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SUPPLERINGSVALG - POLITISK VARAMEDLEM TIL ELDRERÅDET
UT VALGPERIODEN 2015-2019

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/1814
Saksnr.: Utvalg:
13/16
Valgnemnda
71/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
06.12.2016
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas for sitt verv i eldrerådet.
2. Som ny politisk vararepresentant til eldrerådet, i stedet for Gerd Solveig H. Mathisen,
velges
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

Valgnemndas innstilling ettersendes.

Bakgrunn:
Gerd Solveig H. Mathisen ble i kommunestyremøte 05.11.2015 valgt som politisk
varamedlem til eldrerådet for valgperioden 2015 – 2019.

I e-post av 19.09.2016 skriver Gerd Solveig H. Mathisen følgende:

Eldrerådet har følgende sammensetning:
Politiske medlemmer:
1. Halvar Thomassen, nestleder
2. Einar Niemi
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Brukerrepresentanter:
1. Solveig Abrahamsen
2. Elna Andersen - leder
3. Karl H. Pedersen

Politiske varamedlemmer:
1. Gerd Solveig Mathisen
2. Turid Lundgren
Brukervararepresentanter:
1. Gerd Dahl Nikolaisen
2. Åshild Foslund
3. Gunnar Johansen

I reglement for Vadsø kommunale eldreråd punkt 1 Valg og sammensetning heter det:

1. VALG OG SAMMENSETNING
Eldrerådet oppnevnes av bystyret for valgperioden.
Eldrerådet skal bestå av 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.
Blant disse oppnevnes fortrinnsvis en representant med plass i formannskapet
Flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.
Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant pensjonistene.
Pensjonistforeninger, frivillige organisasjoner og foreninger som driver aktivt
arbeide blant eldre i kommunen, har rett til å fremme forslag på representanter til
eldrerådet.

Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SUPPLERINGSVALG - PERSONLIG VARAREPRESENTANT I
KONTROLLUTVALG UT VALGPERIODEN 2015-2019

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/1533
Saksnr.: Utvalg:
14/16
Valgnemnda
72/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
06.12.2016
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i kontrollutvalget.
2. Som nytt personlig varamedlem i kontrollutvalget for Arnold Eliseussen, i stedet for
Gerd Solveig H. Mathisen, velges
Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

Valgnemndas innstilling ettersendes.

Bakgrunn:
Gerd Solveig H. Mathisen ble i kommunestyremøte 15.10.2015 valgt som personlig
vararepresentant i Kontrollutvalget for valgperioden 2015 – 2019.
Gerd Solveig H. Mathisen meddeler i E-post av 19.09.2016 at hun flytter fra Vadsø
kommune.

Kontrollutvalget har følgende sammensetning:
Representanter
1. Arnold Eliseussen, H - nestleder
2. Hilde Bersvendsen, AP - leder
3. Marianne Pedersen
Personlige vararepresentanter
1. Gerd Solveig Haga Mathisen, H
2. Hans Stapnes, AP
3. Rolf Dikkanen, AP
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Viser til kommuneloven § 77 nr. 1, 2 og 3 hvor det heter:
”§ 77. Kontrollutvalget
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende
tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal
ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og
varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av
utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.
Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker
behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller
fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller
fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.”
3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets
medlemmer.”
I kommunens reglement for kontrollutvalget punkt 2 Valg – sammensetning heter det:
VALG - SAMMENSETNING

Kontrollutvalget skal ha 3 medlemmer, hvorav 2 fra mindretalls- og 1 fra
flertallskonstellasjonen ved kommunestyrets konstituering. Minst ett medlem skal
velges blant kommunestyrets medlemmer, jf forskrift om kontrollutvalg av
15.06.04.
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder. Det velges 3 varamedlemmer fra hver av
konstellasjonene. Leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyrets møter.
Kontrollutvalgets leder skal ikke velges fra flertallskonstellasjon ved
konstitueringen.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap, medlem eller varamedlem av kommunal nemnd med
beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
For øvrig gjelder kommunelovens regler om valg av faste utvalg.
Kontrollutvalget velges på samme måte som andre kommunale nemnder, enten som
forholdsvalg etter kommuneloven §§ 36 og 37 eller avtalevalg etter kommuneloven § 39
a, og
reglene i disse bestemmelsene om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.
Ved vurdering om kravet til kjønnsmessig balanse er oppfylt, skal man se på valget
av faste representanter og vararepresentanter hver for seg.
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Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SUPPLERINGSVALG - PERSONLIG VARAMEDLEM I
KLAGENEMND/KLAGENEMND UT VALGPERIODEN 2015-2019

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
15/1816
Saksnr.: Utvalg:
15/16
Valgnemnda
73/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
06.12.2016
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Gerd Solveig H. Mathisen fritas fra sitt verv i klagenemnda/klagenemnd for
eiendomsskatt.
2. Som personlige varamedlemmer i klagenemnda/klagenemnda for eiendomsskatt,
istedenfor Gerd Solveig H. Mathisen velges

Valget gjelder ut valgperioden 2015 – 2019.

Valgnemndas innstilling ettersendes.

Bakgrunn:
Gerd Solveig H. Mathisen ble i kommunestyremøte 05.11.2015 valgt som personlig
vararepresentant i Klagenemnd/klagenemnd for eiendomsskatt for valgperioden 2015 –
2019.
Gerd Solveig H. Mathisen meddeler i E-post av 19.09.2016 at hun flytter fra Vadsø
kommune.

Klagenemnd/klagenemnd for eiendomsskatt har følgende sammensetning:
Medlemmer:
1. Stein Torbjørn Rushfeldt, H - leder
2. Janne Dolonen Harila - nestleder
3. Ragnhild M. Aslaksen, AP
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Personlige varamedlemmer:
1. Gerd Solveig Haga Mathisen, H
2. Beate Pedersen, H
3. Åge Tom Sivertsen, AP

Forvaltningsloven § 28:
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans).
” Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken
til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen).
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller
etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel
klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende
statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til myndighet delegert fra et
statlig forvaltningsorgan.
Med mindre Kongen bestemmer annerledes, kan klageinstansens vedtak i klagesak
ikke påklages. Klageinstansens vedtak om å avvise klagen kan likevel påklages, unntatt:
a) når også underinstansen traff vedtak om å avvise klagen,
b) når underinstansen har prøvd avvisningsspørsmålet og kommet til at vilkårene for
realitetsbehandling er til stede,
c) når Kongen vil være klageinstans,
d) når klagen er avvist av en uavhengig klagenemnd.
Er det klagerett over et vedtak om å avvise en klage som er truffet av et kommunalt eller
fylkeskommunalt organ som klageinstans, går klagen til fylkesmannen.
For særskilte saksområder kan Kongen fastsette klageregler som utfyller eller avviker
fra reglene i dette kapittel. Forskrift som begrenser klageretten eller som ellers vesentlig
endrer reglene til skade for partsinteresser, kan bare gis når tungtveiende grunner taler for
det. ”

I reglement for klagenemnda i Vadsø kommune heter det i punkt 1:
1.

VALG OG SAMMENSETNING
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Klagenemnda skal ha 3 medlemmer.
Nemnda skal sammensettes på en måte som gir den både faglig tyngde og politisk
representativitet. Det skal også tas hensyn til de skjerpede inhabilitetsreglene i
kommunelovens § 40, nr. 3 bokstav c.

Kommuneloven § 40, nr. 3 bokstav c lyder som følger:

”Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av
saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta
ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for
klageinstansen.”
Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEM/LEDER FOR PERIODEN
1. JANUAR 2017 - 31. DESEMBER 2020

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1500
Saksnr.: Utvalg:
17/16
Valgnemnda
74/16
Kommunestyret

Arkivkode: 033
Møtedato:
06.12.2016
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Som medlem til forliksråd, istedenfor Johnny Aikio, velges
Som leder i forliksrådet velges

Valget gjelder for valgperioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Valgnemndas innstilling ettersendes.

Bakgrunn:
Johnny Aikio ble i kommunestyremøte den 20.10.16, sak 54/16 valgt som medlem til
forliksrådet for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. I samme møte ble han også valgt som
leder i forliksrådet.
Med bakgrunn i personlige forhold jmf. Domsstollovens §§70-74 må nytt valg foretas.
Forliksrådet har følgende sammensetning:
Medlemmer:
1. Johnny Aikio - leder
2. Lise Svenning
3. Sigurd Richardsen - nestleder
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Varamedlemmer:
1. Hilde M. Meyer
2. Otto Strand
3. Sissel A. Myhre
Sammensetningen av forliksrådene bestemmes av domstolloven § 27 første til
syvende ledd.
I hver kommune skal det være et forliksråd.
Forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmene
tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser.
Kommunestyret velger et av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den av de
andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.
Med samtykke fra departementet kan kommunestyret fastsette at forliksrådet skal ha to
eller flere avdelinger. Hver avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene formannen
velges som leder for domstolen. Den andre formannen, eller de andre formennene i den
rekkefølge kommunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for domstolen.
Arbeids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene fastsettes i
samsvar med forskrift gitt av Kongen. For bestemte kommuner kan departementet
fastsette at formannen og i tilfelle også de øvrige medlemmene skal ha et midlertidig
tilsettingsforhold etter tjenestemannsloven.
I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. I namsfogddistrikter er
namsfogden sekretariat. I politistasjonsdistrikter med sivile rettspleieoppgaver er
politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om forholdet mellom
forliksrådet og sekretariatet.
Kommuner som har samme sekretariat for forliksrådet og dessuten ligger i samme
domssogn, kan med tilslutning av minst 2/3 av hver av kommunestyrenes medlemmer
beslutte å ha felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres
at det blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles
forliksråd kan opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57.

Vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem
Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven § 53 gjelder derfor også for dem:
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Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er
vederheftige, og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.
I tilegg oppstiller domstolloven § 56 visse vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:
• Vedkommende må ha fylt 25 år
• Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1
• Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til
oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta i mot valg.
Etter domstolloven § 56 første ledd annet punktum gjelder domstolloven § 71 til § 74
tilsvarende for forliksrådsmedlemmer. Dette innebærer at de som er utelukket til valg
som lekdommere, heller ikke kan velges som medlemmer av forliksrådet.
Om valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer etter kommunestyrevalget i
2011
Etter domstolloven § 57 først ledd skal valget av forliksrådsmedlemmer foregå innen 15.
oktober året etter hvert kommunestyrevalg, og gjelde fra 1. januar det påfølgende år.
Paragraf 57 lyder:
Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av kommunestyret selv. Valget
foregår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år fra 1.
januar det påfølgende år.
For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kapittel 6 med de avvik som
følger av paragrafen her og av § 27.
Ved flertallsvalg skal rekkefølgen både for medlemmene og for varamedlemmene
bestemmes etter deres stemmetall, eller ved loddtrekning når stemmetallet står likt, med
mindre kommunestyret enstemmig fastsetter rekkefølgen.
Dersom det ved forholdsvalg er nødvendig for å oppfylle kravet i § 27 om at det blant
medlemmene skal være både kvinner og menn, og opprykk etter kommuneloven § 37 nr.
3 innen den enkelte liste er utelukket, skal kandidater fra det underrepresenterte kjønn
rykke opp på den listen som har fått færrest stemmer. Det samme gjelder dersom det er
nødvendig for å oppfylle kravet om at det også blant varamedlemmene skal være både
kvinner og menn. Dersom det har vært opprykk etter første punktum på den listen som har
fått færrest stemmer, skjer opprykket for varamedlemmene på den listen som har fått nest
færrest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres det ved loddtrekning på hvilken liste
opprykk skal skje.”

Etter kommuneloven kapittel 6 er det fastsatt generelle bestemmelser for valg til
kommunale nemnder mv. Disse reglene gjelder også for valg av forliksråd, med de avvik
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som følger av domstolloven §§ 27 og 57. Valget skal således holdes som forholdsvalg
når minst ett medlem krevet det, og ellers som avtalevalg. Bestemmelsene i
kommuneloven § 37 nr. 4 om antall varamedlemmer kommer imidlertid ikke til
anvendelse, fordi domstolloven § 27 uttrykkelig bestemmer at det skal være tre
varamedlemmer.
Særregelen i domstolloven § 57 tredje ledd om at kommunestyret enstemmig kan fastsette
rekkefølgen for forliksrådsmedlemmer, har bakgrunn i at forliksrådet til tider gjenvelges
uten at en ønsker å endre rekkefølgen. Rekkefølgen har betydning ved forfall til
forliksrådets møter.
Ved avtalevalg gir kommuneloven § 38 nr. 3 tilfredsstillende svar på hvordan en
valgteknisk skal oppfylle kravet i domstolloven § 27 om at det både blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal være både kvinner og menn. Ved forholdsvalg gir
imidlertid kommuneloven ingen valgteknisk løsning på hvordan kravet om
kjønnsfordeling skal oppfylles dersom tre grupperinger i kommunestyret velger hvert sitt
medlem og disse er av samme kjønn. Særregler om dette er derfor inntatt i domstolloven
§ 57.
Om valg av formann i forliksrådet bestemmer domstolloven § 27 at kommunestyret
velger én av forliksrådsmedlemmene til formann. Denne bestemmelsen er slik å forestå at
kommunestyret først velger tre forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer, uten at det
avgjøres hvem som skal være formann. Deretter foretas særskilt valg av formann blant de
tre forliksrådsmedlemmer som er valgt. Ved valget må en gå frem etter de alminnelige
regler i kommuneloven kapittel 6.
Valget av forliksrådsmedlemmer avgjør den innbyrdes rekkefølgen av de valgte
medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen har betydning for hvem som skal fungere
ved formannens eller andre medlemmers fravær, jfr. domstolloven § 27 tredje ledd. Den
vil bestemmes noe forskjellig etter som de er valgt ved forholdstallsvalg eller ved
avtalevalg.
Er valget holdt som forholdstallsvalg bestemmes rekkefølgen i henhold til kommuneloven
§ 37.
Avtalevalg følger reglene i kommuneloven § 38 a.
Når valget på forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer er holdt og den innbyrdes
rekkefølgen fastslått, sendes innberetning om valget til fylkesmannen.
Finner fylkesmannen valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de valgte etter den
rekkefølge som er fastsatt ved valget.
Domstolloven §§ 70 – 74.
§ 70.
Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til
oppgaven.
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I tillegg må vedkommende
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,1
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,2
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling3 eller konkursbehandling4 eller i konkurskarantene,5
4. stå innført i folkeregisteret6 som bosatt i kommunen på valgdagen, og
5. være statsborger7 i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som
bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.
§ 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 Domstoladministrasjonen1 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 straffeloven1 § 40 eller §§ 62 til 65,
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,2
4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen
var rettskraftig,2
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 påtaleunnlatelse3 eller domsutsettelse4 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.2
Dom på samfunnsstraff5 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.
§ 73.
Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.
For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven1 § 45.
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§ 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.

Vurdering:
Suppleringsvalg må foretas.

Jens R. Betsi
Rådmann
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NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivkode: K01
Arkivsaksnr.:
16/373
Saksnr.: Utvalg:
Møtedato:
64/16
Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker
25.11.2016
75/16
Kommunestyret
15.12.2016

Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske sakers innstilling:
Hovedutvalg PMK innstiller på følgende:
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Mindretallsinnstilling med 3 stemmer:
1. Kommunestyret i Vadsø opprettet ikke ny snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø
kommune. De antatte fordeler løypa kan synes å representere overgår ikke de
ulempene løypa innebærer for de viktige- og svært viktige friluftsområdene som
berøres

Vedlegg:
1. Kartlegging av ulike interesser i området, Rambøll 150816
a. Støyutredning 150816
b. Støyutredning 300816
c. Vurdering av friluftsinteresser
d. KU Naturmangfold
e. Kart trase og influensområde
2. Kartlegging av ulike interesser i området, Rambøll 171116
3. Grunneiers samtykke, Finnmarkseiendommen 020516
4. Sammendrag innkomne innspill ved varsel om oppstart
5. Sammendrag innspill/uttalelser ved høring og offentlig gjennomsyn
6. Innkomne innspill/uttalelser ved høring og offentlig gjennomsyn
7. Protest mot planlagt skuterløype, underskrifter
8. Samla saksfremstilling 2015
9. samla saksfremstilling 2016
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Bakgrunn:
Kommunestyret i Vadsø vedtok i møte 01.09 2016 (sak 47/16) følgende:
1. I tråd med krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og
bygningsloven §11-14 sendes forslag til ny scooterløype nr 13 Viinikka i
Vadsø kommune ut på høring og legges ut til offentlig gjennomsyn
2. Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes
nettsider. Sektormyndigheter samt aktuelle rettighetshavere i området
tilskrives særskilt. Frist for å komme med innspill settes til min 6 uker etter
utlegging
3. Sammen med kart som viser foreslått trase, forslag til bestemmelser for den
aktuelle løypa legges også ut saksfremstilling samt underliggende rapporter
4. Kommunestyret ber om å bli forelagt sak om opprettelse av ny scooterløype
i møte 15.12 2016

Vurdering:
Med bakgrunn i at kommunestyret i Vadsø ønsker å etablere et gjennomgående
løypenett for scooterkjøring vedtok kommunestyret i møte 05.11 2015 å utrede en
sammenkopling av scooterløype nr 4 Andersby og scooterløype nr 5 Betongstasjonen
i Vadsø kommune.
Nye regler om scooterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft 19.06 2015 jfr
motorferdselsloven § 4a. Nasjonal forskrift for motorferdsel i utmark §4a, 2. ledd
hjemler kommunens adgang til å opprette scootrerløyper:
Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette snøscooterløyper
for kjøring med snøscooter på vinterføre. Løypene skal fastsettes i eget kart. Løypene skal vises i kartet til
kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, herunder
om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av
kostnader for drift av løypene. I Finnmark og i Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen,
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) kan kommunen i bestemmelsene tillate kjøring ut av løypa på islagt vann
for å raste. Kommunen skal sørge for merking av og informasjon om løypene. Motorferdsel i
snøscooterløypene er ikke tillatt etter 5. mai
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Fastsetting av scooterløyper; Grunnleggende forutsetninger og prosessuelle krav
Miljødirektoratet har gjennom miljokommune.no utarbeidet en egen veileder for
hvordan kommunene kan fastsette scooterløyper basert på lovgivingen. Kommunene
kan ikke legge scooterløyper i verneområder eller i foreslåtte verneområder, i
nasjonale villreinområder, at scooterløyper ikke skal være til vesentlig skade eller
ulempe for reindrifta og at scooterløypa ikke skal kreve terrenginngrep (jfr nasjonal
forskrift §4a, 4. ledd). I tillegg krever opprettelse av scooterløype samtykke fra
grunneier (jfr §4a, 7. ledd). Den aktuelle løypetraseen ligger ikke i verneområder, i
foreslåtte verneområder eller i noe nasjonalt villreinområde og krever ikke
terrenginngrep. Under forutsetning at løypas åpningstid er fra og med 01.01 til og
med 05.05, med mulighet for stenging av løypa i tidspunkter hvor hensynet til
reindrifta tilsier det, oppfattes heller ikke løypa å være til vesentlig skade eller
ulempe for reindrifta (jfr vedlegg 6 dok 58 og dok 59). Grunneiers tillatelse forelå
gjennom brev fra Finnmarkseiendommen 02.05 2016 (jfr vedlegg 3).
De grunnleggende forutsetningene for å kunne opprette en løype vurderes med
bakgrunn i dette å være oppfylt.
Kommunen plikter videre å ta en rekke hensyn før scooterløyper fastsettes (jfr
nasjonal forskrift §4a, 5. ledd). Dette er hensyn knyttet til støy, friluftsliv,
naturmangfold, bolig og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø samt
sikkerhet for de som kjører og andre. Kommunen skal videre utrede de virkningene
scooterløypa har for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet.
Krav til prosess for å fastsette scooterløyper følger av nasjonal forskrift §4a 3. ledd;
Forvaltningsloven kapittel VII gjelder for kommunens utarbeidelse og vedtakelse av løypekart og
bestemmelser om snøscooterløyper med de særregler som følger av paragrafen her. Forslaget til
snøscooterløyper med bestemmelser om bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og
bygningsloven § 11-14. Av kommunens vedtak skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til forslaget
og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken betydning disse
er tillagt, samt kommunens vurdering etter femte ledd. Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene
i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd

Nasjonal forskrift fastsetter at vedtak om scooterløyper skal fastsettes som en
forskrift underlagt forvaltningslovens bestemmelser. Forvaltningsloven kap VII
(§§37-40) omhandler forskrifter. §37 gir bestemmelser om utredningsplikt,
forhåndsvarsling og uttalelse fra interesserte før forskrift utferdiges, endres eller
oppheves. Resultatet av utredningen må fremgå av saksfremlegget for det organet
som skal fastsette forskriften (jfr §37, 1.ledd). Berørte offentlige og private
virksomheter skal varsles og gis mulighet til å uttale seg om saken (jfr §37, 2.ledd).
Nasjonal forskrift fastslår videre at forslaget til scooterløype med bestemmelser om
bruk skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven §11-14. Dette
oppfattes primært som en presisering og innskjerping av forvaltningsloven §37, 3.
ledd som i noe grad gir kommunen selv adgang til å fastsette forhåndsvarsling og frist
for uttalelse. Plan- og bygningsloven §11-14, 1.ledd fastslår at forslaget til ny
scooterløype med skal sendes ut på høring og legges ut til off gjennomsyn. Forslaget
skal videre kunngjøres i minst 1 avis som leses på stedet og gjøres tilgjengelig
gjennom elektroniske medier. Høringsfristen skal minimum være 6 uker. §11-14,
2.ledd gir nærmere bestemmelser om selve saksfremlegget i relasjon til innkomne
uttalelser.
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Gjennomført prosess
Kommunestyret vedtok i møte 05.11 2015 (sak 87/15) følgende (jfr vedlegg 8):
1.

