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Saksbehandler: Jens Betsi
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16/681
Saksnr.: Utvalg:
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Formannskapet
102/16
Formannskapet

Arkivkode: 000 &13
Møtedato:
22.09.2016
06.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø viser til utkast til ny kommunelov og vil særlig bemerke
følgende:
1. Til NOU 2016:4 kap 3, 4, 9 og 13
Vadsø kommune støtter endringer som underbygger og tydeliggjør det
kommunale selvstyret. Det kommunale selvstyret må imidlertid ha rammer for
sin virksomhet som underbygger det rettslige ansvaret kommunene med dette
får.


Vadsø kommune gir sin tilslutning til etableringen av en bestemmelse
som fremhever lovens formål til å være et kommunalt selvstyre



Vadsø kommune gir sin tilslutning til etablering av de nevnte prinsipper
for forholdet mellom stat og kommune men hvor ordlyden bør være slik
at det kommunale selvstyret fremheves før begrensningene som
innskrenker det kommunale selvstyret



Vadsø kommune gir sin tilslutning til at folkevalgte organer entydig
defineres og at myndigheten til å opprette folkevalgte utvalg ligger til
kommunestyret og hvor også innbyggere utover innvalgte i
kommunestyret kan inngå



Vadsø kommune gir ikke tilslutning til forslaget som pålegger
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kjønnsbalanse i utvalg valgt etter forholdstallsmodellen. Det bør være
tilstrekkelig at dete r krav til kjønnsbalanse i de aktuelle listeforslag
2. Til NOU 2016:4 kap 10
Vadsø kommune støtter forslag om styrking av ordførers rolle samt
kommunestyrets adgang til å beslutte direktevalg av ordfører.


Ordførers adgang til å fatte vedtak, nedsette råd etc må imidlertid være
synlig og mulig for kommunestyret å overprøve selv i saker av ikke
prinsipiell karakter



Kommunestyrets anledning til å frata ordfører vervet samt suspendere
ordfører representerer en viktig ramme for utøvelsen av en utvidet,
styrket ordførerrolle

3. Til NOU 2016:4 kap 19 og 23
Vadsø kommune støtter forslag om bestemmelser som underbygger og ivaretar
en økonomiforvaltning som underbygger det lokale selvstyret og kommunens
økonomiske handlefrihet


Bruk av finansielle måltall i styringen av kommunal økonomi kan bidra
til styrket økonomiforvaltning. Det er avgjørende at disse finansielle
måltallene innrettes slik at de gir et helhetlig og dekkende bilde på
kommunens økonomiske situasjon og at de suppleres med også
operasjonelle måltall



Kommunens anledning til rettslig forfølging av lovligheten av statlig
overprøving i et uavhengig organ er viktig for innholdet og forståelsen av
det kommunale selvstyret

Formannskapets vedtak den 22.09.2016 sak 96/16:
Saken utsettes.
Begrunnelse:
Med bakgrunn i fremlagt forslag fra VLI, er det behov for nærmere gjennomgang av sak og
forslag.
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Vedlegg:

Bakgrunn:
Kommunelovutvalget la 10.03 2016 fram NOU 2016:4 Ny kommunelov.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i brev av 06.04 lagt
lovforslaget ut til høring med høringsfrist 06.10 2016:

Vurdering:
Kommunenes Sentralforbund (KS) har i anledning forslag til ny kommunelov lagd
et eget debatthefte som kan understøtte vurderinger og diskusjoner i de enkelte
kommunene
(http://www.ks.no/contentassets/f3dea1b78bdf48eb913d9d37e0fb456f/kommunelov
en-debattgrunnlag-juni2016.pdf). KS anmoder om at kommunene behandler
lovforslaget og i tillegg til å avgi høringsuttalelse til KMD også gir innspill til KS
for bruk i deres videre behandling.
NOU 2016:4 er på nesten 500 sider
(https://www.regjeringen.no/contentassets/9da72a7f8f38486e81509be0b2f4818b/no
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/pdfs/nou201620160004000dddpdfs.pdf). Forslaget til ny lov finnes på sidene 446og utover. Utvalget har videre knyttet merknader til de enkelte bestemmelser i
lovforslaget fra s 388-345. Lovforslaget er svært omfattende. I det videre er det
derfor funnet nødvendig å avgrense dette noe ved å få frem grunnlaget for politiske
diskusjoner om de kanskje viktigste forholdene i forslaget til ny kommunelov. I
denne avgrensningen har administrasjonen i stor grad benyttet KS’ debatthefte.
Utvalgets mandat er forankret i Stortingets behandling av Prop. 119 L (2011-2012)
hvor man har bedt regjeringen om å gjennomføre en helhetlig gjennomgang av
kommuneloven med sikte på en styrking av det kommunale selvstyret. Med
kommunalt selvstyre forstår man kommunenes rett til å til en viss grad styre seg
selv innenfor gitte nasjonale rammer. Konkret er utvalget gitt et oppdrag i å
gjennomgå kommuneloven for å vurdere om reglene er nødvendige eller om de
legger for sterke begrensinger på kommunenes handlefrihet.
De mest sentrale endringene-, og som omtales her, oppfattes å være;












