskuttering av MVA (kr. 791.000) vil den kommunale
økonomiske risiko i prosjektet være litt over 2 millioner. Prosjektet er forhåndsgodkjent av
Vadsø kommune og det er ingen kommunal andel i prosjektet. Prosjektet ansees å ha en viss
økonomisk risiko for Vadsø kommune.
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne
idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:
 Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
 Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene
behøver ikke å være utbetalt.
 Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må
foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til
grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.
I og med at denne ordningen kun utbetaler innvilgede midler etter at anlegget er ferdig så
oppstår det behov hos idrettslag for mellomfinansiering.
Ordningen har periodevis hatt en betydelig høyere søknad om midler enn det har vært budsjett
for. Dette har medført at det enkelte år har vært redusert tilbakebetaling av de omsøkte beløp..
Dette vil særlig gjelde i år hvor større kostnadskrevende anlegg ferdigstilles.
Kommunelovens § 50 regulerer hvilke formål som kan lånefinansieres. Det kan ikke tas
låneopptak til rene tilskudd. En forutsetning for at Vadsø kommune skal kunne lånefinansiere
utgifter til MVA for skiskytteranlegget er derfor at beløpet i sin helhet tilbakebetales Vadsø
kommune. Dette medfører at IL Polarstjernen må kunne garantere for at midlene som
eventuelt avkortes innenfor kompensasjonsordningen faktisk betales tilbake. Hvis ikke en slik
avtale kan inngås med tilstrekkelig sikkerhet vil kommunen måtte finansiere hele beløpet via
driftsbudsjettet. IL Polarstjernen har i søknad skissert en tilbakebetalingsordning ved
eventuelt avkortet refusjon via momsordningen.
For at Vadsø kommune skal kunne inngå en avtale vil det måtte kreves en god dokumentasjon
på hvordan eventuell manglende refusjon er tenkt dekket inn. Inkludert i dette må klubbens
reelle betalingsevne vurderes.
Vadsø kommune bør søke å unngå denne type økonomiske risiko i den grad det er mulig.
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Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ HESTESPORTSKLUBB - FORSKUTTERING AV MERVERDIAVGIFT

Saksbehandler: Arne Lindbach
Arkivsaksnr.:
16/295
Saksnr.: Utvalg:
40/16
Formannskapet
16/16
Kommunestyret

Arkivkode: 223 D11
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

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

Vedlegg:

Bakgrunn:
Vadsø hestesportsklubb har søkt Vadsø kommune om mellomfinansiering av stall og
ridehall. Det omsøkte beløpet for MVA er på kroner 1.968.750,-

Vurdering:
Vadsø hestesportsklubb har fått godkjent sin fornyede søknad om spillemidler av
Finnmark fylkeskommune i brev av 4. mars 2016. I henhold til vedlegg til søknad om
spillemidler er MVA-utgifter dekket via låneopptak i bank. Vadsø hestesportsklubb har i
etterkant av søknadsfristen sendt inn søknad om forskuttering/mellomfinansiering av
MVA fra Vadsø kommune.
I kommunal plan for Idrett og friluftsliv er følgende retningslinjer for kommunal
finansiering vedtatt av kommunestyret i møte 17. desember 2015:
Til anlegg som bygges og eies av lag og foreninger (ikke-kommunale anlegg) gis det
kommunalt tilskudd til deler av investeringen. Lag og foreninger kan søke om
mellomfinansiering av spillemidler, forventet mva-kompensasjon og lignende.
Kommunal mellomfinansiering må være søkt og behandlet av kommunestyret innen
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søknad om spillemidler godkjennes. Vadsø kommune forbeholder seg retten til å
behandle slike søknader i tråd med de vedtak, føringer som ligger på området.
Vadsø kommune har allerede en betydelig støtte inne i prosjektet med forskuttering av
spilemidler (kr. 4.375.000) og kommunal andel (kr. 3.500.000). Med forskuttering av MVA
(kr. 1.969.000) vil den kommunale økonomiske risiko i prosjektet være på over 9, 8 millioner.
I tillegg har kommunen innvilget en økonomisk garanti overfor kulturdepartementet i forhold
til de samlede spillemidlene til Hall-, stall og ridebane på kr. 5.250.000,- Dette er en garanti
som vil være gjeldene i anleggets forventede levetid. Så langt er det lite som tyder på noen
betydelig aktivitet på anleggsområdet, men klubben har gitt Fylkeskommunen tilbakemelding
om at anleggsarbeidet har startet. Ridebanen er fullført.
Rideklubben har også søkt om ettergivelse av byggesaksgebyr på 62.800,- Dette er ikke
imøtekommet av formannskapet i møte 10. mars 2016. Klubben er gitt en betalingsutsettelse
til august.
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
Stortinget innførte i 2010 en ordning hvor blant annet idrettslag som bygger egne
idrettsanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift.
Følgende tre krav må være oppfylt for at en kan få tildelt midler fra ordningen:
 Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010
 Det må foreligge en godkjent søknad om spillemidler for anlegget. Spillemidlene
behøver ikke å være utbetalt.
 Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og revisorattest må
foreligge. Det er det samme regnskapet og den samme revisorattest som skal ligge til
grunn for søknaden som en benytter i forbindelse med utbetaling av spillemidler.
I og med at denne ordningen kun utbetaler innvilgede midler etter at anlegget er ferdig så
oppstår det behov hos idrettslag for mellomfinansiering.
Ordningen har periodevis hatt en betydelig høyere søknad om midler enn det har vært budsjett
for. Dette har medført at det enkelte år har vært redusert tilbakebetaling av de omsøkte beløp..
Dette vil særlig gjelde i år hvor større kostnadskrevende anlegg ferdigstilles.
Kommunelovens § 50 regulerer hvilke formål som kan lånefinansieres. Det kan ikke tas
låneopptak til rene tilskudd. En forutsetning for at Vadsø kommune skal kunne lånefinansiere
utgifter til MVA for ridehall/stall er derfor at beløpet i sin helhet tilbakebetales Vadsø
kommune. Dette medfører at Vadsø hestesportsklubb må kunne garantere for at midlene som
eventuelt avkortes innenfor kompensasjonsordningen faktisk betales tilbake. Hvis ikke en slik
avtale kan inngås med tilstrekkelig sikkerhet vil kommunen måtte finansiere hele beløpet via
driftsbudsjettet.
Vadsø hestesportsklubb har i søknad forpliktet seg til å tilbakebetale beløpet i sin helhet når
klubben har mottatt kompensasjon fra ordningen.
For at Vadsø kommune skal kunne inngå en avtale vil det måtte kreves en god dokumentasjon
på hvordan eventuell manglende refusjon er tenkt dekket inn. Inkludert i dette må klubbens
reelle betalingsevne vurderes.
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All den tid det foreligger et lånetilsagn fra bank til mellomfinansiering av MVA bør Vadsø
kommune søke å begrense egen risiko i prosjektet.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FORURENSNINGSFOND