2.
3.
4.

Vadsø kommunestyre har som intensjon å utrede en sammenkobling mellom scooterløype nr. 4
Andersby og løype nr. 5 betongstasjonen. Dette for å etablere et gjennomgående scooterløypenett i
Vadsø kommune.
Med bakgrunn i dette ber Vadsø kommunestyret PMK (Utvalg for plan, miljø og kommunaltekniske
saker) utrede de ulike muligheter for å få dette realisert med virkning fra vinteren 2017.
Dette skal skje med sikte på et justert løypenett som er hensiktsmessig for de ulike friluftsaktørene og
for hensyn til vern om naturen. Det skal tas utgangspunkt i den nye motorferdselloven av 19. juni 2015.
Kommunestyret ber PMK legge frem for behandling et forslag til 1. gangs godkjenning av
kommunestyret våren 2016, og endelig sluttbehandling etter planmessig høring høsten 2016.

Hovedutvalg PMK vedtok deretter i møte 04.03 2016 (sak 9/16) følgende /jfr vedlegg
9):
1.

I tråd med kommunestyrets vedtak 05.11 2015 vedtar man oppstart av prosess mot ny scooterløype som
kopler sammen løype nr 4 (Andersbyløypa) med løype nr 5 (Betongstasjonen). Oppstarten kunngjøres og
meddeles på foreskrevet måte. Finnmarkseiendommen som grunneier bes om å avgi aksept

2.

Administrasjonen igangsetter det videre arbeid i tråd med saksfremstilling og skissert fremdriftsplan.
Hovedutvalg PMK bes holdt løpende orientert dersom fremdriftsmessige forutsetninger ikke kan
overholdes
Det videre arbeidet baseres på det fremlagte forslag til løypetrase

I tråd med vedtak i PMK og god forvaltningsskikk ble varsel om oppstart kunngjort i
dagbladet Finnmarken, Vadsø kommunes nettsider samt gjennom eget brev datert
14.03 2016 til ulike rettighetshavere, myndigheter og interesseorganisasjoner. I
oppstartsvarsel fremgikk tenkt trase samt foreløpig fremdriftsplan. Det ble også i
denne sammenheng anmodet om tidlige innspill med frist til 31.03 2016. Ved utløpet
av frist for tidlige innspill var det registrert 22 innspill (jfr vedlegg 4). Med bakgrunn i
innkomne innspill ble utkast til trase for videre behandling endret i både østlig og
vestlig ende (se kart nedenfor)
Rambøll ble engasjert av Vadsø kommune for å forestå nødvendige utredninger og
vurderinger i hht krav i lov og forskrift samt veiledere, rundskriv med mer. Til grunn
for utredningen forelå følgende trase og definerte influensområde:
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Rambølls utredning forelå 15.08 2016 (jfr vedlegg 1) . Som vedlegg til utredningen
finnes utredning av støy (vedlegg 1a), utredning av friluftsliv (vedlegg 1 c)og
utredning av naturmiljø (vedlegg 1 d). Med bakgrunn i at støyvurderingen viste
verdier over anbefalt nivå ble det bestilt en tilleggsutredning for støy basert på lavere
hastigheter. Denne tilleggsutredningen forelå 30.08 2016 (jfr vedlegg 1 b).
I saksutredningen til kommunestyrets møte 01.09 2016 ble ulike
interessekonflikter/hensyn som fremkom gjennom utredningene illustrert (jfr vedlegg
9). Med bakgrunn i disse ble det identifisert og vurdert en rekke avbøtende tiltak.
Disse tiltakene ble inntatt i utkast til bestemmelser for den aktuelle løypa.
Kommunestyrets behandling i møte 01.09 2016 (sak 47/16) ga følgende vedtak (jfr
vedlegg 9):
1.

I tråd med krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og bygningsloven §11-14 sendes forslag
til ny scooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune ut på høring og legges ut til offentlig
gjennomsyn

2.

Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes nettsider. Sektormyndigheter
samt aktuelle rettighetshavere i området tilskrives særskilt. Frist for å komme med innspill settes til
min 6 uker etter utlegging

3.

Sammen med kart som viser foreslått trase, forslag til bestemmelser for den aktuelle løypa legges også
ut saksfremstilling samt underliggende rapporter

4.

Kommunestyret ber om å bli forelagt sak om opprettelse av ny scooterløype i møte 15.12 2016
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Forskrift om snøskuterløype nr 13 Viinikka Vadsø kommune, Finnmark
§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette rammer for bruk av snøskuteerløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune.
Løypa skal fungere som tilknytningsløype mellom løype nr.4 (Anderbyvannet) og løype nr. 5
(Betongstasjonen).
§ 2 Forskriftens dokumenter
Forskriften utgjøres av disse bestemmelser, samt medfølgende kart i PDF og på SOSI-format, begge datert
XX.XX.16.
§ 3 Åpningstider
a) Løypa er i utgangspunktet åpen mellom 01.01 og 05.05.
b) Løypa vil kunne stenges for å hensynta reindriftas behov i forbindelse med flytting vår og høst. Dette
avklares i samråd med fylkesmannen og berørt reinbeitedistrikt.
c) Stengning kan dessuten bli aktuelt for å beskytte rovvilt i hekkesesongen. Dette avklares også i samråd
med fylkesmannen.
§ 4 Fartsgrense
Maksimal kjørehastighet er 60 km/t. Ved krysspunkt fks skiløyper er maksimalhastighet 20 km/t
§ 5 Rasting
Dette er en løype som er etablert for å knytte sammen to eksisterende skuterløyper og danne et
sammenhengende løypenett. For å gjøre transporten effektiv og hindre unødig støy og forstyrrelser på
friluftslivet i området, er det ikke tillatt å raste langs løypa.
§ 6 Merking av løypa
Løypa skal merkes godt og entydig med stikker og refleks. Ved merking skal det spesielt tas hensyn til åpne
råker, bratte partier, dårlig vær/sikt, fare for skade på underliggende terreng, vertikal- og
horisontalkurvatur, krysningspunkt med skiløyper og andre områder som er i bruk til friluftsliv. Løypa skal
legges slik at ulemper knyttet til støy, uheldig nær- og fjernvirkning blir minst mulig.
Løypa skal også merkes med fartsgrense og åpningstider.
§ 7 Evaluering
Bruken av løypa og disse bestemmelser skal evalueres to år etter at den er åpnet.

I tråd med kommunestyrets vedtak i pkt 1-3 ble forslag til ny scooterløype i form av
følgende dokumenter sendt ut på høring og lagt ut til off gjennomsyn i perioden 05.09
2016 – 20.10 2016;
1. Utkast trase for scooterløype nr 13 Viinikka (kart)
2. Utkast bestemmelser for scooterløype nr 13 Viinikka
3. Samlet utredning ny scooterløype nr 13 Viinikka
4. Tilleggsutredning støy scooterløype nr 13 Viinikka
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Forslaget med frist for uttalelser ble kunngjort i Dagbladet Finnmarken 07.09 2016
samt på Vadsø kommunes nettsider 05.09 2016. Sektormyndigheter, rettighetshavere
og andre ble varslet særskilt gjennom brev av 05.09 2016. Ved en inkurie er ikke
saksfremstilling til kommunestyrets møte som viser hvordan kartlagte
interessekonflikter ev er håndtert lagt ut slik kommunestyret forutsatte i pkt 3 i sitt
vedtak av 01.09 2016.
Innkomne høringsinnspill
Fylkesmannen i Finnmark anmodet om utsatt høringsfrist til 24.10 2016. Anmodingen
ble innvilget. Ved utløpet av høringsfristen var det innkommet 27 høringsuttalelser fra
25 ulike avsendere. I tillegg ble det i fbm kommunestyrets møte 01.09 2016 innlevert
229 underskrifter fra personer som ønsker å bevare det unike skiterrenget nord for
Vadsø scooterfritt. Samtlige høringsuttalelser finnes vedlagt.
Det er utarbeidet et eget sammendrag av de innkomne høringsuttalelser (jfr vedlegg
5). Vadsø skiklubb, Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark fremmer
i sine høringsuttalelser også oppfatninger om saksbehandlingen i tillegg til selve
løypeforslaget.
Vadsø skiklubb hevder at saken fremstår som hastig og går på bekostning av en
forsvarlig saksbehandling all den tid kommunestyret i samme møte som man vedtar å
legge en utredning ut til gjennomsyn også behandler forskriftene til en ny løype.
Kommunestyret behandlet ikke forskriftene til ny løype i sitt møte 01.09 2016. I tråd
med nasjonal forskrift §4a, 2. ledd har kommunen utarbeidet et sett med bestemmelser
for løypa som en pålagt del av høringsdokumentene. Disse bestemmelsene skal gis i
form av en forskrift i tråd med forvaltningslovens kap VII.
Finnmark fylkeskommune mener at kvaliteten på kartlegging og verdsettingen av
friluftsliv er såpass mangelfulle at vilkårene i nasjonal forskrift §4a ikke er oppfylt.
Konkret hevder man at kommunen i kartleggingen har brukt feil områdetyper og feil
bruk av verdivurderingen. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i Miljødirektoratets
veileder M98-2013 med noen forenklinger mht årstid og friluftslivskategorier
(områdetyper) som utredningen er konsentrert om. Videre er det benyttet en 4-delt
verdisettingsskala fra Lite viktig til Svært viktig. I utredningen konkluderer
kommunen med at flere områder anses som svært viktig og viktig. Mesteparten av
området betraktes som middels viktig. Det er kun områdene rundt eksisterende
scooterløyper i influensområdet som anses som lite viktig i friluftsliv sammenheng.
Kommunen har uomtvistelig tatt utgangspunkt i aktuell veileder slik prosessreglene
tilsier og kommet til en kategorisering innenfor influensområdet. Det foreligger ingen
tilsvarende kartlegging av friluftsområder i kommunen. Det er heller ikke noe krav om
at slik kartlegging må foreligge men det er et nasjonalt mål om at flest mulig
kommuner har gjort dette innen utgangen av 2018. I gjeldende kommunal planstrategi
vedtatt av kommunestyret 09.06 2016 er da også en slik kartlegging prioritert gjort
innenfor dette tidsrommet.
Fylkesmannen i Finnmark hevder innledningsvis at det foreligger store mangler ved
høringen. Fylkesmannen påpeker at i en sak hvor det er kartlagt og beskrevet flere
interessekonflikter er det særdeles viktig at kommunen vurderer konsekvensene av
løypa, hvilke hensyn som skal vektlegges og begrunner sine vurderinger og valg.
Fylkesmannen påpeker at et saksfremlegg som viser disse avveiningene skulle inngått
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i høringsdokumentene og når det ikke har skjedd kan det være en saksbehandlingsfeil
som fører til at vedtak blir ugyldig. Rådmannen er enig i at høringen burde vært
supplert med utarbeidet saksutredning (jfr vedlegg 8) som viser hvordan kartlagte
interessekonflikter som fremkom gjennom utredninger er foreslått håndtert slik også
kommunestyret har forutsatt i sitt vedtak av 01.09 2016. Kommunestyret valgte i sitt
vedtak 01.09 2016 imidlertid å se bort fra flere av de avbøtende tiltak som var
foreslått i saksutredningen. Saksutredningen har også vært offentlig tilgjengelig i hele
perioden. Hvorvidt manglende høring av saksutredningen bør betraktes som en
saksbehandlingsfeil som kan føre til ugyldig vedtak gjenstår å se.
Når det gjelder innspill til selve løypeforslaget i form av trase og bestemmelser vises
det til vedlagte uttalelser (jfr vedlegg 6) samt utarbeidet og vedlagt sammendrag.
Gjennomførte utredninger, tilleggsutredninger og ikke minst høringsinnspill viser at
løypa representerer flere kryssende interesser som må vurderes og ev hensyntas. I
tillegg bringer høringen også inn andre vurderinger, opplevelser som kan være av
subjektiv karakter og/eller på annen måte er vanskelig å vurdere og ev hensynta slik
nasjonal forskrift forutsetter. I det følgende redegjøres det for hvordan de enkelte
uttalelser er forsøkt hensyntatt på de områder som er relevant i fht nasjonal forskrift:
Dok 60/Kirsti Riesto

Dok 55/Odd M Strige

Dok 53/Caroline Pedersen

Dok 51/Geir Østereng

Dok 50/Naturvernforbundet
Dok 34/Wenche Danielsen

Dok 45/Helene Pedersen
Dok 45 Bjarne Riesto

Forstyrrelser på hytteliv, friluftsliv for øvrig, naturliv samt sikkerhet ved
krysning av skiløyper kan reduseres gjennom redusert hastighet, rasteforbud,
reduserte åpningstider samt valg av løypetrase jfr utkast til bestemmelser vedtatt
av kommunestyret 01.09 2016 §§ 4-6. I tillegg er løypa plassert slik at den i
størst mulig grad unngår nærhet til fritidsboliger. Det vises også til støysonekart
for fritidsboliger som viser at ingen fritidsboliger berøres av rød- og gul sone
Er på lik linje med andre hytteeiere ikke tilskrevet direkte men varslet gjennom
ulike kunngjøringer. Strige er i tillegg stor grunneier i området og burde vært
tilskrevet direkte selv om hans eiendom ikke er i umiddelbar befatning med
løypetrase. Ny foreslått trase krever nye utredninger og vurderinger som ikke er
hensyntatt i denne sammenheng. Vilkår for bruk av de enkelte løyper må sees i
sammenheng med de interesseavveininger hver enkelt løype representerer. Ulike
vilkår må derfor forventes.
Tilrettelegging for bedre motorisert hytteutfart og muligheter for motorisert
næringsutvikling oppfattes å være bakgrunnen for forslaget om å opprette løypa i
utgangspunktet. Opplevelsen av økt bolyst og reduserte miljøgevinster som følge
av en slik løype er ikke et hensyn som kommunen plikter å utrede. At denne
løypa kan representere en bedre tilgjengelighet for friluftsområder lengre unna
samt muligheter for besøk på hytter i området vil ev begrenses av rasteforbud jfr
utkast til bestemmelser § 5
Hensynet til interesser som naturmangfold, friluftsliv og reindrift er forsøkt
ivaretatt gjennom løypas plassering og utkast til bestemmelser §§4-6. Med en
åpningstid i perioden 01.01-05.05 vil det ikke foreligge vesentlige ulemper for
reindrifta. Irritasjon for skiløpere er forsøkt hensyntatt gjennom utkast til
bestemmelser §§5-6 jfr spesielt § 5 hva gjelder krysningspunkt med skiløyper.
Det vises for øvrig til egne støykartlegginger for de svært viktige
friluftsområdene skiløypene representerer. Risikoen for økt ulovlig ferdsel og
hytteinnbrudd er ikke et hensyn som må vurderes i fbm opprettelse av ny
scooterløype. Risikoen for ulovlig adferd i området er imidlertid påpekt av ØstFinnmark politidistrikt i fbm varsel om oppstart av arbeid med ny løype
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over.
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over. Opplevelsen av økt
bolyst og reduserte miljøgevinster som følge av en slik løype er ikke et hensyn
som kommunen plikter å utrede
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 53 over.
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over. Konsekvens for
drikkevannskvalitet er ikke et hensyn som må vurderes i fbm opprettelse av ny
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scooterløype. Det foreligger heller ingen uttalelser som skulle indikere en risiko
for redusert kvalitet
Dok 44/Roar Johnsen
Det vises til vurderinger gjort i dok 53 over.
Dok 42/Daniel Stock
Det vises til vurderinger gjort i dok 53 over
Dok 38/Vidar Ratikainen
Det vises til vurderinger gjort i dok 53 over. Det er gjort støyberegninger som
viser hvilken støy løypa kan medføre.
Dok 36-37/Sissel Ø Pedersen Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 53 over. Det er gjort utredninger som
anslår konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og støy i influensområdet.
Dok 35/Knut Bersaas
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over. Ny foreslått trase
krever nye utredninger og vurderinger som ikke er hensyntatt i denne
sammenheng
Dok 47/Wenche Danielsen
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 34 over. Omfanget av allerede etablert
løypenett er ikke en betingelse i fbm opprettelser av nye løyper
Dok 32/Eldrerådet
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over.
Dok 54/Finnmark fylkeskom Det vises til vurderinger gjort innledningsvis mht kvalitet og verdsetting av
friluftsområder. Hensynet til friluftsliv i området er utredet og forsøkt ivaretatt
gjennom løypas plassering og utkast til bestemmelser §§4-6. Kommunens
vektlegging av samfunnsnytte opp mot negative konsekvenser skjer når
kommunestyret fatter endelig vedtak og alle uttalelser er vurdert
Dok 57/FNF
Ingen høringsuttalelse mottatt
Dok 58/Fylkesmannen
Det vises til vurderinger gjort innledningsvis mht mulig saksbehandlingsfeil.
Hensynet til friluftsliv, naturmangfoldet samt sikkerhet ved krysning av
skiløyper kan reduseres gjennom redusert hastighet, raste og stoppforbud,
reduserte åpningstider samt valg av løypetrase jfr vedlagte utkast til
bestemmelser §4 b-c tilkjennegir et samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark
for å ytterligere sikre hensynet til naturmangfold og reindrift. Utkast til forskrift
vil bli endelig utarbeidet og kvalitetssikret i fbm fremlegg for kommunestyret og
påfølgende forskriftsbehandling.
Dok 48/Nasjonalparkstyret
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51, dok 60 og dok 58 over.
Støyberegninger viser at grenseverdier for støy ikke overskrides i nærheten av
nasjonalparkens grenser.
Dok 59/Sametinget
Hensynet til reindrifta er ivaretatt gjennom åpningstider jfr utkast til
bestemmelser § 4 a. Dialog med reindrifta utover dette er ivaretatt gjennom
utkast til bestemmelser § 4 b.
Dok 41/Solsiden hyttefor
Konsekvenser for parkeringsproblemer på Dalbakken i Vestre Jakobselv er ikke
et hensyn som må vurderes i fbm opprettelse av ny scooterløype
Dok 39/Statens vegvesen
Ev lavere fartsgrenser enn generelt vedtatt vil måtte skiltes særskilt
Dok 40/TVL
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over. I støykartleggingen
er det tatt utgangspunkt i snescooter med definert motormessig innretning og
ytelse
Dok 33/Ungdomsrådet
Ny foreslått trase krever nye utredninger og vurderinger som ikke er hensyntatt i
denne sammenheng
Dok 52/Vadsø skiklubb
Det vises til vurderinger gjort innledningsvis mht oppfatninger om
saksbehandlingen. Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over.
Opprettelse av miljøsone med forbud mot motorferdsel er ikke vurdert.
Dok 56/Mona Halvari
Det vises til vurderinger gjort i fbm dok 51 og dok 60 over. Ny foreslått trase
krever nye utredninger og vurderinger som ikke er hensyntatt i denne
sammenheng