Rettslig forankring av det kommunale selvstyret
Prinsipper for forholdet mellom stat og kommune
Prinsipper for organisering av folkevalgte organer
Direktevalg av ordfører, styrking av ordførers rolle samt regler for fratakelse
av verv
Valg av medlemmer til folkevalgte organer (kjønnsbalanse)
Saksbehandlingsregler, møteoffentlighet og fjernmøter
Delegering og innstillingsrett
Utvidet informasjonsplikt
Kommunens øverste administrative leder
Kommunens økonomiforvaltning
Kommunale foretak

I det videre følger en overordnet gjennomgang av de foreslåtte endringene med
henvisning til aktuelt kap i NOU 2016:4:
Kap 3 NOU Formålsbestemmelsen i kommuneloven foreslås endret slik at formålet
med loven er å fremme det kommunale selvstyret og legge nødvendige
rammer for dette. Et slikt inntak av selvstyrebegrepet, og fremming av
selvstyret, oppfattes som svært positivt. Når det i tillegg inntas i
formålsbestemmelsen antas det å kunne ha betydning for tolkninger av
lovens øvrige bestemmelser.
Kap 4 NOU Med kommunalt selvstyre forstår utvalget at kommunene selv skal
styre og ta beslutninger om det man ønsker så lenge annet ikke
fremgår i- eller i medhold av lov. Slikt sett skal det kommunale
selvstyret utøves innefor rammer i nasjonal lov. Det vil derfor være
opp til Stortinget å detaljere handlingsrommet for det lokale selvstyret.
Et slikt legalitetsprinsipp innebærer at statsforvaltningen ikke kan
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pålegge kommunene oppgaver gjennom statlige rundskriv, veiledere,
retningslinjer eller tolkningsuttaleser. Dette prinsippet representerer en
styrkning av det kommunale selvstyret overfor statsforvaltningen.
Uten økonomisk handlefrihet vil kommunenes rettslige handlefrihet ha
mindre betydning. Gjennom finansieringssystemet vil staten kunne
legge til rette for å styrke det kommunale selvstyret. Utvalget foreslår
ikke en lovfesting av et rammefinansieringsprinsipp (hvor kommunene
gis økonomiske rammer for å ivareta nasjonale oppgaver samt lokale
prioriteringer og initiativ) men heller utfylle dette med andre
prinsipper for å regulere forholdet mellom stat og kommune;
Forholdsmessighetsprinsippet (selvstyret skal ikke begrenses mer enn
det som er nødvendig for å ivareta nasjonale mål), nærhetsprinsippet
(offentlige oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig) samt
finansieringsprinsippet (kommuner bør ha frie inntekter som gir
økonomisk handlingsrom innenfor rammene av nasjonal økonomisk
politikk). Bestemmelsene er utformet slik at de har noen begrensinger i
fht det kommunale selvstyret. Ordlyden i prinsippene bør
gjennomgående være slik at det kommunale selvstyret fremheves før
man presenterer begrensningene som innskrenker dette.
Kap 9 NOU Utvalget foreslår at dagens bestemmelser om kommunestyret og
formannskap i stor grad videreføres. For å understøtte det kommunale
selvstyret, definert ved kommunestyret, foreslås det at kun
kommunestyret kan opprette faste utvalg og at kommunestyret gis stor
frihet mht oppgaver, myndighet og varighet for slike utvalg.
Lovforslaget innebærer også en tydeliggjøring av hva som er
folkevalgte organer i den hensikt å bedre skille mellom politikk og
administrasjon. Det oppfattes at dagens adgang til å etablere mer
rådgivende utvalg underlagt enklere saksbehandlingsregler ikke
foreslås videreført. Det kan være til hinder for medvirkning fra
enkeltpersoner, foretak etc.
Kap 10 NOU Utvalget foreslår en styrking av ordførers rolle ved å gi ordfører
forslagsrett i alle utvalg unntatt kontrollutvalget. Ordfører foreslås
også å få myndighet til i noen grad nedsette egne utvalg, treffe
hastevedtak med mer. Utvalget foreslår også at kommunestyret selv
kan bestemme direktevalg av ordfører. Det foreslås også at ordfører på
visse vilkår skal kunne fratas vervet (9/10-flertall) og suspenderes (2/3
flertall). Erfaringene viser vel at direktevalg av ordfører ikke
nødvendigvis fører til økt valgdeltakelse men skaper større
engasjement og aktivitet i forkant av valg. Å la kommunestyret selv
bestemme dette synes både rimelig og forsvarlig.
Kap 13 NOU Utvalget foreslår at kravet til kjønnsbalanse ved forholdsvalg også
må gjelde utvalgets sammensetning og ikke bare til det enkelte
listeforslag. Ved ubalanse skal kandidater fra det underrepresenterte
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kjønnet rykke opp på den listen som har fått flest stemmer. Det vil
kunne oppfattes som en inngripen i partienes rett til selv å bestemme
hvem de skal la seg representere med og en tilsidesettelse av
demokratiske hensyn til fordel for kjønnsbalanse.
Kap 16 NOU Utvalget foreslår at saksbehandlingsreglene skal gjelde alle
folkevalgte organer. Anledningen til å lukke møter drøftes særskilt og
utvalget foreslår at det fortsatt skal være mulig i bestemte saker.
Utvalget foreslår også en utvidet adgang til å ha fjernmøter under
forutsetning at innsynsretten for innbyggere ivaretas gjennom
muligheten til å følge forhandlingene via sosiale media.
Kap 8 NOU Det fremmes et forslag om å lovfeste at kommunestyret kan delegere
sin myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter bare dersom
det gjelder saker som ikke har prinsipiell betydning. Myndighet til å
treffe vedtak om lovpålagte oppgaver kan bare gjøres dersom loven
(eller andre lover) gir adgang til det. Dette er en vesentlig innskrenking
i fht gjeldende rett som kan oppfattes å være en innskrenking i det
kommunale selvstyret. Det kan også vanskeliggjøre interkommunale
samarbeid.
Kap 6 NOU Det foreslås en utvidet informasjonsplikt for kommunene som
inkluderer virksomhet som også utføres av kommunale selskaper,
interkommunale samarbeid etc. Kommunen gis med det ansvar for all
aktivitet og lignende som har direkte innvirkning på innbyggerne i
kommunen.
Kap 8 NOU Utvalget mener det er behov for å tydeliggjøre folkevalgtes og
administrasjonens roller og oppgaver. Det foreslås derfor en rekke
presiseringer i kommunedirektørens (rådmann, administrasjonssjef)
ansvar. En tydeliggjøring av roller, samt aksept og respekt for disse, er
avgjørende for et godt samspill mellom administrasjon og politisk
nivå.
Kap 19 NOU Utvalget mener at kommuneloven skal legge et godt grunnlag for en
økonomiforvaltning som underbygger lokalt selvstyre og handlefrihet.
Det foreslås derfor endringer som skal sikre at økonomisk handleevne
ivaretas over tid og at kommunene ikke skal ta vesentlig finansiell
risiko. Dette følges opp med å pålegge bruk av finansiell måltall i
styringen av kommunal økonomi. Videre foreslås det en ny
beregningsmetode for minimumsavdrag på lån som skal sikre at
avdrag i større grad følger kapitalslitet (avskrivningene) slik at lån er
nedbetalt når anleggets økonomiske levetid er over. Det foreslås også
at ev regnskapsmessige merforbruk umiddelbart skal dekkes inn av ev
tilgjengelige midler på disposisjonsfond før regnskapet avsluttes.
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Kap 11 NOU Utvalget foreslår at det skal utarbeides eierskapsmeldinger for
virksomheter som drives i selskaper inkl kommunale foretak.
Meldingene skal inneholde prinsipper for eierstyring, oversikt over
selskap og foretak samt formålene med selskapene og foretakene.
Utvalget mener at enkelte rollekombinasjoner evner til å svekke tilliten
til forvaltningen og foreslår noen valgbarhetsbegrensninger i fht styrer
i kommunale foretak. Kommunestyremedlemmer kan i hht forslaget
ikke være medlemmer av styret i et kommunalt foretak.
Kap 23 NOU Med bakgrunn i en ubalanse mellom statsforvaltningens styring og
det kommunale selvstyret foreslår utvalget at kommunene bør gis
myndighet til å bringe lovligheten av statsforvaltningens overprøving
inn for rettslig prøving i et uavhengig organ.

