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Hans-Jacob Bønå
Ordfører

TV-AKSJONEN 2016

Saksbehandler: Gøril Samuelsen
Arkivsaksnr.:
16/1219
Saksnr.: Utvalg:
77/16
Formannskapet

Arkivkode: X03
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Som formannskapets representant i kommunekomiteen TV-aksjonen 2016, som er tildelt
Røde Kors, velges
Formannskapets representant velges som leder av komiteen.
Service- og informasjonsavdelingen har ansvaret for sekretærbistand og gis fullmakt til å
oppnevne øvrige medlemmer i kommunekomiteen.

Vedlegg:
Brev fra fylkesleder av 01.08.2016.
Bakgrunn:
Årets TV-aksjon er tildelt Røde Kors.
Innsamlingsdagen er 23. oktober 2016

Vurdering:
Formannskapet må oppnevne kommunekomité, jfr. tidligere år.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VARANGER MÅLLAG - STØTTE TIL 40-ÅRSJUBILEUM

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1190
Saksnr.: Utvalg:
78/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til søknad fra Varanger Mållag og bevilger kr 5000 til
gjennomføring av 40-års jubileum. Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Varanger mållag søker Vadsø kommune om økonomisk støtte kr 5000 til gjennomføring
av 40-års jubileum i oktober 2016. Av søknaden fremgår følgende:
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Vurdering:
Rådmannen viser til at Varanger mållag driver et viktig kulturpolitisk arbeid knyttet til
språk i vår region og anbefaler at søknaden innvilges.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VADSØ LUFTHAVN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1073
Saksnr.: Utvalg:
79/16
Formannskapet

Arkivkode: Q65
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø viser til Luftfartstilsynets høring av ny konsesjon for Vadsø
lufthavn. Formannskapet ønsker å avgi følgende uttalelse:

1. Vadsø kommune er svært positiv til fornyet konsesjon inklusive en utvidet ramme
for Vadsø lufthavn slik Avinor anmoder om.
2. Vadsø kommune anser at søknaden-, hensyntatt Avinors anmoding om økt
trafikkramme, er i tård med gjeldende kommuneplan og ivaretar prinsippene i
naturmangfoldloven. Vadsø kommune ber om at nye støyberegninger sammen
med Avinors vurderinger forelegges Vadsø kommune så snart som mulig.
3. Vadsø kommune foreslår følgende endringer konsesjonsvilkårene for Vadsø
lufthavn:
Pkt 2 Bruk av landingsplassen
• 2 avsnitt, 1 setning endres til; Konsesjonen gjelder et trafikkomfang på 200
flybevegelser pr uke, begrenset til 10.000 i løpet av en tolv måneders
periode
• 3 avsnitt, 2 setning endres til; I tillegg kan landingsplassen brukes til
skoleflyging, charterflyging og helikopterflyging
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Vedlegg:
-Utkast til konsesjonsvilkår Vadsø lufthavn 2016
Bakgrunn:
Luftfartstilsynet sender i brev av 20.05 2016 søknad om videre konsesjon for Avinors
drift av Vadsø lufthavn ut på høring:

Vurdering:
Luftfartstilsynet har senere, i mail av 06.07 2016, meddelt følgende som de ber
høringsinstansene ta stilling til;

Avinor signaliserer med dette et behov for økt handlingsrom ved Vadsø lufthavn.
Avinor utdyper dette som følger i brev av 29.06 2016:
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Luftfartstilsynet ber Vadsø kommune gjennom en bredt anlagt vurdering tar stilling
til søknaden fra Avinor med særlig vekt på følgende forhold;
•

Forholdet til kommunal arealplan

•

Forholdet til naturmangfoldloven

•

Støy

•

Konsesjonsvilkår

Kommunal arealplan fra 2012 har innarbeidet egne hensynssoner knyttet til Vadsø
lufthavn (jfr bestemmelser til kommuneplanens arealdel). Hensynssone H 220
hensyntar støy (støyområdet) mens hensynssone H 190 omhandler
høyderestriksjoner. Søknad om fornyet konsesjon for Vadsø lufthavn oppfattes ikke
på noen måte å medføre noen endringer i disse hensynssonene. Det oppfattes heller
ikke andre forhold i gjeldende kommuneplan som kan være i strid med videre
konsesjon for Vadsø lufthavn.

Naturmangfoldloven har som formål å sikre en bærekraftig bruk og vern av naturen.
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas gjennom en aktiv bruk av loven i fbm
utbygginger, disponeringer etc. Denne saken omhandler videreføring av etablert
virksomhet innenfor allerede etablerte rammer og grenser. Videreføringen oppfattes
derfor ikke i seg selv å medføre endringer, konsekvenser som kan være i strid med
prinsippene i naturmangfoldloven. Dermed skulle det heller ikke være grunnlag for å
kreve nærmere undersøkelser av konsekvenser i hht loven. Avinors anmoding om økt
ramme for flybevegelser vil imidlertid kunne forventes å ha f eks en økt
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støykonsekvens som igjen kan ha innvirkning på mangfoldet i området. Nå ligger
Vadsø lufthavn i et umiddelbart område som i mindre grad kan forventes å ha
mangfoldsmessige utfordringer. I den grad ev økt støy influerer på områder utover
dette, og deretter kan ha konsekvenser for naturmangfoldet her, er mer uklart.
Avinor varsler at de med bakgrunn i anmoding om økt trafikkramme allerede har
igangsatt nye støyberegninger for Vadsø lufthavn. Disse vil foreligge i løpet av
høsten 2016. Det bør forutsettes at dersom disse beregningene viser vesentlige
endringer i støybildet bør dette følges opp nærmere.
Luftfartstilsynet har utarbeidet et utkast til konsesjonsvilkår for Vadsø lufthavn
(vedlagt). Utkastet har ikke tatt opp i seg den tilkomne anmodingen Avinor har
fremsatt mht økt trafikkramme for Vadsø lufthavn. Avinor er gjort kjent med at det
foreligger et mulig behov for utvidelse av Vadsø lufthavn som bør hensyntas. Det
foreslås derfor følgende endringer;
Pkt 2 Bruk av landingsplassen
• 2 avsnitt, 1 setning endres til; Konsesjonen gjelder et trafikkomfang på 200
flybevegelser pr uke, begrenset til 10.000 i løpet av en tolv måneders
periode
• 3 avsnitt, 2 setning endres til; I tillegg kan landingsplassen brukes til
skoleflyging, charterflyging og helikopterflyging
På denne måten legger man til rette for en økt trafikkramme i tråd med Avinors
ønsker samt at man i større grad legger til rette for at Vadsø lufthavn kan brukes i
fbm økt offshoretrafikk også basert på ev helikopter.

Jens R. Betsi
Rådmann
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VARANGERFESTIVALEN - RAMMEAVTALE LEIE AV KOMMUNALE BYGG

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/693
Saksnr.: Utvalg:
54/16
Formannskapet
80/16
Formannskapet

Arkivkode: 614 &52
Møtedato:
26.05.2016
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap vedtar følgende rammeavtale mellom Vadsø kommune og
Varangerfestivalen:
Avtalen
Avtalen gjelder mellom Vadsø kommune og Varangerfestivalen.
Avtalen er gyldig fra 18.08.16 til 31.12.18
Mål:
Denne avtalen har som mål å sikre Varangerfestivalen forutsigbarhet knyttet
til bruk av kommunale bygg i forbindelse med gjennomføring av festivalen i
uke 32.
Varangerfestivalen
-

Leier Vadsøhallen og Vårbrudd fom fredag i uke 31 tom mandag i uke
33
Kan få tilgang til andre kommunale lokaler ved behov (eks. kantine på
ungdomsskolen). Dette må avtales i god tid og senest innen 1.mai hvert
år.
Husleien er inkl gulvlegging i Vadsøhallen, renhold, renovasjon og
vaktmestertjenester.

Vadsø kommune
- yter tilskudd til husleie tilsvarende 50% av den årlige leiekostnaden
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For 2016 utgjør husleietilskuddet kr 51.000. Tilskuddet finansieres av formannskapets
disposisjoner.
Husleietilskudd for 2017 og 2018 reguleres inn i Vadsø kommunes årsbudsjett.

Vedlegg:
Bakgrunn:
Vadsø formannskap vedtok i møte 26.05.16, sak 54/16, følgende:
Vadsø formannskap ber rådmannen fremme sak om en rammeavtale med
Varangerfestivalen knyttet til leie av kommunale bygg. Saken behandles av formannskapet
i august 2016. Søknad om redusert husleie i 2016 behandles av formannskapet i samme
møte.
Bakgrunn for vedtaket var søknad fra Varangerfestivalen av 08.04.16 om fritak,
alternativt redusert husleie for bruk av kommunale lokaler i forbindelse med avvikling av
festivalen i 2016. Av søknaden for 2016 fremgår følgende:
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Fra servicekontoret får rådmannen opplyst at Varangerfestivalen i 2016 har reservert
Vadsøhallen i perioden 5.8.-15.8, og Vårbrudd 6.8.-15.8. Leieprisene er fastsatt av
kommunestyret og er hhv kr 4.725 pr dag for Vadsøhallen og kr 1.930/3.080 for
Vårbrudd. På Vårbrudd opererer man med ulike priser på ukedag og helg. For hele
perioden beløper dette seg til
Vadsøhallen: Leiepris
51.975,Legging av gulv 25.000,Vårbrudd:

Leiepris

25.050,-

Dersom Varangerfestivalen skal betale full husleie til Vadsø kommunale eiendomsselskap
(VKE) for nevnte periode vil dette beløpe seg til kr 102.025 i 2016 inkl gulvlegging.
For at Varangerfestivalen skal ha en forutsigbarhet i sitt årlige leieforhold, både hva
gjelder tilgang til bygg samt leiepris, ønsker formannskapet at det inngås en flerårig
rammeavtale mellom Vadsø kommune og Varangerfestivalen.
Vurdering:
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Rådmannen er kjent med at VKE i styremøte 31.3.16 behandlet sak om redusert husleie
for lag og foreninger. Der ble følgende vedtak gjort:
10/16

Redusert husleie for lag og foreninger
Vedtak:
Styret vedtar at rett adressat for slike reduksjoner av husleien er kommunestyret.

Alternativet for leietaker er dermed å søke Vadsø formannskap om økonomisk tilskudd til
dekning av husleie. Formannskapet har i mange år innvilget tilskudd til dette formål.
Dette etter søknad.
Av sak 54/16 fremgår at rådmannen vurderer en flerårig avtale som svært hensiktsmessig.
En avtale knyttet til bruk av kommunale bygg i uke 32, samt kostnadene knyttet til dette
vil bidra til å skape den forutsigbarheten som Varangerfestivalen her etterlyser.
Rådmannen har drøftet saken med eiendomsselskapet og legger med bakgrunn i dette
frem følgende forslag til en 3-årig avtale for perioden 2016 – 2018:
Avtalen
Avtalen gjelder mellom Vadsø kommune og Varangerfestivalen.
Avtalen er gyldig fra 18.08.16 til 31.12.18
Mål:
Denne avtalen har som mål å sikre Varangerfestivalen forutsigbarhet
knyttet til bruk av kommunale bygg i forbindelse med gjennomføring av
festivalen i uke 32.
Varangerfestivalen
-

Leier Vadsøhallen og Vårbrudd fom fredag i uke 31 tom mandag i
uke 33
Kan få tilgang til andre kommunale lokaler ved behov (eks. kantine
på ungdomsskolen). Dette må avtales i god tid og senest innen
1.mai hvert år.
Husleien er inkl gulvlegging i Vadsøhallen, renhold, renovasjon og
vaktmestertjenester.

