Styre, råd, utvalg m.v.
Kommunestyret
Møtested
Vårbrudd
Møtedato:
Fra kl.
01.09.2016 17.30

Til kl.
22.40

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Geir Olav Næss
Torjus Gaski Brevik
Knut Halvor Busk
Harald Inge Johnsen
Tor Johnny Aikio
Hanne-Lene Holm Bønå
Arnold Barstad Eliseussen
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Ragnhild Marie M Aslaksen
Kristian Wengen
Eva Lill Margit
Ann Rita Hammer
Hermann Magne Westlie
Chandra Bahadur Chhetri
Sigurd Johan Richardsen
Hanne Jonassen Harila
Einar Alfred Niemi
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge
Otto Strand
Farid Shariati Bidar
Asbjørn Berg
Hanne Hammari Betsi
Kaleb Økland Dahl
Sissel Anette Myhre
Ruth Åse Jankila
Knut Larsen
Torgrim Holm

Parti
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
SV
SV
SV
VLI
VLI
KRF
MDG
H
H
H
SV
VLI
VLI
H

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Forfall

Møtt for

FO
FO
FO

FO

Ingen vara

FO
FO
FO

I alt 24 representanter og vararepresentanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Kurt Schjølberg – kommunalsjef KUO
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Arne Lindbach – informasjonsrådgiver
Gøril Samuelsen - møtesekretær

Harald Inge Johnsen
Hanne-Lene Holm Bønå
Torjus Gaski Brevik
Einar Alfred Niemi
Bernt-Aksel Jensen
Elisabeth Klogh Hegge
Fra kl. 22.30 i sak 48/16

Behandlede saker:
Sak nr./år
40/16 – 48/16

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

--------------------------------Tor Johnny Aikio (H)
Medlem

-------------------------------------Hans–Jacob Bønå (H)
Ordfører

-------------------------------------Hanne Jonassen Harila (SV)
Medlem

Presentasjon v/Finnmark Idrettskrets / Finnmark Fylkeskommune

Kulturinnslag v/kulturskolen
Aleksander Døvle på saksofon og Daniel Andreassen på piano spilte.
”Protest mot den planlagte skuterløypa i Vadsø” - Underskrifter overlevert ordfører.
Orientering fra leder Geir Olav Næss i Ad-hoc utvalget for rullering av HRO-planen.
Merknader til innkalling og saksliste.
 Repr. Wenche Pedersen, AP – kort tid å sette seg inn I saker som sendes ut sent.
 Repr. Willy Pedersen, AP – Behandle sak 45/16 før sak 44/16 – Kommunestyret hadde
ingen innvendinger.
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40/16
FOSSEN ØST- GRUNNERVERV- FORLIKSAVTALE/ MAKEBYTTEAVTALE
GRY JORANN NISKAVARA
Formannskapets innstilling:
Fremforhandlet forliksavtale/makebytteavtale med Gry Niskavara signert 30. mai 2016
godkjennes.

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremforhandlet forliksavtale/makebytteavtale med Gry Niskavara signert 30. mai 2016
godkjennes.

41/16
DELEGERING AV MYNDIGHET- AVHENDELSE KOMMUNALE AREALER/ KJØP AV
EIENDOMMER
Hovedutvalg PMK’s innstilling:
A. Myndighet til avhendelse av kommunale arealer som tilleggsareal til bolig- og
industritomter som inngår i reguleringsplaner delegeres til PMK(Hovedutvalg for plan,
miljø og kommunaltekniske saker).
1. For arealer som i reguleringsplanen er avsatt til følgende formål skal det vises særlig
varsomhet før tillatelse gis:

lekeplasser

adkomst til friområder/ lekeplasser/ grønnstruktur

trafikkformål, herunder gang- og sykkelveier og fortau

lukkede friområder/ grønnstruktur i eksisterende boligområder
2. Areal begrensning: maks. 30 % av tomtas areal.
B. Myndighet til avgjørelse om kjøp og salg av matrikulerte eiendommer delegeres til
formannskapet.
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Behandling:
Repr. Farid Shariati, MDG la frem følgende tilleggsforslag – nytt punkt C:
”Det utnevnes et AD-hoc utvalg bestående av 2 medlemmer fra posisjonen og 2 medlemmer
fra opposisjonen som skal utvikle en veileder som tillempes når det skal vises særlig
varsomhet i formål som presentert i punkt A.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra MDG som fikk 11 stemmer. 13 stemte imot.
Det ble votert over innstillingen fra PMK som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
A. Myndighet til avhendelse av kommunale arealer som tilleggsareal til bolig- og
industritomter som inngår i reguleringsplaner delegeres til PMK(Hovedutvalg for plan,
miljø og kommunaltekniske saker).
1. For arealer som i reguleringsplanen er avsatt til følgende formål skal det vises særlig
varsomhet før tillatelse gis:

lekeplasser

adkomst til friområder/ lekeplasser/ grønnstruktur

trafikkformål, herunder gang- og sykkelveier og fortau

lukkede friområder/ grønnstruktur i eksisterende boligområder
2. Areal begrensning: maks. 30 % av tomtas areal.
B. Myndighet til avgjørelse om kjøp og salg av matrikulerte eiendommer delegeres til
formannskapet.

42/16
HØRING - NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER

Formannskapets 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;
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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.
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.
Behandling:
Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende tilleggsforslag for H/KRF:
Nytt punkt 1, tidligere punkt 1 blir nytt punkt 4.
”
1. Kommunestyret i Vadsø ønsker i utgangspunktet flytting av oppgaver til kommunene
velkommen med regjeringens overskrift ”mer makt og myndighet til kommunene
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.
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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.
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.
4. Kommunestyret i Vadsø tar høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner til
orientering”

Votering:
Det ble votert over formannskapets innstilling og fremlagt tilleggsforslag fra H/KRF.
Formannskapets innstilling fikk 11 stemmer og falt.
Fremlagt tilleggsforslag fra H/KRF ble vedtatt med 13 stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret i Vadsø ønsker i utgangspunktet flytting av oppgaver til kommunene
velkommen med regjeringens overskrift ”mer makt og myndighet til kommunene
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.
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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.
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.
4. Kommunestyret i Vadsø tar høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner til
orientering

43/16
UTREDNING AV FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR

Formannskapets 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.
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 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).
 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.
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Behandling:
Repr. Wenche Pedersen, AP la frem følgende fellesforslag fra Ap, H, SV, Miljøpartiet de
Grønne, KrF og Vadsølista:

”Utredning av fylkesmannens framtidige struktur
Kommunestyret i Vadsø viser til invitasjon til å gi innspill til rapport fra arbeidsgruppe i
Statsforvaltningsavdelingen og vil peke på noen viktige punkter:
1. Kommunene opplever stadig nye krav og forventninger fra sentrale myndigheter. Nærhet og
tilgjengelighet til fylkesmannen er derfor svært viktig for å kunne utnytte den rollen embetet
har som rettleder og veileder i en stadig mer kompleks kommunal hverdag.
2. Nærhet innebærer ikke bare at fylkesmannen kjenner sine kommuner, men også at
kommunene kjenner sin fylkesmann. Det legger til rette for relasjon og dialog.
3. Embetene utgjør med sine kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en kritisk masse
for rekruttering av kompetanse lokalt og regionalt.
4. Forslagene til strukturendring skal ikke bygge ned kapasitet og vil dermed ha minimale
økonomiske konsekvenser.
5. Statlig tilstedeværelse i Finnmark er spesielt viktig pga av vår beliggenhet ved Barentshavet
og vårt naboskap med Finland og Russland. Barentshavet har stor nasjonal om internasjonal
betydning for fiskerier, transport, klima, miljø, petroleumsvirksomhet og som
militærstrategisk område. I Finnmark ligger fem av seks grenseoverganger til Finland. Norges
grense mot Russland ligger i sin helhet i Finnmark, noe som innebærer utfordringer bla i
forhold til atomsikkerhet og flyktninger. Det er tunge beredskapsmessige argumenter for
statens tydelige tilstedeværelse i Øst-Finnmark.
6. Et anet av Finnmarks helt spesielle særegenheter er forholdet til Finnmarksloven og FeFo
som forvalter.
7. Det er også viktig i denne sammenhengen å påpeke den samiske bosettinga i fylket, men
stort ansvar for samisk språk og kultur.

