Styre, råd, utvalg m.v.
Formannskapet
Møtested
Bystyresalen
Møtedato:
Fra kl.
10.03.2016 09.00

Til kl.
15.30

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Otto Strand
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Hanne Jonassen Harila

Parti
H
KRF
H
H
AP
AP
SV

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Forfall

Møtt for

I alt 7 representanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Marita Jakola Skansen - kontorsjef
Fiona Sahl – kommunalsjef HRO
Kurt Schjølberg – kommunalsjef KUO
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Jon Ragnar Morso – økonomisjef
Gøril Samuelsen – møtesekretær
Steinar Pettersen – fra Polarplan
Behandlede saker:
Sak nr./år
24/16 – 31/16
09.00
Orientering – status ved Vadsø Barneskole v/Steinar Pettersen, Polarplan
09.30 - 12.15 Økonomiutvalg v/økonomisjef Jon Ragnar Morso
Presentasjon v/kommunalsjef KVI Grethe Pleym
12.50
Formannskapsmøte
Merknader til innkalling og saksliste – protokollføres under sak 30/16.
Repr. Hilde M. Meyer, H:
o Web-side
Repr. Hanne J. Harila, SV:
o Frist for innkalling
Repr. Wenche Pedersen, AP:
o E-post sendt til ordfører. Spørsmål 1 vedr. vannlekkasje på Vadsø barneskole, ble orientert
under Steinar Pettersens orientering.
o Oppfølging av AP’s initiativ vedr. offentlige arbeidsplasser.

Møtebok fra møte den 28.01.16 – godkjent.
Ref. sak
Delegerte vedtak
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23/16
ROCK MOT RUS - ØKONOMISK STØTTE

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad om økonomisk støtte fra Rockebussen i Finnmark.
Søknaden avslås med bakgrunn i at dette tiltaket ikke er prioritert i kommunens
støtteordninger.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø formannskap viser til søknad om økonomisk støtte fra Rockebussen i Finnmark.
Søknaden avslås med bakgrunn i at dette tiltaket ikke er prioritert i kommunens
støtteordninger.

24/16
HARJO ROAR - STØTTE FRA NÆRINGSFOND

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. I hht primærnæringsfondets § 3 innvilges Roar Harjo en støtte på kr 25.000,- i fbm
kjøp av fartøyet F-77-VS ”Hellegutt”. Støtten finansieres av Vadsø kommunes
primærnæringsfond
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort. Dersom
fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en periode på 5 år
fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve tilskuddet betalt tilbake i
sin helhet
b. Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig
støtte. Søker har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle tilsi at gjeldende
terskelverdier er overtrådt. Søker plikter også å oppgi støtte fra Vadsø
kommunes næringsfond dersom annen offentlig støtte omsøkes
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Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. I hht primærnæringsfondets § 3 innvilges Roar Harjo en støtte på kr 25.000,- i fbm
kjøp av fartøyet F-77-VS ”Hellegutt”. Støtten finansieres av Vadsø kommunes
primærnæringsfond
2. I hht vedtekter for primærnæringsfondet §4 gjøres søker oppmerksom på følgende;
a. Dersom tiltak ikke gjennomføres som omsøkt faller tilskuddet bort. Dersom
fartøyet skulle flyttes ut av kommunen eller avhendes innen en periode på 5 år
fra utbetalingsdato vil Vadsø kommune kunne kreve tilskuddet betalt tilbake i
sin helhet
b. Det forutsettes at tilskuddet er i tråd med gjeldende regelverk for offentlig
støtte. Søker har ikke oppgitt annen offentlig støtte som skulle tilsi at gjeldende
terskelverdier er overtrådt. Søker plikter også å oppgi støtte fra Vadsø
kommunes næringsfond dersom annen offentlig støtte omsøkes

25/16
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 2 BNR 88

Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 m.v. gis herved Klubbvik beitelag, org. nr.
977195683, konsesjon for erverv av gnr/bnr. 2/88 og 2/102 i Vadsø kommune.
Begrunnelse:
Erverv av eiendommene sikrer videre drift og styrker næringsutvikling i kommunen.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 m.v. gis herved Klubbvik beitelag, org. nr.
977195683, konsesjon for erverv av gnr/bnr. 2/88 og 2/102 i Vadsø kommune.
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Begrunnelse:
Erverv av eiendommene sikrer videre drift og styrker næringsutvikling i kommunen.

26/16
VADSØ HESTESPORTSKLUBB - SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV
SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Søknad om ettergivelse av byggesaksgebyr, faktura nr. 7003651, avslås da gebyret er
utmålt for å dekke relevante kostnader knyttet til byggeprosessen.
2. Vadsø hestesportklubb gis betalingsutsettelse for faktura nr. 7003651 av 20.11.2014 til
1. august 2016.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søknad om ettergivelse av byggesaksgebyr, faktura nr. 7003651, avslås da gebyret er
utmålt for å dekke relevante kostnader knyttet til byggeprosessen.
2. Vadsø hestesportklubb gis betalingsutsettelse for faktura nr. 7003651 av 20.11.2014 til
1. august 2016.