Saksbehandler: Yngvar Mækelæ
Arkivkode: 254
Arkivsaksnr.:
16/374
Saksnr.: Utvalg:
Møtedato:
10/16
Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker
04.03.2016
41/16
Formannskapet
14.04.2016
17/16
Kommunestyret
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
Hovedutvalget for plan miljø og kommunalteknikk innstiller overfor kommunestyret at det opprettes
ett ulovlighetsoppfølgingsfond kr 500 000.
Administrasjonen gis fullmakt til å finansiere ulovlighetsoppfølginger fra dette fondet.
Administrasjonen skal søke dekning for disse utgiftene fra den som er ansvarlig for oppryddingen.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Bakgrunn:
Forurensingslovens § 28 har bestemmelser om at ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller
transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.
Bestemmelsen gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. Den som har
overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.
Vider følger det av Forurensingslovens § 37 at kommunen kan gi pålegg om at den som har
etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne dette, rydde opp innen en viss
frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding.
Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av
motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt.
Hvis kommunen har gitt et pålegg om fjerning eller opprydding, og den ansvarlige ikke
etterkommer dette, kan kommunen foreta umiddelbar gjennomføring av pålegget med hjemmel
i § 74 i forurensningsloven. Kommunen har anledning til å gripe inn og rydde opp selv dersom:
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den ansvarlige ikke etterkommer pålegg etter forurensningsloven, om plikt til å unngå
forurensning, eller om pålegg om å rydde opp i avfall og lignende.
saken haster og et pålegg vil forsinke gjennomføringen
det er uvisst hvem den ansvarlige er

Det offentliges utgifter, skade eller tap etter kan kreves dekket av den ansvarlige for
forurensningen eller avfallsproblemene, jfr. forurensingslovens § 76.
Plan og bygningslovens § 21-9 har også bestemmelser om gjennomføring av tiltak og at innstilles
et tiltak i mer enn 2 år, kan kommunen forlange at tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes.
Også her kan kommunen iverksette opprydding på eiers regning. Det fremgår av plan og
bygningslovens at kommunen plikter å forfølge slike ulovligheter.
Det er imidlertid en økonomisk risiko for å igangsette fjerning av avfall på eiers regning. Det kan
være tilfeller hvor kravet om inndekningen ikke lar seg inndrive, fordi eier ikke har betalingsevne
eller lignende. Det kan også være tilfeller hvor det oppstår rettvist rundt disse vedtakene.
Rådmannen disponer ikke budsjettmidler som tar høyde for slike utlegg, eller slike midlertidige
utlegg, og har dermed ikke det verktøyet som trengs for å gjennomføre slike pålegg eller
ulovligheter.
Et pålegg om fjerning av et enkelt etterlatt objekt som er aktuelt kan koste fra kr 100 000 til
kr 250 000.
Rådmannen ber om at det opprettes ett ulovlighetsoppfølgingsfond på kr 500 000 til slikt bruk.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
16/666
Saksnr.: Utvalg:
42/16
Formannskapet
18/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
Vadsø kommunes formålsbygg og anleggsmidler, tidligere vedtatt overført til Vadsø
kommunale eiendomsselskap KF, forblir i Vadsø kommunes eie. Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF gjennomfører ikke låneopptak eller tinglysing av eiendommer
som en følge av dette. Avhending/salg av eiendommer avgjøres av kommunestyret.

Rådmannen følger opp tidligere vedtak knyttet til etablering av leieforhold til
enhetene.

Rådmannen fremmer eventuelt behov for justeringer i Vadsø kommunale
eiendomsselskap KFs vedtekter i egen sak.

Evaluering av Vadsø kommunale eiendomsselskap KF, med hensyn vedtatte
måloppnåelser og strategier, gjennomføres innen 1. h.å. 2017.