Vadsø kommune
- yter tilskudd til husleie tilsvarende 50% av den årlige leiekostnaden
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Fra eiendomsselskapet gjøres det oppmerksom på at husleien vil bli redusert dersom
Varangerfestivalen selv påtar seg ansvar for renhold, renovasjon og vaktmestertjenester.

Jens R. Betsi
Rådmann
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KJØP AV BETONGSTASJONEN

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
15/261
Saksnr.: Utvalg:
31/15
Formannskapet
81/16
Formannskapet

Arkivkode: 614 &50
Møtedato:
12.03.2015
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
1. Eiendommen gnr 11, bnr 1, fnr 7 beholdes i kommunalt eie for å sikre almennhetens
allerede etablert aktivitet i området (utfart, parkering) samt Vadsø kommunes eget behov
(brannøvelser)
2. Hovedutvalg plan, miljø og kommunalteknikk bes om å nærmere vurdere behov for- og
ev planmessig innordning av skutergarasjer, parkeringsplasser i det aktuelle området

Vedlegg:
-Samlet saksfremstilling formannskapet 12.03 2015
Bakgrunn:
Turid Strand søker i brev av 08.06 2016 om følgende:
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Vurdering:
Turid Strand søkte opprinnelig i brev av 04.02 2015 om nær tilsvarende overtakelse.
Vedlagt samlet saksfremstilling for behandlingen av denne saken som også inneholder
nærmere beskrivelse av eiendommen.
Strand uttrykker fornyet interesse i eiendommen ved å;

•

Primært be om overtakelse av de deler av eiendommen som ligger nord for veien (opp
mot ”Bikkoberget”)

•

Sekundært hvis mulig overta hele eiendommen for å opprette bobilparkering med mer i
den delen som ligger sør for veien

Rådmannen kan ikke se at det er tilkommet nye argumenter som skulle tilsi at saken bør
vurderes annerledes enn i 2015. Vadsø kommune har imidlertid en utfordring mht
utforming og plassering av skutergarasjer i området. Det er oppført en del garasjer langs
Markvegen opp mot området. Disse er av varierende kvalitet og utforming. I den grad
kommunen ønsker å styre- og legge bedre til rette for skutergarasjer vil det aktuelle
området kunne være egnet. Da bør imidlertid plankravet legges til grunn for å sikre en
best mulig utbygging. Denne vurderingen bør overlates hovedutvalg for plan, miljø og
kommunalteknikk å følge opp nærmere.
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Når det gjelder ønsket om å etablere bobilparkering i området vil rådmannen tilrå at dette
ikke etterkommes. Bobiler bør søkes gitt et sentralt tilbud underlagt en service/tømmestasjon som gjør at man har god kontroll på aktuelt avfall inklusive flyveavfall.

Jens R. Betsi
Rådmann
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JUSSHJELPA I NORD-NORGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
15/1879
Saksnr.: Utvalg:
82/16
Formannskapet

Arkivkode: 046
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til rådmannens vurdering og avslår søknaden fra Jusshjelpa i NordNorge om økonomisk støtte til gjennomføring av fagseminar. Dette er ikke et tiltak som
Vadsø kommune vil prioritere å yte økonomisk bistand til.

Vedlegg:

Bakgrunn:
Jusshjelpa i Nord- Norge søker Vadsø kommune om økonomisk støtte til gjennomføring
av et fellesseminar for rettshjelpstiltakene 10.-12.oktober 2016. De fem
rettshjelpstiltakene det her vises til er JussBuss, Juridisk rådgivning for kvinner i Oslo,
Jussformidlingen i Bergen, Jusshjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge. Felles
for disse er at de gjennom bla gratis juridisk bistand, forskning og utredning, arbeider for
å bedre og sikre rettsstillingen for ressurssvake grupper i samfunnet. Av søknaden
fremgår følgende hva gjelder seminarets formål og program:
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Arrangementet har et budsjett på kr 370.000. I følge søker må dette trolig oppjusteres.
Foreløpig er kr 300.000 finansiert gjennom egenandeler, av UiT, samt de respektive
rettshjelpstiltakenes vertsfylker (fylkeskommunene).

Vurdering:
Vadsø formannskap har årlig bevilget driftsstøtte til Jusshjelpa i Nord-Norge. Sist i møte
28.01.16, sak 4/16, der formannskapet bevilget foreningen kr 14.000.
Etter rådmannens vurdering er det viktig og riktig å yte bistand til tiltak som kommer
Vadsøs befolkning direkte til gode. Det gjør Vadsø kommune best ved å støtte Jusshjelpa
i deres konkrete arbeid i Vadsø. Et seminar med det formål å styrke egen faglig
kompetanse er ikke et tiltak som Vadsø kommune vil prioritere å bruke midler til. Det er
rådmannens anbefaling at søknaden avslås.

Jens R. Betsi
Rådmann
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SØKNAD OM STØTTE TIL ETTERRETNINGSKONFERANSE I VADSØ

Saksbehandler: Marita Jakola Skansen
Arkivsaksnr.:
16/1236
Saksnr.: Utvalg:
83/16
Formannskapet

Arkivkode: 223
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø formannskap viser til rådmannens vurdering og innvilger støtte kr 15.000 til
gjennomføring av konferansen ”Militær etterretning som en demokratisk blindsone” i Vadsø
10.-11.oktober 2016.
Støtten finansieres av formannskapets disposisjoner.

Vedlegg:
Konferanse i Vadsø 10.-11.oktober 2016 ”Militær etterretning som en demokratisk
blindsone”. Søknad om støtte.
Bakgrunn:
På vegne av søkerorganisasjonen søker Formidlingskraft AS om økonomisk støtte kr
30.000 til gjennomføring av konferansen ”Militær etterretning som en demokratisk
blindsone” i Vadsø 10.-11.oktober 2016. Søknad med prosjektbeskrivelse er vedlagt. Av
søknaden fremgår bla følgende:
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Vurdering:
Av søknaden fremgår at der er flere årsaker til at konferansen søkes avholdt nettopp i
Vadsø. Herunder vises det til Vadsø som sentral lokasjon for den norske etterretningen,
samt den politiske interessen Vadsø har i så henseende. Rådmannen tar ikke stilling til
disse argumentene.
Derimot vil rådmannen fremheve det interessante ved at Vadsø er valgt som
konferansested. Denne konferansen vil trolig få betydelig oppmerksomhet i media, noe
som kan bidra til ytterligere profilering av Vadsø og Varanger som destinasjon for bla
reiseliv. Av kommunens strategiske næringsplan fremgår at Vadsø kommune skal
•

Være en aktiv og betydningsfull bidragsyter til ulike arrangementer og
opplevelser av nasjonalt omfang og karakter

•

Ved enhver anledning søke å promotere og omtale Vadsø og Varanger
som en positiv opplevelse alle bør ha fått ta del i

Med bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at Vadsø formannskap bidrar økonomisk til
gjennomføring av konferansen.

Jens R. Betsi
Rådmann

Side 24 av 61

FOSSEN ØST- GRUNNERVERV- FORLIKSAVTALE/ MAKEBYTTEAVTALE
GRY JORANN NISKAVARA

Saksbehandler: Hans-Jacob Bønå
Arkivsaksnr.:
14/2053
Saksnr.: Utvalg:
84/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 611 &50
Møtedato:
18.08.2016
01.09.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Fremforhandlet forliksavtale/makebytteavtale med Gry Niskavara signert 30. mai 2016
godkjennes.

Vedlegg:
1. Begjæring om skjønn
2. Tilsvar
3. Prosesskriv av 25. februar 2016
4. Prosesskriv av 21. mars 2016
5. Prosesskriv av 4. april 2016
6. Prosesskriv av 17. mai 2016
7. Prosesskriv av 20. mai 2016
8. Fullmakt
9. Fremforhandlet forliksavtale signert 30. mai 2016
10. Kartutsnitt eiendommen gnr.10, bnr. 3
11. Kartutsnitt eiendommen gnr.8, bnr. 3
Bakgrunn:
Områdereguleringsplanen for Fossen øst ble godkjent av planutvalget den 16. oktober
2014, og av kommunestyret den 6. november 2014.
Hensikten med områdereguleringen for Fossen øst er å legge til rette for etablering av
minimum 150 boenheter med tilhørende anlegg og infrastruktur i det nye boligfeltet.
Planområdet åpner opp for fire typer boliger: eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og
lavblokker.
Både bebygget og ubebygd eiendom blir berørt ved en kommunal utbygging av
boligfeltet. Før utbyggingen av de kommunaltekniske anleggene ble igangsatt, måtte
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kommunen erverve en rekke private eiendommer innenfor planområdet. Administrasjonen
har vært i forhandlinger med samtlige grunneiere og har siden desember 2014 forsøkt å
komme til en minnelig løsning med grunneierne. Da oppstart av anleggsarbeidene var
planlagt i oktober/ november 2015, ble det fremmet en sak for kommunestyret i
september der kommunestyret i møte den 03.09.2015, sak 44/15, vedtok følgende:
1. Vadsø kommune vedtar med hjemmel i plan og bygningsloven § 16-2 å
ekspropriere
følgende eiendom med påstående bygninger:
Fra NRK:
• Gnr. 10 og bnr. 6, ca. 3500 kvm
Fra Varanger hage og landskap AS:
- Gnr. 10 og bnr. 294 på ca. 255 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 298 på ca. 3000 kvm, til sammen ca. 3255 kvm
Fra Marianne, Robert og Vidar Feldt:
- Gnr. 10 og bnr. 278 på ca. 6093 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 297 på ca. 7197 kvm.
Til sammen ca. 13290 kvm fra Feldt.
Fra Gry-Jorann Niskavara:
- Gnr. 10 og bnr. 366 på ca. 4983 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 290 på ca. 5908 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 666 på ca. 2688 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 279 på ca. 9196 kvm
- Gnr. 10 og bnr. 292 på ca. 5890 kvm.
Til sammen ca. 28 665 kvm fra Niskavara.
Formålet med ekspropriasjonen er utvikling av boligfelt i henhold til
reguleringsplan for Fossen øst (planid 20032013002) som ble vedtatt av
kommunestyret .
2. Vadsø kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når
ekspropriasjonsvedtaket er endelig.
3. Vadsø kommune vedtar samtidig å søke Fylkesmannen i Finnmark om
forhåndstiltredelse av nødvendig grunn og rettigheter før skjønn er avholdt.
Fylkesmannen i Finnmark ga i vedtak av 23.11.2015 samtykke til forhåndstiltredelse til
grunn for alle eiendommer som var omfattet av kommunestyrets vedtak.
Administrasjonen har i inngått minnelige avtaler for erverv av eiendommer innenfor
planområdet med samtlige grunneiere med unntak av Gry- Jorann Niskavara.
Begjæring om skjønn ble oversendt Øst- Finnmark Tingrett av advokat Anne Beldo, Hegg
& Co, på vegne av Vadsø kommune den 7. oktober 2015.