Jens R. Betsi
Rådmann
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BUDSJETTREGULERING FESTIVALSTØTTE

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
16/1578
Saksnr.: Utvalg:
103/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode:
Møtedato:
06.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kr.. 75 000,-, budsjettreguleres fra Festivalstøtte, Polar Spectacle, til formannskapets
disposisjoner.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Tildeling av festivalstøtte i fsk. Sak 98/16 den 22.09.16.

Vurdering:
Formannskapet tildelte i sak 98/16 kr. 75 000,- til Festival, Oktoberfest, i regi av Boden
AS, Blå Måke AS og Zafari AS.
Støtten ble finansiert ved bruk av formannskapets disposisjoner.
Formannskapet ønsker å få tilført tilsvarende beløp, tidligere avsatt til festival Polar
Spectacle og som disponeres av kommunestyret. Festivalen gjennomføres ikke i 2016 og
midlene er disponible.
Beløpet kr 75 000,- ønskes overført i form av budsjettregulering fra kommunestyrets
bevilgning til formannskapets disposjoner.
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Konto for Festivalstøtte er 14704.1099.37700.1163. Konto for formannskapets
disposisjoner er 11220.1010.10000.

Jens R. Betsi
Rådmann
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MUSEUMSBÅTEN KJARTAN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
14/576
Saksnr.: Utvalg:
104/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: C00
Møtedato:
06.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. MK Kjartan opprettholdes i kommunal eie. Det lages en egen avtale mellom Vadsø
kommune og Nord-Varanger kystlag som gir kystlaget ansvar og myndighet for drift
og vedlikehold av båten i tråd med gjeldende bestemmelser. Avtalen legges fram for
formannskapet til godkjenning.
2. Vadsø kommune yter et årlig tilskudd til Nord-Varanger kystlag på kr 100.000,Beløpet innarbeides i årsbudsjett 2017 og i økonomiplan 2017-2020
3. Ordførers dispensasjonskonto tilføres kr 50.000,- for dekning av hjemføringsutgifter
2016. Overføringen finansieres gjennom kommunens dispensasjonsfond