Vedlegg:
Saksprotokoll sak 70/12 m saksframlegg – KPMG,rapport
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Bakgrunn:
Eiendomsforvaltning
Vadsø kommune vedtok den 07.06.2012 i sak 36/12, Eiendomsforvaltning FDVU,
framlagt eiendomsstrategi som overordnet styringsdokument for Vadsø kommunes
eiendomsforvaltning. Det ble vedtatt at eiendomsforvaltningen i regi av Vadsø kommune
skulle utredes og søkes lagt til eget kommunalt foretak med et system for internhusleie.
Hovedmålsettingene med eiendomsforvaltningen er at den skal være langsiktig og
framtidsrettet, sikre relevant og betryggende ivaretakelse av verdier og identifiserte
brukerbehov. Ha klare- og rasjonelle ansvarsgrenser som gir grunnlag for effektivitet og
styrket faglighet. Forvaltningen skal også ivareta miljø- og klimamessige hensyn.

Opprettelse av KF
Vadsø kommune vedtok den 15.11.2012 i sak 70/12, Opprettelse av Vadsø Eiendom KF,
kommunalt eiendomsforetak:
pkt. 1 ”Vadsø eiendom KF opprettes med virkning fra 01.01.13. Selskapet skal være
operativt, dvs. med etablerte leieforhold til enheter i Vadsø kommune fra 01.07.2013. Alle
formålsbygg i Vadsø kommunes eie, tilhørende inventar samt Vadsø kommunes aksjepost
i Vadsø industriselskap AS overføres selskapet. Overdragelsessum er kr 453 585 469,-.”
Overdragelsessummen var bokførte verdier for angitte eiendommer, såkalte formålsbygg,
pr. 31.12.2011. Vedtaket anga ikke tidspunkt for når overdragelse skulle skje.
Det ble også vedtatt vedtekter for Vadsø eiendom KF, med senere navneendring
17.04.2013 til Vadsø kommunale eiendomsselskap KF.
Eierskap og finansielle utfordringer
Vadsø Eiendom KFs interimsstyre igangsatte arbeidet med bl.a. de finansielle
utfordringene og kontaktet finansiører for å klarlegge mulighetene for opptak av lån i det
kommunale eiendomsselskapets regi. Dette viste seg å by på noen utfordringer av
økonomisk karakter. Hvis Vadsø kommunale eiendomsselskap KF (VKE) ønsket å
gjennomføre låneopptak med kr. 363 mill kr. noe som tilsvarer 80% av overdragelsessum
og da frigjør 20% egenkapital, ville selskapet måtte betale 80 rentepunkter over Vadsø
kommunes egne rentebetingelser. Av 363 mill kr. utgjør 80 rentepunkter 2,9 mill. i økte
årlige renteutgifter.
Interimsstyret i VKE gjorde da følgende vurdering i møtet 18.01.2013: ”Styret legger til
grunn at det ikke finnes hensiktsmessig å påføre verken foretak eller kommune
unødvendige transaksjonskostnader etc. sfa endring av gjeldsinnretning.”
I interimsstyrets siste møte 22.02.2013 ble det også bestemt av selskapet skulle være
operativt fra 01.01.14.
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Kommunestyret valgte den 07.03.13 et nytt permanent styre i Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF.

Vurdering:
Kommunestyrevedtak knyttet til etablering av VKE var begrunnet i behovet for god
eiendomsforvaltning med forankring i vedtatt eiendomsstrategi med klare målsettinger.
-Forvaltningen skal være langsiktig og framtidsrettet
-Forvaltningen skal sikre relevant og betryggende ivaretakelse av verdier
-Forvaltningen skal identifisere brukerbehov
-Forvaltningen skal ha klare og rasjonelle ansvarsgrenser som gir grunnlag for effektiv og
styrket faglighet
-Forvaltningen skal ivareta miljø- og klimamessige hensyn
Formelt juridisk eierskap var ikke mål eller en betingelse for å kunne forfølge vedtatte
strategier selv om vedtakets formulering og tolkning i interimsstyret la dette til grunn.
Foretaket ble operativt igangsatt den 01.01.2014. Det ble i årsbudsjettet til Vadsø
kommune for 2014 og 2015 budsjettert med et samlet tilskudd/husleie til VKE med 28,3
mill. kr. Dette for å dekke løpende kostnader tilsvarende nivået da tjenestene
organisatorisk ble ivaretatt av Vadsø kommune direkte. Det ble ikke gjennomført juridisk
overføring av eiendomsmasse til VKE både med hensyn til hensiktsmessigheten av dette
ikke var mulig innenfor de økonomiske rammene som ble fastsatt.
VKE kan selv med denne innretningen ivareta både målet om god eiendomsforvaltning og
forfølge nevnte vedtatte strategier uten å være den formelle eier av eiendommene. Dette
betinger ikke en juridisk overdragelse av fastsatt eiendomsmasse. Avhending av konkrete
eiendommer er beslutningsmessig uansett tillagt kommunestyret.
Økte lånekostnader
Låneopptak i regi av Vadsø kommunale eiendomsselskap var ikke mulig å gjennomføre
innenfor de rammebetingelsene for forelå i 2013 og heller ikke hvis man skulle unngå
unødvendige transaksjonskostnader knyttet til eiendomsoverdragelse. Det er vel riktig å si
at det i VKE heller ikke forefinnes tilstrekkelig kompetanse knyttet til løpende forvaltning
av et finansområde av et slikt omfang og ikke økonomisk forsvarlighet i å øke årlige
kostnader med 2,9 mill. kr. VKEs primærfunksjoner skal være forvaltning, drift og
vedlikehold av eiendomsmasse.
I ettertid etter etableringen av VKE har det avtegnet seg noen klare utfordringer knyttet til
oppgaver/ansvar i grensesnittet mellom foretaket og Vadsø kommune som ikke blir
tilfredsstillende håndtert. Det er av rådmannens syn at disse oppgavene/ansvarsområdene
bør prioriteres og avklares framfor å gi foretaket utvidet ansvar til også å gjelde utstrakt
gjelds- og finansforvaltning. Modell hvor Vadsø kommune tar ansvaret for finans og
gjeldsforvaltning og KFene har ansvaret for drift- og vedliehold er vel etablert innenfor
øvrige foretak så som Vann og avløp KF og Vadsø Havn KF.
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Tinglysningskostnader
Tinglysing av eiendomsoverdragelser gjennomføres bl.a. for å ivareta ryddighet i
eiermessige rettigheter, med evt. pant og klausuler. Også dette området knytter det seg
stor økonomisk risiko til. Tinglysing av salg av eiendommer mellom Vadsø kommune og
VKE ville vært påkrevd da bl.a. finansiør krever dette for å yte lån. Det kan stilles
spørsmål hvorvidt VKE ville måtte betale 2,5% dokumentavgift av en slik overdragelse.
Av en overdragelsessum på 453,6 mill. kr,- , ville dette utgjøre hele 11,3 mill. kr.
Det foreligger ingen automatiske fritak i lovverket for overføring av eiendomsmasse
mellom offentlige selskap. Kun til offentlige stiftelser og legat med almennyttige formål,
eller foreninger med almennyttige formål. Samt ved Fusjon, fisjon og omorganisering av
selskap etter 01.01.2016. Dette spørsmålet er ikke fullstendig avklart.