Side 26 av 61

Sak 84/16
Da det ikke ble oppnådd enighet med Niskavara om en minnelig avtale om erverv av
hennes eiendommer, omfattet skjønnet kun de eiendommer som skulle erverves fra henne.
Øst- Finnmark Tingrett innkalte partene til hovedforhandlinger for avholdelse av skjønn
den 31.05.2016.
Mandag 30.05.2016 ble det avholdt et forhandlingsmøte mellom Gry- Joarann Niskavara
og Vadsø kommune m/ bistand fra advokatene Arnor. Ilstad og Anne Beldo. Det ble
fremforhandlet en forliksavtale/makebytteavtale som må behandles politisk da avtalen vil
medføre økonomiske forpliktelser av viss betydning for kommunen.
Skjønnssaken ble begjært stanset. Dersom forliksavtalen ikke godkjennes politisk, vil
skjønnssaken gjenåpnes, og det vil da være retten som fastsetter erstatningen.
Vederlaget
Når det gjelder fastsettelsen av erstatningen som Niskavara har krav på vises det til
vedlagte begjæring samt etterfølgende prosesskriv. Grunneier har krav på erstatning
basert på det erstatningsprinsipp (salgsverdi, bruksverdi eller gjenervervserstatning) som
medfører høyest erstatning.
Niskavaras advokat Ilstad har anført krav om innløsning av resteiendom (altså hvor
bolighusene og stall/servicebygget står oppført) jf. plan og bygningsloven § 16-9. Det er
anført innløsning basert på gjenervervserstatning subsidiært etter markedsverdi.
Administrasjonen har vært av den oppfatning at Niskavara ikke har krav på innløsning, og
har forholdt seg til salgsverdi. Dette fordi grunneier ikke har fremlagt konkrete
opplysninger om utleieinntekter eller dokumentert tap av beiterett med mer.
Utfordringen har vært å finne et areal som Niskavara kan gjenoppbygge sin
hestevirksomhet. Kommunens eiendom med gnr/bnr. 10/3 har vært vurdert, men
Niskavara foretrekker eiendom 8/3 pga. bedre grunnforhold. Eiendommen gnr. 10, bnr. 3
ligger i Sandalen, ovenfor Barnengen gård. Området er i sin helhet bevokst med skog og
grunnet manglende grøfter, er dette området også meget bløtt. Niskavara finner dette
området som uegnet for hestehold grunnet de bløte grunnforholdene.
Området mellom Sør- Varangerveien og Tomaselv er tidligere oppdyrket og ble i 1988
regulert til industriformål. I kommuneplanens arealdel er reguleringsplanen vedtatt
opphevet og området er avsatt som LNFR- område. Hestehold, utleie av stall og hester må
betegnes som kombinert nærings- og fritidsformål og det må derfor antas at en etablering
på eiendommen gnr.8, bnr. 3 vil være i tråd med kommuneplanens arealdel.
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En etablering i dette området kan få konsekvenser for fremtidige arealdisponeringer
knyttet til utvikling av byen. I prosessen knyttet til kommuneplanens arealdel, var dette
området en del av ”arealbyttet” knyttet til Fylkesmannens innsigelse mot det avsatte
boligområdet for Fossen øst. Som følge av at kommunen avga utbyggingsarealer i den
vestlige delen av byen til LNFR- formål, opphevet departementet deler av Fylkesmannens
innsigelse slik at boligfeltet Fossen øst kunne realiseres.
Vedlagte kart viser de aktuelle eiendommenes beliggenhet. Fra eiendommen gnr.8, bnr. 3
skal det fradeles eiendom tilsvarende 30 dekar, jfr. forliksavtalens 2. Arealet for
eiendommen gnr.8, bnr. 3 slik det er vist på kartvedlegget er på ca 68- 70 dekar.
Forliksavtalen kan oppsummeres til tre forhold:
1. Makebytte: Niskavaras eiendom overdras til Vadsø kommune mot at kommunen avgir
30 mål fra 8/3, beliggende i området mellom Sør- Varangerveien og Tomaselv.
2. Niskavara beholder også 3100 kvm nedenfor sin eiendom 10/264 da arealet ikke er
anvendbar for kommunen.
3. Kommunen betaler erstatning for følgende erstatning med følgende begrunnelse:
• flytting av to skur samt en hytte er basert på muntlige tilbakemeldinger fra lokale
snekkere i Alta.
• flytting av gjerder er anført av Niskavara til å koste over 100 000,- (stålgjerde med
stolper).
• Rettspraksis viser at grunneier har krav på ulempeerstatning som følge av at
grunneier får lengre vei til beite. Niskavara har anført at hun må kompenseres for
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•
•
•

lengre reisevei samt for innleie av tilsyn. I det tilfellet det var aktuelt med leie av
boks ble det anført erstatning på over 7 millioner kroner (inkludert
kapitaliseringsrente). Ulempeerstatningen belyst i avtalen er beregnet ut fra en
kjørevei på 3 km hver vei, inntil 3 ganger om dagen (18 km per dag), gange med
statens regulativ på kr. 3,20,-. 150 000,- tilsvarer kjøring i 365 dager i ca. 7 år.
Niskavara har anført tap av beiterett basert på privat rettslige avtaler på over 20
mål. Dette er verdsatt til 50 000,-.
Det vil være nødvendig med viss tilpasning av makebyttearealet.
(Dreneringskostnad for 500 meter med 1 meter dyp grøft er kr. 300 000,- jf. lokal
graveentreprenør).
Hestene trenger vann, og tilkoblingsgebyret er beregnet ut fra vedlagte regulativ for
tilknytningsgebyr.

Avsluttende bemerkninger
Administrasjonen anser at fremforhandlet avtale er til gunst for Vadsø kommune da
kommunen unngår en rettssak med betydelige saksomkostninger.
Med adgangen til å begjære overskjønn er det ikke uvanlig med saksomkostninger på
flere hundre tusen per part.
Hvilken erstatning som retten ville ha fastsatt, herunder om innløsning ville bli innvilget,
har administrasjonen ikke svaret på. I det tilfellet at erstatningen skulle bli fastsatt av
retten risikerer kommunen å måtte betale en høyere erstatningssum.
Administrasjonen anser at fremforhandlet avtale viser et balansert avtaleforhold, som gjør
det mulig for Gry Niskavara å fortsette med hestevirksomheten.

Hans-Jacob Bønå
Ordfører
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HØRING - NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1091
Saksnr.: Utvalg:
85/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 000 &13
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:

1. Kommunestyret i Vadsø tar høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner til
orientering
2. Kommunestyret i Vadsø frykter at en overføring av de her foreslåtte oppgavene vil
representere en fragmentering som ikke vil være samfunnsøkonomisk forsvarlig;
a. Oppgaver som vigsel, forurensing, skogbruk etc fremstår som så marginale at
en desentralisering synes både uøkonomisk og unødvendig. Vadsø kommune
har inntrykk av at en slik overføring heller ikke er etterspurt.
b. Oppgaver knyttet til boligsosiale tilskudd synes å representere en risiko for at
etterspørselen av tilskudd er større enn rammer og vil kunne øke ytterligere.
Kommunene vil da ha ansvaret for å forvalte ytterligere ordninger hvor
rammefinansieringen ikke samsvarer med de faktiske forhold.
c. Områder som forvaltning av beitetiltak, fiske- og viltforvaltning med mer
fremstår som områder hvor kommunene burde ha større myndighet. Likevel er
dette områder hvor mange kommuner i utgangspunktet ikke har et etablert
apparat. Det er på tidspunktet ikke klarlagt i hvilken grad det vil innrømmes
overgangs- og oppbyggingskostnader.
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3. Vadsø kommune, og sannsynligvis de langt fleste norske kommuner, har i dag et
ansvarsområde som er svært krevende. Å bli tildelt ytterligere oppgaver som enten
ikke lar seg innordne i etablerte kommunale strukturer og/eller blir tildelt tilstrekkelige
ressurser for å bli tilfredsstillende ivaretatt bør heller ikke overføres kommunene.

Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer i brev av 01.06 2016 et forslag om
nye oppgaver til kommunene:

Vurdering:
Stortinget har ved behandling av Stortingsmelding nr 14 (2014-2015) samt Innstilling til
Stortinget nr 333 S (2014-2015) besluttet å overføre nye oppgaver til kommunene.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmer i denne sammenheng forslag om
nye oppgaver til større kommuner. Det tas med det sikte på å legge fram en samlet
lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene samtidig med forslaget om ny
kommunestruktur og nytt folkevalgt nivå våren 2017.
Høringsnotatet (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nye-oppgaver-tilstorre-kommuner/id2500822/) knytter i tittelen oppgaveoverføringen til større kommuner.
Hvorvidt dette betyr at kommuner som ikke har vedtatt sammenslåing og heller ikke av
Stortinget blir vedtatt sammenslått til større kommuner, ikke vil bli overført disse
oppgavene er noe uklart. I dette høringsnotat er det følgende nye oppgaver som
identifiseres overført gjennom samlet lovproposisjon våren 2017 (og som dermed er
gjenstand for høring nå):
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• Vigsler som gjøres av notarius publicus
• Andre oppgaver som er lagt til notarius publicus
• Vilt- og innlandsfiskeforvaltning
• Enkelte oppgaver etter forurensingsloven
• Det boligsosiale området; -tilskuddsforvaltning
• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av svømmeanlegg
• Nærings- og miljøtiltak i skogbruket
• Tilskudd til tiltak i beiteområder
• Kollektivtransport
I tillegg inneholder høringsnotatet (kpt 4) en opplisting av ytterligere oppgaver som skal
overføres kommunene men da i andre løp enn gjennom lovproposisjon våren 2017.
Det foreslås at kommunene pålegges en plikt til å kunne tilby og gjennomføre vigsler til
erstatning for det som i dag forestås av domstolene. I dette ligger det også et ansvar for å
sikre at de ekteskaplige forutsetningene er tilstede og at seremonien har et høytidelig preg.
Tjenesten skal være gratis. Videre foreslås det også at kommunene i tillegg til dagens
bemyndigede skal kunne yte de enkle notarialbekreftelsene (bekreftelser av underskrifter
og kopier).
Innenfor vilt- og innlandsfiskeforvaltningen foreslås det at fylkeskommunens myndighet
til å fastsette utvidet jakttid for enkelt fremmede/introduserte arter overføres kommunene.
Dette er arter hvor det ikke er behov for regionale vurderinger og harmoniserte jaktuttak.
Videre foreslås også fylkeskommunens myndighet til å forby fiske etter arter som er
nasjonalt tillat men er regionalt eller lokalt truet.
Oppgaver som vurdering av forurensing i form av utslipp fra grønnsaksvaskerier, støy fra
motorsportsbaner, skytebaner og vindmøller foreslås overført fra fylkesmann til
kommune.
Det foreslås videre at ansvaret for å gi økonomisk hjelp (i form av tilskudd) til etablering i
egen bolig og tilpasning av bolig overføres fra Husbanken til kommunene. Som i dag vil
ikke søkere ha rett til slikt tilskudd, men kommunene får en plikt til å vurdere søknader
om finansiering.
Det foreslås at kommunene også tildeles myndighet til å gjøre såkalt idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av svømmehaller. I dette ligger det ikke et pålegg for kommunene
til å gjøre slik godkjenning, man kan ev fortsatt sende søknader til departementet for
vurdering og avgjørelse.
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Ordningen med nærings- og miljøtiltak i skogbruket foreslås overført kommunene i sin
helhet. I dag forvaltes ordningene delvis av fylkesmannen og delvis av kommunene. Dette
omhandler formål som veibygging, drift med taubane, hest og annet, skogkultur,
miljøtiltak med mer. Det foreslås også at ansvaret for forvaltning av tilskudd til tiltak i
beiteområder overføres fra fylkesmannen til kommunene. Dette er tilskudd som innrettes
for å øke utnyttelsen av utmarksbeite, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme
fellestiltak i beiteområdene.
Det foreslås på bestemte vilkår (kommunens størrelse, geografisk funksjonelt område) at
fylkeskommunenes ansvar for kollektivtransport (rutetransport med motorvogn og fartøy
unntatt fergeruter i fylkesvegnettet) og ansvaret for tilrettelagt transport (TT) overføres
kommunene. Det foreslås at det i denne sammenheng en norm hvor det forutsettes en
størrelse på over 100.000 innbyggere.
Overføring av oppgaver mellom forvaltningsnivåene forutsettes gjennomført innenfor en
samlet uendret utgiftsside i statsbudsjettet. Notat omhandler imidlertid noe om
overgangskostnader uten at dette konkretiseres nærmere. Det opplyses om at de konkrete
beregningene vil man måtte komme tilbake til i fbm lovproposisjonen våren 2017.
Rådmannen oppfatter at de i dette notat aktuelle oppgaver fremstår som svært marginale.
Flere av oppgavene (f eks vigsel, forurensing, skogbruk mm) er oppgaver som i dag
ivaretas på et mer regionalt nivå og i den grad det skal desentraliseres synes det å
representere en fragmentering som kan være vanskelig å se er rasjonelt. F eks vigsel; I hht
notat foretas det årlig 8.000 vigsler med et beregnet ressursbehov på 8
saksbehandlerårsverk. Om overføringen av oppgaver skal finne sted innenfor etablerte
økonomiske rammer skulle man kunne forvente at Vadsø kommune vill tildeles midler til
i underkant av ca 0,01 årsverk for å ivareta oppgaven. De aller fleste kommuner vil med
det tildeles svært marginale ressurser som gjør at både forarbeider, seremoni og
etterarbeider vil være krevende. Rådmannen har heller ikke oppfatta at de som ønsker slik
vigsel har uttrykt ønske om at en kommunal tjenestemann, fremfor sorenskriver/dommer,
skal forestå vigselen.
På andre områder, f eks forvaltningen av boligsosiale tilskudd, synes det som om
kommunene foreslås tildelt en oppgave som kan ha betydelige konsekvenser. Det er
rimelig å anta at dette er tilskudd som i dag, under statlig forvaltning, er underfinansiert i
den forstand at antallet søknader om tilskudd overgår de tilgjengelige rammer. Videre kan
man se for seg at en mer lokal forvaltning vil kunne føre til økt tilgang på søknader som
følge av reduserte terskler, større kjennskap til ordning med mer. Kommunene må
tilsynelatende også bygge opp en kompetanse, retningslinjer med mer for en slik ev
ivaretakelse. Med bakgrunn i oppfatningen om at overføringen ikke medfører økte
disponible midler kan man frykte at kommunene på dette området foreslås tildelt en
oppgave som vil kunne være krevende både økonomisk og organisatorisk.
Så kan det være andre oppgaver som fremstår som mer riktig og nødvendig å fragmentere
( f eks vilforvaltning, beitetiltak). Likevel er dette området hvor mange kommuner ikke
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har noe apparat eller kapasitet for å ivareta disse oppgavene på en god måte. Notat
omhandler riktignok noen uttrykk for overgangskostnader etc men dette vil ikke
klarlegges før i fbm lovproposisjonen våren 2017.

Jens R. Betsi
Rådmann
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YTREBYEN - TILBUD FOR SMÅBARNSFAMILIER

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1193
Saksnr.: Utvalg:
86/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: D35
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
1. Vadsø kommune ønsker å legge til rette for et nytt aktivitetsområde,
nærmiljøanlegg i tilknytning til Lomakka barnehage og de kommunale arealer og
anlegg som befinner seg i umiddelbar nærhet til denne
2. Kommunestyret ber hovedutvalg PMK, basert på tildelte planleggingsmidler,
igangsette en planprosess som ser på mulighetene innenfor det aktuelle området
3. Kommunestyret ber om at det legges frem et forslag for gjennomføring i løpet av
2017

Vedlegg:

Bakgrunn:
Therese Aamodt spør i brev av 20.06 2016 om følgende;
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Vurdering:
Spørsmålet om lekeplasser, tilbud for småbarnsfamilier i ytrebyen har også vært
aktualisert av andre. Caroline Pedersen gjorde tilbake i 2014 en tilsvarende
henvendelse hvor det ble foreslått opprettet en ny, kommunal lekeplass ved
Ravneknausen.
Vadsø kommune har gjennom årene opparbeidet en rekke kommunale lekeplasser
med ulik grad av utplassert lekeutstyr. I tillegg har det vært utrustet en del lekeplasser
i mer privat regi (nabolag, borettslag etc). Utfordringen for alle disse har vært knyttet
til det løpende tilsyn og vedlikehold av lekeutstyret. Det må erkjennes at både
private- og kommunale lekeplasser, utstyr ikke har vært underlagt et nødvendig og
forsvarlig tilsyn. Apparatur svekkes og utgjør etter hvert en risiko i bruk. Med
bakgrunn i tragiske lekeulykker i andre kommuner foretok administrasjonen en
gjennomgang av alle aktuelle lekeplasser i kommunen med den klare føring at
apparatur, installasjoner som kunne utgjøre en form for risiko ved bruk skulle fjernes.
I ytrebyen er de kommunale lekeområder/-apparater konsentrert til området rundt
Lomakka barnehage og tidligere Melkevarden skole. Innenfor området til Lomakka
barnehage befinner det seg lekeapparater som benyttes av barnehagen og som er i god
stand. Det føres også tilsyn med disse. Utenfor barnehagens inngjerdede område er
det en opparbeidet og belyst balløkke (grusunderlag) som ikke oppfattes å bli
benyttet. I det tidligere skoleområdet er det en ballbinge som er i aktivt bruk samt at
gjenværende lekeapparatur som også benyttes. Ved avhendelse av Melkevarden skole
er det arealet dette utstyret står på fradelt og beholdt i kommunal eie. Det er likevel
grunn til å anta at det ikke vil bli ført like godt tilsyn med disse apparatene som når
dette befant seg i tilknytning til en operativ skole. I den grad kommunen skal
opparbeide nye lekeområder/lekeplasser bør dette lokaliseres i tilknytning til en
relevant og etablert kommunal institusjon som sikrer et løpende og kvalitativt tilsyn.
I tråd med tilbakemeldinger gitt tidligere er det i budsjettet for 2016 (tiltak i-9
Generelle planleggingsmidler) avsatt midler til videre planlegging av kommunale
lekeplasser. Disse midlene bør prioriteres for å avdekke og planlegge mulighetene for
et nytt kommunalt lekeområde i ytrebyen tilknyttet Lomakka barnehage;
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Denne planprosessen bør innrettes slik at den involverer aktuelle grupper og er basert
på forutsetningene om løpende tilsyn/kontroll i regi av barnehagen. Planleggingen
bør søkes innrettet slik at man ser på hele det aktuelle nærområdet under
hensyntaking til ev særkrav tilknyttet barnehagen.

Jens R. Betsi
Rådmann
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UTREDNING AV FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR

Saksbehandler: Jens Betsi
Arkivsaksnr.:
16/1285
Saksnr.: Utvalg:
87/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 025
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:
Kommunestyret i Vadsø viser til invitasjon til å gi innspill til arbeidsrapport fra egen
arbeidsgruppe i Statsforvaltningsavdelingen. Vadsø kommune vil bemerke følgende;

• De aller fleste kommuner har opplevd- og opplever en kontinuerlig økning i krav og
forventninger underlagt en økende kompleksitet. Den nærhet og tilgjengelighet
fylkesmannen representerer for å både forstå sentrale politiske ambisjoner og ikke
minst etterleve disse er avgjørende viktig. Fylkesmannens rettledende- og veiledende
rolle i en stadig mer kompleks kommunal hverdag må ikke undervurderes.
• Nærheten innebærer ikke bare at fylkesmannen kjenner sine kommuner men det
innebærer også at kommunene kjenner sin fylkesmann. Det siste legger til rette for en
relasjon, en dialog som er viktig for innretning av kommunale tjenestetilbud og
forhåpentligvis også være en viktig kanal for kommunene inn til sentral statsmakt.
• Embedene utgjør med sine kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en kritisk
masse for rekruttering og re rekruttering av kompetanse lokalt og regionalt.
• Rapporten poengterer at en strukturendring ikke bør medføre nedbygging av kapasitet
men at strukturgevinster benyttes til å styrke færre miljø. Dette oppfattes dit hen at en
strukturendring vil måtte forventes å ha marginale økonomiske effekter og da i all
hovedsak knyttet til redusert lokal infrastruktur (husleie, sentralbord, postmottak).
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• Fylkesmannen i Finnmark har en særlig viktig rolle f eks i tilknytning til nærheten til
Russland med det dette innebærer av ulike utfordringer knyttet til spesielt beredskap.
Der er f eks høyaktuelle militære-, atommessige og flyktningemessige aspekter som
tilsier særskilt regional representasjon, tilstedeværelse og samordning fra staten.
Kommunestyret i Vadsø vil på denne bakgrunn anbefale følgende;

1. Den videre effektiviseringen av statsforvaltningen bør i større grad innrettes mot
effektivisering av direktorater som over mange år har vært underlagt en voldsom
sysselsettingsvekst og hvor utgiftsreduksjoner synes å være langt mer realiserbart
2. Nærhet, kjennskap og interaksjon med kommuner og brukere er et særdeles viktig
kriterium for struktureringen. Vadsø kommune vil understreke at det er en del særegne
forhold i Finnmark som gjør at dette har svært stor- og avgjørende betydning i
Finnmark.
3. I det videre arbeidet med struktureringen av fylkesmannsembedene legges derfor
primært konsolideringsmodellen til grunn. Fylkesmannen i Finnmark opprettholdes
som eget embede med sete i Vadsø.
4. Subsidiært legges til grunn en regionmodell hvor Fylkesmannen i Finnmark
opprettholdes som eget embede med sete i Vadsø.
5. Kommunestyret i Vadsø ber videre om at kommuner som i dag er vertskap for så vel
fylkesmenn som fylkeskommuner involveres særskilt i videre utredninger og
prosesser. Dette kan medføre samfunnsmessige innspill og vurderinger som ellers kan
utebli.