Kommunestyret i Vadsø anbefaler følgende:
1. Uansett hvilken modell som legges til grunn for struktureringen av fylkesmannsembetet må
Finnmark opprettholdes som et eget embete med sete i Vadsø.
2. Nærhet, kjennskap og interaksjon med kommuner og brukere er et særdeles viktig kriterium
for stukturendringene. Vadsø kommune vil understreke at det må tas hensyn til at det er helt
særegne forhold i Finnmark.
3. Den videre effektiviseringa av statsforvaltningen må i mye større grad gjennomføres i
direktorater som gjennom mange år har hatt en voldsom sysselsettingsvekst og dermed har
et innsparingspotensiale.
4. Kommunestyret vil understreke sammenhengen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen
både når det gjelder samarbeid og lokalisering.
5. Kommunestyret ber om at kommuner som i dag er vertsskap for fylkesmenn og
fylkeskommuner involveres særskilt i videre utredninger og prosesser. Dette kan gi
samfunnsmessige viktige innspill og vurderinger som ellers kan utebli. ”
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Votering:
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra Ap, H, SV, Miljøpartiet de Grønne, KrF og
Vadsølista og formannskapets innstilling.
Fremlagt fellesforslag fra Ap, H, SV, Miljøpartiet de Grønne, KrF og Vadsølista ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utredning av fylkesmannens framtidige struktur
Kommunestyret i Vadsø viser til invitasjon til å gi innspill til rapport fra arbeidsgruppe i
Statsforvaltningsavdelingen og vil peke på noen viktige punkter:
1. Kommunene opplever stadig nye krav og forventninger fra sentrale myndigheter. Nærhet og
tilgjengelighet til fylkesmannen er derfor svært viktig for å kunne utnytte den rollen embetet
har som rettleder og veileder i en stadig mer kompleks kommunal hverdag.
2. Nærhet innebærer ikke bare at fylkesmannen kjenner sine kommuner, men også at
kommunene kjenner sin fylkesmann. Det legger til rette for relasjon og dialog.
3. Embetene utgjør med sine kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en kritisk masse
for rekruttering av kompetanse lokalt og regionalt.
4. Forslagene til strukturendring skal ikke bygge ned kapasitet og vil dermed ha minimale
økonomiske konsekvenser.
5. Statlig tilstedeværelse i Finnmark er spesielt viktig pga av vår beliggenhet ved Barentshavet
og vårt naboskap med Finland og Russland. Barentshavet har stor nasjonal om internasjonal
betydning for fiskerier, transport, klima, miljø, petroleumsvirksomhet og som
militærstrategisk område. I Finnmark ligger fem av seks grenseoverganger til Finland. Norges
grense mot Russland ligger i sin helhet i Finnmark, noe som innebærer utfordringer bla i
forhold til atomsikkerhet og flyktninger. Det er tunge beredskapsmessige argumenter for
statens tydelige tilstedeværelse i Øst-Finnmark.
6. Et anet av Finnmarks helt spesielle særegenheter er forholdet til Finnmarksloven og FeFo
som forvalter.
7. Det er også viktig i denne sammenhengen å påpeke den samiske bosettinga i fylket, men
stort ansvar for samisk språk og kultur.

Kommunestyret i Vadsø anbefaler følgende:
1. Uansett hvilken modell som legges til grunn for struktureringen av fylkesmannsembetet må
Finnmark opprettholdes som et eget embete med sete i Vadsø.
2. Nærhet, kjennskap og interaksjon med kommuner og brukere er et særdeles viktig kriterium
for stukturendringene. Vadsø kommune vil understreke at det må tas hensyn til at det er helt
særegne forhold i Finnmark.
3. Den videre effektiviseringa av statsforvaltningen må i mye større grad gjennomføres i
direktorater som gjennom mange år har hatt en voldsom sysselsettingsvekst og dermed har
et innsparingspotensiale.
4. Kommunestyret vil understreke sammenhengen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen
både når det gjelder samarbeid og lokalisering.

5. Kommunestyret ber om at kommuner som i dag er vertsskap for fylkesmenn og
fylkeskommuner involveres særskilt i videre utredninger og prosesser. Dette kan gi
samfunnsmessige viktige innspill og vurderinger som ellers kan utebli.