Evaluering av VKE
VKE har nå vært i drift i snart 2,5 år. Det bør vurderes hvorvidt man skal evaluere
selskapet med tanke på vedtatt måloppnåelse og strategier. Har man ønsket utvikling eller
er det behov for justeringen for å oppnå ønsket eiendomsmessig forvaltning?

Jens R. Betsi
Rådmann
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PLAN FOR KOMPETANSEHEVING I SKOLESEKTOREN

Saksbehandler: Kurt Schjølberg
Arkivsaksnr.:
16/673
Saksnr.: Utvalg:
43/16
Formannskapet
19/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

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

Bakgrunn:
Skoleeier skal ha et system som skal gi ansatte i skolen mulighet til kompetanseutvikling
og fornye sin faglige og pedagogisk kompetanse. For å kunne planlegge behovet for
fremtidig videreutdanning skal skoleeier ha en kompetanseplan. Kompetanseplanen skal
godkjennes og forankres av skoleeier.
Vurdering:
Kompetanseplanen må rulleres hver år da behovet for videreutdanning vil variere og
kostnadene vil også variere fra år til år. Antall lærere som vil få videreutdanning fra år til
år har Vadsø kommune liten kontroll over. Det er Utdanningsdirektoratet som gir tilsagn
om hvem og hvor mange som får videreutdanning etter søknad og godkjenning fra
kommunen. Vadsø kommune har i perioden 2015-2017 prioritert matematikk.
Statlige tilskudd er for matematikk og naturfag 75 prosent av grunnsatsen og 60 prosent
for øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeier 15 prosent og læreren 25 prosent i form av
egen tid. I tillegg må skoleeier dekke eventuelle reiser og opphold for læreren samt
lærebøker.
For Vadsø kommune er det viktig at man får til lokale tilbud til videreutdanning. Vi har i
dag 10 lærere som tar matematikk 30 studiepoeng etter «Finnmarksmodellen». Disse
lærerne vil være ferdig med studiet i 2017. Samlingene er i Kirkenes, noe som medfører
små kostnader til reiseutgifter.
For 2016/17 er det 9 lærere utenom de 10 fra Vadsø barneskole som har søkt på
videreutdanning. Det er matematikk 2 for ungdomsskolen og matematikk 1 for
barnetrinnet. Dette er lærere fra Vadsø ungdomsskole og Vestre Jakobselv skole. Alle
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disse har søkt nettstudier, Mooc( Massive Open Online Course). Disse studiene er ikke
samlingsbaserte, noe som medfører lite kostnader til reise og opphold for Vadsø
kommune. Noen har valgt vikarmodellen og noen har valgt stipend.
Fra skoleåret 2017/18 er prioriteringen engelsk. UIT skal prøve å få til
«Finnmarkdmodellen» i engelsk og norsk slik at det blir lite kostnadskrevende for
kommunene å videreutdanne lærere. Skulle vi bli nødt til å sende våre lærere på samlinger
utenfor vår region vil det fort bli ca. 40-50000 i utgifter pr. lærer. Dette skal dekke
vikarutgifter, reise og opphold, lærebøker og semesteravgift. Dette gjelder i hovedsak
videreutdanning i andre fag enn matematikk og naturfag. I matematikk og naturfag er det
lite vikarutgifter for kommunen sammenlignet med øvrige fag.
Kommunestyret har bevilget 300 000 til videreutdanning for lærere i 2016. Eventuelle
behov for utvidet ramme vil bli forelagt kommunestyret i budsjettreguleringen i juni 2016.
Dette avhenger mye av hvor mange Vadsø kommune får inn under ordningen og om hvor
mange som får videreutdanning etter vikarordningen eller stipend. Skoleeier vil i slutten
av april vil få beskjed om utfallet av søknadene fra Vadsø kommune.
PPT har en viktig rolle i skolen og derfor er det også lagt til rette for at PPT veiledere skal
kunne videreutdanne seg. Utdanningsdirektoratet kan gi tilretteleggingsmidler for studiet
på opptil 100 000 kr. for 30 studiepoeng som skal dekke reise og opphold, permisjon med
lønn, semesteravgift og studiemateriell. Vadsø kommune søker for 2 veiledere på PPT for
2016/17 under forutsetning at tilretteleggingsmidler vil bli gitt. Dette er midler som
Utdanningsdirektoratet utbetaler.
For 2017 vil det i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember bli forelagt en
økonomisk ramme for kostnadene til videreutdanning fremover.
«Plan for kompetanseheving i skolesektoren» kommer i tillegg til Vadsø kommune sin
overordna kompetanseplan som skal behandles i kommunestyret desember 2016
.
«Plan for kompetanseheving i skolesektoren» er drøftet med HTV for Norsk Lektorlag og
Utdanningsforbundet