Vedlegg:
-Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur, KMD 2016
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Bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber i brev av 07.07 2016 om følgende:

Frist for innspill er satt til 14.10 2016.
Vurdering:
Utredningen er gjort med bakgrunn i beslutning i regjeringen. Utredningen er gjort av en
arbeidsgruppe bestående av representanter for kommunal- og
moderniseringsdepartementet samt eksternt analysemiljø. Departementet ber med dette
om innspill til denne administrativt utarbeidede rapporten og understreker at den ikke er
underlagt politisk behandling.
Rapporten har 4 hoveddeler;
1. Spesifikke inndelingsbehov knyttet til fylkesmannens roller og oppgaver
2. Analyse av dagens embeder mht geografi, ressursbruk og kompetanse
3. Reformprosesser og deres betydning for inndeling av embedene
4. Mulige hovedmodeller for fremtidig inndeling av embedene

Spesifikke inndelingsbehov
Arbeidsgruppen er opptatt av at fremtidig struktur skal legge til rette for at embedet skal
være bindeledd og samordningsorgan mellom stat og kommune samt
rettssikkerhetsinstans overfor innbyggere. Videre må nærhetsbehovet ivaretas på en god
og hensiktsmessig måte. Strukturen må videre være kostnadseffektiv, preget av
kompetanse samt at den skal legge til rette for samordning med andre regionale statsetater
og regionalt folkevalgt nivå. Basert på dette trekkes det frem 5 hovedprinsipper for
fremtidig inndeling av embedene:
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1) Tilstrekkelig innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter
2) Ivareta geografisk funksjonalitet
3) Sikre god tilgjengelighet
4) Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten
5) Størst mulig grad av felles inndeling med folkevalgt regionalt nivå.

Arbeidsgruppen poengterer at her kan prinsippene trekke i ulike retninger som innebærer
at det må gjøres avveininger. Flere av de hovedprinsippene gruppa trekker frem (kanskje
primært 1 og 4) uttrykker forutsetningene om størrelse, skala som avgjørende for
funksjonalitet, effektivitet etc. Andre prinsipper (2, 3 og 4) henspeiler kanskje i større
grad til mer geografiske- og funksjonelle hensyn.
Arbeidsgruppa trekker også frem lokalisering som et eget forhold. Ev sammenslutning av
to/flere embeder vil ha konsekvenser for de som i dag huser embedene. Arbeidsgruppa
trekker her frem KMDs Retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplassar og
statleg tenesteproduksjon, tilpasset fylkesmannen som institusjon og organisasjon som
retningsgivende for lokaliseringen. Sentrale faktorer for lokalisering er nærhet til
brukere/kommuner/samarbeidspartnere, rekruttering og kompetanse samt
kostnadseffektivitet.

Analyse av dagens embeder
Dagens 19 fylker organisert i 17 fylkesmenn er svært ulik mht befolkningsstørrelse,
arealstørrelse, antall kommuner, spredtbebyggelse, årsverkinnsats med mer. I
arbeidsgruppens vurdering av dagens situasjon har man innhentet innspill/vurderinger fra
så vel embedene selv (egenvurderinger) som fra fagmyndighetene spesielt mht
kompetansesituasjon og -tilgang. Oppsummert kan man si at der embedene selv vurderer
sin kompetanse og –situasjon som gjennomgående god er fagmyndighetene noe mer
kritisk.
Rapporten omtaler videre et avstandskriterium som et uttrykk for fylkesmannens
muligheter for å holde god kontakt med kommunene. Her beskrives Finnmark som et av
tre (sammen med Troms og Nordland) fylker som er underlagt svært store reiseavstander
(>2 timer en vei). Beregninger viser videre at flere av fylkesmennene på Østlandet kan nå
et betydelig antall kommuner utenfor eget fylkes innenfor 1 times reisetid. I Nord-Norge
gir slike beregninger ingen endring i reisetid sfa at flertallet av kommuner allerede ligger
utenfor to timers reisetid.
Videre har arbeidsgruppen også gjort nærmere analyser av lokalisering av øvrig regional
statsforvaltning. Dette bildet viser ikke uventet at store deler av den øvrige regionale
statsforvaltningen er mer regionalisert ved at disse i mindre grad vektlegger nærhet til
brukere, kommuner etc enn det fylkesmennene gjør.

Side 41 av 61

Sak 87/16

Betydningen av reformprosesser
Fokuset på endring, omstilling i offentlig sektor er knyttet til et lavere finanspolitisk
handlingsrom i årene fremover. Strammere budsjetter vil kreve strukturreformer i alle
deler av offentlig sektor.
Kommunereformen var en av de viktigste driverne for å vurdere fylkesmannsstrukturen.
Flere større- og mer robuste kommuner stiller krav til fylkesmannen. Denne
reformprosessen antas å måtte fortsette i tiden fremover som følge av at kommunene
løpende stilles overfor nye utfordringer.
Regionreformen pågår for fullt. Et flertall på Stortinget har gitt sin tilslutning til forslaget
om å utvikle fylkeskommunen gjennom oppgaver og ansvar som støtter opp om rollen
som samfunnsutvikler. Større regioner vil ha bedre forutsetninger for å utvikle sin
samfunnsutviklerrolle. Flertallet på Stortinget har også gitt sin tilslutning til at de statlige
regiongrensene må gjennomgås i lys av endringer i det regionale folkevalgte nivået.
Gjennomføringen av regionreformen forutsetter 10 nye folkevalgte regioner. Det må
vurderes hvordan fylkesmannsstrukturen kan sammenfalle med dette uten at man dermed
sier at grensene må være identiske.
Statlige sektorreformer vil ha konsekvenser for fylkesmannen. De senere år har det vært
en voldsom vekst i direktoratene (sysselsettingsvekst på 70% i perioden 1992-2015) som
følge av økende politiske ambisjoner innenfor de aktuelle sektorområder. Dette fører til
vekst i oppgaver, krav og forventninger til fylkesmennene. En vekst som ikke er ivaretatt
med ressurstildeling i det hele tatt. De senere år har videre endringstakten i regional stat
(politi, påtale, høyere utdanning, forvaltning etc) vært svært høy. Dette har ført til en økt
sentralisering basert på sektorens særegne behov og hvor nye enheter gjennomgående er
større enn fylkene. Det stiller større krav til fylkesmannen som har et samordningsansvar
og utfordrer mulighetene for styrket samhandling og samarbeid.
Arbeidsgruppen omtaler også situasjonen i de nordiske land for øvrig. Gjennomgående er
målsettingen om å i større grad samle en fragmentert regional statsforvaltning. Videre er
det også slik at alndenes ulikheter mht geografi og utstrekning i areal har ulik betydning
for den regionale statsforvaltningens utforming. I Finland og Svergie er behovet for en
statlig representasjon regionalt stor og medfører en betydelig tilstedeværelse på regionalt
nivå.
Arbeidsgruppen fremmer 3 mulige hovedmodeller for fremtidig inndeling av embedene;
Konsolideringsmodell (14-17 embeder), Regionmodell (8-13 embeder) og
Landsdelsmodell (4-7 embeder). Alle alternativene er basert på territorieprinsippet
(fylkesmannens virke- og ansvarsområde er geografisk avgrenset) og generalistprinsippet
(fylkesmannen har en bredt sammensatt oppgaveportefølje og alle embeder er gitt samme
myndighet).
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Konsolideringsmodellen fremheves som et ”0-alternativ” basert på små endringer i
forusetningene for fylkesmannens virksomhet. Inndelingsendringer innenfor denne
modellen er i hovedsak endringene i Agder og Trøndelag som allerede er
gjennomført/vedtatt. Det gir 16 embeder. Videre kan det være noen geografiske- og
funksjonelt betingede endringer på østlandet som kan redusere antallet embeder til 14.
Uansett scenario vil Finnmark bestå som eget embede. Modellen antas ikke å representere
strukturelle forutsetninger for å høste administrative effektivitetsgevinster og heller ikke
for å imøtekomme de utfordringer enkelte embeder har mht å rekruttere spesialisert
kompetanse. På den annen side opprettholdes geografisk funksjonalitet, nærhet til
kommuner og innbyggere samt godt sammenfall med dagens struktur på regionalt
folkevalgt nivå. Den samsvarer imidlertid ikke med regjeringens ønske om 10 folkevalgte
regioner.
Regionmodellen innebærer et skifte både i geografisk og organisatorisk forstand.
Arbeidsgruppen eksemplifiserer dette gjennom to ulike modeller, hvor den ene gir 10
embeder og den andre 12 embeder. I det ene eksemplet er Finnmark slått sammen med
Troms og i det andre er Finnmark opprettholdt som eget embede. Modellen antas å gi
forutsetninger for styrking av fagmiljø og ressurseffektivitet. Modellen vil medføre større
fysisk avstand til kommuner og innbyggere. En viktig forutsetning ved denne modellen
vil kunne være at fylkesmannen får et ansvarsområde som i bedre grad samsvarer med
regional stat for øvrig og samsvarer også godt med ambisjonen om 10 regionale
folkevalgte regioner.
Landsdelsmodellen er en ytterligere aggregering av embedene mye basert på inndelingen i
helseregionene. Modellen eksemplifiseres gjennom to alternativer; et alternativ med 5
embeder og et alternativ med 7 embeder. I begge tilfellene vil Finnmark slås sammen med
Troms og Nordland. Modellen antas å representere en ytterligere forsterkning av
effektivitets- og kompetansemessige hensyn, ytterligere på bekostning av
nærhetsbehovene.
Arbeidsgruppa oppfattes å anbefale en regionmodell med en inndeling i øvre sjikt (dvs
12-13 embeder) hvor oppfatningsvis da Finnmark består som eget embede. Etter gruppas
syn er dette den modellen som best ivaretar ambisjoner knyttet til folkevalgte regioner,
behovet for nærhet til kommuner og innbyggere, en viss grad av effektivitetsmuligheter
samt at den kan legge bedre til rette for samhandling med regional stat for øvrig. I den
grad det oppstår geografiske ulemper påpeker gruppa at dette til dels kan motvirkes
gjennom bruk av distribuerte forvaltningsmodeller og/eller teknologi.