Side 10 av 18

44/16
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL ØKONOMISK MEDVIRKNING IDRETT OG
AKTIVIT

Formannskapets innstilling:
Saken utsettes.
Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende forslag for KRF/H/VLI:
”Saken utsettes. Kommunestyret ber om at saken blir satt opp på neste kommunestyremøte
med en nærmere vurdering av ordninga med tilskudd og med idrettsrådets uttalelse.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra KRF/H/VLI som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Kommunestyret ber om at saken blir satt opp på neste kommunestyremøte
med en nærmere vurdering av ordninga med tilskudd og med idrettsrådets uttalelse.

45/16
IL POLARSTJERNEN - SØKNAD OM KOMMUNAL ANDEL SKISKYTTERSTADION
SKISKYTTERANLEGG
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
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Behandling:
Repr. Geir Olav Næss, H la frem følgende forslag for H/KRF/VLI/AP/SV/MDG:
”
1. Søknaden innvilges med kr 500.000,-. Beløpet innarbeides i kommunebudsjettet for 2017.
2. bevilgningen forutsetter godkjent søknad om tippemidler og en helhetlig finansieringsplan.
3. Utbetaling kan skje når godkjent endelig regnskap foreligger.”
Repr. Willy Pedersen, AP la frem følgende tilleggsforslag for AP/SV/MDG:
”Behandling av og veiledning av søknad fra ILP om refusjon og mva forskuttering
spillemidler prioriteres slik at søknad om tippemidler foreligger og er behandlet av
kommunen innen 15. november 2016.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI/AP/SV/MDG og formannskapets
innstilling.
Fremlagt fellesforslag fra H/KRF/VLI/AP/SV/MDG ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over fremlagt tilleggsforslag fra AP/SV/MDG som falt med 11 stemmer. 13
stemte imot.

Vedtak:
1. Søknaden innvilges med kr 500.000,-. Beløpet innarbeides i kommunebudsjettet for
2017.
2. Bevilgningen forutsetter godkjent søknad om tippemidler og en helhetlig
finansieringsplan.
3. Utbetaling kan skje når godkjent endelig regnskap foreligger.

46/16
YTREBYEN - TILBUD FOR SMÅBARNSFAMILIER

Formannskapets 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
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3. Kommunestyret ber om at det legges frem et forslag for gjennomføring i løpet av
2017

Behandling:
Repr. Eva-Lill Margit, AP la frem følgende fellesforslag for AP/SV/MDG:
”
1. Kommunestyret ber hovedutvalg PMK, basert på tildelte planleggingsmidler, igangsette en
planprosess som ser på mulighetene over eksisterende grøntområder i byen og der utbygging
av lekeområder i ytrebyen prioriteres.
2. Vadsø kommune ønsker å legge til rette for nye aktivitetsområdet og nærmiljøanlegg i
områder der barn og unge ferdes.
3. Planlegging av nye aktivitetsområder skal plasseres slik at flest mulig barn og unge fra hele
byen kan samhandle på en felles arena.
4. Kommunestyret ber om at det legges frem et forslag for gjennomføring i løpet av 2017.”

Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra AP/SV/MDG og formannskapets innstilling.
Fremlagt forslag fra AP/SV/MDG som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret ber hovedutvalg PMK, basert på tildelte planleggingsmidler,
igangsette en planprosess som ser på mulighetene over eksisterende grøntområder i
byen og der utbygging av lekeområder i ytrebyen prioriteres.
2. Vadsø kommune ønsker å legge til rette for nye aktivitetsområdet og nærmiljøanlegg i
områder der barn og unge ferdes.
3. Planlegging av nye aktivitetsområder skal plasseres slik at flest mulig barn og unge fra
hele byen kan samhandle på en felles arena.
4. Kommunestyret ber om at det legges frem et forslag for gjennomføring i løpet av
2017.

47/16
NY SNØSCOOTERLØYPE I VADSØ KOMMUNE

Forslag til vedtak/innstilling:
Hovedutvalg for plan, miljø og kommunaltekniske saker innstiller på følgende;
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1. I tråd med krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og bygningsloven
§11-14 sendes forslag til ny scooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune ut på
høring og legges ut til offentlig gjennomsyn
2. Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes
nettsider. Sektormyndigheter samt aktuelle rettighetshavere i området tilskrives
særskilt. Frist for å komme med innspill settes til min 6 uker etter utlegging
3. Sammen med kart som viser foreslått trase, forslag til bestemmelser for den
aktuelle løypa legges også ut saksfremstilling samt underliggende rapporter
4. Kommunestyret ber om å bli forelagt sak om opprettelse av ny scooterløype i
møte 15.12 2016