Jens R. Betsi
Rådmann
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KOMMUNEREFORMEN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
14/1235
Saksnr.: Utvalg:
44/16
Formannskapet
20/16
Kommunestyret

Arkivkode: 000
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
1. Kommunestyret i Vadsø inngår intensjonsavtale om sammenslåing med Vardø
kommune. Ordfører gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen dersom de siste
forhandlinger skulle tilsi at det er nødvendig
2. Kommunestyret i Vadsø ber om at det søkes avholdt et felles kommunestyremøte
mellom Vardø og Vadsø kommune hvor denne saken kan presenteres og drøftes i
fellesskap
3. Kommunestyret ber om at det legges til rette for endelig beslutning om sammenslåing
til kommunestyrets møte 09.06 2016

Vedlegg:
-Grunnlagsrapport Vardø-Vadsø 2016
-Utkast til intensjonsavtale Vardø-Vadsø 2016
Bakgrunn:
Formannskapet i Vadsø vedtok i møte 28.01 2016 (sak 15/16) følgende:
Formannskapet i Vadsø uttrykker tilslutning til følgende retning for de kommende sonderings- og
drøftingsprosesser knyttet til kommunesammenslåing i Varanger;


Vadsø kommune ser positivt på de mulighetene sammenslåinger av kommuner representerer. Gjennom
sammenslåinger kan Varanger i større grad løftes opp på ulike agendaer og sikre seg bedre
utviklingsmessige forutsetninger. Vadsø kommune skal derfor være en pådriver for drøftinger av mulige
sammenslåinger på bred basis
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Primært synes muligheten for en bred sammenslåing av kommuner på Varangerhalvøya (Vadsø, Vardø,
Båtsfjord og Berlevåg) mest interessant. Det gir muligheter for et samlet og sterkere fokus på det denne
regionen representerer av muligheter. Vadsø bør søke å adressere dette inn i de pågående drøftinger hvor
en sammenslåing med Vardø synes mest nærliggende pga avstand



En sammenslåing med Sør-Varanger synes å representere den beste muligheten for samling av
skalafordeler og strategiske forutsetninger i Øst-Finnmark. Utvalget bør også søke å drøfte en slik
innretning