Varangerhalvøya Nasjonalpark v/nasjonalparkforvalter har i mail av 16.11 2016
meddelt at uttalelsen fra nasjonalparkstyret er ugyldig med bakgrunn i at vedtaket
ikke er blitt til på lovlig måte (jfr dok 48).
Avveining av hensyn
Ved fastsetting av scooterløyper skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre
ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og
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hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljø samt sikkerhet for de ferdende
og andre. Før fastsetting av løype har derfor Vadsø kommune utredet virkningen
denne aktuelle løypa kan ha for friluftsliv og naturmangfold i influensområdet.
Videre har man også kartlagt og verdsatt de friluftsområdene som finnes der løypa
planlegges og helst sammenholde disse med andre friluftsområder i kommunen.
Utredningene av disse forholdene er gjort i ulike rapporter som finnes vedlagt.
Oppsummert er de ulike hensynenes konfliktnivå vs ny scooterløype vurdert mht rød,
gul og grønn farge (jfr vedlegg 9). Konfliktnivå merket med rødt beskrives som høyt
mht interessekonflikter og krever prioritering mellom scooterløype og aktuelt hensyn.
Konfliktnivå merket med gult angir at det er interessekonflikter. Nedenfor er disse
konfliktnivåene oppsummert:

Røde konfliktnivå kan i noe grad reduseres gjennom avbøtende tiltak men ikke fullt
ut avbøte konflikten. Gult nivå kan løses med avbøtende tiltak. Kommunestyret
vedtok i møte 01.09 2016 utkast til bestemmelser som i noe grad inneholder
avbøtende tiltak;

•

Løypas åpningstid (§3 a) samt muligheten for å stenge løypa ved behov
knyttet til reindrift (§3 b) og rovvilt (§3c)

•

Fartsgrense ved krysningspunkter skiløype er satt til 20 km/t av
sikkerhetsmessige hensyn (§4)

•

Av hensyn til friluftslivet i området er det inntatt et rasteforbud (§5)

•

Av hensyn til sikkerhet skal løypa merkes og legges slik at man ivaretar
sikkerheten for de ferdende best mulig (§6, 1- og 2 setn)
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•

Av hensyn til friluftsliv for øvrig skal løypa legges slik at ulemper knyttet til
støy med mer blir minst mulig (§6 siste setn)

•

Bruken av løypa med bestemmelser skal også evalueres etter 2 år (§7)

Høringsuttalelser underbygger i stor grad de i undersøkelsene avdekte
konfliktområder mht støy, friluftsliv og naturmangfold. Disse uttrykker fortsatt et høy
konfliktnivå på tross av de avbøtende tiltak kommunestyret har foreslått. På den
annen side virker det som om konflikter med reindrifta er løst gjennom avbøtende
tiltak.
Nasjonal forskrift §4a 5. ledd pålegger kommunen å ta særskilt hensyn til støy og
andre ulemper for friluftslivet. Kommunen har gjennom bestemmelsene tatt hensyn
til friluftslivet. I dette vil det alltid være en vurdering om hvorvidt de hensyn man har
tatt er tilstrekkelige for friluftslivet. Høringsuttalelser (jfr f eks dok 60, dok 51, dok
56, dok 40, dok 52) kan indikere at disse hensynene ikke anses som tilstrekkelige av
friluftsaktørene selv. I neste omgang blir det et spørsmål om man kan- og bør innta
ytterligere avbøtende tiltak for å ta ytterligere hensyn til friluftslivet (jfr f eks dok 51,
dok 56). Dette kan være tiltak som ytterligere begrensninger i åpningstid og
ytterligere begrensninger i hastighet.
Videre er det et spørsmål om nasjonal forskrift §4a 6.ledd pålegger kommunen å
gjennomføre en kartlegging og utredning av alle friluftsområder i kommunen før man
kan opprette en slik ny løype. Forskriften pålegger kommunen å vurdere betydningen
av disse friluftsområdene (dvs i dette aktuelle influensområdet) opp mot øvrige
friluftsområder i kommunen. Friluftsområdene i det aktuelle influensområdet er
åpenbart blant de mest verdifulle i kommunen. Dette er skiløyper og utfartsområder
som er svært bynært (og dermed i relativt sett stor bruk) og opparbeidet med
infrastruktur (løyper, skihytte etc) rettet mot friluftslivsaktiviteter. Det er derfor etter
rådmannens syn rimelig å legge til grunn at de områdene som her betraktes som svært
viktige friluftsområder er blant de absolutt viktigste kommunen har selv om det ikke
foreligger helhetlige vurderinger som underbygger dette bedre. I merknader til
nasjonal forskrift er det en klar anbefaling til kommunene om ikke å legge
scooterløyper i viktige friluftsområder.
Kommunen plikter i hht naturmangfoldloven §7 å legge til grunn prinsippene i
naturmangfoldloven §§8-12 når det utøves offentlig myndighet som her (jfr vedlegg
6, dok 58). Dette handler om prinsipper om kunnskapsgrunnlag, føre-var prinsipper,
samlet belastning på økosystsmet med mer. Det er i utredningene beskrevet 2
lokaliteter (Thomaselvdalen og Viniikkaområdet) hvor scooterløypa antas å ha
virkninger for naturmangfoldet. Det er også gjort utredninger i forhold til de
prinsipper som finnes i naturmangfoldloven §§8-12. Det er spesielt hensynet til en
hekkende rovfuglbestand som anses viktigst å hensynta gjennom avbøtende tiltak.
Dette kan innebære tiltak som å justere trase og stenge løypa når våren ankommer
tidligere enn hva som betraktes som normalt. Kommunestyret har i utkast til
bestemmelser tatt inn forslag om stenging av løyap av hensyn til rovfulg som et
avbøtende tiltak. Fylkesmannen i Finnmark bemerker i sin høringsuttalelse at denne
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myndigheten er gitt Fylkesmannen gjennom nasjonal forskrift §9 og skal derfor ikke
inngå i lokal forskrift.
Utredningen oppsumerer ytterligere mulige, avbøtende tiltak for naturmangfoldet;
Relativt lav fart, Jevn hastighet, Stoppforbud samt Informasjon og veiledning til
allmennheten om viktigheten av å ta hensyn.
Oppsummering og konklusjon
Kommunal fastsetting av scooterløyper er- og innebærer en prosess som frem til nå er
ukjent for Vadsø kommune. Når det foreslås en ny løype i et område som i tillegg må
forvente å representere store interessemotsetninger vil krav til prosess og formaliteter
være av stor betydning både i forhold til kommunestyrets endelige vedtak og ikke
minst i forhold til ev påfølgende prosess mht fastsetting av lokal forskrift. Med
bakgrunn i de avdekte interessemotsetninger og ikke minst egen uttalelse fra
Finnmark fylkeskommune, må man forvente at det vil innkomme klager dersom
kommunestyret vedtar å opprette løypa. Finnmark fylkeskommune påstår i sin
uttalelse at friluftsområdene er feilaktig karakterisert med bakgrunn i annen bruk av
kategorier og verdsetting enn det aktuell anbefaling tilsier. Rambøll har av den grunn
oppdatert sin utredning på dette området (jfr vedlegg 2) og slår fast at dette ikke
medfører noen endringer av kategoriseringen av de aktuelle friluftsområdene sett i
forhold til opprinnelig utredning.
Rådmannen er av den oppfatning at de gjennomførte undersøkelser samt høring så
langt det lar seg gjøre belyser og beskriver de utfordringer og konsekvenser en ny
foreslått løype innebærer for de ulike hensyn nasjonal forskrift §4a, 5. ledd trekker
frem. Løypa vil medføre økt motorisert ferdsel i et område som inneholder svært
viktige- og viktige friluftsområder samt at løypa vil ha betydning for naturmangfoldet
i området i negativ retning. Det er en klar anbefaling at kommunen ikke bør legge
scooterløyper i områder som er av svært viktig- eller viktig betydning.
Naturmangfoldloven pålegger også kommunen til å ta hensyn. Denne plikten anses
som brutt om man legger løyper med tilhørende rasting for nære hekkeplasser.
Utredningene skisserer ulike avbøtende tiltak som vil kunne redusere konfliktnivået
noe men likevel ikke fjerne det helt for friluftsliv og naturmangfold. Rådmannen er
av den oppfatning at hensynet til både friluftsliv og naturmangfold kan ytterligere
styrkes ved flere avbøtende tiltak (i form av ytterligere redusert hastighet, redusert
åpningstid og stopp-forbud). I tillegg har Fylkesmannen i Finnmark myndighet etter
nasjonal forskrift §9 til å stenge løypa dersom hensynet til viltet og andre interesser
motorferdselsloven skal hensynta skulle tilsi det.
Ulempene ved en slik løype må veies opp mot de fordeler den representerer. Basert
på høringsinnspill synes fordelene i all hovedsak å være økte muligheter for
rekreasjonskjøring som følge av løypesammenkopling samt bedre praktisk
tilrettelegging for hytteutfart hovedsakelig som følge av at man ikke behøver å
transportere scooter på bil. Vadsø kommune har et funksjonelt og godt løypenett fra
før men det er ingen forbindelser mellom løyper øst- og vest for Vadsø by. En løype
vil videre kunne redusere dispensasjonsomfanget i deler av influensområdet noe
avhengig av utformingen av bestemmelser. Om man opprettholder rasteforbud i
området er det et spørsmål om ikke aktuelle hytteeiere likevel behøver dispensasjon
for å kunne kjøre til- og parkere ved egen hytte. Gitt at dette området er et bynært- og
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svært viktig friluftsområde (om ikke det aller viktigste i kommunen) med opparbeidet
infrastruktur for friluftsliv er det for rådmannen i utgangspunktet vanskelig å se at
fordelene ved en slik løype overgår ulempene selv om man etablerer avbøtende tiltak.
På den annen side er de viktige- og svært viktige friluftsområdene i influensområdet
allerede ”punktert” gjennom en forholdsmessig utbredt dispensasjonsadgang til
hytteeiere.
Basert på en helhetlig vurdering vil rådmannen anbefale at kommunestyret ikke
oppretter ny scooterløype i det aktuelle området basert på at området med stor
sannsynlighet er det viktigste friluftsområdet i hele kommunen. Om kommunestyret
likevel skulle ønske å opprette scooterløype som utredet anbefales det at man legger
til grunn følgende utkast til vedtak;
Hovedutvalg PMK innstiller på følgende:

1.

Kommunestyret i Vadsø vedtar i medhold av lov av 10. juni 1977 om motorisert ferdsel i utmark og
vassdrag samt forskrift av 15. mai 1988 nr 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag §4a å opprette snescooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune.

2.

Kommunestyret gir følgende bestemmelser for denne løypa:
Bestemmelser om snøskuterløype nr 13 Viinikka Vadsø kommune, Finnmark
§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette rammer for bruk av snøskuteerløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune. Løypa skal
fungere som tilknytningsløype mellom løype nr.4 (Anderbyvannet) og løype nr. 5 (Betongstasjonen).
§2 Virkeområde
Forskriften gir bestemmelser om bruk av av snøscooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune herunder kjøretider
og kjørehastighet. Bestemmelsene hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter
(beltemotorsykkel).
§ 3 Forskriftens dokumenter
Forskriften utgjøres av disse bestemmelser, samt medfølgende kart i PDF og på SOSI-format, begge datert
XX.XX.16.
§ 4 Åpningstider
Løypa åpen mellom 01.01 og 01.05.
§ 4 Fartsgrense
Maksimal kjørehastighet er 30 km/t.
§ 5 Stopp og rasting
Det er ikke tillatt å stoppe eller raste langs løypa.
§ 6 Merking av løypa
Løypa skal merkes godt og entydig med stikker og refleks. Snøscooterferdsel i løypa er kun tillatt når løypa er
entydig merket i terrenget og når Vadsø kommune har bekjentgjort at løypa er merket og åpnet for ferdsel. Kjøring
på barmark er ikke tillatt.
Løypa skal også merkes med fartsgrense og åpningstider.
§ 7 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks.
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3.

Rådmannen innarbeider disse bestemmelsene i egen forskrift og etablerer forskriften i tråd med
gjeldende bestemmelser så snart som mulig

4.

Vadsø kommune setter opp egnede informasjonsskilt som informerer om de hensyn som må tas under
ferdsel. Løypa evalueres etter 2 års bruk. I evalueringen skal det legges særlig vekt på hvilke
konsekvenser dette har hatt for friluftsliv og naturmangfold

Jens R. Betsi
Rådmann
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KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2017

Saksbehandler: Arne Lindbach
Arkivsaksnr.:
16/1134
Saksnr.: Utvalg:
118/16
Formannskapet
76/16
Kommunestyret

Arkivkode: 144 C2
Møtedato:
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:

Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av ordinære anlegg i kommunal plan for 2016:
o Rehabilitering av Vadsøhallen
o Anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv
o Nye Tee-steder på Varanger Golfpark
o Etablering av nytt idrettshus – varanger Golfpark
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av nærmiljøanlegg 2016
o Orienteringskart ØYA
Kommunestyret vedtar årets rullering av plan for idrett og friluftsliv med følgende
prioriteringer av Anlegg for friluftsliv i fjell og kysten
o Turstier i Vadsø kommune
Kommunestyret innvilger søknad pålydende kr 791.100 til mellomfinansiering av MVA til
Vestre Jakobselv Skiskytterarena. Det forutsettes at søknad om spillemidler blir godkjent og
at avtale om full refusjon til Vadsø kommune er underskrevet.
Bevilgninger finansieres ved økt låneopptak på 791.100,-

Vedlegg:
Kommunal plan for idrett og friluftsliv
Søknad om mellomfinansiering av MVA - IL Polarstjernen
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Bakgrunn:
Formålet med kommunal plan for idrett og friluftsliv er å ha en politisk vedtatt og
oppdatert langsiktig plan for å fremme fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Hensikten er
tilrettelegging av og tilgjengelighet til idrettsanlegg, aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud
for ulike grupper. Planen skal blant annet sikre kommunal styring av anleggsutbygging,
klar politisk prioritering
innenfor planfeltet, riktige mål og veivalg. I tillegg er det et viktig og nødvendig grunnlag
for å kunne søke spillemidler.

Vurdering:
Vadsø kommune har gjennom hjemmeside (15.06.2016) og brev til idrettsrådet
(13.06.2016) informert om frister for å melde inn nye anlegg, samt kommunal
søknadsfrist for spillemidler og forhåndsgodkjenning. Dette for å sikre at flest mulige av
aktuelle anlegg kommer med i planen.
I Vedlagte plan er alle titler merket med ”Endret” eller ”Ny” der det er aktuelt.
Vedlagte forslag til plan endringer sendes ut til Vadsø idrettsråd slik at eventuelle
kommentarer fra idrett- og friluftslivets foreninger og organisasjoner kan komme med til
sakens behandling i kommunestyret 15. desember.

Nye anlegg som er tatt inn i planen i 2016.
Følgende anlegg er tatt inn i kommunal plan.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny Tee-steder (utslagssted) på Varanger Golfpark
Etablering av nytt idrettshus Varanger Golfpark
Skifte av kunstgress Vadsø stadion
Nærmiljøanlegg ved flerbrukshuset
Bo- og omsorgssenteret/Sykehjem – Aktiviserende uteareal
Vadsø kino
Kultursal
Turstier Vadsø kommune

Idrettsfunksjonell/Funksjonell forhåndsgodkjenning
Følgende anlegg har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i 2016.
•
•

•
•
•
•

Ny Tee-steder (utslagssted) på Varanger Golfpark
Etablering av nytt idrettshus Varanger Golfpark

Rehabilitering – Vadsøhallen
Garasje Fossen
Vadsø kino
Kultursal
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Innkomne nye søknader 2016
Følgende søknader er levert innenfor fristen kommunen har satt.
•
•
•

Ny Tee-steder (utslagssted) på Varanger Golfpark
Etablering av nytt idrettshus Varanger Golfpark
Øya orienteringskart

Fornyede søknader 2016
Følgende fornyede søknader er innlevert/vil bli innlevert
•
•
•
•
•
•

Ridehall (restutbetaling)
Stall (restutbetaling)
Bygging av skiskytterarena (Fornyet)
Kjøp av Sandmo Golfbane (Fornyet)
Kunstgressgreener Sandmo Golfbane (Fornyet)
Etablering av vanningsanlegg Sandmo Golfbane (Fornyet)

Anlegg under planlegging
Fremdeles er det en del anlegg i planen hvor situasjonen er uavklart i forhold til både
aktualitet, ansvar og oppfølging. Det er naturlig at disse forfølges ved utarbeidelse av ny
plan i 2017.

Kommunal mellomfinansiering
Kommunestyret vedtok i møte 20. oktober 2016, sak 57/16, nye retningslinjer for
kommunal økonomisk medvirkning idrett og friluftsliv. IL Polarstjernen har i søknad av
9. november 2016 søkt om forskuttering av spillemidler og merverdiavgift. I henhold til
vedtak i sak 106/15 (17.12.2015) er IL Polarstjernen allerede innvilget
mellomfinansiering av spillemidler. Søknadssum for mellomfinansiering av
merverdiavgift er på 791.100,I henhold til retningslinjene kreves det en godkjent spillemiddelsøknad før
mellomfinansiering kan innvilges. Det forutsettes dermed at årets søknad godkjennes før
avtale om mellomfinansiering kan inngås.
Prioriteringer 2016
I årets rullering er følgende ordinære idrettsanlegg prioritert og vil bli ført inn i gjeldende
plan:
• Rehabilitering av Vadsøhallen
• Varanger Golfpark – kjøp og utbedring/rehabilitering
• Anlegg for skiskyting i Vestre Jakobselv
Følgende nærmiljøanlegg er prioritert:
• Orienteringskart ØYA
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Anlegg for friluftsliv i fjell og kysten
Turstier Vadsø kommune

Jens R. Betsi
Rådmann
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KOMPETANSEPLAN 2017-2019 - HANDLINGSPLAN 2017

Saksbehandler: Bente Kjæreng-Amundsen
Arkivsaksnr.:
16/862
Saksnr.: Utvalg:
10/16
Administrasjonsutvalget
119/16
Formannskapet
77/16
Kommunestyret

Arkivkode: 430
Møtedato:
22.11.2016
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:
1) Vadsø kommunes mål er at alle fast ansatte innen 2020 skal ha kvalifikasjoner på
minimum fagarbeidernivå.
2) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanen
2017-2019.
3) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanens
handlingsplan for 2017. Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved
sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett 2016.

Administrasjonsutvalgets vedtak den 22.11.2016 sak 10/16:
1) Vadsø kommunes mål er at alle fast ansatte innen 2020 skal ha kvalifikasjoner på
minimum fagarbeidernivå.
2) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanen
2017-2019.
3) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Kompetanseplanens
handlingsplan for 2017. Handlingsplanen finansieres av avsatte budsjettmidler ved
sentral styring, jf konsekvensjustert budsjett 2016.