Rådmannens vurderinger
Statens økte politiske ambisjoner, som har gitt seg utslag i en voldsom oppbygning av
kapasiteten i direktorater, har i hovedsak konsekvenser for kommunene som primært
velferds- og forvaltningsnivå. De aller fleste kommuner har opplevd- og opplever en
kontinuerlig økning i krav og forventninger underlagt en økende kompleksitet. Den
nærhet og tilgjengelighet fylkesmannen representerer for å både forstå sentrale politiske
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ambisjoner og ikke minst etterleve disse er avgjørende viktig. Fylkesmannens rettledendeog veiledende rolle i en stadig mer kompleks kommunal hverdag må ikke undervurderes.
Nærheten innebærer ikke bare at fylkesmannen kjenner sine kommuner men det
innebærer også at kommunene kjenner sin fylkesmann. Det siste legger til rette for en
relasjon, en dialog som er viktig for innretning av kommunale tjenestetilbud.
Om fylkesmannen skulle ha kompetansemessige utfordringer gjennom dagens struktur
(slik departementene anfører) må det poengteres at det i så fall er utfordringer som må
oppfattes å være vesentlig større i de aktuelle kommunene. Embedene utgjør med sine
kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en kritisk masse for rekruttering og re
rekruttering av kompetanse lokalt og regionalt.
I flg rapporten (tabell 4.3) er det i 2015 gitt samlede driftsbevilgninger på kr 1,52 mrd til
18 embeder. I gjennomsnitt gir det en kostnad på ca 84,7 mill pr embede hvor
lønnsandelen er ca 80%. Rapporten poengterer at en strukturendring ikke bør medføre
nedbygging av kapasitet men at strukturgevinster benyttes til å styrke færre miljø. Dette
oppfattes dit hen at en strukturendring vil måtte forventes å ha marginale økonomiske
effekter og da i all hovedsak knyttet til redusert lokal infrastruktur (husleie, sentralbord,
postmottak). Det vil også måtte være en betydelig risiko knyttet til hvorvidt slike
besparelser er reelle på statens hand på alle dagens lokaliseringssteder. Det er ikke
usannsynlig at staten, gjennom egen eiendomsenhet, likevel må bære huskostnadene selv
når arealbehovet ev er borte. Det virker på rådmannen som de mulige besparelser endret
struktur ligger i intervallet 10-20% (i gjennomsnitt kr 8,5 mill til 17,0 mill pr embede).
Med en av arbeidsgruppa antydet mulig reduksjon på 4 til 6 embeder (øvre sjikt av
regionmodellen) utgjør dette en samlet mulig kostnadsreduksjon fra ca kr 34,0 mill til ca
kr 102,0 mill på årsbasis.
Videre er det helt sikkert slik at enkelte embeder har noen særlige ansvarsområder og en
særlig posisjon som ikke er hensyntatt av arbeidsgruppa. Rådmannen vil tru at det gjelder
Finnmark i særlig grad. Fylkesmannen i Finnmark har en særlig viktig rolle f eks i
tilknytning til nærheten til Russland med det dette innebærer av ulike utfordringer knyttet
til spesielt beredskap. Der er f eks høyaktuelle militære-, atommessige og
flyktningemessige aspekter som tilsier særskilt regional representasjon, tilstedeværelse og
samordning fra staten. Videre kan også reindrift som eget forvaltningsområde fremstilles
som et område som må hensyntas i denne sammenheng.

Jens R. Betsi
Rådmann
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Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende:

1. Kommunestyret i Vadsø finner det svært viktig å legge til rette for at private aktører kan etablere
og drive anlegg for idrett og aktivitet som et supplement til det kommunale tilbudet.
2. Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for den kommunale medvirkningen til private
anlegg for idrett og aktivitet:

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL MEDVIRKNING TIL BYGGING AV PRIVATE ANLEGG FOR IDRETT OG
AKTIVITET I VADSØ KOMMUNE

1.

Bakgrunn

Vadsø kommune betrakter i utgangspunktet at man i stor grad har på plass anlegg for idrett og aktivitet.
Likevel kan det være enkelte idretter og aktiviteter samt nærmiljøanlegg hvor behovet fortsatt er tilstede.
På noen slike områder er det både effektivt og ønskelig at andre aktører enn kommunen selv realiserer og
driver slike anlegg. Vadsø kommune ønsker gjennom finansiell medvirkning å legge til rette for at
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idrettslag og andre berettigede kan realisere anlegg for idrett og aktivitet i egen regi. Dette er da anlegg
som på en egnet måte supplerer de anlegg Vadsø kommune har- eller kommer til å ha.

Vadsø kommunes medvirkning skal underbygge folkehelse og være i tråd med de mål og strategier samt
prioriteringer som fremgår av kommunal plan for idrett og aktivitet i Vadsø kommune.

2.

Formål

Retningslinjene har som formål å;

•

Bidra til at idrettslag og andre aktører som er berettiget til tippemidler kan realisere egne anlegg
og /eller tiltak

•

Representere en forutsigbarhet og likebehandling for idrettslag og andre berettigede aktører i
fbm planlegging og prosjektering av egne anlegg for idrett og aktivitet

•

Avklare og avgrense kommunale risikopreferanser i tilknytning til slik realisering av private
anlegg

3.

Virkemidler

Følgende virkemidler er aktuelle i tilknytning til realisering av private anlegg for idrett og aktivitet:

•

Kommunal planansvar. Private aktører som ønsker realisert egne anlegg til idrett og aktivitet,
og som er prioritert i aktuell kommunal plan, skal kunne forvente at Vadsø kommune tar ansvar
for at nødvendige planer utarbeides og vedtas

•

Kommunal garanti. Kommunal garanti nødvendig for i det hele tatt å kunne omsøke
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tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til
formålet
•

Kommunal forskuttering av spillemidler. Kommunal forskuttering av tippemidler i det omfang
som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer
(se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Kommunal forskuttering av merverdiavgift i det
omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal under forutsetning om full
refusjon kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til
formålet

4.

Rammer for kommunal medvirkning

Følgende overordnede forutsetninger og rammer gjelder for den kommunale medvirkningen:

•

Det kommunale planansvaret betinger en rimelighet i form av at f eks ikke endring av
kommuneplan er nødvendig og/eller at det er snakk om større og mer kompliserte reguleringer

•

Summen av de til enhver tid gjeldende kommunale garantier skal ikke overstige kr 20.000.000,Summen av slike kommunale garantier på vedtakstidspunktet er kr 9.330.000,-

•

Kommunal forskuttering av spillemidler skal skje innenfor den låneramme som kommunestyret
i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet. Summen av utestående,
forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 20.000.000,- Summen av slike kommunale
forskudd på vedtakstidspunktet er kr 9.302.000,-

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift spillemidler skal skje innenfor den låneramme som
kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet og betinger en
underliggende avtale mellom kommunen og privat aktør som sannsynliggjør og sikrer full
refusjon. Summen av utestående, forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 5.000.000,Summen av slike kommunale forskudd på vedtakstidspunktet er kr 0,-
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5.

Andre bestemmelser
a.

Retningslinjene omhandler kun anlegg og tiltak som er prioritert i Kommunal plan for
idrett og friluftsliv og som i tillegg innehar idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
samt er underlagt en godkjent søknad om spillemidler

b.

Retningslinjene trår i kraft så snart kommunestyret i Vadsø har gjort vedtak om dette

c.

Retningslinjene erstatter alle andre aktuelle bestemmelser og krav knyttet til Vadsø
kommunes medvirkning til realisering av anlegg for idrett og aktivitet

d.

Retningslinjene må til enhver tid tilpasses de gjeldende bestemmelser og retningslinjer
for tildeling av tippemidler, fylkeskommunal temaplan for idrett og fysisk aktivitet mm

e.

Vadsø kommunes forskuttering av tippemidler og merverdiavgift skal tilbakebetales
uten unødig opphold. Den aktør det forskutteres for har ansvaret for å sikre at de
forskutterte beløp søkes utbetalt og/eller kompensert i tråd med gjeldende ordninger
og bestemmelser inntil 100% av det forskutterte beløp er tilbakebetalt Vadsø
kommune

f.

Kommunal medvirkning forutsetter at ev pantsetting av anlegg, eiendommer i
tilknytning til søknaden er avklart med Vadsø kommune på forhånd

3. Kommunestyret ber om at retningslinjene innarbeides i Kommunal plan for idrett og fysisk
aktivitet samt meddeles aktuelle parter fortløpende. Det bes videre om at kommunestyret
forelegges egne rammer for hhv kommunale garantier og kommunal forskuttering av hhv
spillemidler og merverdiavgift i fbm behandling av årsbudsjetter

Vedlegg:
-Private anlegg med kommunal medvirkning, 2016
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Bakgrunn:
Vadsø kommune har de senere år erfart en økning i privates ønsker om å bygge anlegg for
idrett- og fysisk aktivitet. Vesentlige forutsetninger for slik realisering er knyttet til
muligheten for finansiering gjennom såkalte tippemidler.
Med bakgrunn i at slik bruk av tippemidler gjerne forutsetter betydelig kommunal
medvirkning oppleves det et behov for en overordnet gjennomgang og avklaring av i
hvilken grad Vadsø kommune skal medvirke.
Vurdering:
Med private anlegg for idrett og friluftsliv forstås anlegg eid av idrettslag, bestemte
selskap tilstrekkelig eid av idrettslag etc i tråd med de vilkårene som er satt (jfr
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet).
Kommunal medvirkning til private anlegg
Kommunal medvirkning til slike anlegg er gjerne i form av;

1. Kommunal forskuttering av omsøkte tippemidler. Når en søknad om tippemidler er
endelig godkjent av fylkeskommunen har søker fått et tilsagn om at tiltaket hjemler
midler i godkjent omfang. Midlene vil imidlertid ikke bli utbetalt før fylkeskommunen,
basert på egne vurderinger, fatter vedtak om det.
2. Kommunal garanti. I hht gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet (kpt 2.2.4) må kommunen eller fylkeskommunen der anlegget ligger stille
garanti for tildelte og utbetalte spillemidler når det er private søkere. Dette gjelder når
samlet tilskudd til anlegget overstiger kr 3,0 mill eller når det gjelder bestemte
anleggstyper (alle typer haller, golfanlegg, rideanlegg med mer).
3. Kommunalt investeringstilskudd. Idrettslag har ofte ikke forutsetninger for å kunne yte
egenkapital utover dugnadsinnsats etc. I den grad man har behov for finansiell
deltakelse utover dette vender man seg ofte til kommunen med anmoding om
kommunalt investeringstilskudd. Et slikt tilskudd gir ikke kommunen noen rettigheter
eller forpliktelser utover tilskuddets størrelse.
4. Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Søknader om tippemidler fra private må også
vise hvordan man skal finansiere hele investeringen inkl merverdiavgift (mva).
Bakgrunnen for det er at merverdiavgiftsloven også gjelder for idrettslag men at
idrettslagene gjerne ikke kvalifiserer for fullt fradrag for inngående avgift. Her er det
etablert en egen kompensasjonsordning for mva i tilknytning til oppføring av egne
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anlegg. Ordningene r rammestyrt og dekningen avhenger av rammer gitt av Stortinget og
søknadsomfanget. Utmålt kompensasjon utbetales etterskuddsvis og medfører at
utbygger har behov for midlertidig finansiering av også mva.