Vurdering:
De 7 kommunene i Øst-Finnmark har gjennom prosjektet Kommunereformen i ØstFinnmark en felles arena for kartlegging, utredning og drøfting av
kommunesammenslåinger i tråd med de krav kommunene er gitt. I prosjektets
styringsgruppe har følgende fremkommet;
1. Kommunene Båtsfjord og Berlevåg ser det ikke som naturlig å diskutere
sammenslåinger av alle kommunene på Varangerhalvøya. Til det er avstandene for
store.
2. Kommunene Vardø og Vadsø ser det som naturlig å diskutere sammenslåing som
et alternativ til å bestå som egne kommuner. Dette alternativet forfølges videre.
Vardø og Vadsø kommune har derfor hatt videre drøftinger om sammenslåing som et
alternativ til det å bestå som egen kommune. Partene har med bakgrunn i disse
drøftingene utarbeidet et grunnlagsdokument samt et utkast til intensjonsavtale. Disse
dokumentene finnes vedlagt. Gjennomgående er det at;
1. Partene ser ingen akutte behov for sammenslåing knyttes til dagens oppgave
løsning. Begge opplever at man i stor grad makter å levere de tjenester som
etterspørres. Det er heller ikke konkretisert noen nye tjenesteområder som gir
partene inntrykk av at man umiddelbart må søke sammenslåinger med andre
kommuner
2. Partene er imidlertid tydelige på at Varanger som region har strategiske muligheter
og utfordringer hvor sammenslåing av kommuner kan ha stor betydning. Dette
handler i stor grad om ivaretakelse og utvikling av så vel fysisk- (veger, havner,
luft) som driftsmessig infrastruktur (utdanning, statlige arbeidsplasser med mer) i
konkurranse med andre regioner
Regjeringen la ved årsskiftet fram utkast til nytt inntektssystem. Dette kan innebære et
vesentlig bortfall av inntekter for så vel Vardø- som Vadsø kommune. Et slikt
inntektsbortfall kan unngås i 20 år (15+5 år) samt at kommunene oppnår en
sammenslåings- og reformstøtte på tot 25 mill dersom man slår seg sammen. Det nye
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inntektssystemet vil i detalj legges fram i fbm kommuneproposisjonen 2017 den 11.05
2016. Vardø og Vadsø kommune har vært opptatt av å ha et reelt sammenslåingsalternativ
å legge fram for de respektive kommunestyrer dersom de inntektsmessige forhold skulle
tilsi det. Grunnlagsdokument og intensjonsavtale konkretiserer dette alternativet nærmere
uten at det på noen måte forplikter partene i fht de endelige beslutninger.
Et forhold som har vært behandlet særskilt og som er viktig er ivaretakelse av
nærdemokratiske behov. I forslaget til intensjonsavtale er det inntatt en bestemmelse om
kommunedelsutvalg som skal sikre at hhv Vardø og Vadsø opprettholder en lokal
innflytelse over viktige kommunale innsatsområder som helse, barnehage, skole etc (jfr
intensjonsavtalen kpt 4, pkt 5). I alle sammenslåingsdiskusjoner er det også en frykt for
relokalisering av viktige tjenester. Partene er opptatt av at tjenester alltid må ytes der folk
bor og har derfor inntatt bestemmelser om at basistjenester ikke skal relokaliseres som
følge av sammenslåing.
Den videre prosess i prosjektet Kommunereformen i Øst-Finnmark er i hovedtrekk som
følger;
1. Bystyret i Vardø og kommunestyret i Vadsø tar stilling til fremforhandlet
intensjonsavtale i møter i slutten av april 2016
2. Regjeringen legger fram Kommuneproposisjon 2017 som avklarer inntektsmessige
forhold og gir perspektiver på fremtidige nye oppgaver til kommunene
3. Det avholdes innbyggerundersøkelser i kommunene Vardø og Vadsø i siste
halvdel av mai 2016
4. Bystyret i Vardø og kommunestyret i Vadsø tar på selvstendig grunnlag endelige
beslutninger om sammenslåinger i tråd med stortingets pålegg i første halvdel av
juni 2016
I den videre prosessen vil informasjon være helt avgjørende. Det er viktig at alle parter,
innbyggere som folkevalgte, har god innsikt i de faktiske forhold. Partene er enige om å
utarbeide og vedlikeholde en løpende informasjon som fanger opp de aktuelle
problemstillinger og muligheter som ligger til saken.
I endel kommuner har folkeavstemning vært tatt i bruk. Dette diskuteres også bl annet i
Nesseby kommune. Kommunestyret kan selv bestemme om det skal avholdes lokale,
rådgivende folkeavstemninger (jfr kommuneloven §39 b). Slike folkeavstemninger er
imidlertid underlagt formalkrav som gjør det vanskelig å gjennomføre i det
tidsperspektivet man står overfor.
Videre bør det vurderes hvorvidt det vil kunne være egnet f eks med et felles
kommunestyremøte mellom Vardø og Vadsø hvor denne saken presenteres og drøftes i
fellesskap. Dette er i så fall et møte som bør søkes plassert inn i tid etter at nytt
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inntektssystem foreligger, resultater fra innbyggerundersøkelser foreligger men før
bystyre/kommunestyre har fattet sine endelige vedtak.
Regjeringen har videre utlyst tilskudd til veier, bredband, ikt med mer for kommuner som
slår seg sammen. Vardø og Vadsø kommune vil søke tilskudd til et mulighetsstudie hvor
fokuset vil være på et nytt transportsystem i Varanger som virker ”regionkrympende”.
Utkast til intensjonsavtale er under fortsatt bearbeiding av de respektive utvalg. I Vardø er
det formannskap 11.04 2016 og sakspapirer er allerede sendt ut. I Vadsø er det
formannskapsmøte 14.04 2016. Partene er enige om å ha en videre dialog frem til disse
møtene. Videre kan det komme ytterligere innspill til avtalen som bør/må innarbeides.
Det bør derfor gis åpning for at mindre endringer kan foretas i tiden fremover.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BEHOV FOR FRISKLIVSSENTRAL, HELDØGNSOMSORGSPLASSER MED
MER.

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/684
Saksnr.: Utvalg:
2/16
Kommunalt råd for funksjonshemmede
5/16
Eldrerådet
45/16
Formannskapet
21/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
13.04.2016
20.04.2016
14.04.2016
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret i Vadsø tar rapport om frisklivssentral til orientering. Kommunestyret gir sin
tilslutning til søknad om tilskudd til etablering av frisklivssentral og ber om at tiltak om
kommunal finansiering fremmes i fbm budsjettreguleringen 2016
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at aktuell enhet ved bo- og omsorgssenteret gjenåpnes
med tilbud om heldøgns omsorgsplasser. De økonomiske konsekvensene innarbeides i fbm
budsjettreguleringen 2016.
3. Kommunestyret ber videre om at tiltak knyttet til styrking av ergoterapitjenesten fremmes i
fbm budsjettbehandlingen 2016.