Vedlegg:
Utkast til ”Kompetanseplan 2017-2019 og ”Handlingsplan 2017”
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Bakgrunn:
Vadsø kommunestyre vedtok i møte 10.12.2013 Vadsø kommunes kompetanseplan 20122016. Av denne fremgår at planens generelle del skal være gjenstand for revisjon hvert 3.
år, med revisjon 2016, samt at planens handlingsdel, Del III, skal være gjenstand for en
årlig revisjon.
Del III består av to planer; 1) kompetanseplan, og 2) rekrutteringsplan der kostnadene for
disse er hhv. kr.380.000 og kr.100.000. Kompetanseplanen og rekrutteringsplanen er i sin
helhet finansiert av de ordinære stipendmidler tilgjengelig ved sentral styring, jf
konsekvensjustert budsjett 2016.
Rådmannen vil med dette legge frem for bystyret 1) Kompetanseplanens generelle del
2017-2019, 2) Kompetanseplanens handlingsplan for 2017.

Vurdering:
Kompetanseplan
Kompetanseplanens strategidel er gjenstand for revisjon hvert 3. år og inneholder hvilke
mål og strategier Vadsø kommune har i neste planperiode. Denne delen skal synliggjøre
Vadsø kommunes kompetanse og rekrutteringspolitikk, og hvilke områder det er viktig å
fokusere på, herunder bruk av stipender og permisjoner, samarbeid om vds. med andre
arbeidsgivere, lærlingplasser, stabilisering av arbeidskraft og lignende.
I arbeidet med kompetansekartleggingen har det vist seg et stort behov for å heve
komeptansen til ufaglærte assistenter. Vadsø kommune har over flere år jobbet med dette
i HRO, og vil nå starte dette arbeidet innenfor KUO. KUO sektoren har som mål at alle
faste ansatte skal ha kompetanse lik minimum fagbrev. Det fremmes egen sak om å øke
antall lærlinger til12 stykker innen høsten 2019, som er i tråd med rådmannens mål om å
ikke ha noen ufaglærte i KUO og HRO sektoren innen 2020.
Kompetanseplanens handlingsdel er basert på en omfattende administrativ vurdering av
hvordan kommunens årlige stipendmidler bør benyttes i 2017. I 2017 har Vadsø
kommune stilt til disposisjon stipendmidler på totalt kr 380.000. Av disse er det satt av
80 000,- knyttet til utdanning av sykepleiere. Innenfor HRO ser vi også et løpende behov
for videreutdanning av helsepersonell, både innenfor sykepleie og helsefagarbeidere.
Innføringen av velferdsteknologi som en del av tjenestetilbudet krever videreutdanning av
ansatte. Det settes av hhv 40 000,- og 40 000,- i stipendmidler til videreutdanning av
sykepleiere og helsefagarbeidere.
Grunnskolen har behov for å utdanne to lærere i punktskrift da skolen vil få to elever som
har behov for sin opplæring i punktskrift, jf opplæringsloven § 2-14. Opplæringen vil gå
over to år, og er satt av kr 70 000,- til dette i 2017.
Det settes av 60 000,- til utdanning av assistenter i barnehage, skole og SFO til
fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeiderfag innen et. Dette gjøres som ledd i Vadsø
kommunes mål om at vi bare skal ha fagutdannede i barnehage, skole eller SFO.
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Assistenter i barnehage, SFO og skole vil få tilbud om gjennomføring av fagbrev innen
2020. Det vil bli mangel på helsefagarbeidere i årene fremover, og Vadsø kommune
opprettholder fokus på å utdanne helsefagarbeidere. Det settes av 60 000,- til assistenter
som øker sin kompetanse og tar fagbrev.
Vadsø kommune opplever vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere med
videreutdanning. Det settes derfor av 30 000,- i stipendmidler til videreutdanning i
sykepleie.
Alle stipendmottakere vil etter endt utdanning ha bindingstid til Vadsø kommune.
Rekrutteringsplan
I tillegg til kompetanseplanens årlige handlingsplan, utarbeider rådmannen en årlig
rekrutteringsplan. Det er satt av kr 100 000,- til dette formålet. Vadsø kommune inviterer
seg årlig til 10. klasse ved Vadsø ungdomsskole og Vestre Jakobselv skole, samt besøker
yrkesmessa på Vadsø videregående skole. Rådmannen vil også i 2017 fokusere på vds.
samarbeidet, og det er satt av kr 20 000,- til å delta på yrkesmesser på universiteter og
høgskoler, samt 20 000,- til innkjøp av messemateriell til bruk i
rekrutteringssammenheng.
Som del av rekrutteringsplanen har rådmannen lansert en videokonkurranse hvor enhetene
selv lager filmer om sin enhet og sin arbeidshverdag. Personalavdelingen veileder
enhetene i prosessen, og resultatene publiseres på youtube, vds. og egen hjemmeside, og
skal brukes i rekrutteringsarbeidet. Det er avsatt kr 15 000,- til premiering av det beste
bidraget. Premien går til hele enheten.
Som en videreføring av overordnet mål om at alle faste ansatte skal ha kompetanse på
minimum fagarbeidernivå, settes det kr 40 000,- til to stipend a kr 20 000,- til elever som
tar utdanning som fagarbeider. Elevene binder seg til å ta læretiden i Vadsø kommune.
Arbeidsprosess:
Det foreliggende utkastet til Kompetanseplan 2017-2020- rekrutterings- og handlingsplan
2017, har vært sendt på høring til enhetsledere og fagforeningenes hovedtillitsvalgte.
Kompetanseplanens generelle del er basert en administrativ vurdering av hvordan det skal
arbeides med kompetanse de neste tre årene. Ved oppstarten av arbeidet ble de punktene
som rådmannen anså som viktig diskutert i administrasjonsutvalget 31. mai 2016. Tema
for diskusjon var blant annet Vadsø kommunes rekrutteringspolitikk, omdømme og
rekruttering, og beholde medarbeidere, i tillegg til prioriteringer i handlingsplan 2017.
Med dette ønsket rådmannen å få Administrasjonsutvalget føringer før selve arbeidet ble
startet.
Ut i fra diskusjonen i administrasjonsutvalget utarbeidet rådmannen forslag til endringer
og presiseringer som ble forelagt fagforeningene i enkeltvise møter i august 2016.
Rådmannen inviterte fagforeningenes hovedtillitsvalgte til enkeltvise samtaler hvor
rådmannens forslag til endringer ble presentert. Tre fagforeninger valgte å takke ja til
dette tilbudet: Fagforbundet, Norsk sykepleierforbund og Utdanningsforbundet. De
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samme punktene som ble diskutert i enkeltvise møter ble diskutert i
administrasjonsutvalget 30. august 2016.
Det dokumentet som nå er fremmet for politisk behandling er utarbeidet i etterkant av
disse møtene.
I utarbeidelse av kompetanseplanens handlingsplan for 2017 begynte arbeidet med å gå
gjennom enhetenes årsmeldinger. Dersom det i disse fremkommer særskilt at det er et
kompetanseetterslep, kompetanseutfordring eller en rekrutteringsutfordring knyttet til
enkelte yrker og fagområder, følges disse spesielt opp. I tillegg gjør enhetslederne en
kompetansekartlegging i sin enhet. Denne kompetansekartleggingen foregår på bakgrunn
av medarbeidersamtaler, samt en gjennomgang av enhetens behov og
rekrutteringsutfordringer.
Det utarbeides en lokal kompetanseplan for enheten, som oversendes rådmannen. Ut i fra
de innkomne kompetanseplanene, gjør rådmannen sin prioritering som fremlegges for
tillitsvalgte i eget drøftingsmøte.
Kompetanseplanen skal avdekke opplæringsbehov gjennom enhetenes kvalifikasjonskrav,
forventede kvalifikasjonskrav, bemanningsbehov og kompetansebehov. Planen skal gi
grunnlag for å tilrettelegge opplæring og kompetanseheving slik at den blir målrettet og
effektiv. Primært beskriver kompetanseplanen utviklingsbehovet basert på dagens
arbeidsområder, sekundært skal kartleggingen avdekke mulige fremtidige utviklingsbehov
på ulike områder. Kompetanseplanen skal sikre at kommunen anvender sin
kompetansebeholdning på mest mulig effektiv måte.

Kompetanseplanens 2017-2020 og kompetanseplanens handlingsplan ble sendt ut til
fagforeningene 2. november, og det ble invitert til drøftingsmøte 9. november. Siste frist
for skriftlige innspill var 11. november.
Uttalelser fra Fagforeningene
Rådmannen har ikke mottatt skriftlige innspill fra fagforeningene innen 11.11.2016.
Dersom noen fagforeninger velger å sende sine innspill etter fristen, vil disse ettersendes
uten kommentar.
Utdanningsforbundet
1. Utdanningsforbundet tok i drøftingsmøte opp at de fikk for kort tid til å diskutere
planen internt i fagforeningen. De hadde på det tidspunkt ikke diskutert planen i
fagforeningen og ville vente til etter drøftingsmøtet.
Rådmannens kommentar.
1. Denne prosessen startet i mai, og rådmannen varslet allerede da hvilke områder
som var aktuell å endre. Organisasjonene var invitert til møte i august hvor
punktene var ytterligere konkretisert. Utdanningsforbundet var en av de
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organisasjonene som benyttet seg av denne muligheten. I den grad
Utdanningsforbundet ikke har diskutert de punktene som ble forelagt
organisasjonene i august med sine medlemmer, eller videresendt
kompetanseplanen med tilhørende handlingsplan videre i sin organisasjon for
drøftingsmøte, er det Utdanningsforbundets valg.
Rådmannen har allikevel rutinemessig gjennomgått rutinebeskrivelsen for
kompetansekartlegging og justert denne slik at det kan gis bedre tid for
fagforeningene.
Fagforbundet
1. Ønsker at rådmannen omfordeler forslag til Handlingsplan 2017 slik at posten for
fagarbeidere som ønsker videreutdanning i velferdsteknologi kan økes fra 20 000,til 40 000,Rådmannens kommentar
Velferdsteknologi er et stort satsningspunkt i Vadsø kommune, og på bakgrunn av
Fagforbundets argumentasjon som fremkom i drøftingsmøte endres denne posten fra
20 000,- til 40 000,-. Endringen er innarbeidet i det foreliggende utkast, og kr 20 000,- er
omfordelt fra grunnutdanning sykepleier til videreutdanning for helsefagarbeidere.
Ergoterapeutforbundet
1. Ønsker at også ergoterapeuter skal inngå i videreutdanning velferdsteknologi.
Rådmannens kommentar
Velferdsteknologi er et viktig satsningspunkt i Vadsø kommune, og på bakgrunn av
ergoterapeutenes innspill, endres handlingsplanen slik at videreutdanning i
velferdsteknologi også omfatter ergoterapeuter. Endringen er innarbeidet i det
foreliggende utkast.

Jens R. Betsi
Rådmann
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LØNNSPOLITISK PLAN 2017 - 2019

Saksbehandler: Bente Kjæreng-Amundsen
Arkivsaksnr.:
16/1239
Saksnr.: Utvalg:
11/16
Administrasjonsutvalget
120/16
Formannskapet
78/16
Kommunestyret

Arkivkode: 400
Møtedato:
22.11.2016
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:
1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Lokal lønnspolitikk for
Vadsø kommune 2017-2019.

Formannskapets mindretallsinnstilling med 3 stemmer:
1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Lokal lønnspolitikk for
Vadsø kommune 2017-2019.
4.2.4 (kompetanse) forhandlinger
Minimumssatser for relevant etter/videreutdanning skal være
10.000kr for 30 studiepoeng
20.000kr for 60 studiepoeng,
5.000kr for 3-5 måneder for assistenter og fagarbeidere.

Administrasjonsutvalgets vedtak den 22.11.2016 sak 11/16:
1) Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar Lokal lønnspolitikk for
Vadsø kommune 2017-2019.
4.2.4 (kompetanse) forhandlinger
Minimumssatser for relevant etter/videreutdanning skal være
10.000kr for 30 studiepoeng
20.000kr for 60 studiepoeng,
5.000kr for 3-5 måneder for assistenter og fagarbeidere.
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Vedlegg:
Utkast til Lokal lønnspolitisk plan for Vadsø kommune.
Bakgrunn:
Vadsø kommunestyre vedtok i møte 19.12.2013 Vadsø kommunes lønnspolitikk.
Rådmannen vil med dette legge frem for kommunestyret Lønnspolitikk for ansatte i
Vadsø kommune 2017-2019.

Vurdering:
Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er i dag stor, og Vadsø kommune som
arbeidsgiver konkurrerer med en rekke offentlige og private aktører både innenfor
kommunegrensen og i forhold til nabokommuner. Spesielt innenfor barnehage, skole og
pleie- og omsorg er behovet stort, og særlig er konkurransen stor innenfor yrkesgrupper
som lærere, sykepleiere, kandidater med fagbrev og barnevern. Også andre yrkesgrupper
hvor det stilles krav om spesialutdanning kan være krevende. På bakgrunn av dette ser
rådmannen et behov for å gjennomgå den lokale lønnspolitikken som et virkemiddel i
arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Lønnspolitikken må sees i
sammenheng med kommunens Kompetanseplan – Årlig handlingsplan,
Arbeidsgiverstrategi, personalpolitikk, Rekrutteringsplan.
Lønnspolitikken er basert på en administrativ vurdering av hvordan lønn målrettet kan
benyttes som virkemiddel for å (jf HTA kap 3 pkt 3.2):
 Motivere til kompetanseutvikling
 Motivere til mer heltid
 Beholde, utvikle og rekruttere
 Sikre kvalitativt gode tjenester
 Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene
Lønn er ikke bare en kompensasjon for arbeid, men også et lederverktøy som Vadsø
kommune som arbeidsgiver kan benytte i arbeidet med å rekruttere, motivere,
effektivisere og beholde arbeidskraft. Administrasjonsutvalget uttrykte i møte 30. august
at lønn også må brukes som belønning i de tilfeller ansatte kan vise til resultater, dette
gjelder spesielt ledere i kommunen.
Likhetskulturen står sterkt i kommunal sektor, og på mange områder blandes likhet og
rettferdighet sammen. Gjennom lønnspolitikken ønsker rådmannen å sikre en så rettferdig
lønnsdannelse som mulig. Individuell lønnsdannelse er i mange tilfeller både nødvendig
og nyttig, og ansatte i Vadsø kommune skal ha mulighet til å påvirke sin lønn gjennom
innsats, kompetanse, resultater og ansvar. Ansatte skal gis mulighet til å gjøre både faglig
og yrkesmessig karriere.
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Det foreliggende utkastet til ”Lokal lønnspolitikk i Vadsø kommune” er utarbeidet av
personalavdelingen gjennom en lengre åpen prosess. Fagforeningene ble i epost datert
11.04.2016 gjort kjent med hvilke politikkområder som blir viktig fremover.
Organisasjonene ble i samme epost oppfordret til å sende inn forslag til lønnspolitikk til
rådmannen. Fagforbundet har benyttet seg av dette. Administrasjonsutvalget drøftet 31.
mai eventuelle føringer fra politikerne i arbeidet fremover. Disse føringene ble arbeidet
videre med, og konkrete forslag til endringer ble fremlagt fagforeningenes tillitsvalgte i
enkeltvise møter 23. og 24. august. Alle fagforeningenes tillitsvalgte var invitert til disse
enkeltvise møtene, men Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund
valgte å benytte seg av dette tilbudet.
Det foreliggende utkastet til ”Lokal lønnspolitikk” er utarbeidet på bakgrunn av de
innspill som er kommet og har vært sendt ut til fagforeninger og enhetsledere på høring.
Det var avholdt drøftingsmøte onsdag 9. november, med frist for å levere skriftlige
innspill 11. november. Rådmannen har mottatt skriftlig innspill fra Utdanningsforbundet.
Dersom det kommer innspill etter fristen, vil dette ettersendes men ikke kommenteres på.
Rådmannen har bare kommentert på evt innspill som ikke er tatt til etterretning og
innarbeidet i dokumentet.

Utdanningsforbundet
2. Utdanningsforbundets innspill:
Utdanningsforbundet tok i drøftingsmøte opp at de fikk for kort tid til å diskutere
lønnspolitisk plan internt i fagforeningen. De hadde på det tidspunkt ikke diskutert
lønnspolitisk plan i fagforeningen og ville vente til etter drøftingsmøtet.
Rådmannens kommentar.
Denne prosessen startet i april, og rådmannen varslet allerede da hvilke områder
som var aktuell å endre, i den samme eposten ble det oppfordret til at
arbeidstakerorganisasjonene kunne sende inn sine forslag til endringer.
31. mai ble de områdene diskutert i Administrasjonsutvalget hvor også
Utdanningsforbundet er representert.
23. og 24. august var arbeidstakerorganisasjonene invitert til møte hvor de
forhåndsvarslede punktene var ytterligere konkretisert, og ble overlevert i skriftlig
form. Utdanningsforbundet var en av de organisasjonene som benyttet seg av
denne muligheten. I den grad Utdanningsforbundet ikke har diskutert disse
punktene som ble forelagt organisasjonene i august med sine medlemmer, eller har
videresendt det foreliggende utkast til videre i sin organisasjon for drøftingsmøte,
er det Utdanningsforbundets valg. Rådmannen er av den oppfatning at dette har
vært en omfattende prosess med høy grad av medvirkning.

Side 45 av 98

Sak 78/16
Rådmannen har allikevel rutinemessig gjennomgått rutinebeskrivelsen for
kompetansekartlegging og justert denne slik at det kan gis bedre tid for
fagforeningene.
3. Utdanningsforbundets innspill:

Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av
lokale forhandlinger
Rådmannens kommentar
Arbeidstakere i foreldrepermisjon omfattes av lokale lønnsforhandlinger. Det
samme vil gjelde ansatte som har annen lønnet permisjon. Ansatte som vikarierer i
annen stilling forhandler lønn på sin grunnstilling, ikke i den stillingen de ivaretar
vikariatet.
4. Utdanningsforbundet innspill:
2. avsnitt under overskrift stabil arbeidskraft. Utdanningsforbundet stiller
spørsmål ved om det er lurt å ha kriterier som ikke kan måles, eller uten
beskrivelse av hvem som måler og hvordan
Rådmannens kommentar
Det er mange yrkesgrupper i Vadsø kommune som utfører arbeid som er vanskelig
å kvantifisere fordi kvaliteten i tjenesten er nettopp kvalitativ. Rådmannen er av
den oppfatning at det allikevel går an å vurdere medarbeidere i slike yrker, f.eks
gjennom selvstendighet, samarbeid og måten den ansatte utfører sine oppgaver på
(faglig dyktighet).
5. Utdanningsforbundet innspill
Kriterier ved lokale forhandlinger, pkt 4.2.4 (kompetanseforhandlinger).

(…)I tillegg børs satsene stå her slik det gjorde i den forrige LP. Det skaper forutsigbarhet,
og noe ansatte kan innrette seg etter. Foreslår endring fra 10 000 kr for 30 stp. til 14 000
kr. Og fra 20 000 kr til 28 000 kr for 60 stp.

Rådmannens kommentar
Det har tidligere vært praktisert faste satser for hvor mye lønnstillegg som gis pr
studiepoeng. Dette vil rådmannen nå ta bort. Å forhåndsdefinere satsene for
kompetanseforhandlinger gir rådmannen lite spillerom i arbeidet med strategisk
kompetansestyring. Det er ønskelig at rådmannen kan bruke
kompetanseforhandlinger til som et økonomisk insentiv overfor arbeidstakere til å
gjennomføre utdanning som er viktig for kommunen. 4.2.4 gir ingen føringer i
størrelsen på tillegg, men understreker at dette er en forhandling partene lokalt kan
uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en
arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer partene
ikke til enighet ved forhandlinger, vedtas arbeidsgivers siste tilbud.
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Det bør ikke være automatikk at alle får det samme tillegget, men åpnes for en
differensiering mellom relevant etter-/videreutdanning og kompetanse som er
særdeles viktig eller avgjørende, og som kan være vanskelig å få tak i.
6. Utdanningsforbundets innspill:
Utdanningsforbundet ønsker at lederne skal ha samme satser ved
kompetansetillegg som ansatte i kap 4.

