Styre, råd, utvalg m.v.
Formannskapet
Møtested
Bystyresalen
Møtedato:
Fra kl.
06.10.2016 09.00

Til kl.
11.40

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

Parti
H
KRF
H
H
AP
AP
SV
AP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Einar Alfred Niemi

SV

Varamedlem

Forfall

Møtt for

FO
FO
Fra kl
09.15

Hanne Jonassen Harila
Willy Andreas Pedersen

I alt 7 representanter og vararepresentanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Marita Jakola Skansen - kontorsjef
Fiona Sahl – kommunalsjef HRO
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI
Kurt Schjølberg – kommunalsjef KUO
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
Gøril Samuelsen - møtesekretær

Behandlede saker:
Sak nr./år
102/16 – 110/16

Merknader til innkalling og saksliste:
Til saksliste – (meldt sak/spørsmål protokollført sak 109/16)
Repr. Wenche Pedersen, AP
Repr. Hilde M. Meyer, H
Til innkalling:
Repr. Lise Svenning, H: Sak 102/16 – ufullstendig innkalling, og manglende møtebok fra
forrige møte ikke på kommunens hjemmeside.
Møtebok fra møte den 22.09.16 – godkjent.

102/16
HØRING - KOMMUNELOVUTVALGETS UTREDNING 2016 - NY KOMMUNELOV

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


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



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



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



Vadsø kommune gir ikke tilslutning til forslaget som pålegger
kjønnsbalanse i utvalg valgt etter forholdstallsmodellen. Det bør være
tilstrekkelig at dete r krav til kjønnsbalanse i de aktuelle listeforslag

2. Til NOU 2016:4 kap 10
Vadsø kommune støtter forslag om styrking av ordførers rolle samt
kommunestyrets adgang til å beslutte direktevalg av ordfører.


Ordførers adgang til å fatte vedtak, nedsette råd etc må imidlertid være
synlig og mulig for kommunestyret å overprøve selv i saker av ikke
prinsipiell karakter
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Kommunestyrets anledning til å frata ordfører vervet samt suspendere
ordfører representerer en viktig ramme for utøvelsen av en utvidet,
styrket ordførerrolle

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


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



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

Behandling:
Repr. Einar Niemi, SV la frem følgende endringsforslag:
”Formannskapet i Vadsø viser til utkast til ny kommunelov og vil særlig bemerke følgende:
1. Til NOU 2016: 4, kap. 3, 4, 7, 9 og 13:
Vadsø kommune støtter forslag til endringer som underbygger og tydeliggjør det kommunale
selvstyret. Det kommunale selvstyret må imidlertid ha rammer for sin virksomhet som
underbygger det rettslige ansvaret som kommunene med dette får.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til forslaget i formålsparagrafen om å framheve det
kommunale selvstyret.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte tre prinsipper om forholdet mellom
nasjonale myndigheter og kommunene, men presiserer at det kommunale selvstyret
framheves foran begrensninger som anses nødvendige for å ivareta nasjonale mål.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til at folkevalgte organer entydig defineres og at
myndigheten til å opprette folkevalgte organ ligger i kommunestyret. Likeså gis
tilslutning til forslaget om justering av de ulike former for innbyggerdeltakelse.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til forslaget om kjønnsbalanse i sammensetningen av
kommunale organ valgt ved forholdstall, ikke bare knyttet til det enkelte listeforslag.
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2. Til NOU 2016:4 kap. 9 og 10:
Vadsø kommune støtter forslaget om en felles, kjønnsnøytral og dekkende tittel på lederen
for kommunens administrasjon og forslaget om å styrke ordførers rolle, samt
kommunestyrets adgang til å beslutte direkte valg av ordfører.
 Forslaget om å skrifte ut tittelen rådmann med tittelen kommunedirektør støttes.
 Ordførers adgang til å fatte vedtak, nedsette råd etc. må imidlertid være synlig og mulig
for kommunestyret å overprøve, selv i saker som ikke anses å være av prinsipiell
karakter.
 Kommunestyrets adgang til å frata ordfører vervet samt suspendere ordfører
representerer en viktig ramme for utøvelsen av en utvidet og styrket ordførerrolle.
3. NOU 2016: 4 kap. 19 og 23:
Vadsø kommune støtter forslaget om en økonomiforvaltning som underbygger og ivaretar
det kommunale selvstyret og kommunens handlefrihet, samt forslag om sterkere
samordning av statlige kontroll- og tilsynsoppgaver.
 Bruk av finansielle måltall i styringen av kommunal økonomi kan bidra til styrket
økonomiforvaltning. Det er avgjørende at disse måltallene innrettes slik at de gir et
helhetlig og dekkende bilde på kommunens økonomiske situasjon og at de suppleres
med operasjonelle måltall.
 Kommunens anledning til rettslig å forfølge lovligheten av statlig overprøving er viktig for
innholdet i og forståelsen av det kommunale selvstyret.
 Kommunen støtter forslagene som sterkere samordning av de statlige kontroll- og
tilsynsordninger og støtter forslaget om styrkning av fylkesmannen som samordnende
organ.
4. Til NOU 2016: 4 kap. 15:
Vadsø kommune støtter forslaget om nedfelling i kommuneloven av innsiktsrett og
taushetsplikt for folkevalgte, som klargjøring ut over de lover som alt gjelder. Dette vil styrke
de folkevalgte organers arbeid og bidra til økt innsikt og åpenhet, samtidig som behovet for
nødvendig taushetsplikt ivaretas.
 Kommuen støtter forslaget om at de ulovfestede reglene bør lovfestes.
 Kommunen er av den oppfatning at taushetsplikt ikke kommer i strid med Grunnloven da
Grunnloven hjemler adgang til begrensninger i lovs form ut fra hensyn til personvern
eller andre tungtveiende grunner. Slik plikt kommer heller ikke i strid med EMK forutsatt
eksistens av lov og nødvendigheten av slik begrensning i et demokratisk samfunn.”