Behandling:
Repr. Sigurd Richardsen, SV la frem følgende forslag:
”Saken sendes til PMK som igangsetter en helhetsvurdering av belastningen og mulighetene
rundt scooteraktivitet i Vadsø kommune.
Med særlig fokus på:
 Totalbelastningen på miljø, friluftsliv og utmarksnæringer og andre.
 Redusert behov for dispensasjoner i henhold til motorferdselsloven.
 Muligheter og ulemper i forhold til turisme og næring i tilknytning til dette.”
Repr. Johnny Aikio, H la frem følgende fellesforslag for H, AP, VLI og KRF:
”
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”
Votering:
Det ble votert over fremlagt forslag fra SV som fikk 3 stemmer.
Det ble votertover fremlagt fellesforslag fra H, AP, VLI og KRF som ble vedtatt med 23
stemmer. 1 stemte imot.
Det ble votert over PMK’s innstilling som ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

1. I tråd med krav i nasjonal forskrift §4a, tredje ledd jfr plan- og bygningsloven
§11-14 sendes forslag til ny scooterløype nr 13 Viinikka i Vadsø kommune ut på
høring og legges ut til offentlig gjennomsyn
2. Forslaget kunngjøres i Dagbladet Finnmarken samt på Vadsø kommunes
nettsider. Sektormyndigheter samt aktuelle rettighetshavere i området tilskrives
særskilt. Frist for å komme med innspill settes til min 6 uker etter utlegging
3. Sammen med kart som viser foreslått trase, forslag til bestemmelser for den
aktuelle løypa legges også ut saksfremstilling samt underliggende rapporter
4. Kommunestyret ber om å bli forelagt sak om opprettelse av ny scooterløype i
møte 15.12 2016

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

48/16
VADSØ HAVN - GAMLE DAMPSKIPSKAIA - STØTTEMURER OG
EROSJONSSIKRING

Forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret iverksetter nødvendige tiltak ved Gamle dampskipskaia i henhold til
beskrivelse i skisseprosjekt av 24.08.16.
2. Tiltaket finansieres ved bruk av ubundne fond eller ved låneopptak på kr. 2.500.000,eks. mva i henhold til kostnadsberegning i skisseprosjektet.
3. Vadsø Havn KF gis ansvaret for gjennomføring av tiltaket.
Behandling:
Ordfører ba kommunestyret vurdere hans habilitet med begrunnelse at han er eier av
nærmeste tomt.
Ordfører fratrådte mens habilitetsspørsmålet ble vurdert.
I alt 23 representanter og vararepresentanter.
Varaordfører overtok møteledelsen.
Rådmann redegjorde ang habilitet.
Repr. Johnny Aikio, H ba kommunestyret vurdere hans habilitet med begrunnelse at han er
styreleder i selskapet Bønå eiendom.
Repr. Aikio fratrådte mens habilitetsspørsmålet ble vurdert.
I alt 22 representanter og vararepresentanter.
Votering om habilitet:
Kommunestyret vurderte ordfører som inhabil med 20 stemmer. 2 stemte imot.
Kommunestyret vurderte repr. Johnny Aikio som habil med 20 stemmer. 2 stemte imot.
Repr. Torgrim Holm, H tiltrådte.
I alt 23 representanter og vararepresentanter.
Repr. Asbjørn Berg la frem følgende endringsforslag til punkt 2:
”Tiltaket på kr. 2.500.000,- eks. mva. i henhold til kostnadsberegning i skisseprosjektet
finansieres ved bruk av ubundne fond.”
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Votering:
Votering ble foretatt punktvis.
Punkt 1 – Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 - Det ble votert over administrasjonens innstilling og fremlagt endringsforslag.
Fremlagt endringsforslag ble vedtatt med 12 stemmer. 11 stemte imot.
Punkt 3 - Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret iverksetter nødvendige tiltak ved Gamle dampskipskaia i henhold til
beskrivelse i skisseprosjekt av 24.08.16.
2. Tiltaket på kr. 2.500.000,- eks. mva. i henhold til kostnadsberegning i skisseprosjektet
finansieres ved bruk av ubundne fond.
3. Vadsø Havn KF gis ansvaret for gjennomføring av tiltaket.
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