Rådmannens kommentar
Rådmannen er av den formening at det ikke skal forhåndsbestemmes takster for
kompetanseforhandling, se for øvrig argumentasjon i punkt 4. Dette vil gjelde for
alle kapittelområdene.
7. Utdanningsforbundets innspill
Kompetanseplan (nest siste punkt). (Ansatte i HTA kap. 3 og 5 omfattes ikke av
kompetanseforhandlingene i 4.2.4.) , og fremmer krav gjennom årlige lokale
forhandlinger.) Utdanningsforbundet foreslår denne strøket dersom

kompetansetillegget til slutt under «Andre ledere» tas inn.
Rådmannens kommentar
Rådmannen er av den oppfatning at kompetanseforhandlingene jf HTA pkt 4.2.4
skal være forbeholdt ansatte i kapittel 4. Ansatte i kap 3 og 5 har lokal
lønnsdannelse og henvises til årlige lokale forhandlinger hvor også kompetanse
kan være et kriterium for lønnsforhandlingen
Vadsø kommunestyre skal ta stilling til Lønnspolitisk plan, vedleggene er praktiske
hjelpemidler som skal avklare ansvar og praktiske løsninger i løpet av året.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FLERE LÆRLINGEPLASSER I VADSØ KOMMUNE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1659
Saksnr.: Utvalg:
12/16
Administrasjonsutvalget
121/16
Formannskapet
79/16
Kommunestyret

Arkivkode: 417
Møtedato:
22.11.2016
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:
1. Vadsø kommune har som mål at samtlige fast ansatte, innen 2020, skal ha
kvalifikasjoner på minimum fagarbeidernivå.
2. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar å øke opptak av
lærlinger etter følgende modell:
Opptak:
Ant lærlinger
totalt:
Lærekandidater
tot.:
Estimerte
kostnader:

H-2016
5

H-2017
8

H-2018
10

H-2019
12

1

2

2

2

730.000

830.000

1.030.000

1.230.000

I tillegg åpnes det for inntak av inntil 2 lærekandidater fom skoleåret 2017/2018.
3. De økte lærlingekostnader reguleres inn i økonomiplanen 2017-2020.

Administrasjonsutvalgets vedtak den 22.11.2016 sak 12/16:
1. Vadsø kommune har som mål at samtlige fast ansatte, innen 2020, skal ha
kvalifikasjoner på minimum fagarbeidernivå.
2. Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar å øke opptak av
lærlinger etter følgende modell:
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Opptak:
Ant lærlinger
totalt:
Lærekandidater
tot.:
Estimerte
kostnader:

H-2016
5

H-2017
8

H-2018
10

H-2019
12

1

2

2

2

730.000

830.000

1.030.000

1.230.000

I tillegg åpnes det for inntak av inntil 2 lærekandidater fom skoleåret 2017/2018.
3. De økte lærlingekostnader reguleres inn i økonomiplanen 2017-2020.

Vedlegg:
Bakgrunn:
KS Landsting vedtok i møte 17.02.16 følgende anbefaling til kommuner og
fylkeskommuner:
 Landstinget anbefaler kommuner og fylkeskommuner å etablere flere læreplasser i
kommunal sektor med minst 2 pr 1000 innbyggere pr år
Bakgrunnen for dette vedtaket er det faktum at kommunesektoren står overfor store
utfordringer når det gjelder tilgang på arbeidskraft, samtidig som det er en viktig arena for
fagutdanning. For bedre å kunne møte utfordringene med å beholde og rekruttere
fagarbeidere i årene framover, særlig helsefagarbeidere, vil KS anmode sine medlemmer
til å prioritere tiltak som stimulerer til å ta inn flere lærlinger og bidrar til at flere voksne
ansatte kvalifiserer seg til fagarbeidere. Det er kjent at mange medarbeidere i
kommunesektoren ikke har fagbrev, men har lang praksis og erfaring fra sektoren og har
tilegnet seg høy realkompetanse. Arbeidsgivere som motiverer og legger til rette for
kvalifisering av egne ansatte til fagarbeidere, vil ha fortrinn i konkurranse om kompetent
arbeidskraft. Kompetente medarbeidere er også en forutsetning for å få best mulig kvalitet
på tjenestetilbudet i kommunen.
Vadsø kommune har i dag til enhver tid kontrakt med 6 lærlinger, dvs 1 pr 1000
innbyggere. Disse er primært innen fagene helsefagarbeider, barn-og ungdomsarbeider og
institusjonskokk. Lærlingene har 2 års læretid. Høsten 2016 er der 2 lærlinger og 1
lærekandidat som går inn i sitt 2.år, mens vi har tatt inn 3 nye lærlinger. Neste høst,
skoleåret 2017/2018 vil der trolig være klart for ytterligere inntil 3 nye lærlinger.
Vadsø kommune som lærebedrift har de siste årene satt inn særlige tiltak både mht
rekruttering av lærlinger til helsefagarbeideryrket, dette gjennom en øremerket
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stipendordning, og mht å kvalifisere egne ansatte. Hva gjelder det siste har Vadsø
kommune gjennom prosjektet ”Helsefagarbeider med ABC til fagbrev” satset på
kvalifisering av egne ufaglærte. Dette er et prosjekt som Helsedirektoratet har gitt i
oppdrag til Aldring og helse å gjennomføre, og som Opplæringskontoret for offentlig
sektor i Finnmark har det operative ansvaret for. Gjennom dette prosjektet har 3 av våre
ansatte pr i dag tatt fagbrev, mens 13 er i gang med utdanningen. Disse ventes å ta fagbrev
i løpet av 2017. Det betyr at 20 av våre ufaglærte assistenter i løpet av 2017 vil være
kvalifiserte helsefagarbeidere.

Vurdering:
Rådmannen er av den klare formening at det å være lærebedrift er å ta et samfunnsansvar.
Samtidig som kommunen sørger for opplæring av fremtidige fagarbeidere sikrer
kommunen kompetanse og kvalitet i sine tjenester til befolkningen.
I tillegg er det en god måte å sikre rekruttering av fagkompetanse tilpasset kommunens
eget behov. Som tidligere nevnt er kompetente medarbeidere også en forutsetning for å få
best mulig kvalitet på tjenestetilbudet i kommunen, og erfaring tilsier at lærlingene ofte
kommer tilbake til lærebedriften som dyktige fagarbeidere. Læretiden, som går over 2 år,
deles inn i opplæring og verdiskapning. Hva gjelder verdiskapningen til en lærling så kan
denne knyttes til mer enn bare arbeidskapasitet og produksjon. Lærlingen kommer ofte
inn og spør «hvorfor?» Dette bidrar til å hjelpe kommunesektoren til å se på
oppgaveløsning og arbeidsformer med nye øyne. Unge lærlinger viser også stor
omstillingsevne og er åpne for kulturforskjeller.
I vurderingen av behovet for å øke inntaket av lærlinger i Vadsø kommune mener
rådmannen at følgende faktorer må vektlegges:
1. Eldrebølgen har slått inn over oss, og vil bli forsterket. Av denne følger et stort
behov for flere helsefagarbeidere til å yte tjenester overfor den eldre befolkningen
både i institusjon og i eget hjem. På landsbasis vil Norge i 2030 ha behov for
mellom 45000 og 57000 nye helsefagarbeider.
2. Vi har pr i dag 25 ufaglærte assistenter i våre barnehager og skoler. Vadsø
kommunes mål er at samtlige ansatte skal ha kvalifikasjoner på minimum
fagarbeidernivå.
3. Det utdannes på landsbasis veldig få institusjonskokker. Det vil skape utfordringer
i fremtiden da denne yrkesgruppen er viktig for de brukergruppene som er
avhengige av å få maten sin fra vårt kommunale kjøkken, og som ofte har behov
for spesialkost. Dette gjelder både hjemmeboende brukere og beboere på
institusjon.
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4. Innenfor byggforvaltning går utviklingen fra å ha tradisjonelle
vaktmesterfunksjoner til å ha fagutdannede innen byggdrift. Nye moderne
kommunale bygg stiller store krav til bla teknisk innsikt og håndtering av
komplekse systemer. Nye bygg krever også annen og oppdatert kunnskap innen
renhold. Vadsø kommunale eiendomsselskap har p.t. noen fagutdannede
renholdere og vaktmestere med fagutdanning.
5. Kommunen som samfunnsaktør har også et ansvar for elever som ikke har
mulighet til å følge et ordinært fagopplæringsprogram. Lærekandidatordningen
kan i så tilfelle være et alternativ. I dette tilfellet går eleven i 1-4 år i lære i en
bedrift med det som mål å få et kompetansebevis innenfor et yrkesfag. Vadsø
kommune har p.t. en lærekandidat som er inkludert i måltallet for antall lærlinger i
kommunen. Etter rådmannens vurdering bør lærekandidatene kunne komme på
toppen av måltallet da dette er en ordning som er godt finansiert gjennom
offentlige tilskuddsordninger. Lærekandidatens lønn er svært lav i forhold til en
ordinær lærling, og den relateres til kandidatens produksjonsevne.
6. En siste viktig faktor er hvilket tilbud elevene i Vadsø har for valg av yrkesfag.
Det er bla et faktum at det i dag utdannes altfor få helsefagarbeidere til å dekke de
økte behovene, og til å erstatte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere som i nær
fremtid vil gå av med pensjon. Tilsvarende gjelder for barn- og ungdomsarbeidere.
Ved å ta inn lærlinger i vår organisasjon viser Vadsø kommune et behov for
styrking av Helse/oppvekst linja og BUA linja ved Vadsø videregående skole. Det
vil også være et klart signal om behovet for at Vadsø videregående skole bør
opprette et VG2 tilbud innen Helsearbeiderfaget. I dag må våre elever på VG2
reise ut av kommunen for å ta denne utdanningen. Det har resultert i at mange
velger å la være, de velger et annet studietilbud, eller de reiser ut og kommer ikke
tilbake som lærlinger eller fagarbeidere. Med andre ord må kommunen, parallelt
med å øke inntaket av lærlinger, også jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen som
ansvarlig for tilrettelegging av videregående utdanning.

Med bakgrunn i dette er det rådmannens vurdering at Vadsø kommune følger KS’
anmodning om 2 lærlinger pr 1000 innbyggere, og at kommunen derfor bør ha som
målsetting å ha inntil 12 lærlinger i sin organisasjon. Økonomisk betyr dette at det
vedtatte budsjettet knyttet til lærlingeordningen på sikt vil fordobles, men samtidig vil der
være en betydelig gevinst knyttet til sparte vikarutgifter og økt produktivitet. Mens en
vikar må læres opp er allerede lærlingen opplært til å ta på seg vikaroppdrag. I tillegg er
det rådmannens vurdering at antall lærekandidater økes fra 1 til 2, og at disse kommer i
tillegg til ordinære lærlinger.
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Lærlingen har tariffestet lønn tilsvarende en årslønn for nyutdannet fagarbeider (kr
333.300 fom 1.5.2016) fordelt over 2 år. Startlønnen er 30% av årslønn, og stiger i løpet
av 2 år til hhv 40%, 50% og til slutt 80%.
I 2017 er det i rådmannens forslag til budsjett avsatt kr 730.000 til avlønning av lærlinger.
Ved å øke opptaket av lærlinger fra neste skoleår, altså høsten 2017, må det påregnes å
øke budsjett 2017 med ca kr 35.000 pr lærling. I tillegg kommer godtgjørelse til veileder
som p.t. er kr 10.000 pr år.
Rådmannen vil foreslå at Vadsø kommune foretar en gradvis økning fra 6 til 12 lærlinger
over 2 år. Dette bla med bakgrunn i at de nødvendige rammebetingelser må være på plass
ved enhetene som skal fungere som lærested. Dette handler særlig om å fremskaffe og
lære opp gode veiledere. Konkret er forslaget 8 lærlinger fom høsten 2017, 10 lærlinger
fom høsten 2018 og 12 lærlinger fom høsten 2019. I tillegg foreslår rådmannen at Vadsø
kommune kan ha inntil 2 lærekandidater fom høsten 2017. Med utgangspunkt i lønn pr
1.5.16 vil budsjett for lønn til lærlinger og lærekandidater estimeres til:
H-2016
H-2017
H-2018
H-2019
Opptak:
5
8
10
12
Ant lærlinger
totalt:
1
2
2
2
Lærekandidater
tot.:
730.000
830.000
1.030.000
1.230.000
Estimerte
kostnader:
Som lærebedrift vil Vadsø kommune gjennom tilskuddsordningen motta lærlingetilskudd
i størrelsesorden kr 48.000 pr lærling. For lærekandidater ytes det årlig tilskudd på inntil
kr 260.000 pr. lærekandidat.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FASTSETTELSE AV RENOVASJONSGEBYR 2017

Saksbehandler: Yngvar Mækelæ
Arkivsaksnr.:
16/1750
Saksnr.: Utvalg:
124/16
Formannskapet
80/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:
Formannskapet i Vadsø kommunen innstiller på følgende: Kommunestyret vedtar følgende
renovasjonsgebyrer for 2017, gjeldende fra 01.01 2017.

120 liter
240 liter
360 liter
660 liter
1000 liter
2500 liter
Rabatt deling dunk

AbonnentMengdegebyr
gebyr
kr 2 652
kr 1 145
kr 2 652
kr 1 863
kr 2 652
kr 2 937
kr 2 652
kr 5 279
kr 2 652
kr 7 918
kr 2 652 kr 19 497
-kr 135

Årsgebyr
2017
kr 3 797
kr 4 363
kr 5 400
kr 7 663
kr 10 213
kr 21 400

Gebyrene er inkl. mva.

Forslag til innstilling:
Formannskapet i Vadsø kommune innstiller på følgende: Kommunestyret vedtar
følgende renovasjonsgebyrer for 2017, gjeldende fra 01.01 2017.
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AbonnentMengdegebyr
gebyr
kr 2 652
kr 1 145
kr 2 652
kr 1 863
kr 2 652
kr 2 937
kr 2 652
kr 5 279
kr 7 918
kr 2 652
kr 2 652 kr 19 497
-kr 135

2017
120 liter
240 liter
360 liter
660 liter
1000 liter
2500 liter
Rabatt deling dunk

Årsgebyr
2016
kr 3 797
kr 4 363
kr 5 400
kr 7 663
kr 10 213
kr 21 400

Gebyrene er inkl. mva.

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte den 17.12 2015, i sak 113/15 følgende
renovasjonsgebyrer for 2016.
2016
120 liter
240 liter
360 liter
660 liter
1000 liter
2500 liter
Rabatt deling dunk

Abonnentgebyr
kr 2 558
kr 2 558
kr 2 558
kr 2 558
kr 2 558
kr 2 558

Mengdegebyr
kr 1 105
kr 1 799
kr 2 833
kr 4 751
kr 7 648
kr 18 836
-kr 130

Årsgebyr
2016
kr 3 663
kr 4 357
kr 5 391
kr 7 309
kr 10 206
kr 21 394

Gebyrene er inkl. mva.
Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling,
må kommunen utarbeide en selvkostkalkyle. Dette gjøres for å føre kontroll med at
gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Et eventuelt overskudd av
inntekter skal avsettes til et selvkostfond. Likeledes skal et underskudd på selvkostfondet
inndekkes gjennom økte gebyrer.
Vurdering:
Som grunnlag for kommunestyrets vedtak av 17.12 2015, sak 113/15, ble nye
gebyrsatser vedtatt gjeldende fra 1.1 2016. Ved fastsettelse av nye gebyrer for 2016 er
det utarbeidet en ny selvkostberegning basert på regnskapsprognose 2016. Denne
beregningen viser at en økning av gebyrene med virkning fra 01.01 2017 på 3 % er
nødvendig for å dekke deler av tidligere års akkumulerte underskudd.
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Budsjett
2017

SELVKOSTKALKYLE
Driftsinntekter:
Gebyrinntekter
Øvrige salgsinntekter (artsgruppe 6)
Overføring med krav til motytelse (artsgruppe
Overføring uten krav til motytelse (artsgr 8)
Sum driftsinntekter
Driftskostnader:
Direkte kostnader
Av- nedskrivningskostnad direkte tjenester
Alternativkostnad (kalkulatorisk
Indirekte driftskostnader (netto)
Kapitalkostnader indirekte tjenester
Sum driftskostnader
SELVKOSTRESULTAT

-10 358 885
-490 000

-10 848 885

9 687 412
310 000
210 100
365 000
18 000
10 590 512
-258 373

Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger vil rådmannen tilrå at gjeldende
renovasjonsgebyrer økes med 3 % for 2017.

Jens R. Betsi
Rådmann
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FASTSETTELSE AV ÅRSGEBYRER FOR NÆRINGSAVFALL, BYGGESAKER
ETC

Saksbehandler: Magne Lindi
Arkivsaksnr.:
16/1762
Saksnr.: Utvalg:
125/16
Formannskapet
81/16
Kommunestyret

Arkivkode: 151
Møtedato:
24.11.2016
15.12.2016

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende årsgebyrer for 2017 :
GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 2017
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
1.1.
Generelle bestemmelser
1.1.1 Betalingsplikt
Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og
retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er
skriftlig avtalt.
Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en
redusert gebyrsats.
Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt,
tilbakebetale for mye betalt gebyr. Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.
1.1.2 Hvilket regulativ skal brukes
Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den
dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.
1.1.3 Betalingstidspunkt
Gebyret kreves inn forskuddsvis. For saker med flere enheter som påbegynnes til ulik tid kan
det kreves del-innbetaling.
1.1.4 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun
har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.1.5 Fritak for gebyr
Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt
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gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.
“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert.
Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller
verneverdig kulturminne.
Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon
f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner.
Jfr. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter.
1.1.6 Klage
Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans.
Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører
ikke utsettelse av betalingsfrist.
Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.
1.1.7 Avbrutt arbeid
Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er
fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har
eller må utføre.
1.1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene
Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets
behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.
1.1.9 Gebyr til statlige etater
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og
dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer skje samordnet.
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i
forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
1.1.10 Timepris
Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene.
For timebaser oppmåling er satt et minstegebyrsom dekker ”faste” kostnader i forbindelse
med målearbeidene (tilrettelegging, med mer).
2.1. Oppretting av matrikkelenhet
2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn.
2016
12 650
13 900
14 800
15 950
17 000
17 950
19 000
1 500
7 200

Areal 0 – 2.000 m2
Areal 2.001 – 2.500 m2
Areal 2.501 – 3.000 m2
Areal 3.001 – 3.500 m2
Areal 3.501 – 4.000 m
Areal 4.001 – 4.500 m2
Areal 4.501 – 5.000 m2
Areal pr. dag fra 5.001 m2
Punktfeste

Side 57 av 98

2017
13 100
14 300
15 300
16 500
17 500
18 500
19 600
1 550
7 500

Sak 81/16
2.1.2

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 – 2.000 m2
Areal pr. da. fra 2.001 – 5.000 m2
Areal pr. da. fra 5.001 m2

2.1.3

2016
7 950
10 600
1 300
20 000

2017
8 200
10 940
1 340
20 600

2016
10 600
1 300
20 000

2017
10 900
1 340
20 600

2016
7 950

2017
8 200

Oppretting av anleggseiendom

Volum fra 0 – 2.000 m3
Volum fra 2.001 m3 pr. 1000 m3
Volum 5.001 m3 etter medgått tid. Minstegebyr

2.1.5

2017
9 600
1 340
1 140

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Areal 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 2.000 m2
Areal fra 2.001 m2 pr. da
Areal over 5.000m2 etter medgått tid. Minstegebyr

2.1.4

2016
9 300
1 300
1 100

Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie
faktureres etter medgått tid.

3.1
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (ny)
*I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med 6.1.1 til 6.1.5
ovenfor innen fristen på 3 år.
3.1.1. Avbrudd i oppmålingsforretning eller martikulering (videreført)
2016
3 900

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet

2017
4 020

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg
matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres,
settes til 1/3 avgebyrsatsene etter 2.1.1 og 2.1.5.