Votering:
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og fremlagt endringsforslag fra SV.
Fremlagt endringsforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø viser til utkast til ny kommunelov og vil særlig bemerke følgende:
1. Til NOU 2016: 4, kap. 3, 4, 7, 9 og 13:
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Vadsø kommune støtter forslag til endringer som underbygger og tydeliggjør det kommunale
selvstyret. Det kommunale selvstyret må imidlertid ha rammer for sin virksomhet som
underbygger det rettslige ansvaret som kommunene med dette får.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til forslaget i formålsparagrafen om å framheve det
kommunale selvstyret.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til de foreslåtte tre prinsipper om forholdet mellom
nasjonale myndigheter og kommunene, men presiserer at det kommunale selvstyret
framheves foran begrensninger som anses nødvendige for å ivareta nasjonale mål.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til at folkevalgte organer entydig defineres og at
myndigheten til å opprette folkevalgte organ ligger i kommunestyret. Likeså gis
tilslutning til forslaget om justering av de ulike former for innbyggerdeltakelse.
 Vadsø kommune gir sin tilslutning til forslaget om kjønnsbalanse i sammensetningen av
kommunale organ valgt ved forholdstall, ikke bare knyttet til det enkelte listeforslag.
2. Til NOU 2016:4 kap. 9 og 10:
Vadsø kommune støtter forslaget om en felles, kjønnsnøytral og dekkende tittel på lederen
for kommunens administrasjon og forslaget om å styrke ordførers rolle, samt
kommunestyrets adgang til å beslutte direkte valg av ordfører.
 Forslaget om å skrifte ut tittelen rådmann med tittelen kommunedirektør støttes.
 Ordførers adgang til å fatte vedtak, nedsette råd etc. må imidlertid være synlig og mulig
for kommunestyret å overprøve, selv i saker som ikke anses å være av prinsipiell
karakter.
 Kommunestyrets adgang til å frata ordfører vervet samt suspendere ordfører
representerer en viktig ramme for utøvelsen av en utvidet og styrket ordførerrolle.
3. NOU 2016: 4 kap. 19 og 23:
Vadsø kommune støtter forslaget om en økonomiforvaltning som underbygger og ivaretar
det kommunale selvstyret og kommunens handlefrihet, samt forslag om sterkere
samordning av statlige kontroll- og tilsynsoppgaver.
 Bruk av finansielle måltall i styringen av kommunal økonomi kan bidra til styrket
økonomiforvaltning. Det er avgjørende at disse måltallene innrettes slik at de gir et
helhetlig og dekkende bilde på kommunens økonomiske situasjon og at de suppleres
med operasjonelle måltall.
 Kommunens anledning til rettslig å forfølge lovligheten av statlig overprøving er viktig for
innholdet i og forståelsen av det kommunale selvstyret.
 Kommunen støtter forslagene som sterkere samordning av de statlige kontroll- og
tilsynsordninger og støtter forslaget om styrkning av fylkesmannen som samordnende
organ.
4. Til NOU 2016: 4 kap. 15:
Vadsø kommune støtter forslaget om nedfelling i kommuneloven av innsiktsrett og
taushetsplikt for folkevalgte, som klargjøring ut over de lover som alt gjelder. Dette vil styrke
de folkevalgte organers arbeid og bidra til økt innsikt og åpenhet, samtidig som behovet for
nødvendig taushetsplikt ivaretas.
 Kommuen støtter forslaget om at de ulovfestede reglene bør lovfestes.
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Kommunen er av den oppfatning at taushetsplikt ikke kommer i strid med Grunnloven da
Grunnloven hjemler adgang til begrensninger i lovs form ut fra hensyn til personvern
eller andre tungtveiende grunner. Slik plikt kommer heller ikke i strid med EMK forutsatt
eksistens av lov og nødvendigheten av slik begrensning i et demokratisk samfunn.