De senere år er det uttrykt ønske om realisering av en rekke private anlegg for idrett og fysisk
aktivitet i Vadsø. Aktuelle private utbyggere er;
•

Vadsø Hestesportsklubb. Bygging av ridebane og ridehall med stall i Vadsø

•

IL Polarstjernen. Skifte av kunstgress Polarsletta, bygging av skiskytteranlegg i Vestre
Jakobselv

•

Varanger Golfpark AS. Kjøp av golfbane, etablering av kunstgressgreener og etablering av
vanningsanlegg

Dette er anlegg og tiltak som har medført anmoding om kommunal medvirkning. I mangel av
retningslinjer for hva søker kan forvente har søknadene vært fremmet med svært ulike
forventinger til kommunal medvirkning. Vedlagt oversikt viser innretning og omfang av de
aktuelle søknader fra private anleggseiere.
Oversikten viser at;
•

Disse private aktørene har/-hatt ønsker om å realisere anlegg for idrett og fysisk aktivitet
i et samlet størrelsesomfang på kr 32,5 mill

•

Vadsø kommune har bidratt med- eller er anmodet om å bidra med;
o Kr 9,3 mill i kommunale garantier
o Kr 9,5 mill i kommunal forskuttering av spillemidler
o Kr 5,4 mill i kommunalt investeringstilskudd
o Kr 0,6 mill i forskuttering av merverdiavgift

Oversikten viser videre at det er svært stor forskjell mht de private aktørenes forventninger om
kommunal medfinansiering. I fbm søknad om realisering av samtlige anlegg/tiltak (tot 8
anlegg/tiltak) er det anmodet om 100% kommunal forskuttering av tippemidler. For 5
anlegg/tiltak er det anmodet om kommunalt investeringstilskudd mens det for 5 anlegg er
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anmodet om kommunal forskuttering av mva. I tillegg har det vært påkrevd av kommunen å
utstede garanti for tippemidler som omfatter samlet sett 5 tiltak.
Risiko
Vadsø kommunes engasjement i slike private anlegg representerer en risiko som alltid bør
beskrives og ev håndteres før man engasjerer seg økonomisk i andres prosjekter. Risiko er gjerne
et produkt av sannsynlighet og konsekvens;
•

Sannsynligheten for at anlegget/tiltaket ikke lar seg realisere under de forutsetninger
som er beskrevet

•

Konsekvensen av at anlegget/tiltaket ikke lar seg realisere som foreskrevet

Søknader og prosjektbeskrivelser fra idrettslag er gjerne basert på stor dugnadsinnsats og/eller
betydelige gaver/rabatter for å i størst mulig grad øke grunnlaget for tippemidler. Eksterne
kostnader er gjerne basert på underliggende tilbud fra aktuelle leverandører som i ulik grad
sikrer idrettslaget mot uforutsette forhold/tilstander. Det er derfor mange forhold
(dugnadsevne, gavegiveres likviditet/soliditet, prosjektomfang, prosjektbeskrivelser/-ansvar med
mer) som fører til at sannsynligheten for at slike anlegg ikke lar seg realisere i tråd med
forutsetningene i utgangspunktet må betraktes som reell og betydelig. Den vil også måtte
variere fra prosjekt til prosjekt. De faktiske forhold viser imidlertid at idrettslagene så langt i stor
grad har maktet å gjennomføre sine prosjekter innenfor den ramme og basert på de
forutsetninger som er meddelt kommunen.
Konsekvensen av at slike anlegg ikke lar seg realisere vil kunne være betydelig på Vadsø
kommunes hand avhengig av prosjektstørrelse og engasjement. Anlegg hvor kommunen har
avgitt garanti, forskuttert spillemidler, gitt kommunale investeringstilskudd samt ev forskuttert
også mva fører samlet sett til en betydelig økonomisk konsekvens. Ett er at man kan stå i fare for
å tape de økonomiske størrelser som er investert i prosjektet så langt, annet er at man kan
komme til å måtte påta seg ansvaret for ferdigstillelse av anlegget/tiltaket på nye vilkår.
Selv om kommunen så langt har erfart at idrettslag har levert som meddelt og forventet, med
den konsekvens at opplevd risiko er lik null, må ikke risikoen undervurderes. Risiko er imidlertid
ikke ensbetydende med å avstå fra deltakelse. Det er kommunens eget valg å ev ta risiko i slike
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prosjekter men det valget bør ev tas med kjennskap og aksept for den risikoen dette ev
innebærer.
Retningslinjer
Retningslinjene utarbeides derfor for å uttrykke den risikoen Vadsø kommune er villig til å ta i
fbm private anlegg for idrett og aktivitet. Retningslinjene skal også være veiledende og gi det
enkelte idrettslag, selskap klare føringer for hva som kan forventes av Vadsø kommune.
Retningslinjene bør også søkes innrettet slik at de på en rimelig måte underbygger de behov og
de utfordringer spesielt idrettslag opplever i fbm oppføring av slike anlegg.
Kommunal garanti. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og aktivitet gjør kommunal
garanti for anlegg med samlet tilskudd over kr 3,0 mill eller ved bestemte anleggstyper helt
nødvendig. Kommunen (eller fylkeskommunen) må garantere for tilbakebetaling av tildelte- og
utbetalte midler. Uten at det foreligger slik garanti vil anlegget/tiltaket ikke kunne bli tildelt
tippemidler. Tilskuddsatsene varierer avhengig av anlegg men generelt er det slik at tilskudd til
ordinære anlegg utmåles med 1/3 med et eget Finnmarkstillegg på 25%. Dette innebærer at
anlegg/tiltak med et samlet kostnadsgrunnlag på kr 7,0 mill eller mer vil kreve kommunal
garanti. En kommunal garanti skal være gjeldende i 20 år.
Forskuttering av spillemidler. Fra det foreligger en godkjent søknad om tippemidler til utbetaling
av spillemidler foreligger kan det gå vesentlig tid avhengig av det samlede omfanget tippemidler
tilgjengelig, omfang søknader, fylkeskommunale retningslinjer med mer. Finnmark
fylkeskommune sier i regionalt handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20162020 at denne ventetiden må påregnes å være 3-4 år og ennå lengre ved mer kostnadskrevende
anlegg. Private anleggseiere må dermed skaffe til veie en ganske vesentlig midlertidig
finansiering for å kunne igangsette, fullføre anlegget før spillemidlene foreligger. For mange
idrettslag er dette nærmest umulig. En kommunal forskuttering av tippemidlene innebærer
gjerne at idrettslag et al kan igangsette anleggsaktiviteten langt tidligere enn ellers.
Kommunalt investeringstilskudd. Det omsøkes kommunalt investeringstilskudd i ulik grad.
Innenfor en rekke aktivitetsområder er det nok en klar forventning at aktiviteten ikke skal
underlegges betaling spesielt hvis den retter seg mot målgrupper som barn og unge. Kommunen
selv praktiserer også dette ved bruk/utleie av egne idrettsanlegg. Dette gjør at idrettsanlegg ikke

Side 52 av 61

Sak 88/16
opererer med underliggende leieinntekter i anlegget. Manglende inntekter gjør det også
vanskelig å få til ekstern lånefinansiering. Tilskudd, gaver fra andre blir da gjerne en
nødvendighet for å få realisert slike anlegg i privat regi.
Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift ved
bygging av idrettsanlegg gir erfaringsvis et midlertidig finansieringsbehov på 1 ½ til 2 år som
gjerne forelegges kommunen dersom aktøren ikke kvalifiserer for fradrag på annen måte.
Søknader avkortes i tillegg basert på de midler som stilles tilgjengelig i statsbudsjettet. Med
bakgrunn i tildeling av ekstra midler i 2015 ble en opprinnelig avkorting på 28% redusert til 0%. I
2016 er avkortingen 0,2% pr søknad.
Anlegg/tiltak som søkes finansiert med tippemidler krever idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av departementet eller den departementet bemyndiger. I en slik vurdering
er det en forutsetning at anlegget/tiltaket er i tråd med gjeldende planverk dvs både kommunal
plan for anlegg og friluftsliv og gjennom denne (jfr kommunal plan for anlegg og friluftsliv kpt 12)
også i tråd med gjeldende arealplaner, plankrav etc. Realisering av en del private anlegg krever
derfor en forutgående planprosess som oftest i form av utarbeidelse av reguleringsplan. De
senere år har kommunen hatt en noe varierende praksis knyttet til slikt reguleringsarbeid. I noen
tilfeller (f eks golfbane) har kommunen ytt tilskudd til utarbeidelse av egen reguleringsplan, i
noen tilfeller har kommunen utført dette arbeidet (f eks skiskytteranlegg) mens i atter andre
tilfeller har aktøren selv stort sett forestått planarbeidet (f eks rideanlegg).
For kommunen vil de ulike elementene innebære ulike finansieringsmessige utfordringer.
Generelt er det slik i hht kommuneloven § 50 (pkt 1 og pkt 6) at kommunen kun kan ta opp lån til
finansiering av investeringer i egne bygg og anlegg (pkt 1) og til forskuttering dersom det er gjort
avtale om full refusjon (pkt 6). Dette betyr i praksis av kommunen kan lånefinansiere
forskuttering av spillemidler og kanskje forskuttering av mva (om denne underlegges det som
etter loven forutsettes av avtale om full refusjon). Kommunalt investeringstilskudd kan ikke
lånefinansieres.
I fbm saksfremstillingen har det vært rettet forespørsler til en rekke andre kommuner i Finnmark
mht retningslinjer. Det erfares at det kun er Alta kommune som har etablert egne retningslinjer.
Alta kommune forskutterer ikke tippemidler eller mva. De gir 15% kommunalt
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investeringstilskudd oppad begrenset til kr 375.000,- dersom det aktuelle anlegget er prioritert i
underliggende kommunal plan. Kommunalt investeringstilskudd forskutteres heller ikke men
utbetales når sluttregnskapet er godkjent. Fra andre kommuner rapporteres det om tilfeller hvor
man enkeltvis har forskuttert spillemidler og mva men aldri kommunale investeringstilskudd.
Med bakgrunn i dette foreslås følgende retningslinjer:
UTKAST TIL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL MEDVIRKNING TIL BYGGING AV PRIVATE ANLEGG
FOR IDRETT OG AKTIVITET I VADSØ KOMMUNE

1.

Bakgrunn
Vadsø kommune betrakter i utgangspunktet at man i stor grad har på plass anlegg for idrett og
aktivitet. Likevel kan det være enkelte idretter og aktiviteter samt nærmiljøanlegg hvor
behovet fortsatt er tilstede. På noen slike områder er det både effektivt og ønskelig at andre
aktører enn kommunen selv realiserer og driver slike anlegg. Vadsø kommune ønsker gjennom
finansiell medvirkning å legge til rette for at idrettslag og andre berettigede kan realisere
anlegg for idrett og aktivitet i egen regi. Dette er da anlegg som på en egnet måte supplerer de
anlegg Vadsø kommune har- eller kommer til å ha.

Vadsø kommunes medvirkning skal underbygge folkehelse og være i tråd med de mål og
strategier samt prioriteringer som fremgår av kommunal plan for idrett og aktivitet i Vadsø
kommune.

2.

Formål
Retningslinjene har som formål å;

• Bidra til at idrettslag og andre aktører som er berettiget til tippemidler kan realisere egne
anlegg og /eller tiltak
• Representere en forutsigbarhet og likebehandling for idrettslag og andre berettigede
aktører i fbm planlegging og prosjektering av egne anlegg for idrett og aktivitet
• Avklare og avgrense kommunale risikopreferanser i tilknytning til slik realisering av
private anlegg
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3.