4.1

Grensejustering
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4.1.1

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (tilleggsareal) (videreført)
2016
4 150
6 250
9 500
13 250

Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal fra 501 – 1.000 m2
Areal fra 1.001 – 2.000 m2
Areal over 2.000 m2 etter 6.1.1

2017
4 300
6 450
9 800
13 670

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av
den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan
imidlertid ikke avgi areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For
grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
4.1.2

Anleggseiendom
2016
3 900
7 250

Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 1.000 m3

2017
4 100
7 480

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum,
men maksimale grensen settes til 1.000 m3
5.1
Arealoverføring (ny)
5.1.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
2016
13 350
20 000
3 950

Areal fra 0 – 250 m2
Areal fra 251 – 500 m2
Areal pr. da. fra 501 m2

2017
13 800
20 600
4 080

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal
tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her.
Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.
Anleggseiendom
2016
13 350
20 000
3 950

Volum fra 0 – 250 m3
Volum fra 251 – 500 m3
Volum pr. nytt 500 m3

2017
13 800
20 600
4 080

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet
dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et
sammenhengende volum.
6.1

Kartlegging (tidligere koordinatbestemt)
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6.1.1

Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning
2016
3 400
1 050

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2017
3 500
1 080

7.1

Kartlegging (ikke tidligere koordinatbestemt)

7.1.1

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er
koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
2016
6 650
1 200

For inntil 2 punkter
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2017
6 900
1 240

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.
8.1
Privat grenseavtale
2016
2 650
325

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde
For overskytende grensepunkt, pr. punkt

2017
2 800
340

Billigste alternativ for rekvirenten velges.

Alternativt kan fastsetes etter medgått tid.
9.1

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider

2016
230
470

2017
240
490

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige
kostnadsutviklingen.
10.1 Tjenester som skal betales etter medgått tid (videreført)
For arbeid som ikke inngår inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.
Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn.
11.1 Tidsfrister (ny)
Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og
matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige
to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Bystyret selv kan i forskrift
vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren, som settes til å vare fra 15. oktober til
15. mai.
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GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER 2017
Vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016
Hjemmel:
•

§ 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist av 25.juni 2010.

•

§ 32 i Matrikkelloven av 17. juni 2005, og matrikkelforskriften § 16.

•

§ 7 i lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner, sist endret 03. september 2010.

•

§ 52a i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, med endringer sist
ved lov av 01. juli 2010.

B.2 Kopierings- og utskriftssatser
Gebyrsatser for kopiering av dokumenter og utskrifter fra pc:
Pris pr papirkopi (format A0-A5)
Pris pr pc-utskrift

kr 160,kr 110,-

B.3 Meglerpakke (gebyret gjelder for alle henvendelser, også private)
Kopi av festekontrakt/ målebrev, kart, tegninger, reg. planer, etc.:
Pris:
kr 1 810,C.1.1 Situasjonskart - en eiendom/ bruksenhet med naboer
Pris:
kr 520,C.1.2 Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med
naboer
Pris:
kr 420,C.1.3 Kart med eiendomsoversikt – flere eiendommer
Kart til planlegging, prosjektering og dokumentasjonsarbeid over område med flere
eiendommer beregnes gebyret etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.4 Eiendomsoppgave med kartvedlegg
C.1.3 skal gebyr beregnes etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.
Minstegebyr:
kr 420,C.1.5 Andre kart- og eiendomsoppgaver
Beregnes etter medgått tid. Minstegebyr:
Minstegebyr:
kr 200,C.2 Plansaker (§§ 12-2, 12-2, 12-3, 12-14)
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C.2.1 Planavklaringsmøte med referat (pr. møte)
a. Enkel sak:
kr 550,b. Middels tung sak: kr 1 040,c. Komplisert sak:
kr 1 500,Hvor det innen ett år kommer søknad om godkjenning i samme sak, skal saksgebyret
reduseres medbetalt gebyr for gjennomført planavklaringsmøte (første møte).
C.2.2 Forhåndsvurdering (Pbl §§12-3)
Forhåndsvurdering:
kr 5.170,C.2.3 Mindre vesentlig endring (Pbl §§12-14)
Mindre vesentlig endring: kr 3.070,C.2.4 Privat forslag til reguleringsplan (områderegulering el. detaljregulering) eller
endring av disse (Pbl §§ 12-1, 12-2, 12-3, 12-14)
Saksgebyret skal beregnes etter følgende tabell:
Basisgebyr 2015

Arealgebyr, areal inntil Arealgebyr, areal inntil Berabeiding
5.000 m2 pr. 100 m2
5.000 m2 pr. 100 m2

Enkel sak

kr 15 000

kr 160

kr 90

Etter medgått tid

Middels tung sak

kr 24 000

kr 170

kr 100

Etter medgått tid

Komplisert sak

kr 19 000

kr 180

kr 110

Etter medgått tid

2

Basisgebyret er et fast gebyr til dekning av kommunes gjennomsnittskostnader med en
søknad som er fullstendig fra søkers side, fram til saken er en ”offentlig” plansak. Gradering
som angitt i C.2.1. Maksimumsgebyr for plansaker er:
kr 41.200,Der hvor en plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1.000 m².
Bearbeiding etter medgått tid, timepris er:

kr 840,-

Virksomhetsleder ved plan- og forvaltning avgjør hva som er enkel, middels eller komplisert
sak. Det betales ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter
vernehensyn, friområder, landbruksområder, kommunale bygge- og anleggsområder,
allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.
Pbl § 2-1 – krav til digital plan
Med hjemmel i pbl § 2-1 krever Vadsø kommune at planforslag leveres i digitalform.
Regelen forutsetter at planens kartdata er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i
saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig” plansak, må bruke tid på bearbeiding av
planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.
Det skal betales fullt
gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken. Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin
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1.gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster forslaget, skal 50 % av gebyret
tilbakebetales. Dersom det faste utvalg for plansaker ved senere behandling forkaster forslaget
skal det betales fullt gebyr.
Ønsker kommunen at planområdet utvides, skal det kun betales arealgebyr for den del som
søkerønsker å regulere. Framsetter rådmannen et alternativt forslag til det innsendte utkast og
dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig
redusert utbyggingspotensial/-areal i forhold til det private forslaget.

C.2.5 Konsekvensutredning (pbl §§ 14-1 tom 14-6)
Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. Forskrift
2009-06-26-855), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt
til fagkyndig bistand.
Basisgebyr:
kr 18 170,C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)
C.3.1 Ikke tilfredsstillende dokumentasjon
Ved vesentlige mangler ved søknad, som utløser skriftlige henvendelser:
C.3.2 Gebyr beregnet etter medgått tid
For gebyr som skal beregnes etter medgått tid, jf. regulativet, timesats:

kr 750,-

kr 840,-

C.3.3 Merarbeid
Ved ulovlig igangsatt byggearbeid skal tiltakshaver gebyrlegges for kommunens merarbeid
med registrering, kartlegging etc. etter medgått tid.
Timepris:
kr 840,C.3.4 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)
a. Tiltak uten ansvarsrett eller tiltak i tiltaksklasse 1.
b. Tiltak i tiltaksklasse 2
c. Tiltak i tiltaksklasse 3

kr 0

kr 1 180,kr 1 530,-

C.3.5 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (pbl §
20-2)
a. Søknad som krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 2 040,b. Søknad som ikke krever oppdatering av offentlige kart eller register: kr 1 180,c. Søknad som ikke gjelder bolig eller fritidseiendom:
kr 3 690,d. Ikke søknadspliktige tiltak som kommunen må byggesaksbehandle pga oppført
bygg i strid med pbl:
kr 1 760,Dersom saken utløser søknad (for eksempel for nær nabogrensen og naboen har innvendinger)
kommer saksbehandlingens grunnbeløp i tillegg.
Hvis kommunen krever at en søknad etter § 20-2 skal omgjøres til søknad etter § 20-1, skal
eventuelt innbetalt gebyr for første søknad komme til fratrekk i saksgebyret. Der hvor
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tiltakshaver innen 3 år sender revidert melding som medfører at offentlig kart eller register
skal ajourføres, skal det betales tilleggsgebyr tilsvarende 25 % av gebyr etter pkt. a.
C.3.6 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl kapittel 22)
Behandling av en søknad:
a. Der foretaket ikke har sentral godkjenning (pr. foretak):
kr 1 340,b. Der tiltakshaver skal ha godkjenning (selvbygger):
kr 1 340,Foretak uten sentral godkjenning, og selvbygger, ved 2. gangs godkjenning:

kr 730,-

C.3.7 Dispensasjon (pbl kapittel 19)
Det betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.
Søknad som krever høring:
kr 3 120,Søknad som ikke krever høring:
kr 2 560,Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5
C.3.8 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarlige foretak (pbl § 201)
Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle
søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.
Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte
løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til
fagkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.
Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det
betalesgebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales pr. enhet som
inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare for vedkommende enhet.
For kap. C.3.5, vil søknader om rammetillatelser utgjøre halve gebyret, mens andre halvpart
utgjøres av søknad om igangsettingstillatelse og senere ferdigattest.
C.3.8.1 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 bokstav a)
Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en
byggesøknad, er, med unntak for punkt C.3.5.13 (heis m.v.), medregnet i byggesaksgebyret.
Boligbygning
Enebolig:
Enebolig med èn sokkel/ hybelleilighet:
For hver ekstra utleieleilighet, pr. leilighet:
Boligbygg med flere selvstendige boligenheter, pr. enhet:
Selvstendig boligenhet i bygg med annet formål, pr. boligenhet:

kr 9 020,kr 9 920,kr 3 510,kr 4 900,kr 4 900,-

Alle andre kategorier nybygg, tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller
transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg
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Inntil 50 m²:
50 – 100m²:
100 – 200m²:
200 – 400m²:
400 – 600m²:

kr 3 120,kr 6 240,kr 10 020,kr 15 100,kr 22 620,-

Over 600m², hver ekstra 200m² gir et tillegg på:

kr 6 060,-

C.3.8.2 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)
Tiltaksklasse 1:
Tiltaksklasse 2:
Tiltaksklasse 3:
2 930,-

kr 1 500,kr 2 240,medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. Minstegebyr: kr

C.3.8.3 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav d)
a. Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.v.: kr
1 930,b. Bruksendring som forutsetter endringer av eksisterende bygning(er), konstruksjon eller
anlegg, gebyrlegges med 50 % av satsene i punkt 3.8.1.
C.3.8.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)
Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl § 201 bokstav f)
For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig
tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand.
Minstegebyr:
kr 1 990,C.3.8.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v. (pbl § 20-1 bokstav
g)
Fast pris:

kr 1 990,-

C.3.8.7 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1
bokstav h-i)
Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter plbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves
gebyr. Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:
a. Innhegning:
kr 1 990,b. Skilt/reklame (Plbl § 30-3) uten godkjent plan. Første skilt:
kr 1 940,-
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For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt: kr 980
C.3.8.8 Delingssøknad (pbl § 20-1 bokstav m)
a. For behandling av søknad om deling av grunneiendom (privat eller statsgrunn):
kr 3 190,b. For behandling av delingssøknad med mer enn èn arealenhet betales et tillegg pr arealenhet
utover èn:
kr 650,C.3.8.9 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 bokstav k)
For terrenginngrep inntil 200m² bruttoareal:

kr 3 860,-

I tillegg kan kommunen for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid.
Minste tillegg:
kr 1 130,C.3.8.10 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1 bokstav a og j)
For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i
tiltakssøknaden, f.eks.
kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket
medregnet i nedenstående gebyrer.
Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et
anlegg, i
tillegg til nedenstående minstegebyr, også betales gebyr etter C.3.8.1 og C.3.8.11.
Kommunen kan for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid, og i tillegg
skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9, annet
ledd)
Minstegebyr:
kr 3 070,1. Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1:
Tiltak i tiltaksklasse 2:

kr 1 990,kr 3 010,-

2. Veger med tilhørende innretninger
Tiltak med veglengde inntil 200m:
Tiltak med veglengde over 200m:

kr 1 990,kr 3 980,-

3. Damanlegg, basseng, brønn o.l.
Tiltak i tiltaksklasse 1: kr 1.840,Tiltak i tiltaksklasse 2: kr 2.780,-

kr 1 990,kr 3 010,-

4. Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), el., tele, TV og signalanlegg over, på og
underjordoverflaten for inntil èn km trasélengde
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Tiltak i tiltaksklasse 1 grunngebyr:
kr 1 990,Tiltak i tiltaksklasse 2 grunngebyr:
kr 3 050,Her kan i tillegg komme saksbehandlingsgebyr av søknad om utslippstillatelse i
henhold til Forurensningsloven.
5. Andre konstruksjoner og anlegg
For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukte timeverk,
også i klasse 1 og 2.
Minstegebyr:
Tiltak i tiltaksklasse 1:
kr 1 960,Tiltak i tiltaksklasse 2:
kr 3.050,C.3.8.11 Heis, rulletrapp, og rullende fortau. (pbl § 29-9)
Beregnes etter medgått tid. Minstesats:

kr 1 960,-

C.3.9 Plassering og beliggenhetskontroll
For utplassering av bygg betales pr. bygning:
kr 3.750,I tillegg kan kommunen for større tidkrevende oppmålingsarbeid kreve ett tillegg etter
medgått tid.
C.4 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding
C.4.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til gitt
melding
1. Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling:
kr
1 290,2. Søknadsendring som ikke krever nabovarsling:
kr
670,3. Meldingsendring som medfører ny oppdatering av off. register:
kr
980,4. Meldingsendring som ikke medfører kart- eller registeroppdatering:
ikke
gebyr
Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny
sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til
regulativet, jf.kap. A.4.
C.4.2 Avviksbehandling
For behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens
kontroll, er gebyret pr. behandlet avvik:
kr 410,Kap. D Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)
D.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom
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a. Sak som krever befaring:
fem rettsgebyr.
b. Sak som ikke krever befaring:
tre rettsgebyr.
Rettsgebyret fastsettes av Stortinget
D.2 Ny behandling av avslått søknad
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til
godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk
dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag.
(Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)
Kap. E Gebyrer for arbeider etter forurensingsloven (§ 52a)
Søknad om utslippstillatelse:
kr 3.070,FEIEGEBYR
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
* Feiegebyr pr pipeløp; (kr. 366 eks. mva) kr 457 inkl. mva

INNSAMLING AV NÆRINGSAVFALL
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
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Leie pr. år

Størrelse

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter
3

m
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

140
240
360
660
1000

liter
liter
liter
liter
liter
3

m
3
4,0 m
3
6,0 m
3
8,0 m
2,5

Pris pr.
tømming

kr 260
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

kr 1 910

kr 460

kr 2 550
kr 3 190
kr 3 820

Årskostnad
ved 1
behandlings- tømming pr.
gebyr
mnd
kr 1 340
kr 40
kr 2 150
kr 60
kr 2 960
kr 80
kr 4 740
kr 150
kr 6 650
kr 220
Restavfall

kr 540

kr 13 650

kr 520

kr 850

kr 18 850

kr 650

kr 1 290

kr 26 120

kr 780

kr 1 700

kr 33 360

kr 250
kr 390
kr 510
kr 770
kr 1 020

kr 70
kr 100
kr 130
kr 200
kr 260

Papp/papir/plast
Behandlingsgebyr
kr 20
kr 1 170
kr 2 150
kr 60
kr 60
kr 2 650
kr 3 900
kr 80
kr 5 350
kr 110

kr 1 910

kr 460

kr 270

kr 10 460

kr 2 550

kr 520

kr 440

kr 13 760

kr 3 190

kr 650

kr 640

kr 18 460

kr 3 820

kr 780

kr 860

kr 23 180

INNLEVERING AV NÆRINGSAVFALL TIL MILJØSTASJONEN
Vedtatt av kommunestyret 15.12.2016
• Levering av restavfall
•
•
•
•
•
•

kr 530 pr. m3
Kr 3 110 pr. tonn
Bildekk
kr 140 pr. stk
Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der
forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.
Spesialavfall
Gratis for private husholdninger.
Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som
medfører ekstra kostnader ved videre sending/ sluttbehandling
Batterier – alle typer
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
Lyspærer/ lysrør
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
EE- avfall
Gratis
Gjelder kun private husholdninger
Papp/ papir
Gratis
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Gjelder kun private husholdninger
• Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på
miljøstasjonen
Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/
stasjonsvogn skal veies:
• Treavfall
kr 3 110 pr. tonn
• Metall
kr 3 110 pr. tonn
• Avfall
kr 3 110 pr. tonn
• Papp/ papir
kr 3 110 pr. tonn eller kr 600 pr. m3 presset
Prisen gjelder levering fra næringslivet. Husholdninger leverer papp/papir gratis.
Alle priser er eks. mva

Bakgrunn:
Kommunestyret skal i forbindelse med behandling av årsbudsjettet for 2017 også vurdere
ulike årsgebyrer knyttet behandling av saker etter følgende særlover:
• Plan- og bygningsloven
(bygge- og plansaksgebyrer)
• Matrikkelloven
(Oppmålingssaker)
• Brann- og eksplosjonsvernloven
(Feiegebyr)
Videre må også kommunestyret vurdere gebyrer for innsamling, mottak og behandling av
næringsavfall. Kommunen har ingen plikt etter forurensningsloven til å samle inn
næringsavfall, men har dette som et tilbud til næringslivet da miljøstasjonen i Hermann
Dahls gate er tilrettelagt for slik mottak.
Gebyrregulativene for 2016 er vist i rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og
økonomiplanen for 2017- 2020.
Vurdering:
Rådmannen har i budsjettforslaget for 2017 lagt til grunn en økning av ovennevnte
gebyrer med 3%. De nye gebyrene er vist i forslag til vedtak.

Jens R. Betsi
Rådmann
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REVIDERT HANDLINGSPLAN TIL HRO PLANEN

Saksbehandler: Fiona Sahl
Arkivsaksnr.:
16/1688
Saksnr.: Utvalg:
14/16
Eldrerådet
7/16
Kommunalt råd for funksjonshemmede
82/16
Kommunestyret

Arkivkode: 144
Møtedato:
05.12.2016
06.12.2016
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Forprosjekt for ny fløy ved helsesenteret – se tiltak 4a – søkes gjennomført i 2017.
Rådmannen bes legge frem forslag til finansiering så snart som mulig i 2017.
2. Tiltakene Avlastningsleiligheter på området rus og psykiatri (tiltak 4 c), Aktiviserende
utearealer ved helsesenter/bo- og omsorg (tiltak 4 d) og Ansettelse av ytterligere
psykolog (tiltak 5 f )– følges opp videre med hensyn til eksterne
finansieringsmuligheter og legges frem for kommunestyret i fbm budsjettregulering i
juni 2017

Eldrerådets vedtak den 05.12.2016 sak 14/16:
Eldrerådet vil uttale seg positivt til ad-hoc utvalgets arbeid til Utkast til revidert
handlingsplan til HRO plan 2011 – 2020 med vektlegging på de tiltak som er nevnt i pkt. 4a,
4c, 4d og 3a.

Vedtak fra Kommunalt råd for funksjonshemmede ettersendes.

Vedlegg:
Revidert handlingsplan av oktober 2016
Brev til lag/forening med mer om uttalelse
Uttalelser fra lag/foreninger
Uttalelser fra eldrerådet og rådet for funksjonshemmede - ettersendes
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Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i sak 120/15 at det skulle opprettes et ad-hoc utvalg for å rullere
handlingsplan til HRO (helse, rehabilitering og omsorg) planen. Følgende personer ble
oppnevnt; Geir Olav Næss (H), Knut Larsen (Vadsølista), Wenche Pedersen (AP).
Rådmannen v/ kommunalsjef HRO fungerte som sekretær for ad-hoc utvalget.
Grunnlaget for ad-hoc utvalgets arbeid har vært HRO planen, tidligere
statusgjennomganger av opprinnelig handlingsplan, revidert handlingsplan vedtatt av
HRO utvalget 26.11.2013 og diverse orienteringer fra administrasjonen.
Ad-hoc utvalget ba om at utkastet til revidert handlingsplan ble sendt til aktuelle
lag/foreninger/organisasjoner og HTV for uttalelse. Brev om dette og de innkomne
uttalelsene ligger vedlagt saken. Den reviderte handlingsplanen skal behandles i
eldrerådet (05.12.16) og i rådet for funksjonshemmede (06.12.16), og deres uttalelser
ettersendes til kommunestyrets behandling 15.12.16.
En nærmere beskrivelse av ad-hoc utvalgets arbeid finnes i dokumentet ”Revidert
handlingsplan”.