Vedlegg:
-Utkast vedtekter Nord-Varanger kystlag
Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 18.09 2014 (sak 36/14) følgende:
1.Varanger museum avd Vadsø får fullmakt til å søke avhendelse av MK Kjartan på vegne av Vadsø kommune
2.Varanger museum avd Vadsø skal søke å ivareta de museale hensyn så langt det lar seg gjøre
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Vurdering:
MK Kjartan ble overdratt vederlagsfritt til Vadsø museum (senere Varanger museum) i
1987. Etter noe tid ble den i 1996 sendt til Nord-norsk fartøyvernsenter i Gratangen
(Gratangen) for restaurering. I 2006 kom båten hjem til Vadsø. Det ble stiftet en
venneforening (Kjartans venner) som i hht avtale med Varanger museum skulle ha det
daglige tilsyn og vedlikeholdsansvar for båten. Dette fungerte godt over noe tid men etter
hvert oppstod det utfordringer på flere arenaer. Varanger museum ga en orientering om
status i et eget brev av 27.03 2014 (unntatt offentlighet jfr off loven §13, 1)som førte til at
det ble utarbeidet sak til kommunestyret i september 2014. Varanger museum hadde da
allerede i juni 2013 sendt båten til Gratangen hvor den har oppholdt seg siden.
Varanger museum har hatt den løpende økonomiske oppfølgingen av båten. Vadsø
kommune har årlig bevilget kr 50.000,- til museet for formålet. I 2014 ble det bevilget
samlet kr 100.000,- som følge av at båten ble flyttet til Gratangen. I budsjettreguleringen
for 2015 ble det årlige tilskuddet strøket. Det innebærer at Vadsø kommune fra og med
2015 ikke økonomisk har medvirket til ivaretakelse av båten. Det er grunn til å anta at
dette må ha fått umiddelbare konsekvenser for ivaretakelsen av båten.
En avgjørende faktor bak kommunestyrets vedtak av 18.09 2014 var at situasjonen rundt
drift og ivaretakelse av MK Kjartan var opplevd som uakseptabelt for spesielt Varanger
museum. Når man da ikke hadde noe alternativ for ivaretakelse var avhendelse ansett som
en siste utvei. Vadsø kommune er opplyst om at Varanger museum har fått henvendelser
om overtakelse fra andre deler av landet men at slik avhendelse utav området anses som
helt uaktuelt. Også museet ble oppfattet å mene at en lokal ivaretakelse av båten i regi av
et kompetent kystlag var den beste løsningen.
Under opphold i Gratangen har båten fått skader etter uvær som skulle være reparert.
Båtens tilstand utover dette var ukjent for kommunen som eier. Dette, sammen med
ovennevnte, førte til en uro for båtens tilstand og videre utvikling. Vadsø kommune ble
sommeren 2016 kontaktet av en gruppe som hadde stor bekymring for båten og som
ønsket å medvirke til at båten kunne hjemføres og ivaretas på en skikkelig måte. Gruppa
hadde under etablering/stiftelse Nord-Varanger kystlag under forbundet Kysten for å
kunne bidra til et vern om viktig kystkultur generelt og MK Kjartan spesielt. Kystlaget
ønsket særlig å bygge opp under et allerede etablert miljø som kunne bidra til at viktig
kystkultur ble ivaretatt samtidig som man søkte å utnytte mulighetene for økt inntjening
som Kjartan representerer.
Etter et møte mellom initiativtakerne bak Nord-Varanger kystlag samt Vadsø kommune
ved ordfører og rådmann ble det vurdert som nødvendig å hjemføre MK Kjartan til Vadsø
for gjennomgang og videre vurderinger. Kystlaget kunne forestå hjemføringen samtidig
som man slippsatte båten underveis for å sikre at den var tilstrekkelig vedlikeholdt for
kommende vinter. Hjemføring og slippsetting ble vurdert å koste min kr 50.000,avhengig av båtens tilstand ved avhenting. Med bakgrunn i tidligere politisk vedtak og
behov for finansiering ble det konkludert med at saken også måtte forelegges
kommunestyret for avgjørelse. Inntil dette er gjort vil hjemføringskostnadene dekkes av
ordførers disposisjonsfond (på tidspunktet disponibelt kr 98.306,-).
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MK Kjartan anløp Vadsø 09.09 2016. Båten hadde da vært under fart fra Gratangen siden
02.09 2016 med stopp for slippsetting i Berlevåg underveis. Nord-Varanger kystlag har
etablert følgende kostnadsoppsett for hjemføring, slippsetting og lokal ivaretakelse av
MK Kjartan for perioden 01.09-31.12 2016:

Dette er kostnader som i stor grad er påløpt og som søkes dekket av Vadsø kommune. For
2017 er det etablert følgende budsjett:

Budsjettet for 2017 er basert på at båten opprustes med påkrevd flåte og samband for å
kunne brukes i ulike oppdrag i nærområdet. Nord-Varanger kystlag forventer at dette vil
kunne gi inntekter i størrelsesorden ca kr 70.000,-. Hensyntatt dette og andre mindre
inntekter gir dette et behov for kommunal medfinansiering på kr 100.000,MK Kjartan har i perioden 2009-2015 vært underlagt Varanger museum IKS hva gjelder
drift og ivaretakelse. Prosjektregnskap for perioden viser årlige driftsutgifter varierende
fra ca kr 50.000,- (2011, 2012, 2015) til ca kr 110.000,- (2010, 2013) mens det i årene
2009 og 2014 har vært utgifter på hhv ca kr 106.000,- og ca kr 302.000,- Driftsutgifter på
ca kr 50.000,- synes å gjenspeile en situasjon hvor båten kun ligger til kai og det ikke
utøves noe forebyggende vedlikehold. Vadsø kommune har årlig ytt et tilskudd til
Varanger museum IKS på kr 50.000,- øremerket ivaretakelse av MK Kjartan. I 2014
bevilget kommunestyret tot kr 100.000,- til formålet. I budsjettreguleringen 2015 ble
tilskuddet strøket. Strykningen ble opprettholdt også i 2016.
Slik rådmannen forstår situasjonen vil følgende utfall være mulige;
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1. MK Kjartan skal være hjemmehørende i Vadsø. Nord-Varanger kystlag gis ansvar
for løpende vedlikehold og drift herunder forfølgelse av muligheter for utvidet
bruk. Vadsø kommune yter et årlig tilskudd på maks kr 100.000,2. Varanger museum IKS har fortsatt ansvar for ivaretakelse av MK Kjartan basert
på at Vadsø kommunes eierskap til båten opprettholdes. Vadsø kommune yter
årlig driftstilskudd på kr 50.000,3. Varanger museum IKS gis mulighet til avhendelse av båten under forutsetning at
museale- og vernemessige hensyn er ivaretatt så langt som mulig