Vedlegg:
-Rapport frisklivssentral i Vadsø
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 18.12 2014 (sak 61/14, driftstiltak nr 23) å omgjøre
bemannede leiligheter på bo- og omsorgssenteret til ubemannede boliger. Bakgrunnen for
dette vedtaket var at etterspørselen etter heldøgns omsorgsplasser på tidspunktet var lav.
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Vurdering:
Helse, rehabilitering og omsorg opplever en økende pågang innenfor flere
tjenesteområder. Dette er områder som;
1. Ergoterapi. Tjenesten opplever at man med dagens ressurser ikke makter å delta på de
arenaer man bør delta på, man makter ikke alltid å levere hjelpemidler innen den tid
som forventes samt at man opplever at omfanget av ubandlede saker er omfattende.
Kombinert med langvarig sykefravær gir dette vanskelige arbeidsforhold
2. Frisklivssentral. Vadsø kommune har i 2015 gjennomført et eget frisklivsprosjekt. Med
bakgrunn i dette prosjektet er det funnet hensiktsmessig å etablere en egen
frisklivssentral hvor hovedbestanddelene vil være individuell og gruppebasert
kostholdsveiledning, fysisk aktivitet og snus- og røykeslutt. Kommunen ønsker å søke
Fylkesmannen i Finnmark om tilskudd til etablering av frisklivssentral (søknadsfrist 21.04
2016) men behøver i den sammenheng politisk forankring
3. Heldøgnsomsorg. Det har etter årsskiftet vært et økende press på langtidsplasser. Vi har
for tiden fullt belegg på bo- og omsorgssenteret, overbelegg på sykehjemmet med 4
plasser, og 2 på venteliste. I tillegg får vi ikke tatt brukere inn på korttids- og
avlastningsopphold med de konsekvenser dette kan ha

Innenfor ergoterapi (pkt 1) er behovet i utgangspunktet vurdert å representere tilførsel av 1 ny
100% stilling. Kostnaden ved dette er på årsbasis beregnet til kr 550.000,-. I 2016 anses det mulig
å få på plass en ny ergoterapeut fra og med 2.dre halvår med en kostand i 2016 på kr 275.000,I utkast til søknad om tilskudd til finansiering av etablering av frisklivssentral (pkt 2) er det
forutsatt en kommunal finansieringsandel på 100.000,- (av totalt 600.000,-) i 3 år fremover.
Deretter vil dette måtte forventes å bli et kommunalt finansieringsansvar fullt ut.
Når det gjelder økt kapasitet innenfor heldøgns omsorgsplasser (jfr pkt 3) foreslås det å gjenåpne
de bemannende leiligheter på bo- og omsorgssenteret (2 Nord) som gjennom budsjettvedtaket i
2014 ble omgjort til ubemannede boliger. Dette gir en økt tilgang på 6 heldøgnsplasser som
anses tilstrekkelig i fht den kapasitetsmangelen man opplever. Dette krever tilsetting av
pleiepersonell (5 stk 100% stillinger) og forventes å representere en økt netto kostnad på ca
2.900.000,- på årsbasis. I 2016 antas økt kostnad å være ca 1.900.000,- om enheten gjenåpnes
med virkning fra ca 01.05 2016.
Rådmannen vil med bakgrunn i dette foreslå følgende:

Jens R. Betsi
Rådmann
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PLAN FOR SEKTORENE KUO OG KVI

Saksbehandler: Grethe Pleym
Arkivsaksnr.:
16/656
Saksnr.: Utvalg:
46/16
Formannskapet
22/16
Kommunestyret

Arkivkode: 031
Møtedato:
14.04.2016
28.04.2016

Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å oppnevne to plangrupper for utarbeidelse av en plan for hver av
sektorene Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO) og Kvalifisering, Velferd og
Inkludering (KVI) for perioden 2018-2022.
2. Plangruppene får følgende sammensetning:
- 1-3 medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret, leder
Vararep: Utpekes blant kom.styrets medl.
- Kommunalsjef for området, sekretær
Vararep: En av enhetslederne
- 1 representant for enhetsledere
Repr. og vararepr. utpekes av rådmannen
- 1 representant for fagledere
”
- 2 HTV
Vararep: Utpekes av organisasjonene
- 1 representant for brukere
Plangruppen organiserer selv planarbeidet, herunder nedsetting av arbeidsgrupper mv.
3. Kommunestyret vedtar følgende mandat for planarbeidet:


Beskrivelse av aktuell situasjon herunder status over tjenestetilbud og behov basert
på tilgjengelige og relevante data



Vurdere behovet for videreutvikling av omfang og kvalitet på våre tjenester i et
tiårsperspektiv



Beskrive og vurdere de viktigste utfordringene i planperioden



Skissere mål, satsingsområder og strategier for utvikling av områdene fram mot
2025
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Utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak på grunnlag av
forannevnte utredninger

4. Plangruppene leverer sin innstilling innen 1.mai 2017, med sikte på behandling i
kommunestyret i juni 2017.

Vedlegg:

Bakgrunn:
I forbindelse med arbeidet med å utarbeide og vedta ny kommunal planstrategi for Vadsø
kommune er det identifisert behov for sektorplaner. Dette er overordnede planer for
kommunens 3 sektorer;
 Helse, Rehabilitering og Omsorg (HRO)
 Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO)
 Kvalifisering, Velferd og Inkludering (KVI)