Vurdering:
Rådmannen vurderer den reviderte handlingsplanen som konkret og avgrenset til de
viktigste områder i forhold til gjeldende HRO plan. Det er etter rådmannens oppfatning
arbeidet godt for å gjennomføre de fleste tiltak i den opprinnelige handlingsplanen. De
langt fleste av tiltakene i den reviderte handlingsplanen er relatert til områder hvor det
allerede i dag arbeides godt, men det er etter rådmannens oppfatning viktig at det fortsatt
fokuseres på disse gjennom spesifikt å ta dem med i handlingsplanen.
De tiltak som nå gjenstår av kostnadskrevende omfang, er naturlig nok i hovedsak knyttet
til eksisterende bygningsmasse. Rådmannen ser klart behovet for tiltak 4 a, og anbefaler at
dette forprosjektet gjennomføres allerede i 2017. Det er fra regjeringens side lagt opp til at
nåværende ordningen med tilskudd til ombygging/oppgradering av eksisterende sykehjem
videreføres i kommende 4 års periode, men at den deretter avvikles – slik at man bare vil
få tilskudd til opprettelse/bygging av sykehjemsplasser som utvider antall plasser. Dette
betyr at et forprosjekt bør gjennomføres senest i 2017, slik at vi tidsmessig vil ha mulighet
til å søke om tilskudd etter eksisterende regelverk.
Tiltak 4 c er knyttet til behovet for botilbud og opptreningsleiligheter på området rus og
psykiatri, noe som har vist seg svært vanskelig å dekke gjennom det private markedet. Det
er foreslått at dette tiltaket organiseres gjennom et leieforhold via Boligstiftelsen.
Boligstiftelsen vil måtte totalrenovere de eksisterende leilighetene, og det vil også være
behov for noe ombygging. De reelle leiekostnadene vil være vanskelig å anslå før dette
arbeidet er gjort og rådmannen anbefaler at man kommer tilbake til kostnadsinndekning
for dette tiltaket i budsjettreguleringen i juni 2017.
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Det foreslås i tiltak 4 d at de eksisterende utearealer ved helsesenteret/bo- og omsorg blir
opparbeidet til aktiviserende arealer. Kommunalsjef HRO har engasjert landskapsarkitekt
for å utarbeide et skisseprosjekt til hvordan dette kan gjennomføres. Skisse prosjektet
knytter også sammen utearealene ved Finnstjerne Bofellesskap og skolene til områdene
rundt helsesenteret/bo- og omsorg, og det legges opp til samme tilknytninger for den
foreslåtte ”Fellesparken”. Det vil være mulig å delfinansiere tiltaket bl.a. gjennom
spillemidler, og prosjektet er derfor omtalt i spillemiddelplanen som behandles i
kommunestyret i desember. Det vil være også mulig å søke andre eksterne
tilskuddsmidler til en trinnvis gjennomføring av et slikt prosjekt, og rådmannen anbefaler
derfor at tiltaket gjennomføres ved hjelp av ekstern finansiering.
Tiltak 4 f foreslår tilsetting av en psykolog nr 2 i HRO. Det vil fra årsskiftet foreligge
krav til at kommunen skal ha ulike kompetanse på plass innen helse og omsorg, blant
annet psykolog. Tilskuddsordningen for stimulering til ansettelse av psykologer i
kommunene vil bli videreført, og den vil også omfatte de kommuner som ønsker å tilsette
nye psykologer utover det de har i dag. Rådmannen anbefaler derfor at dette tiltaket
innarbeides i årsbudsjett for 2018/økonomiplan 2018-21, og det forutsettes tilskudd
gjennom stimuleringsordningen.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 73 av 98

HELSEOVERSIKT FOR VADSØ KOMMUNE

Saksbehandler: Fiona Sahl
Arkivsaksnr.:
16/1822
Saksnr.: Utvalg:
83/16
Kommunestyret

Arkivkode: G09
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret tar helseoversikt for Vadsø kommune til orientering.

Vedlegg:
Helseoversikt Vadsø kommune 2016 -ettersendes
Bakgrunn:
Plan og bygningslovens § 10-1 slår fast at en drøfting av kommunens
folkehelseutfordringer bør inngå i kommunens planstrategi. Folkehelselovens § 5, 2 ledd
sier at en oversikt over folkehelseutfordringer skal inngå som grunnlag for arbeidet med
kommunens planstrategi.
I folkehelselovens § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen
heter det: ”Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet
baseres på:
a) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig
etter §§ 20 og 25,
b) Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. Helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-3 og
c) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø- og lokalsamfunn som kan ha
innvirkning på befolkningens helse.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen,
herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være
oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.”
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I forskrift om oversikt over folkehelsen heter det i § 5 Krav om oversiktsdokument hvert
fjerde år at et samlet oversiktsdokument skal utarbeides hvert fjerde år, og dokumentet
skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og bygningslovens § 71 og § 10-1.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kap. 11
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de
ufordringer som kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter
folkehelselovens § 5, 2 ledd.
Vadsø kommune vedtok ny planstrategi september 2016, og eksisterende kommuneplan
2012-2024 ble videreført uten endringer. Det forelå ikke en skriftlig helseoversikt iht.
folkehelseloven på dette tidspunktet, og folkehelseutfordringer ble derfor heller ikke
drøftet i forbindelse med planstrategien.
Da kommuneplanen 2012-2024 ble utarbeidet la man til grunn folkehelseprofil for Vadsø
utarbeidet av folkehelseinstituttet, som kun gir et generelt uttrykk for utfordringer i Vadsø
basert på offentlig tilgjengelig statistikk. Folkehelseprofilen tilfredsstiller dermed ikke
kravene i folkehelseloven om utarbeidelse av en skriftlig oversikt over helseutfordringer
og påvirkningsfaktorer i kommunen.
Ved utarbeidelse av kommuneplanen ble det den gang sagt følgende om mål og strategier
for folkehelse:
Mål: Stimulere til god folkehelse gjennom aktiv tilrettelegging
Strategier:
- Gjennom planverk sikre sammenhengende og aktivitetsfremmende gang- og
sykkelstier i hele kommunen
- Gjennom planverk stille krav om opparbeidelse av leke- og friområder i etablerte
og nye utbyggingsområder
- Legge til rette for oppføring av attraktive og fengende nærmiljøanlegg i samråd
med brukere
Rådmannen takket i høst ja til å delta i KS pilotprosjekt Helseoversikter, hvor
kommunalsjef HRO og enhetsleder PMK har deltatt. Det er nå utarbeidet en helseoversikt
i tråd med kravene i folkehelseloven, se vedlegg. Det er planlagt et drøftingsmøte med
relevante aktører i begynnelsen av 2017, for å gjennomgå helseoversikten og prioritere
helseutfordringer det må arbeides videre med. Det fremtidige arbeidet med
helseoversikter er også satt i system, slik at oppgaven vil bli ivaretatt årlig og det vil bli
utarbeidet skriftlig oversikt hvert 4 år – i forkant av arbeidet med planstrategi med mer.
Enhetsleder PMK er ansvarlig for disse oppgavene.
Vurdering:
Rådmannen er fornøyd med at det nå er utarbeidet en skriftlig helseoversikt for Vadsø
kommune som tilfredsstiller kravene i henhold til lov og forskrift. Det er viktig at dette
arbeidet nå er satt i system slik at folkehelseutfordringer vil bli drøftet og lagt til grunn
ved neste utarbeidelse av planstrategi. Det planlagte drøftingsmøtet som skal gjennomgå

Side 75 av 98

Sak 83/16
helseoversikten og prioritere fremtidige helseutfordringer, vil gi et godt grunnlag for det
videre arbeidet med folkehelse. Rådmannen anbefaler at helseoversikten tas til
orientering.

Jens R. Betsi
Rådmann
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HAVNEPLAN-DELPLAN

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/1702
Saksnr.: Utvalg:
84/16
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Det innvilgede tilskuddet på kr 200.000 til prosjektet ”Vadsø og fiskerinæringa” som
kommunestyret vedtok i desember 2015, omdisponeres til bruk i utarbeidelse av ny havneplan
2017 – 2020.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Styreleder i Vadsø Havn KF viser til oppgaven som var tildelt Vadsø havn – jfr vedtak fra
kommunestyret i desember 2015, om prosjekt ”Vadsø og fiskerinæringa”. På grunn av
ulike forhold iløpet av året, er arbeidet ikke avsluttet på det tidspunkt som var tiltenkt.
Selv om prosjektet ikke er avsluttet som forventet, har det likevel foregått utvikling av
fiskerinæringen og havnefasiliteter som er i tråd med prosjektets beskrivelse. Sådan er det
en forløpende og pågående utvikling av fiskerinæringen i Vadsø, hvor Vadsø havns styre
og ledelse er noen av drivkreftene.
Vadsø havn har en rolle som nærings- og samfunnsutvikler innenfor sitt virkeområde.
I dette ligger at havna – i henhold til vedtektene og HF-loven, skal medvirke til utvikling
av aktivitet innenfor kommunens sjøarealer. For å få til en helhetlig utvikling innenfor de
områder som grenser opp til hverandre, er det nødvendig å ha en overordnet havneplan
med underkapitler, strategier og handlingsplan.
Ett kapittel vil naturlig være: «Fiskerinæringa i Vadsø». Under dette kapittelet vil det
være en rekke forhold som for eksempel (se vedlegget):
• analyse og ståsted for dagens situasjon med tanke på aktivitet
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• beskrivelse av infrastruktur og anlegg
• tilstand på disse og behov for utvikling og oppgradering
• målsetninger for ønsket utvikling med hovedmål og delmål (for eksempel å
gjøre Vadsø til en foretrukket havn og øke rekrutteringa til fiskerinæringa)
• strategier og tiltak for å nå målsetningene med milepæler og tidsrammer
Andre kapitler kan være:
• utvikling av bygg og anlegg som eies av havna
• oppdrettsnæringa
• olje og gassnæringa i Barentshavet på norsk og russisk side
• Nordøst-passasjen og kommende trafikk
• samarbeid med andre havner i regionen
• godstrafikk på kjøl over kai
• …flere områder/tiltak…
Ovennevnte forhold taler for at prosjektet ”Vadsø og fiskerinæringa” bør sees i
sammenheng med og integreres som en del av utarbeidelsen av en ny havneplan. Det bør
derfor søkes kommunestyret om en omdisponering av midlene gitt i 2015.
Med bakgrunn i det kan havnestyret lage en arbeidsgruppe som sammen med havnesjefen
jobber med havneplanen og dets underkapitler, og som i løpet av 2017 framlegger denne
til behandling i havnestyret og godkjenning i kommunestyret.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ HAVN - ÅRSBUDSJETT 2017

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/1651
Saksnr.: Utvalg:
85/16
Kommunestyret

Arkivkode: 151
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 vedtas.
Priser og vilkår for bruk av Vadsø havn 2017 vedtas.

Vedlegg:
• Driftsbudsjett 2017 Vadsø Havn KF
• Investeringsbudsjett 2017 Vadsø Havn KF
• Økonomiplan 2017-2020 Vadsø Havn KF
• Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn
• Prosjekt Vadsø og fiskerinæringa
• Protokoll fra havnestyret 26.10.2016
Bakgrunn:
Driftsbudsjett:
Budsjettforslaget er lagt opp i balanse, inkludert en budsjettreserve på kr 142.000.
Det forventes en drift i 2017 som i hovedsak gjenspeiler budsjett for 2016. Unntak fra
dette er at det er lagt inn større beløp til vedlikehold av kaier (kr 150.000), samt kjøp av
ekstern bistand/prosjektering (kr 100.000) – her tenkt bistand til utarbeidelse av ny
havneplan. Driftsbudsjettet har kun mindre reguleringer i enkelte poster. Det vises til
vedlagte budsjett.
Investeringsbudsjett:
Investeringene foreslås bremset i påvente av vurderinger/prosjekteringer av videre
rehabiliteringstiltak på gamle dampskipskai og Hurtigrutekai/terminalkai. Nytt prosjekt er
Utbyggingstiltak i havnedistriktet, som gjelder økonomisk bistand til dugnads/utbyggingsprosjekter i ”bygdehavnene” i distriktet.
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Det vises for øvrig til vedlagte budsjetter.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KOMMUNALLE EIENDOMSSELSKAP - ÅRSBUDSJETT 2017

Saksbehandler: Tennefoss Kari
Arkivsaksnr.:
16/1649
Saksnr.: Utvalg:
86/16
Kommunestyret

Arkivkode: 151
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
• Vadsø kommunestyre vedtar vedlagte årsbudsjett 2017 for Vadsø kommunale
eiendomsselskap KF.
• Det gjennomføres låneopptak på kr 10,8 mill i 2017. Det delegeres til rådmannen å
avtale lånets betingelse og den løpende forvaltningen i hele lånets løpetid, herunder
eventuelle rentebindinger.

Vedlegg:
• Vadsø kommunale eiendomsselskap KF - Driftsbudsjett 2017
• Investeringstiltak 2017-2020
• Hovedoversikt drift
• Styremøteprotokoll 18.11.2016
• Søknad om økt husleie fra Vadsø kommune
• Plan for avhending av bygg
• Vadsø kommunale eiendomsselskaps kommentarer til årsbudsjett 2017.
• Rådmannens vurdering av Vadsø kommunale eiendomsselskaps budsjettforslag
2017 og økonomiplan 2017-2020
Bakgrunn:
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF legger fram et årsbudsjett 2017 i balanse i
henhold til vedlagte oversikter, med økt overføring i form av husleie fra Vadsø kommune
på kr 2 440 585,-.
Økt overføring i form av husleie er ikke budsjettert i rådmannens forslag til årsbudsjett
2017, jfr vedlagt uttalelse.
Vadsø kommunale eiendomsselskap KF fremmer investeringstiltak for 2017 med et
finansieringsbehov på kr 10 808 750,-.
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Vurdering:

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

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/842
Saksnr.: Utvalg:
87/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret i Vadsø vedtar følgende:
1. Kommunestyret tar årsberetningen for 2015 for Vadsø vann og avløp KF til orientering.
2. Kommunestyret godkjenner driftsregnskapet 2015 for Vadsø vann og avløp KF.
Regnskapsmessig mindreforbruk kr 1 088 667,30 avsettes fond.

Vedlegg:
• Regnskap 2015 Vadsø vann og avløp KF
• Årsberetning 2015
• Revisjonsberetning - ettersendes
• Kontrollutvalgets uttalelser - ettersendes
Bakgrunn:
Regnskapet ble behandlet i styret for Vadsø vann og avløp KF 16.03.2016 sak 01/16.
Driftsregnskapet for 2015 for Vadsø vann og avløp KF er gjort opp med et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 088 667,30.
Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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EIENDOMSSELSKAP KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/843
Saksnr.: Utvalg:
88/16
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre vedtar følgende:
1. Kommunestyret vedtar årsregnskap for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med et
regnskapsmessig merforbruk på kr 1 699 672,2. Kommunestyret tar årsberetning 2015 til orientering.

Vedlegg:
• Årsregnskap 2015 med noter - Vadsø kommunale eiendomsselskap
• Årsberetning 2015 - ettersendes
• Revisjonsberetning - ettersendes
• Kontrollutvalgets uttalelser - ettersendes
Bakgrunn:
Årsregnskap 2015 for Vadsø kommunale eiendomsselskap KF ble behandlet i selskapets
styre 31.03.2016. Regnskapet legges fram med et merforbruk på kr 1 699 672.
Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ VANN OG AVLØP - ÅRSBUDSJETT 2017

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/1650
Saksnr.: Utvalg:
89/16
Kommunestyret

Arkivkode: 151
Møtedato:
15.12.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
• Sak 04/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø Vann og Avløp KF vedtar å korrigere feil
fakturering for abonnenter med bruksareal under 175 m2 i perioden 01.01.2008 tom
31.12.2012. Styret ber administrasjonen om å utrede en forenklet
tilbakebetalingsmodell..
• Sak 05-06/16 i Vadsø Vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar foreslått
investeringsbudsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Vadsø vann og avløp KF med et
låneopptak på kr 13,9 mill.
• Sak 07/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar forslag til
driftsbudsjett for Vadsø vann og avløp KF. Økninger i avgifter gjelder kun for
fastavgiften og forbruksgebyret for vann, mens avgifter for avløp holdes utenfor.
Økningen utgjør totalt ca 5 % for abonnementene.
Vadsø kommunestyre vedtar styrets foreslåtte gebyrregulativ for 2017
• Sak 09/16 i Vadsø vann og avløp KF: Vadsø kommunestyre vedtar låneopptak på kr
450 000,- for kjøp av 1 stk Ford Ranger.

Vedlegg:
• Innkalling til styremøte med budsjettforslag 2017
• Styremøteprotokoll 02.11.2016
• Gebyrregulativ 2017

Bakgrunn:
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Vadsø vann og avløp KF har i styremøte 02.11.2016 blant annet framlagt et driftsbudsjett
og et investeringsbudsjett for 2017, samt et gebyrregulativ for 2017 i henhold til vedlagte
protokoller fra styremøtet 02.11.2017.
Sak 04/16 i Vadsø vann og avløp KF: Rådmannen mener det er riktig å legge fram for
kommunestyret Vadsø Vann og avløp KFs vedtak i sak 4/16 av den 02.11.2016.
Avgiftsregulativ i perioden 01.01.2008 – 31.12.2012. Da både gebyrvedtekter, forskrifter
og årlige regulativ tidligere er vedtatt av kommunestyret.

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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ÅRSBUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

Saksbehandler: Hege Johansen
Arkivsaksnr.:
16/1053
Saksnr.: Utvalg:
13/16
Administrasjonsutvalget
/
Arbeidsmiljøutvalget
6/16
Kommunalt råd for funksjonshemmede
13/16
Eldrerådet
127/16
Formannskapet
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Formannskapets innstilling:
FORSLAG TIL V E D T A K 15. DESEMBER 2016
1.

Årsbudsjett og økonomiplan for 2017-2020 vedtas med de tiltak og økonomiske
rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens innstilling. Årsbudsjett for 2017 vedtas
med nettobeløp for 6 ulike rammeområder.

2.

Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2017 med en samlet
ramme driftsutgifter på kr 599 244 388,- ekskl finanskostnader og en brutto utgiftsramme
på kr 37 625 000,- for investeringsbudsjettet inkludert lån til videreutlån i husbanken med
kr. 18 000 000,-.

3.

Vadsø kommunestyre viser til sin helhet til investeringsplanen i forhold til hva som er
Kommunestyrets intensjon å iverksette av investeringstiltak for 2017.

4.

Kommunestyret vedtar at det kommunale inntektsskatteøret i inntektsåret 2017, skal være
i henhold til Stortingets fastsatte maksimalprosent for 2017. Marginavsetningen settes til
11 %.

5.

Eiendomsskatt
Det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen, jfr.
Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3a.
Eiendomsskatten skrives ut ved 5,2 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jfr. §
13.
Det beregnes ikke bunnfradrag, jfr. § 11 annet ledd.
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Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer, jfr. § 25.
Ved taksering og utskriving benytter kommunen dokumentet “rammer og retningslinjer
for taksering I medhold av lov om eiendomsskatt for Vadsø kommune” vedtatt av sakkyndig
nemnd.
Eiendommer i vedlagt oversikt som fritas for eiendomsskatt etter eskl. § 7 skal også
gjelde i 2017.
6.

Kommunestyret vedtar endringer i satsene for gebyrer, avgifter og egenbetalinger ihht
foreslåtte tiltak. For øvrige områder økes satsene med inntil 5 %. Gjeldende priser
framgår av del 6.5 i dette dokumentet:
Generelt gjelder at endringene har effekt fra 1. januar 2017 med unntak for områder hvor
egne avtaler eller forhold unntar for tidspunkt eller nivå.

7.