Varanger museum IKS har gitt uttrykk for at det er ekstern interesse for å overta båten i
hht pkt 3 over. Innretningen etter pkt 2 kan fremstilles nærmest som en ”møllpose” hvor
båten gjerne i alle fall tidvis fraktes til Gratangen nærmest som oppbevaringssted. Pkt 3
vil innebære at man igjen søker en lokal mulighetsorientering men denne gangen i regi av
Nord-Varanger kystlag.

Jens R. Betsi
Rådmann
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IL NORILD - BOLYSTDAGER I VADSØ - ØKONOMISK STØTTE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1575
Saksnr.: Utvalg:
105/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
06.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra IL Norild og innvilger støtte kr.20.000 til
gjennomføring av ”Bolystdager” i Vadsø 22.-23.oktober 2016.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:

Bakgrunn:
IL Norild søker Vadsø kommune om økonomisk støtte kr 50.000 til gjennomføring av
”Bolystdager” i Vadsø 22.-23.oktober 2016. Av søknaden fremgår følgende:
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Budsjettet er på totalt kr 70.000 hvorav kr 50.000 søkes finansiert av Vadsø kommune.
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Vurdering:
Rådmannen har sjekket hvorvidt denne søknaden kan behandles innenfor de vedtatte
kriterier for tildeling av kulturmidler. Tilbakemelding fra saksbehandler viser at IL Norild
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i 2016 har fått utbetalt max beløp av kulturmidler. Dette som reisetilskudd til fotballturer.
Denne søknaden må derfor behandles i forhold til formannskapets disposisjoner.
Rådmannen registrerer at søknaden fra Norild inneholder aktiviteter som sammenfaller
med næringslivets søknad om støtte til Barnas oktoberfestival, jf FSK sak 98/16 av
22.09.16. En av forutsetningene i behandlingen av denne søknaden var at næringslivet
hadde inngått samarbeid med lokale lag og foreninger, bla IL Norild, om aktiviteter rettet
mot barn og unge.
Næringslivet fikk totalt kr 75.000 i økonomisk støtte fra Vadsø kommune til bla
oppsetting av telt og fotballaktiviteter for barn og unge i sentrum av Vadsø. Rådmannen
er derfor av den oppfatning at dette tiltaket ikke skal gjøres til gjenstand for ytterligere
bevilgning.
Tiltak rettet mot barn og unge er vedtatt å være prioritert hva gjelder søknader om
økonomisk støtte i Vadsø kommune. Tilsvarende er tiltak knyttet til arbeid med
integrering av flyktninger og asylsøkere. Av søknaden fra Norild fremgår at der søkes
støtte til et tiltak i Varangerhallen direkte rettet mot barn og ungdom med
innvandrerbakgrunn. Tiltaket er budsjettert til totalt kr 20.000. Da dette er innenfor
kommunens prioriterte områder vil rådmannen anbefale at dette tiltaket støttes
økonomisk.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VARANGER NÆRINGSSENTER AS - SØKNAD OM REVIDERT AVTALE

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1385
Saksnr.: Utvalg:
106/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 255 U00
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar følgende:
1) Gjeldende avtale med VNS videreføres i 2017.
2) Den økonomiske motytelsen til VNS reguleres i hht normal prisvekst, og vil for 2016
utgjøre totalt kr 691.495,-. Tilleggskostnaden på kr 66.495,- reguleres inn i
årsbudsjettet.
3) Organisering av kommunens arbeid med næringsutvikling skal inngå i ny strategisk
næringsplan.
4) Ny SNP skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Et vedtak om organisering av
næringsutviklingsarbeidet utenom basisorganisasjon utløser kunngjøring og
anbudskonkurranse.

Vedlegg:
Gjeldende avtale mellom Vadsø kommune og Varanger Næringssenter AS av 01.06.2011
Bakgrunn:
Varanger Næringssenter søker i brev av 17.08.16 om en revisjon av gjeldende driftsavtale
av 01.06.11 mellom Vadsø kommune og Varanger Næringssenter AS. Av søknaden
fremgår følgende:
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I søknad om ny avtale har VNS inntatt følgende tilleggsoppgaver: drift av
turistinformasjonene, administrasjon av vds., samt gjennomføring av Vadsøseminaret.
Dette er oppgaver som hittil har vært prosjektorganisert og finansiert utenom gjeldende
avtale.
2. Avtalens innhold, partenes plikter
Varanger Næringssenter AS skal på vegne av Vadsø kommune forestå og levere
følgende oppgaver/funksjoner:
A) Servicefunksjoner
a. Veiledning om etablering og støtteordninger, rådgivning og informasjon til nye
etablerere og bedrifter i utvikling.
b. Veiledning i søknadsprosesser til kommunale og andre fond.
c. Informasjonsarbeid – aktiv profilering av Vadsø som etablerings- og bosted
d. Bistå næringsutøvere i ulike prosesser vs kommune og andre myndigheter