I forslag til kommunal planstrategi fremkommer det at sektorplanene bør vurderes etablert
som kommunedelplaner for i størst mulig grad sikre gode prosesser og sammenheng og
oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel.
Helse, Rehabilitering og Omsorg har en overordnet sektorplan med en tidshorisont til
2020, her er det kun handlingsdelen som skal rulleres inneværende år.
Sektorene Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO) og Kvalifisering, Velferd og
Inkludering (KVI), har ingen overordnede sektorplaner som avklarer politiske mål og
strategier for sektorenes arbeid. KUO har en politisk vedtatt Kvalitetsplan for skolene for
perioden 2014-2017, denne planen vil integreres i en sektorplan for KUO.
Kommunen står foran en rekke store utfordringer også innenfor disse to sektorområdene,
det er derfor viktig at det utarbeides planer for områdene gjennom bred politisk og
brukermessig involvering som tar for seg de langsiktige strategiene.
Sektorplanene skal være styringsdokumenter som skal uttrykke overordnede politiske mål
og strategier som skal være retningsgivende og samlende for aktivitet og mer
operasjonaliserte planer. Disse planene skal gi retning i det arbeidet og den
tjenesteytingen som kommunen tilbyr og utfører for sine innbyggere. Planene skal gi
kommunens ansatte, ledere, politiske organer og innbyggere en felles forståelse av
langsiktige utfordringer, strategier og tiltak. Planene skal definere retningen i det videre
arbeidet og legge grunnlag for de prioriteringer som må tas i planperioden, de skal
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omfatte strategier og tiltak for den langsiktige utviklingen av sektorene. Det blir derfor
viktig å sikre en god sammenheng mellom kommunens øvrige planer og sektorplanene.

Vurdering:
Mandat for og organisering av planarbeidet
Det foreslås at det oppnevnes plangrupper for utarbeidelse av sektorplan for perioden
2018 -2022 innenfor følgende sektorområder;
 Kultur, Utdanning og Oppvekst (KUO)
 Kvalifisering, Velferd og Inkludering (KVI)
Følgende mandat for planarbeidet foreslås:
 Beskrivelse av aktuell situasjon herunder status over tjenestetilbud og behov basert
på tilgjengelige og relevante data
 Vurdere behovet for videreutvikling av omfang og kvalitet på våre tjenester i et
tiårsperspektiv
 Beskrive og vurdere de viktigste utfordringene i planperioden
 Skissere mål, satsingsområder og strategier for utvikling av områdene fram mot
2025
 Utarbeide en handlingsplan med forslag til konkrete tiltak på grunnlag av
forannevnte utredninger
For å lede dette arbeidet vil det være hensiktsmessig å oppnevne en bred sammensatt
plangruppe for hvert område som kan organisere og styre planprosessen. Arbeidet må
være forankret både politisk, administrativt og faglig. De ansatte må være representert og
det anbefales at også brukersiden er representert. Det foreslås at plangruppene får
følgende sammensetning:
- 1-3 medlemmer av kommunestyret, leder
- Kommunalsjef for området, sekretær
- 1 representant for enhetsledere
- 1 representant for fagledere
- 2 HTV
- 1 representant for brukerne
Det anbefales at det utpekes vararepresentanter for alle i plangruppa.

Side 27 av 30

Sak 22/16
Plangruppene organiserer selv planarbeidet, herunder også nedsetting av arbeidsgrupper
mv. ved behov.
Plangruppene leverer sin innstilling innen 1.mai 2017, med sikte på behandling i
kommunestyret i juni 2017.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
14/651
Saksnr.: Utvalg:
23/16
Kommunestyret

Arkivkode: 026
Møtedato:
28.04.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø viser til tidligere vedtak om uttreden av Finnmark kommunerveisjon
IKS og vedtar følgende;
1. Vadsø kommune vedtar i tråd med IKS-loven §32, 1. ledd herved å oppløse Finnmark
kommunerevisjon IKS
2. Vadsø kommune forutsetter med dette at selskapet er avviklet innen 01.01 2017 som
tidligere forutsatt

Bakgrunn:
Finnmark kommunerevisjon IKS skriver i brev av 15.03 2016 bl annet følgende;

Vurdering:
Kommunestyret vedtok i møte 03.09 2015 (sak 43/15) å varsle uttreden av Finnmark
kommunerevisjon IKS. Kommunestyret vedtok videre i møte 17.12 2015 (sak 101/15) å
melde Vadsø kommune inn i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
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Sak 23/16
Alle selskapets eiere med unntak av Finnmark fylkeskommune har gjennom varsel
og/eller disposisjon til fordel for annet selskap meldt seg ut av Finnmark
kommunerveisjon IKS. Selskapet representert ved representantskapets leder og styreleder
ber derfor om at eierne fatter vedtak om oppløsning i hht IKS-loven §32. I hht IKS-loven
§32 lyder som følger;

§ 32.Oppløsning
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det. Det enkelte kommunestyre eller fylkesting treffer
selv vedtak i saken. Er et interkommunalt selskap deltaker, treffes vedtaket av dets representantskap.
Den enkelte deltaker kan kreve selskapet oppløst dersom deltakerens rett er blitt krenket ved vesentlig
mislighold av selskapsforholdet og henvisning til uttreden etter § 30 ikke ville være rimelig.
Selskapet skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av uttreden eller utelukkelse.
Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om
gjennomføringen av avviklingen.

Jens R. Betsi
Rådmann
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