Vadsø kommunestyre legger til grunn statens maksimalsatser for prising av
barnehageplass gjeldende for 2017.

8.

Vadsø kommunestyre vedtar gjeldende vedtekter for kommunal barnehage,
skolefritidsordning og kulturskole, med eventuelle endringer beskrevet i del 6.4.

9.

Det tas opp lån i 2017 inntil kr 35,125 mill. Herav Startlån i Statens husbank på kr 18 mill.
Det delegeres til rådmannen å avtale lånenes betingelser og den løpende forvaltningen i
hele lånets løpetid, herunder eventuelle rentebindinger.

10.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at ordførergodtgjørelsen skal fastsettes til 90 % av
stortingsrepresentantenes godtgjørelse. Ordførers godtgjørelse utgjør for tiden kr 816
235,- per år.
Eventuell underdekking innen lovbestemte selvkostområder kan framføres for dekking i
framtidige gebyrer.

11.

Formannskapets mindretallsinnstillinger:
AP la frem følgende som fikk 2 stemmer:
”Vadsø Arbeiderparti foreslår for økonomiplanperioden en styrking av KUO sektoren i
kommunen. Dette innebærer økte lærerressurser for skolene. Vadsø Arbeiderparti ønsker å
fremmeforslag om en ny IKT satsning i skolen. Denne satsningen mener vi bør legges til
grunn i ny KUO-plan, med økonomisk oppfølgning i denne økonomiplanperiode. Vi vil derfor
forslå utredninger som tar sikte å skaffe alle elever ved skolen personlig ikt utstyr, kursing av
ansatte for pedagogisk tilrettelegging av undervisning på nye digitale plattformer.
Vadsø Ungdomsskole skal i økonomiplanperioden styrkes merkantilt, samt at det skal tilføres
lærerressurser som sikrer større handlingsrom og styrket pedagogisk utbytte for elevene.
Minoritetselever (elev-EM) skal med dette forslaget i på en god måte kvalifiseres for ordinær
undervisning og videregående opplæring.
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Vestre Jakobselv skole har i dag, slik vi ser av regnskapstallene også en krevende
ressurssituasjon. Denne situasjonen ønsker vi å styrke gjennom økte stillingsressurser. Dagens
situasjon hvor en lærer har ansvaret for 1. Og 2. Klasse er ulik fra andre skoler hvor lærer
tettheten i Vadsø kommune for disse alderstrinnene er større må eksempelvis endres slik at
tilbudene for elevene er lik i hele kommunen. Videre trenger skolen også nytt og oppdatert
IKT utstyr, som Smarboards o.l lik det vi har på de andre skolene i kommunen. Skole har
også behov for omfattende oppussing og renovering av deler av bygget. Dette kommer fram
av rapporter gitt fra ansatte og skolens ledelse. Vadsø Arbeiderparti forslår derfor at det settes
av inntil 1. mill kr til forprosjekt for utbedring og renovasjon av skolen.
Vadsø Barneskole skal som en del av en framtidig IKT satsning fortsette utviklingen av nye
digitale læringsplattformer, som det i dag er lagt opptil ved den nye skolen. Styrket fokus og
satsning på tidlig innsats i skolen må materialiseres bedre. Derfor foreslår Vadsø
Arbeiderparti, også i sammenheng med utarbeidelsen av ny KUO plan, at Vadsø barneskole
skal ha hovedfokus for materialiseringen og iverksettingen av tidliginnsats i skolen.
Gjennomføringsevne og tiltak skal måles opp mot de målene som utarbeides i ny KUO-plan,
egen kartlegging og nasjonale prøver. Dagens målsetning for skolene må bedre adressere
skoleledelsens ansvar for gjennomføring og resultater, og rådmannen bes derfor utrede hvilket
økt ressursbehov en slik styrking vil representere for økonomiplanperioden.
Vadsø kommune har null toleranse for mobbing og har som mål at ingen skal mobbes på våre
skoler. Derfor ser vi på et økt ressursbehov i skolen som viktig for å styrke inspeksjonene i
friminuttene, oppfølgning av hendelser og iverksettelsen av tiltak der det er nødvendig.
Rådmann påpeker for eksempel at kutt i en stilling på Vadsø ungdomsskole vil ha
konsekvenser for målsetning om mobbing og nulltoleransen ved våre skoler.
For økonomiplanperioden ønsker Vadsø Arbeiderparti og foreslå en betydelig
økonomiskstyrking av sektoren KUO. Dette innebærer da nytt IKT utstyr, kursing, leirskole
tilbud, økte lærerressurser, forprosjekt renovering av bygg og en satsning tidlig innsats i
skolen.
Forslag til vedtak:
-

Vadsø kommunestyre øker ressursene til KUO sektoren. Rådmannen bes utrede en ny IKTsatsning ved skolene. Alle elever skal ha egen pc eller nettbrett. Videre skal utgifter og
opplegg for kursing av ansatte ved skolene utredes med tanke på pedagogisk tilrettelegging
av undervisningen på nye digitale plattformer.

-

Kommunestyret vil styrke den tidlige innsatsen for elevene ved skolen. Kommunestyret ber
rådmannen materialisere tiltak og komme med godt dokumenterbare målsettinger for
opplæringen. Denne satsningen skal skje på barnetrinnet og skal også være en del av
opplæringen i barnehagen. Gjennomføring av tiltakene er et lederansvar og skal evalueres av
skoleeier innen økonomiplanperioden.

-

Vadsø kommunestyre har som mål at ingen elever ved skolene i kommunen skal oppleve
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mobbing. Rådmannen bes forslå tiltak som enten krever nye, eller omorganisering av
ressurser for å nå kommunestyrets målsetning. Gjennomføring av tiltakene er et lederansvar
og skal evalueres av skoleeier innen økonomiplanperioden.
-

Kommunestyret vil videreføre leirskoletilbudet i kommunen, gjennomføre besparinger ved
samordning av kapasiteten i barnehagene slik at kommunen kan gi et barnehagetilbud også i
fellesferien.

-

Kommunestyret vil styrke lærerressursene ved skolene i kommunen.

-

Vadsø Ungdomsskole skal i økonomiplanperioden styrkes merkantilt.

Vadsø Arbeiderparti ønsker at Vadsø fortsatt skal ta et nasjonalt ansvar i en svært krevende
flyktningsituasjon i verden. Vadsø kommune har for budsjettåret 2017 vedtatt at kommunen
skal bosette 70 personer. Vadsø Arbeiderparti ønsker at kommunen skal bosette på tidligere
nivå og vil derfor foreslå en bosettingspolitikk som innebærer at kommunen bosetter inntil 90
personer i året. Konfliktene som i dag fortsatt er i Midtøsten og andre steder i verden
fortsetter, med uforminsket kraft og det innebærer at behovet for en trygg plass og leve også
vil være der for svært mange millioner mennesker også denne økonomiplanperioden.
Kommunen kan i hjelpe alle, men vi kan ta vår del av ansvaret og vise vår solidaritet. Vadsø
Arbeiderparti ønsker også at kommunens skal ha et stort fokus på bosettingen av enslige
mindreårige. Kommunen har tidligere vist seg svært dyktig på dette området.
Forslag til vedtak:
-

Vadsø kommunestyre ønsker å bosette inntil 90 flyktninger i hver år i økonomiplanperioden,
med vedtatte 70 flyktninger i 2017 og vil legge dette til grunn med kommunens behandling
av anmodninger fra IMDI.
Andelen enslige mindreårige bør etter anmodning til på dagens nivå og søkes utvidet.

Sentralstyringen av kommunen og rådmannens stab er viktig for en rasjonell og effektiv drift
av, samt også for det politisk arbeidet i kommunen. Kommunen har utfordringer med
gjennomføring av planarbeid, sikre en god saksbehandlingstid på søknader og å sikre
adekvate og gjennomarbeidede saksfremstillinger. Vadsø Arbeiderparti ønsker derfor å styrke
plankapasiteten i sentraladministrasjonen. Målsetningen er at rådmannen skal kunne fortsette
arbeidet med styrket rasjonell drift av kommunen, oppfølgning av planarbeid og kvalitetsskire
saksframlegg, samt ha bedre oppfølgning av søknader som behandles. Videre mener Vadsø
Arbeiderparti at saksframlegg ofte er unødig omfangsrik og at saksframlegg for behandling
ikke bør overstige tre sider. Vadsø Arbeiderparti mener ikke dette for alle type saker, og ser
her bort fra kommunale planstrategier, økonomiplan og større saker som er på høring.
Forslag til vedtak:
-

kommunestyret øker ressursene for sentraladministrasjonen for å styrke plan og
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utredningskapasiteten i kommunen.

HROsektoren i kommunen er nå i gang med rulleringen av planene for sektoren. Sektoren
skal også ta i bruk nye lokaler og det forventes derfor en betydelig rasjonaliseringsgevinst av
driften innen deler av sektoren. Vadsø Arbeiderparti har også støttet en utvidelse av
fastlegetilbudet, som vi mener har vært nødvendig. Vadsø Arbeiderparti vil i denne
økonomiplanperioden utrede opprettelsen av eldre tilbud lokalisert i Vestre Jakobselv. Vadsø
Arbeiderparti mener demografien og behovet for et dagtilbud for eldre vil være økende også i
Vestre Jakobselv. Tall rådmann legger til grunn saksutredningen viser et økende antall eldre i
kommunen. Rådmannen påpeker også at kommunen har et forholdsvis høy ressursbruk på
hjemmehjelp. Dette er positivt fordi flere eldre kan være hjemme, og denne utviklingen, med
at flere eldre eldre er hjemme lengre ønsker vi å styrke, ved å tilby et dagtilbud for denne
gruppen i Vestre Jakobselv.
Nye tiltak innen denne sektoren vil Arbeiderpartiet ta stilling til ved ferdigstillelsen av
planarbeidet.
Forslag til vedtak:
-

Kommunestyret ber rådmannen utrede opprettelsen av et dagtilbud for eldre i Vestre
Jakobselv.

Vadsø kommune vil for framtiden også måtte gjøre nye investeringer. Låneopptakene i
kommunen per innbygger høyest i Finnmark og ligge svært høyt på landsbasis. Dagens
lånegjeld, medregnet foretakene, vil overstige en milliard. Derfor mener Vadsø Arbeiderparti
at fremtidige investeringer skal prioritere å styrke grunnskoleopplæring og kun ha
kostandseffektiviserende effekt av driften av kommunen. Vadsø Arbeiderparti mener også
dagens organiseringen av Eiendomsforetaket ikke har ført til en mer rasjonell og effektiv
bygningsforvaltning og ber nå Rådmannen utrede alternativer.
Forslag til vedtak:
-

Rådmannens bes utrede ny forvaltningsmodell/foretaksmodell for drift og eierskap av
kommunale bygg og anlegg. Eiendomsforetaket avvikles i økonomiplanperioden.
Kommunestyret stopper alle nye investeringer, som ikke kan frembringe rasjonalisering og gi
netto besparelser av driften av kommunen

Utover dette støtter Vadsø Arbeiderparti Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.
Vadsø Arbeiderparti venter ennå en avklaring av statsbudsjettet og vil komme tilbake i
budsjettforhandlingene i kommunestyret med tall og en budsjettbalanse knyttet opp mot de
forslag som her foreslås, når kommunens inntekter og lovpålagte utgifter er gjort kjent.
Oppsummering av forslag til vedtak:
-

Vadsø kommunestyre øker ressursene til KUO sektoren. Rådmannen bes utrede en ny IKTsatsning ved skolene. Alle elever skal ha egen pc eller nettbrett. Videre skal utgifter og
opplegg for kursing av ansatte ved skolene utredes med tanke på pedagogisk tilrettelegging
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av undervisningen på nye digitale plattformer.
-

Kommunestyret vil styrke den tidlige innsatsen for elevene ved skolen. Kommunestyret ber
rådmannen materialisere tiltak og komme med godt dokumenterbare målsettinger for
opplæringen. Denne satsningen skal skje på barnetrinnet og skal også være en del av
opplæringen i barnehagen. Gjennomføring av tiltakene er et lederansvar og skal evalueres av
skoleeier innen økonomiplanperioden.

-

Vadsø kommunestyre har som mål at ingen elever ved skolene i kommunen skal oppleve
mobbing. Rådmannen bes forslå tiltak som enten krever nye, eller omorganisering av
ressurser for å nå kommunestyrets målsetning. Gjennomføring av tiltakene er et lederansvar
og skal evalueres av skoleeier innen økonomiplanperioden.

-

Kommunestyret vil videreføre leirskoletilbudet i kommunen, gjennomføre besparinger ved
samordning av kapasiteten i barnehagene slik at kommunen kan gi et barnehagetilbud også i
fellesferien.

-

Kommunestyret vil styrke lærerressursene ved skolene i kommunen.

-

Vadsø kommunestyre ønsker å bosette inntil 90 flyktninger i hver år i økonomiplanperioden,
med vedtatte 70 flyktninger i 2017 og vil legge dette til grunn med kommunens behandling
av anmodninger fra IMDI.

-

Andelen enslige mindreårige bør etter anmodning til på dagens nivå og søkes utvidet.

-

kommunestyret øker ressursene for sentraladministrasjonen for å styrke plan og
utredningskapasiteten i kommunen.

-

Kommunestyret ber rådmannen utrede opprettelsen av et dagtilbud for eldre i Vestre
Jakobselv.

-

Rådmannens bes utrede ny forvaltningsmodell/foretaksmodell for drift og eierskap av
kommunale bygg og anlegg. Eiendomsforetaket avvikles i økonomiplanperioden.

-

-

Vadsø Ungdomsskole skal i økonomiplanperioden styrkes merkantilt.

Kommunestyret stopper alle nye investeringer, som ikke kan frembringe rasjonalisering og gi
netto besparelser av driften av kommunen.”
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Høyre la frem følgende som fikk 3 stemmer:
”

ÅRSBUDSJETT 2017, Økonomiplan 2017 – 2020
1. Leirskoleopphold
Vadsø Høyre ønsker å beholde dagens tilbud om leirskole til elever i 7.klasse.
Leirskolen er viktig i arbeidet med det sosiale miljøet i ungdomsgruppen, det
bygger på et likhetsprinsipp og virker inkluderende. Vadsø Høyre ser også at
leirskolen kan sees som et tiltak innenfor det arbeidet som nå igangsettes
innenfor tidlig innsats og prosjektet «Vadsømodellen - Alle skal med!».
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2. Lærerstillinger i ungdomsskolen og barneskolen
Vadsø Høyre ønsker ikke bortfall av disse stillingene med bakgrunn i de
konsekvenser som er beskrevet i rådmannens forslag til budsjett 2017.
Undervisning av nyankomne minoritetsspråklige elever i ungdomsskolen og
tilpasset undervisning i barneskolen vektlegges av Høyre som viktige faktorer
innenfor undervisningssektoren.
3. Fellesferie barnehager
Vadsø Høyre ønsker ikke at det innføres fellesferie i barnehagene. Dette kan
medføre vanskeligheter for mange berørte familier da ferieavviklingen blir
mindre fleksibel.
4. Plan/stabsmedarbeider
Vadsø Høyre ønsker en styrkning av kommunens plankompetanse og ressurser.
Dette vil redusere behovet for kjøp av denne typen tjenester, og bidra til å styre
organisasjonen.
5. Merkantil ressurs Vadsø ungdomsskole
Vadsø Høyre vektlegger behovet for at pedagogisk personell må frigjøres til å
fokusere på det pedagogiske arbeidet framfor diverse merkantile oppgaver.
6. Vedlikeholdstiltak grøntarealer m.m.
Vadsø Høyre ser behov for å lage en vedlikeholdsplan over kommunens
grøntarealer, i dag skjer dette noe tilfeldig og lite målrettet. Det vil måtte tilføres
ressurser om dette arbeidet skal tilfredsstille en del av de mål og ønsker som
befolkningen har.
7. Oppgradering grusveier og barmarksløyper.
Vadsø Høyre ønsker å gi våre barmarks løyper og grusveier ett sårt tiltrengt
vedlikehold. Dette har vært ett nedprioritert område over mange år, og er ikke
naturvennlig eller hensiktsmessig slik flere av disse fremstår i dag.
Budsjettforslaget søkes gjennomført både i egen regi og i samarbeid med
frivillige lag og foreninger (hytteforeninger etc)
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8. Disponible midler PMK.
Vadsø Høyre ser behovet for at PMK (politiske organet) får ett eget disponibelt
beløp (disposisjonsfond) til å løse mere ad-hoc problemstillinger som oppstår i
løpet av året (mellom budsjettbehandlinger). Dette etter samme praksis som
formannskapets modell (formannskapets disposisjonsfond)
9. Reduksjon i prisøkning SFO
Vadsø Høyre ønsker ikke en prisøkning innenfor SFO på 5 %.
10.Kommunestyret; endring til dagsmøter i 2017.
Vadsø Høyre ønsker at kommunen i 2017 prøver ut en ordning med møter på
dagtid. Høyre har som holdning at politisk arbeid skal sidestilles med annen type
arbeid og vil derfor legge møtene til ordinær arbeidstid. Dette vil også gjøre det
lettere for småbarns – foreldre å delta i politisk virksomhet.
11.Veterandagen – fast tilskudd
Vadsø Høyre ønsker at Veterandagen markeres årlig i kommunal regi. Det settes
av ent årlig beløp til gjennomføring av tiltaket.
”

KRF la frem følgende som fikk 1 stemme:
”Vadsø KrF går inn for rådmannens forslag med disse endringene:
DRIFTSBUDSJETTET, ØKTE
UTGIFTER:
Tekst

2017

2018

2019

2020

KUO
3

Leirskoleopphold

335 000

335 000 335 000

335 000

7

Vadsø ungdomsskole, 1
lærerstilling

529 200

529 200 529 200

529 200

8

Vadsø barneskole, 1 lærerstilling

518 175

518 175 518 175

518 175

11

Barnehager, ikke fellesferie*

409 500

409 500 409 500

409 500

ØVRIGE OMRÅDER
Eiendomsskatt, fritak

1 300 000 1 300 000 1 300 00 1 300 000
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fritidsboliger

0

Eiendomsskatt, promille 5,0

700 000

700 000 700 000

700 000

Plan-/stabsmedarbeider

702 000

702 000 702 000

702 000

KUO14 Jakobselv skole 50% lærerstilling

222 378

222 378 222 378

222 378

KUO17 Vadsø u.skole, 50% merkantil
ressurs

247 087

247 087 247 087

247 087

KUO22 PPT-rådgiver

550 588

550 588 550 588

550 588

HRO 6

643 500

643 500 643 500

643 500

IKKE-PRIORITERTE TILTAK
SS 6

Frisklivssentral
ANDRE TILTAK
Husleie VKE

1 400 000 1 400 000 1 400 00 1 400 000
0

Vedlikeholdstiltak PMK,
grøntarealer

200 000

Summer

200 000 200 000

200 000

7 757 428 7 757 428 7 757 42 7 757 428
8

FINANSIERING
Reduksjon av overskudd

5 257 428

Bruk av disposisjonsfond

2 500 000

Sum

7 757 428

INVESTERINGER
Tekst
i-22

2017

Søppeldunker langs gangstier

100 000

Oppgr. av barmarks- og turløyper

600 000

Belysning, parkering ved
Miljøbygget

250 000

Tilstandsvurdering VJ
bah,skole,bass.

100 000

2018

2019

2020

Flerbrukshuset
Sum
1 050 000
* Administrasjonen bes om å finne en praktisk og rimelig ordning for ferieavvikling i
barnehagene.”
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SV la frem følgende som fikk 1 stemme:
”

”

Administrasjonsutvalgets behandling den 22.11.2016 sak 13/16:
Administrasjonsutvalget tar Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering og
støtter dette.

Eldrerådets vedtak den 05.12.2016 sak 13/16:
Eldrerådet har gjennomgått rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 20172020.
Eldrerådet tar rådmannens forslag til orientering.

Vedtak fra Kommunalt råd for funksjonshemmede ettersendes.
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Vedlegg:
• Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.
• Budsjett 2017 for kontroll og tilsyn.
Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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