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VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/844
Saksnr.: Utvalg:
32/16
Kommunestyret
68/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
09.06.2016
20.10.2016

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.

***
Kommunestyrets vedtak den 09.06.2016 sak 32/16:
Sak trukket.

Vedlegg:
 Årsregnskap 2015
1. Noter
2. Hovedoversikter
3. Investeringsregnskap
4. Driftsregnskap
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5. Balanseregnskap
 Havnestyrets protokoll 29.04.2015.
 Årsberetning 2015
 Revisjonsberetning
 Kontrollutvalgets uttalelser
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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IKA FINNMARK IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
15/567
Saksnr.: Utvalg:
69/16
Kommunestyret

Arkivkode: 026
Møtedato:
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende;
1. Kommunestyret i Vadsø godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA
Finnmark IKS slik det er fremlagt for representantskapet

Vedlegg:
Selskapsavtale IKA Finnmark IKS, endringsutkast
Bakgrunn:
IKA Finnmark IKS meddeler i brev av 01.08 2016 følgende:
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Vurdering:
Endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS krever i hht IKS-loven §4 tilslutning
fra samtlige eiere. Representantskapet i IKA Finnmark IKS har i møte 21.04 2016 (sak
13) gjort følgende vedtak:

Porsanger kommune er vertskommune for IKA Finnmark IKS. Porsanger kommune har
leid inn lokaler hos Statens Vegvesen (leieavtale til 2022) som igjen leies ut til IKA
Finnmark IKS (leieavtale til 2017). Depotet erfarer at de i tiden fremover behøver mer
plass. I denne sammenheng har de engasjert Norconsult til å utrede og beskrive mulige
alternativer basert på et etablert romprogram. Norconsult konkluderer med at kjøp og
utvidelse av dagens lokaler vil ha lavest investeringskostnad. Det forutsettes med dette at
dette alternativet også vil ha lavest driftskostnad.
Representantskapet foreslår som følge av dette samt andre påkomne behov en del
endringer i selskapsavtalen (endringsforslag vedlagt). Dette gjelder endringer i § 5
Eierandeler og tilskudd, §8 Valgkomite og §9 Låneopptak. Endringene i §5 kommer som
en følge av justeringer i folketall og dermed eierandeler. Endringer i §8 kommer som
følge av et opplevd for varamedlemmer til valgkomiteen mens endringene i §9 kommer
som følge av behov for økte lånerammer knyttet til ovennevnte investering.
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Rådmannen har ingen forutsetninger for å gå nærmere inn i de bakenforliggende
vurderinger og prioriteringer som er gjort. Som eier må man bare forutsette at selskapets
styre og representantskap ivaretar interessene på en hensiktsmessig måte. Invitasjon til
vedtak burde imidlertid være innrettet slik at det fremgikk klart hvilke endringer i
selskapsavtalen som foreslås. Slik invitasjon til vedtak her er blir dette noe upresist i det
man henviser til hvordan det ble fremlagt for representantskapet og ikke hvordan
representantskapet vedtok det. Det anbefales likevel å følge forslaget i det endringer kan
innebære ny prosess.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2017

Saksbehandler: Grethe Pleym
Arkivsaksnr.:
15/1475
Saksnr.: Utvalg:
70/16
Kommunestyret

Arkivkode: F30
Møtedato:
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Rådmannen innstiller på følgende:
Kommunestyret i Vadsø forplikter seg til å bosette 70 flyktninger i 2017, hvorav 10 plasser er
forbeholdt enslige mindreårige over 15 år.

Vedlegg:
- Anmodningen fra Integrerings – og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 10.10.16

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 05.11.15 (sak 86/15) pkt. 2 følgende:
Kommunestyret i Vadsø forplikter seg til å bosette inntil 50 flyktninger per år i 2017, 2018 og 2019, hvorav
10 enslige barn og unge.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har i brev av 10.10.2016 (vedlagt)
anmodet Vadsø kommune om følgende bosetting for 2017:
 IMDi anmoder Vadsø kommune om å bosette 70 flyktninger i 2017. Av disse ber
vi om at 10 plasser er forbeholdt enslige mindreårige.
Bosettingsbehovet er langt lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til
Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet er gått ned. I 2017
vil det være behov for å bosette 13000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1100
enslige mindreårige.