B) Utviklings- og prosessfunksjoner
a. Medvirke til oppstart, gjennomføring og koordinering av prosjekter der
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kommunen involveres sammen med næringsliv og andre samarbeidspartnere
b. Så fremt det er i tråd med selskapets vedtekter, kan Varanger Næringssenter
bidra i utarbeidelsen av handlingsplaner (både i kommunal- og næringslivsmessig
regi) som understøtter/fremmer strategisk utvikling
c. Bringe utviklingstema /oppgaver inn for næringsliv, utviklingsråd og/eller
kommune for vurdering og eventuell videre forfølgelse
d. Forestå saksbehandling av søknader til Vadsø kommunes Utviklingsfond
e. Sekretærfunksjon for Utviklingsrådet

C) Turistinformasjonen
Drifta turistinformasjon med åpent 3 måneder i året samt bistå spørsmål året
rundt.
D) Administrere vds. Pådriver og koordinator i rekrutteringsprosjektet.
E) Jobbe aktivt for etableringer. Ivareta kontakter og aktivt invitere nye kontakter.
F) Reisebudsjett
G) Vadsøseminaret. Gjennomføres en gang per år med aktuelt tema.
H) Rapportering
Rapportering skjer muntlig til administrasjonen og i formannskap samt på
generalforsamlinga en gang i året

VNS har beregnet ny avtale til en kostnad på totalt kr 1,8 mill.

Vurdering:
Kort om historien
Varanger Næringssenter (VNS) har siden etableringen i mars 2007 hatt som ett av sine
primæroppgaver å forestå det operative næringsutviklingsarbeidet for Vadsø kommune.
Dette med bakgrunn i bystyrets vedtak av 15.12.2005, sak 79/05):
Vadsø bystyre vedtar at operativt næringsutviklingsarbeide skal være et
samarbeide mellom kommune og næringsliv. Vadsø kommune ønsker å styrke
næringsutvikling og verdiskapning ved å igangsette etablering av Varanger
Næringssenter AS. Varanger Næringssenter AS skal være et redskap for
operasjonell næringsutvikling i Vadsø kommune på vegne av kommunen og
næringslivet. Vadsø kommune skal gå inn i Varanger Næringssenter AS med 40%
andel i selskapets aksjekapital. Dette finansieres gjennom disposisjonsfondet.
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Vadsø formannskap delegeres myndighet til inngåelse og kostnadsfordeling
vedrørende drift og etablering.
Ordningen med etablering av Varanger Næringssenter evalueres etter 2 års drift,
slik at man sikrer intensjonene i prosjektet er på plass, og slik at det skapes rom
for endringer dersom man finner det nødvendig.

I forbindelse med sak om tegning av nye aksjer i VNS, sak 65/09 (12.11.09), ble der
administrativt gjennomført en evaluering av VNS. Denne konkluderte med at det pr høst
2009 var vanskelig å si hvorvidt ”bystyrets intensjon om et styrket samarbeide mellom
næringsliv og kommune mht næringsutvikling er innfridd. Det skyldes etter rådmannens
oppfatning uklarheter og misforståelser om rolleinnretning og forutsetninger.”
Tilsvarende vurderte rådmannen at også det operative næringsutviklingsarbeidet kunne ha
blitt rammet av de samme uklarheter. Dette kom særlig til uttrykk i tilfeller der ”VNS
synes å avvente en flyt av prosjektideer og finansiering fra Vadsø kommune har
kommunen av økonomiske årsaker måtte ”tone ned” en slik inntretning.” Vadsø bystyre
vedtok i denne saken å tegne nye aksjer i VNS.
Høsten og vinteren 2010/2011 hadde bystyret til behandling ny organisering av det
strategiske næringsutviklingsarbeidet i kommunen. Dette resulterte i etablering av
Utviklingsrådet, en nyvinning i arbeidet med næringsutvikling i Vadsø. Rådet skal bla
være et organ som skal forestå disponering av Vadsø kommunes utviklingsfond. I den
forbindelse ble det vedtatt at VNS skal forestå promotering av utviklingsfondet og
saksbehandle for rådets beslutning. Som følge av endrede oppgaver ble nåværende avtale
mellom Vadsø kommune og VNS inngått 01.06.2011. Avtalens verdi ble da satt til kr
625.000/år. Denne har i ettertid ikke blitt regulert.
I etterkant av avtalen fra 2011 er VNS gitt oppdrag knyttet til bla omorganisering og drift
av turistinformasjonen, til planlegging og gjennomføring av Vadsøseminaret, samt til
etablering og drift av rekrutteringsprosjektet vds. For disse oppdragene er de tilført årlige
prosjektmidler fra Vadsø kommune.
Rådmannens vurdering
Etter rådmannens vurdering bør en beslutning om videreføring og en evt utvidelse av
avtalen gjøres til gjenstand for følgende vurderinger:
1) En vurdering av nåværende organisering av kommunens næringsutviklingsarbeid.
Et sentralt spørsmål i så måte er hvorvidt kommunen gjennom etablering av VNS
har oppnådd ønskede mål for næringsutvikling? Registrerer vi en økning i antall
nyetableringer og nyinvesteringer?
2) Vil en direkte tjenesteavtale mellom Vadsø kommune og VNS være i strid med
Lov om offentlige anskaffelser? Det sentrale spørsmålet her er hvorvidt Vadsø
kommune i dette tilfellet kan hevde egenregi.
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Ad.1) Pr i dag har ikke rådmannen disse svarene, men de vil bli belyst i arbeidet med
revisjon av kommunens strategiske næringsplan (SNP). Revisjonsarbeidet er hjemlet i
kommunestyrets vedtak av 15.05.14, sak 15/14. Av dette fremgår følgende:

I etterkant av dette nedsatte Vadsø formannskap i møte 04.12.14 et politisk utvalg som
skulle følge opp vedtaket av 15.05.14. Rådmannen har ved to anledninger hatt møter med
leder av dette utvalget og blitt enig om at arbeidet måtte koordineres med arbeidet i
eierstrategisk utvalg. Eierstrategisk utvalg la fram sin rapport i 2015, men denne har siden
vært utsatt for realitetsbehandling, og arbeidet med ny SNP er dermed ennå ikke
igangsatt. Kommunestyret har imidlertid vedtatt SNP som en prioritert planoppgave i
2017.
Med bakgrunn i vedtaket om ny SNP, inkl vedtaket knyttet til videre organisering og
innretning av næringsutviklingsarbeidet, er det etter rådmannens vurdering ikke
hensiktsmessig å inngå ny avtale med VNS før arbeidet med evaluering og revisjon av
SNP er gjennomført.
Ad.2) Vadsø kommune står fritt til å organisere sine tjenester på den måten som
kommunen finner mest hensiktsmessig. I dette tilfellet har kommunen lagt ut tjenesten
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knyttet til næringsutvikling til et selskap (VNS) som anses som et eget rettssubjekt.
Avtalens verdi overstiger nasjonal terskelverdi, og skal i utgangspunktet kunngjøres og
konkurranseutsettes i hht forskrift om offentlige anskaffelser. Et sentralt spørsmål her er
imidlertid hvorvidt Vadsø kommune kan hevde utvidet egenregi.
Ved utvidet egenregi kan kontrakter tildeles til et annet rettssubjekt dersom følgende tre
vilkår er oppfylt:
1. Oppdragsgiver må utøve tilsvarende kontroll over leverandørselskapet som
over egen virksomhet. Vadsø kommune har under 50% av aksjene og oppfyller
dermed ikke kontrollkriteriet.
2. Den vesentlige delen av aktiviteten til leverandøren må være knyttet til den
kontrollerende oppdragsgiver (aktivitetskriteriet). Dette oppfylles langt på vei.
3. Der må ikke være direkte private kapitalandeler i selskapet. Dette kriteriet
oppfylles ikke da selskapet eies av flere private som samlet sett overstiger
kommunens eierandel.
Rådmannen er gjort kjent med at læren om egenregi, og dermed unntaket fra
anskaffelsesregelverket, bygger i dag på en ulovfestet rettstilstand utviklet gjennom
rettspraksis. En ny forskrift er under utarbeiding, og er en presisering av gjeldende rett.
Den nye forskriften ventes å tre i kraft etter nyttår.
Rådmannen vurderer at Vadsø kommunes kjøp av tjenester fra VNS ikke vil omfattes av
bestemmelsen om utvidet egenregi slik selskapet er organisert i dag. Det betyr at
inngåelse av avtaler mellom Vadsø kommune og VNS uten kunngjøring og
anbudskonkurranse, vil være i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.
Av vurderingene overfor følger følgende konklusjoner:
1) Ny SNP vil legge føringer for hvordan Vadsø kommune skal organisere sitt arbeid
med næringsutvikling, og dermed gi en avklaring av VNS sin rolle i dette arbeidet.
Dette vil bli klargjort i løpet av 2017.
2) Dersom Vadsø kommune skal kjøpe denne tjenesten/disse oppgavene av en
ekstern aktør (som kommunen ikke har kontroll over) så må oppdraget gjøres til
gjenstand for en anbudskonkurranse.
Rådmannens anbefaling
Vurderingene overfor legges til grunn for rådmannens anbefaling i denne saken.
Rådmannen erkjenner at gjeldende avtale med VNS ikke er i tråd med regelverket om
offentlige anskaffelser, og at konsekvensen av dette er at avtalen må sies opp og
oppdraget lyses ut. Samtidig kan ikke Vadsø kommunes arbeid med næringsutvikling
stoppe opp i påvente av ny SNP. Alternativet til dagens organisering, og avtale med VNS,
er å ha kompetansen og ressursene i egen organisasjon. Dette er et tjenesteområde som pr
i dag ikke er prioritert inn i kommuneorganisasjonen, og som vil ta tid å få på plass. I
påvente av at ny SNP skal si noe om hvordan dette arbeidet skal organiseres i fremtiden
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så må dette tjenesteområdet driftes, og da er dagens organisering trolig den mest
hensiktsmessige. Dersom ny SNP konkluderer med at arbeidet også i fremtiden skal
organiseres utenfor basisorganisasjonen så vil oppdraget gjøres til gjenstand for en
anbudskonkurranse.
Med bakgrunn i dette er det rådmannens anbefaling at gjeldende avtale med VNS
videreføres i dagens form. Det vil imidlertid være rimelig at den økonomiske motytelsen
reguleres i hht normal prisvekst. Gitt dette vil motytelsen i 2016-kroner utgjøre kr.
691.495,-

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP - DEKNING AV UNDERSKUDD
2014

Saksbehandler: Jon Ragnar Morso
Arkivsaksnr.:
15/2109
Saksnr.: Utvalg:
107/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 210
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Underskudd drift 2014 Vadsø kommunale eiendomsselskap KF med kr. 1 689 884,97 dekkes
av Vadsø kommunes disposisjonsfond 25600310. Budsjettet reguleres tilsvarende.