Virkemidler
Følgende virkemidler er aktuelle i tilknytning til realisering av private anlegg for idrett og
aktivitet:

•

Kommunal planansvar. Private aktører som ønsker realisert egne anlegg til idrett og
aktivitet, og som er prioritert i aktuell kommunal plan, skal kunne forvente at Vadsø
kommune tar ansvar for at nødvendige planer utarbeides og vedtas

•

Kommunal garanti. Kommunal garanti nødvendig for i det hele tatt å kunne omsøke
tippemidler skal kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid
er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av spillemidler. Kommunal forskuttering av tippemidler i det
omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal kunne forventes i tråd
med de rammer (se pkt 4) som til enhver tid er avsatt til formålet

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift. Kommunal forskuttering av
merverdiavgift i det omfang som fremgår av godkjent søknad om tippemidler skal
under forutsetning om full refusjon kunne forventes i tråd med de rammer (se pkt 4)
som til enhver tid er avsatt til formålet

4.

Rammer for kommunal medvirkning
Følgende overordnede forutsetninger og rammer gjelder for den kommunale medvirkningen:

•

Det kommunale planansvaret betinger en rimelighet i form av at f eks ikke endring av
kommuneplan er nødvendig og/eller at det er snakk om større og mer kompliserte
reguleringer

•

Summen av de til enhver tid gjeldende kommunale garantier skal ikke overstige kr
20.000.000,- Summen av slike kommunale garantier på vedtakstidspunktet er kr
9.330.000,-

•

Kommunal forskuttering av spillemidler skal skje innenfor den låneramme som
kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet for formålet.
Summen av utestående, forskutterte spillemidler skal ikke overstige kr 20.000.000,Summen av slike kommunale forskudd på vedtakstidspunktet er kr 9.302.000,-

•

Kommunal forskuttering av merverdiavgift spillemidler skal skje innenfor den
låneramme som kommunestyret i Vadsø gjennom budsjettvedtak stiller til rådighet
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for formålet og betinger en underliggende avtale mellom kommunen og privat aktør
som sannsynliggjør og sikrer full refusjon. Summen av utestående, forskutterte
spillemidler skal ikke overstige kr 5.000.000,- Summen av slike kommunale forskudd
på vedtakstidspunktet er kr 0,-

5.

Andre bestemmelser
a.

Retningslinjene omhandler kun anlegg og tiltak som er prioritert i Kommunal plan for
idrett og friluftsliv og som i tillegg innehar idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
samt er underlagt en godkjent søknad om spillemidler

b.

Retningslinjene trår i kraft så snart kommunestyret i Vadsø har gjort vedtak om dette

c.

Retningslinjene erstatter alle andre aktuelle bestemmelser og krav knyttet til Vadsø
kommunes medvirkning til realisering av anlegg for idrett og aktivitet

d.

Retningslinjene må til enhver tid tilpasses de gjeldende bestemmelser og
retningslinjer for tildeling av tippemidler, fylkeskommunal temaplan for idrett og
fysisk aktivitet mm

e.

Vadsø kommunes forskuttering av tippemidler og merverdiavgift skal tilbakebetales
uten unødig opphold. Den aktør det forskutteres for har ansvaret for å sikre at de
forskutterte beløp søkes utbetalt og/eller kompensert i tråd med gjeldende ordninger
og bestemmelser inntil 100% av det forskutterte beløp er tilbakebetalt Vadsø
kommune

f. Kommunal medvirkning forutsetter at ev pantsetting av anlegg, eiendommer i tilknytning
til søknaden er avklart med Vadsø kommune på forhånd

Rådmannen er av den oppfatning at Vadsø kommune med dette aktivt legger til rette for
privates ønsker om realisering av egne anlegg for idrett og aktivitet. Ingen andre kommuner i
Finnmark synes å ha en slik imøtekommende innretning. Det vil kunne legge til rette for
realisering av en rekke anlegg for idrett og aktivitet som vil kunne være viktig for mange ulike
politikkområder som f eks bolyst og folkehelse.
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Rammene vil representere en betydelig risiko for Vadsø kommune. Det er viktig at
kommunestyret identifiserer, verifiserer eller korrigerer disse. Slik rammen er foreslått innrettet
vil de representere en ”worst case” risiko for Vadsø kommune på totalt kr 45.000.000,Retningslinjene foreslås innrettet slik at de i stor grad kompenserer for de særskilte krav og
sammenhenger idrettslag møter i slike sammenhenger. Idrettslag og lignende har
gjennomgående ikke forutsetninger for å selv kunne forskuttere de midler de er gitt tilsagn på
(tippemidler) eller midler de er avskåret fra å få kompensert på vanlig måte (merverdiavgift).
Det foreslås ikke at Vadsø kommune skal yte rene kommunale investeringstilskudd. Anlegg for
idrett og aktivitet som er avhengig av finansiering utover tippemidler, rabatter/gaver og dugnad
og som ikke oppnår annen ekstern finansiering (f eks pantelån), bør vurderes eid og realisert i
kommunal regi. Et kommunalt investeringstilskudd kan videre oppfattes å fortrenge ønsket
dugnadsinnsats og/eller annen medvirkning. Det vil også influere på det kommunale risikobildet i
vesentlig grad. Gitt at Vadsø kommunes risikopreferanser er de samme ville innføringen av et
tilskudd kunne fortrenge omfang/innretning av andre virkemidler hvor det er mer naturlig og
nødvendig at kommunen medvirker.
Den videre saksbehandling bør innrettes slik at Idrettsrådet i Vadsø gis mulighet til å uttale seg i
forkant av kommunestyrets endelige behandling.

Jens R. Betsi
Rådmann
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IL POLARSTJERNEN - SØKNAD OM KOMMUNAL ANDEL
SKISKYTTERSTADION
SKISKYTTERANLEGG

Saksbehandler: Arne Lindbach
Arkivsaksnr.:
16/346
Saksnr.: Utvalg:
89/16
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkivkode: 223
Møtedato:
18.08.2016

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende;
1. Vadsø kommune avslår søknad om kommunalt investeringstilskudd fra IL
Polarstjernen med bakgrunn i følgende;
a. Et kommunalt investeringstilskudd vil under forutsetning om kompensert
mva føre til at IL Polarstjernen oppnår et prosjektoverskudd som det er
urimelig at Vadsø kommune medvirker til
b. Søknaden om tilskuddsmessig medvirkning er ikke i tråd med retningslinjer
for kommunal økonomisk medvirkning for privates oppføring av egne anlegg
for idrett og aktivitet
2. IL Polarstjernen bes om å søke Vadsø kommune om kommunal økonomisk
medvirkning, i henhold til vedtatte kommunale retningslinjer, i forbindelse med
søknad om tippemidler med frist 15. november

Vedlegg:
Søknad fra IL Polarstjernen
Bakgrunn:
IL Polarstjernen har søkt Vadsø kommune om et anleggsbidrag på 1.300.000 til
finansiering av skiskytteranlegg. Bidraget skal dekke mva-finansiering og kostnader til
asfalt.
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Vurdering:
IL Polarstjernen har tidligere søkt Vadsø kommune om mellomfinansiering av MVA for
Skiskytteranlegg i Vestre Jakobselv. Det omsøkte beløpet var på kroner 791.000,- Saken
ble behandlet av kommunestyret i møte 28. april 2016, sak 15/16. Følgende vedtak ble
fattet:
Vadsø kommune innvilger ikke søknad om mellomfinansiering av MVA til prosjektet.

Vadsø kommune ønsker som alternativ til en mva – refusjon å bidra med direkte
støtte til prosjektet og vil behandle en slik søknad i god tid innen frist for søknad
om spillemidler i 2017.
Vadsø kommune mottok ny søknad fra IL Polarstjernen 23. mai 2016 og underrettet søker i
brev av 27. mai 2016 om at saken vil bli tatt opp i formannskap i august og kommunestyre i
september.
IL Polarstjernen har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til prosjektet 17. mars 2015
med et kostnadsoverslag på 3.995.500,- for hele prosjektet.

IL Polarstjernen har ikke fått godkjent sin søknad om spillemidler av Finnmark
fylkeskommune ved søknadsrunden i 2016. Bakgrunn for at søknaden ikke ble godkjent
var manglende dokumentasjon på finansiering, blant annet for MVA men også for øvrige
sentrale finansieringselement. Dette var også bakgrunn for at klubben søkte Vadsø
kommune om mellomfinansiering av mva på totalt kr 791.000,-. Såfremt det ikke
foreligger en løsning på manglende finansiering innen 15. januar 2017 så vil neppe
Finnmark fylkeskommune kunne godkjenne noen ny søknad.
Polarstjernens søker nå om et rent investeringstilskudd på kr 1.300.000,-. Et slikt
kommunalt tilskudd kan i henhold til kommunelovens § 50 ikke lånefinansieres, men
eventuelt må dekkes via kommunens driftsbudsjett. En mellomfinansiering kunne, såfremt
det foreligger en akseptabel garanti om full tilbakebetaling, lånefinansieres.
IL Polarstjernen kan etter at prosjektet er realisert søke om å få kompensert betalt
merverdiavgift via Lotteri og stiftelsestilsynet. De senere år har kompensasjonsgraden for
mva i egne anlegg for idrett og aktivitet vært 100% dvs at alle som har søkt har fått sine
krav innfridd fullt ut. I hht søknad er det lagt opp til følgende finansieringsplan;
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Om Vadsø kommune skulle innvilge tilskudd som omsøkt, og IL Polarstjernen skulle
omsøke og bli innvilget refusjon av mva som forventet, vil IL Polarstjernen da sitte igjen
med en overfinansiering tilsvarende kompensert mva (antatt til kr 791.000,-).
Det vises til egen sak om retningslinjer for kommunens økonomiske medvirkning til
bygging av private anlegg for idrett og aktivitet i Vadsø kommune. Her foreslås det at
kommunen ikke skal yte rene kommunale tilskudd til anlegg som bygges og eies av
idrettslag og foreninger. I denne er det lagt opp til en finansieringsordning hvor
kommunen kan forskuttere spillemidler og MVA mot full refusjon under forutsetning at
søknad om tippemidler er godkjent.
For å gi aktuelle søkere til denne kommunale mellomfinansieringsordningen lik mulighet
til å bli vurdert bør slike søknader behandles av kommunestyret i forbindelse med
rullering av kommunal plan for idrett og friluftsliv. Vadsø kommune har søknadsfrist for
spillemidler 15. november og denne type søknader bør leveres inn i sammenheng med
spillemiddelsøknaden. Dette vil også gi idrettsrådet en mulighet til å komme med innspill
til fordeling ut fra deres vurderinger av behov. Dette vil også gi politisk nivå mulighet til
å vurdere støtte i forhold til kommunens samlede anleggssituasjon og de vedtatte rammer
for ordningen. Kommunalt vedtak om forskuttering av spillemidler og MVA vil da følge
søknad om spillemidler og kunne utbetales såfremt søknad godkjennes av Finnmark
Fylkeskommune.

Jens R. Betsi
Rådmann
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