103/16
BUDSJETTREGULERING FESTIVALSTØTTE

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

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kr.. 75 000,-, budsjettreguleres fra Festivalstøtte, Polar Spectacle, til formannskapets
disposisjoner.

104/16
MUSEUMSBÅTEN KJARTAN

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

Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende endringsforslag i pkt. 2 for H/KRF:
”Vadsø kommune har som intensjon å yte et årlig tilskudd til Nord-Varanger kystlag på kr.
100.000,- for årene 2017 og 2018. Ordningen evalueres i 2018. Beløpet innarbeides i
årsbudsjett 2017, og i økonomiplan 2017-2020.”
Votering:
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra H/KRF som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og vedtatt endring, som ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet innstiller på følgende:
1. MK Kjartan opprettholdes i kommunal eie. Det lages en egen avtale mellom Vadsø
kommune og Nord-Varanger kystlag som gir kystlaget ansvar og myndighet for drift
og vedlikehold av båten i tråd med gjeldende bestemmelser. Avtalen legges fram for
formannskapet til godkjenning.
2. Vadsø kommune har som intensjon å yte et årlig tilskudd til Nord-Varanger kystlag på
kr. 100.000,- for årene 2017 og 2018. Ordningen evalueres i 2018. Beløpet
innarbeides i årsbudsjett 2017, og i økonomiplan 2017-2020.
3. Ordførers dispensasjonskonto tilføres kr 50.000,- for dekning av hjemføringsutgifter
2016. Overføringen finansieres gjennom kommunens dispensasjonsfond

105/16
IL NORILD - BOLYSTDAGER I VADSØ - ØKONOMISK STØTTE

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

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

106/16
VARANGER NÆRINGSSENTER AS - SØKNAD OM REVIDERT AVTALE

Forslag til vedtak/innstilling:
Vadsø kommunestyre viser til rådmannens vurdering og vedtar følgende:
1) Gjeldende avtale med VNS videreføres i 2017.
2) Den økonomiske motytelsen til VNS reguleres i hht normal prisvekst, og vil for 2016
utgjøre totalt kr 691.495,-. Tilleggskostnaden på kr 66.495,- reguleres inn i
årsbudsjettet.
3) Organisering av kommunens arbeid med næringsutvikling skal inngå i ny strategisk
næringsplan.
4) Ny SNP skal være ferdigstilt i løpet av 2017. Et vedtak om organisering av
næringsutviklingsarbeidet utenom basisorganisasjon utløser kunngjøring og
anbudskonkurranse.
Behandling:
Repr. Wenche Pedersen ba formannskapet vurdere hennes habilitet, med begrunnelse at hun
er ansatt i Varanger Næringssenter.
Formannskapet vurderte enstemmig representanten habil.
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