Vedlegg:
Økonomisk oversikt 2014
Årsberetning 2014
Revisors beretning
Bakgrunn:
Vadsø kommunale eiendomsselskap hadde i 2014 et merforbruk drift på kr 1 689 884,87samt udekket beløp investeringsregnskapet med kr. 3 040 540,-.

Det vises til forskrift om årsbudsjett § 7 som omhandler inndekning av merforbruk i
kommunale og fylkeskommunale foretak og samkommuner. Der står det: ”Et
regnskapsmessig merforbruk i et særregnskap for kommunale og fylkeskommunale foretak
som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet
med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på
kommunens eller fylkeskommunens budsjett for det påfølgende år.”
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Merforbruket i Vadsø kommunale eiendomsselskap KF lot seg ikke dekke inn i
regnskapet for 2015. Jf. forskriften om årsoppgjør § 7 skulle det da vært satt opp en
ekstrabevilgning til eiendomsselskapet i kommunens budsjett for 2016. Dette er ikke lagt
fram for behandling tidligere i år.
Vurdering:
Med bakgrunn i overnevnte sendes denne saken inn for behandling i kommunestyret.
Hvis man unnlater å dekke inn underskudd 2014 i år vil dette med stor sannsynlighet
medføre registrering i ROBEK- registeret som omfatter kommuner med ikke inndekkede
underskudd samt underleggelse av Fylkesmannens betingede kontroll.
Kontrollutvalget har stilt spørsmål til Fylkesmannen om regnskapsunderskudd i
kommunale foretak kan påvirke kommunens ROBEK status og fått følgende svar:
Kommunelovens regler om økonomiforvaltning gjelder for foretaket. Foretaket er en del
av kommunen som juridisk person. Dette innebærer blant annet at det ikke er noe egentlig
skille mellom foretakets og kommunens økonomi. Foretakets fordringer og forpliktelser
vil være å anse som kommunens eiendeler og gjeld. Foretak er likevel skilt ut i en egen
regnskapsenhet innenfor kommunen.
Foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett. Innenfor dette
vedtar foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap som vedtas
endelig av kommunestyret. Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket
ikke dekker inn selv, har kommunestyret plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke
inn underskuddet.
Dermed vil et underskudd i et kommunalt foretak som kommunen ikke kan inndekke kunne
medføre at kommunen blir registret i ROBEK.
Midler til inndekking av underskudd drift 2014 foreslås finansieres med bruk av
disposisjonsfond i 2016 med kr. 1 689 884,87. Saldo på disposisjonsfond pr. oktober 2016
er kr. 5 814 994,-.
Udekket beløp investeringsregnskapet er dekket inn med vedtatt låneopptak i 2015.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ BARNESKOLE. OPPGRADERING NYTT GJERDE, SOLSKJERMER
OG UTELYS

Saksbehandler: Lise Knudsen Hanssen
Arkivsaksnr.:
16/1554
Saksnr.: Utvalg:
108/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: L65
Møtedato:
06.10.2016
20.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar kostnadsramme på kr 2 187 500 som finansieres med nytt låneopptak.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Administrasjonen på Vadsø barneskole og kommunelegen har påpekt mangler på skolen
som må rettes opp i.
 gjerde rundt skolen
 solskjerming i klasserom
 forsterkning av utelys
For å finansiere dette må enten VKE eller Vadsø kommune gjøre denne investeringen.
Vke har nettopp hatt en anbudsforespørsel på nytt gjerde i 2 barnehager. Med disse
prisene som grunnlag er gjerdet kostnadsberegnet til kr 850 000 eks mva.
Sol skjermingen har man beregnet en pris på ca kr 400 000 eks mva og utelys på ca kr
500 000 eks mva. Total kostnadsrammer for denne oppgraderingen er
kr 1 750 000 eks mva. ink mva er kostnadene på kr 2 187 500.
Daglig leders innstilling:
VKE finansierer prosjektet gjennom låneopptak. Prosjektet skal gjennomføres innen årets
utgang.
Vedtak: Tiltakene iverksettes umiddelbart. Prosjektet finansieres med låneopptak.
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Vurdering:
Gjør oppmerksom på at prosjektene er vedtatt i foretakets styre (sak 17/16) 01.09.16 og er
igangsatt uten at finansiering av prosjektene er vedtatt. I henhold til vedtekter for Vadsø
kommunale eiendomsselskap KF skal kommunestyret vedta en slik finansiering før
igangsettelse.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 32 av 33

ORIENTERINGER FSK 06.10.16

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1589
Saksnr.: Utvalg:
109/16
Formannskapet

Arkivkode:
Møtedato:
06.10.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.

Vedlegg:

Bakgrunn:

Vurdering:

Jens R. Betsi
Rådmann
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