Side 7 av 9

Sak 70/16

Vurdering:
Anmodningen fra IMDi om bosetting av flyktninger i Vadsø kommune er basert på
oppdaterte prognoser og plantall for 2017. Anmodningen er utarbeidet i samråd med KS.
IMDi oppfordrer kommunene til å fatte presise vedtak hvor mange flyktninger kommunen
skal bosette, og at vedtaket ikke inkluderer familiegjenforente, eller har andre forbehold.
Dette er nødvendig for å avveie ansvarsdelingen mellom kommunene.
Norske kommuner har så langt vedtatt å bosette 10 000 flyktninger neste år, dermed
kreves det fortsatt flere plasser i noen kommuner for å dekke bosettingsbehovet. Vadsø
kommune er godt på vei til å oppfylle vedtaket om å bosette inntil 70 flyktninger i 2016
hvorav 30 enslige mindreårige. Pr oktober er det allerede bosatt 56, resterende vil bli
bosatt i perioden frem til nyttår.
Økonomiske forhold
I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 er det foreslått at kommunene vil motta et
ekstratilskudd etter samme ordning som for 2016 for personer som bosettes innen
utgangen av september 2017. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person
som blir bosatt innen utgangen av september 2017 utover det kommunene var anmodet
om i 2015. Det er også foreslått å videreføre ordningen med ekstra tilskudd på kr 100 000
kroner for hver enslig mindreårige som kommunen bosetter i 2017. I forslaget til
statsbudsjett for 2017 ligger det også et forslag om endring av ordningen med refusjon av
utgifter kommunene har til enslige mindreårige til en ordning med fast tilskudd pr. enslig
mindreårig som bosettes. Det er foreløpig ikke gjort en beregning over hvilke
konsekvenser en slik endring i finansieringsordningen vil medføre for Vadsø kommune.
Kommunestyrets vedtak av 05.11.15 om å redusere bosettingen av flyktninger til inntil 70
flyktninger i 2016 og deretter inntil 50 flyktninger i årene 2017-2019 vil føre til et
umiddelbart bortfall av relevante tilskudd. Som bosettingskommune vil man likevel ha et
stort ansvar for integreringsprosessen for de som allerede er bosatt. Viser til
konsekvensutredningen (sak 112/15) om reduksjon i bosettingen som ble behandlet i
kommunestyret 17.12.2015. Beregningene som ble presentert i konsekvensutredningen
basert på vedtak om reduksjon i bosetting av 05.11.15, synliggjør følgende bortfall av
netto bosettingsinntekter (beløp i millioner nkr):
2016: 2,8 mill
2017: 8,1
2018: 15,6
2019: 19,7
En reduksjon i bosettingen vil samtidig gi en sammenfallende reduksjon av direkte
kostnader i KVI som utgifter til sosialstønad, stønad til introduksjonsdeltakere, husleie og
etableringskostnader i forbindelse med bosetting. De indirekte kostnadene til selve
mottaksapparatet som er bygd opp for å håndtere dagens bosettingsnivå, vil ikke kunne
reduseres umiddelbart uten at aktivitetsnivået og tilbudene i de kommunale tjenestene
bygges ned. Det gjelder spesielt tjenester som helsestasjon, legetjeneste, sosial,
kvalifisering, barnevern, skole og barnehage. Utredningen viser at det fremover vil bli
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svært krevende for kommunen å forholde seg til den umiddelbare reduksjonen vi vil få i
bosettingsinntektene som følge av kommunestyrets vedtak. Det vil kreve umiddelbare –
og dyptvirkende handlinger for å imøtekomme de budsjettmessige konsekvensene det vil
få for kommunen, da det må kompenseres gjennom reduksjon av indirekte kostnader
(veiledningsapparat, sosialtjeneste, opplæringskapasitet) og på kostnader i det øvrige
aktuelle tjenesteapparatet.

Status i bosettingsarbeidet
Det har i 2015 og 2016 vært gjennomført til dels betydelige organisatoriske endringer i
kommunen som blant annet i større grad skal legge til rette for styrkning av tjenestene
som skal gi bedre kvalitet og resultater i kvalifisering og integreringsarbeidet. Endringene
skal også legge til rette for en mer helhetlig styring og ledelse av alle enheter som
arbeider med brukere med sammensatte behov, som f.eks flyktninger. KVI ble opprettet i
2015 og 1.januar 2016 ble Kvalifiseringsenheten etablert. Bakgrunnen for denne
etableringen er nettopp at vi ser et større potensial til å forbedre kvalifisering og
integreringsarbeidet vårt. Vellykket integrering av innvandrere fremover vil i stor grad
avhenge av at vi får til en målrettet og effektiv kvalifisering. Økt ressursinnsats vil gi
innsparinger på sikt ved at flere innvandrere blir selvhjulpne og deltar i arbeidslivet. Det
jobbes godt innenfor området og det er et kontinuerlig fokus på forbedring av arbeidet, vi
ser en positiv utvikling og det forventes at det på sikt vil gi bedre resultater og økt
måloppnåelse.
De organisatoriske endringene har gitt bedre kontroll, koordinering og samordning i
bosettingsarbeidet. En del av de utfordringer vi så i 2015 er endret i en positiv retning og
vi har god tilgang på boliger. Kompetansen og kapasiteten i tjenesteapparatet er bygd opp
til å klare å håndtere dagens bosettingsnivå og det er vurdert at det er tilstrekkelig
kapasitet til å opprettholde dagens nivå med 70 bosatte i 2017. Rådmann anbefaler derfor
at kommunen følger IMDi`s anmodning om å bosette 70 flyktninger i 2017, hvorav 10
plasser er forbeholdt enslige mindreårige over 15 år.

Jens R. Betsi
Rådmann
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