107/16
VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP - DEKNING AV UNDERSKUDD 2014

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

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

108/16
VADSØ BARNESKOLE. OPPGRADERING NYTT GJERDE, SOLSKJERMER OG
UTELYS

Forslag til vedtak/innstilling:
Kommunestyret vedtar kostnadsramme på kr 2 187 500 som finansieres med nytt låneopptak.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar kostnadsramme på kr 2 187 500 som finansieres med nytt låneopptak.
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109/16
ORIENTERINGER FSK 06.10.16

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.
Behandling:
v/rådmannen:
 Unge & rus


Eiendomsforetaket
Temamøte

v/repr. Wenche Pedersen, AP:
 Behandlingstid - jobbsøknader
Er det vanlig at søkere får formelt svar om behandlingstid på 6-8 uker i
forbindelse med jobbsøknader?

 Kontorsjef besvarte og redegjorde for prosess.


Flerbrukshus – anbudsfrist

v/repr. Hilde M. Meyer, H:
 Bosetting av flyktninger
Kommunalsjef KVI la frem status pr. sept. 2016.


Anmodning fra Imdir
Formannskapet vil informeres om anmodningstallet så snart det foreligger.

Vedtak:
Tas til orientering.

110/16
BARNEHAGEKAPASITET OG STRUKTUR

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

1. Kommunestyret tar sak om utvikling i barnetall og barnehagebehov til orientering
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2. Kostnader knyttet til åpning av 4. avdeling Stubben samt utnyttelse av
restkapasitet i Vestre Jakobselv fremmes i fbm budsjett 2017, økonomiplan 20172020
3. Kommunestyret ber om at midler for planlegging og prosjektering av utbygging av
Lomakka barnehage i tråd med saksfremlegget innarbeides i budsjett 2017.
Beslutning om slik utbygging bør forelegges kommunestyret i fbm
budsjettregulering 2017
4. Lokaler knyttet til tidligere Fossen skole innrettes for fremtidig realisering av ny,
fleravdelings barnehage fra og med barnehageåret 2019/2020. Midler for
planlegging og prosjektering av dette innarbeides i økonomiplan 2017-2020
5. Kommunestyret ber om at salget av lokaler for tidligere Tomlebo barnehage
avventes inn til videre. Kommunestyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om
utviklingen i behovet for barnehageplasser herunder nødvendigheten av tilførsel av
ytterligere kapasitet

Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende fellesforslag for H/KRF/AP/SV:
”Formannskapet viser til kommunestyrevedtak 115/15 om barnehagestruktur og til oppdaterte
fødselstall. På denne bakgrunn ber formannskapet om at en egen sak om barnehagestruktur
fremmes for kommunestyret i desember.
Pkt. 4 i innstillingen tas ut, og overskriften endres til BARNEHAGEKAPASITET”
Votering:
Det ble votert over fremlagt fellesforslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak, med vedtatt endring, som ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende;

1. Kommunestyret tar sak om utvikling i barnetall og barnehagebehov til orientering
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2. Kostnader knyttet til åpning av 4. avdeling Stubben samt utnyttelse av
restkapasitet i Vestre Jakobselv fremmes i fbm budsjett 2017, økonomiplan 20172020
3. Kommunestyret ber om at midler for planlegging og prosjektering av utbygging av
Lomakka barnehage i tråd med saksfremlegget innarbeides i budsjett 2017.
Beslutning om slik utbygging bør forelegges kommunestyret i fbm
budsjettregulering 2017
4. Kommunestyret ber om at salget av lokaler for tidligere Tomlebo barnehage
avventes inn til videre. Kommunestyret ber om å bli holdt fortløpende orientert om
utviklingen i behovet for barnehageplasser herunder nødvendigheten av tilførsel av
ytterligere kapasitet
Formannskapet viser til kommunestyrevedtak 115/15 om barnehagestruktur og til oppdaterte
fødselstall. På denne bakgrunn ber formannskapet om at en egen sak om barnehagestruktur
fremmes for kommunestyret i desember.
Overskriften endres til BARNEHAGEKAPASITET.
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