27/16
SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 12 BNR 95
SØKER: BJØRN TORE SØFTING
Forslag til vedtak/innstilling:
Med hjemmel i konsesjonsloven 2003-11-28 gis Bjørn Tore Søfting født 11.9.1962 konsesjon for
erverv av eiendom gnr 12 bnr 95.
Begrunnelse:
Erverv av eiendommen ivaretar bosetting og sikrer at eiendommens ressurser ivaretas i fremtidig
perspektiv. Etter vurdering av hovedhensyn i konsesjonsloven bør konsesjon gis. Eiendommen er
ubebygde og det vil ikke stilles krav om boplikt tilknyttet til søknad om konsesjon på festegrunn.

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven 2003-11-28 gis Bjørn Tore Søfting født 11.9.1962 konsesjon for
erverv av eiendom gnr 12 bnr 95.
Begrunnelse:
Erverv av eiendommen ivaretar bosetting og sikrer at eiendommens ressurser ivaretas i fremtidig
perspektiv. Etter vurdering av hovedhensyn i konsesjonsloven bør konsesjon gis. Eiendommen er
ubebygde og det vil ikke stilles krav om boplikt tilknyttet til søknad om konsesjon på festegrunn.

28/16
KOMMUNAL PLANSTRATEGI
PLANNOTAT
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø viser til fremlagt plannotat og vedtar følgende:
1. Formannskapet tar fremlagte plannotat til orientering
2. Formannskapet ber om at dette, sammen med innkomne innspill fra andre aktører,
legges til grunn for den videre prosess

Behandling:
”Innspill til plannotat, videre prosess mht kommunal planstrategi” fra Hovedutvalg PMK av
04.03.16, sak 11/16 ble utdelt i møte.
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø viser til fremlagt plannotat og vedtar følgende:
1. Formannskapet tar fremlagte plannotat til orientering
2. Formannskapet ber om at dette, sammen med innkomne innspill fra andre aktører,
legges til grunn for den videre prosess
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29/16
RAPPORT FRA SKJENKEKONTROLL 19.12.15

Forslag til vedtak/innstilling:

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende forslag:
”Kontrollutvalget gir Bajasso en skriftlig advarsel angående kontrollrutiner for skjenking til
overstadig berusede personer.”
Votering:
Fremlagt forslag fra KRF ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget gir Bajasso en skriftlig advarsel angående kontrollrutiner for skjenking til
overstadig berusede personer.

30/16
ORIENTERINGER FSK 10.03.16

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.
Behandling:
KVI – ble presentert etter økonomiutvalget v/kommunalsjef KVI, Grethe Pleym.

Orientering fra HRO v/Fiona Sahl, kommunalsjef HRO
 Innretting og tenkt bruk av kommunepsykolog.
 Frisklivssentral
 Søknad tilbakeholdte skjønnsmidler

Orientering fra KUO v/Kurt Schjølberg, kommunalsjef KUO
 Rutiner knyttet til overganger barnehage-skole-skole-videregående
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Orientering v/Rådmannen
 Kommunesammenslåing
 Tilsyn – Beredskap
 Søknad Museet
Meldte saker/spørsmål:
v/repr. Hilde M. Meyer:
 Vadsø kommunes web-side/hjemmeside
Rådmann besvarte.
v/repr. Hanne J. Harila, SV: Frist for innkalling – 1 uke?
 Innkalling til formannskapet – Er det 1 uke?
Jmr. Reglement for formannskapet i Vadsø kommune - 7 dager.
v/repr. Wenche Pedersen, AP: E-post sendt til ordfører.
1) Vannlekkasje på Vadsø barneskole ble orientert under Steinar Pettersens orientering.
2) Folketallsutviklinga i Vadsø 2015 – bekymrende utvikling.
Ordfører besvarte.
Repr. Hilde M. Meyer, H supplerte.
3) Aula på sentrum skole – ber ordfører vurdere bruk av aulaen til idretter som
klarting/bryting og turn.
Ordfører besvarte. Prosess i gang for kultur.
4) Eiendomsskatt – informasjon kunne vært bedre på kommunens hjemmeside.

Vedtak:
Tas til orientering.

31/16
VALG AV AD-HOC - DRIFT AV BASSENGET I VESTRE JAKOBSELV

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap oppnevner følgende til ad-hoc utvalg – drift av bassenget i Vestre
Jakobselv:
1.
2.
3.
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Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende fellesforslag med KRF:
”Harald Inge Johnsen – leder
Hans Henrik Kristiansen
Lise Svenning”
AP og SV ønsket ikke deltakelse, og fremmet derfor ingen kandidater.
Repr. Lise Svenning opplyser: Foreslått leder, Harald Inge Johnsen, mener at vedtatt frist
ikke er mulig å holde.

Votering:
Fremlagt forslag fra Høyre/KRF ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vadsø formannskap oppnevner følgende til ad-hoc utvalg – drift av bassenget i Vestre
Jakobselv:
1. Harald Inge Johnsen – leder
2. Hans Henrik Kristiansen
3. Lise Svenning
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