Styre, råd, utvalg m.v.
Formannskapet
Møtested
Bystyresalen
Møtedato:
Fra kl.
18.08.2016 09.00

Til kl.
13.30

MØTEBOK
Til stede på møtet:
Navn
Hans-Jacob Bønå
Otto Strand
Lise Svenning
Hilde Marie Meyer
Wenche Pedersen
Willy Andreas Pedersen
Hanne Jonassen Harila
Sigurd Johan Richardsen
Ragnhild Marie M Aslaksen

Parti
H
KRF
H
H
AP
AP
SV
SV
AP

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Forfall

Møtt for

FO
FO
Hanne Jonassen Harila
Willy Andreas Pedersen

I alt 7 representanter og vararepresentanter.
Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi - rådmann
Jon Ragnar Morso - økonomisjef
Grethe Pleym – kommunalsjef KVI til kl. 11.30
Gøril Samuelsen - møtesekretær
Behandlede saker:
Sak nr./år
77/16 – 90/16

Ref.saker
Merknader til innkalling og saksliste.
Til sakslisten melder følgende representanter sak til sak 90/16
o Wenche Pedersen, AP
o Lise Svenning, H
o Hilde M. Meyer, H
Møtebok fra møte den 26.05.16 – godkjent.
10.00 Markering av Zerei Kbrom Mezngi fra EritreA - for god prestasjon i løping.
12.00 Presentasjon av Ingela Masterbo – Varanger Artic Norway

77/16
TV-AKSJONEN 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.

Behandling:
Repr. Lise Svenning, H la frem følgende forslag:
”Hanne Jonassen Harila”
Votering:
Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt.

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

78/16
VARANGER MÅLLAG - STØTTE TIL 40-ÅRSJUBILEUM

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.
Behandling:
Otto Strand, KRF la frem følgende forslag for KFR/H:
”Formannskapet bevilger 2000 kr. til gjennomføring av Varanger Mållags seminar 29.
oktober. Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.”
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Votering:
Det ble votert over administrasjonens forslag til vedtak og fremlagt forslag fra KRF/H.
Fremlagt forslag fra KRF/H ble vedtatt med 4 stemmer.
3 stemte for administrasjonens forslag til vedtak.

Vedtak:
Formannskapet bevilger 2000 kr. til gjennomføring av Varanger Mållags seminar 29. oktober.
Bevilgningen finansieres av formannskapets disposisjoner.

79/16
VADSØ LUFTHAVN

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 tråd 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
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
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 tråd 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

80/16
VARANGERFESTIVALEN - RAMMEAVTALE LEIE AV KOMMUNALE BYGG

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
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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
***
For 2016 utgjør husleietilskuddet kr 51.000. Tilskuddet finansieres av formannskapets
disposisjoner.
Husleietilskudd for 2017 og 2018 reguleres inn i Vadsø kommunes årsbudsjett.
Behandling:
Repr. Wenche Pedersen, AP la frem følgende endringsforslag til siste punkt:
”-yter tilskudd til husleie tilsvarende 75% av den årlige leiekostnader”
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende endringsforslag:
1. ”Avtalen er gyldig fra 18.08.16 til 31.12.19”
2. Husleietilskudd for 2017-2019 reguleres inn i kommunens årsbudsjetter.
Votering:
Det ble votert over innstillingens første del som ble enstemmig vedtatt.
Det ble votert over innstillingens siste del og fremlagt endringsforslag fra AP/SV
Administrasjonens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 stemmer.
3 stemte for fremlagt endringsforslag fra AP/SV.
Det ble votert over fremlagt endringsforslag fra KRF/H som ble vedtatt med 5 stemmer.
2 stemte imot.

Side 5 av 20

Vedtak:
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 31.12.19
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

For 2016 utgjør husleietilskuddet kr 51.000. Tilskuddet finansieres av formannskapets
disposisjoner.
Husleietilskudd for 2017 og 2019 reguleres inn i Vadsø kommunes årsbudsjett.

81/16
KJØP AV BETONGSTASJONEN

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø vedtar følgende:
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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

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF ba formannskapet vurdere hans habilitet med begrunnelse at søker er
hans søster.
Formannskapet vurderte enstemmig representanten som inhabil og han fratrådte.
I alt 6 representanter og vararepresentanter.

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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

Repr. Otto Strand, KRF tiltrådte.
I alt 7 representanter og vararepresentanter.

82/16
JUSSHJELPA I NORD-NORGE - SØKNAD OM STØTTE TIL SEMINAR

Forslag til vedtak/innstilling:
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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.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

83/16
SØKNAD OM STØTTE TIL ETTERRETNINGSKONFERANSE I VADSØ

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.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

84/16
FOSSEN ØST- GRUNNERVERV- FORLIKSAVTALE/ MAKEBYTTEAVTALE
GRY JORANN NISKAVARA
Forslag til vedtak/innstilling:
Fremforhandlet forliksavtale/makebytteavtale med Gry Niskavara signert 30. mai 2016
godkjennes.
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Behandling:
Ordførers forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

85/16
HØRING - NYE OPPGAVER TIL STØRRE KOMMUNER

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.
Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.
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.
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86/16
YTREBYEN - TILBUD FOR SMÅBARNSFAMILIER

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

Behandling:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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
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87/16
UTREDNING AV FYLKESMANNENS FREMTIDIGE STRUKTUR

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).
 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;
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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.

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende:
”Det opprinnelige siste prikkpunktet erstattes med følgende:
Statlig tilstedeværelse i Finnmark er viktig pga vår beliggenhet ved Barentshavet og vårt
naboskap med Finland og Russland. Barentshavet har stor nasjonal og internasjonal
betydning for fiskerier, transport, petroleumsvirksomhet og som militærstrategisk område. I
Finnmark ligger 5 av 6 grenseoverganger til Finland. Norges grense mot Russland ligger i
sin helhet i Finnmark, dette innebærer utfordringer, bl.a. i forhold til atomsikkerhet og
flyktninger.
Den samiske bosettinga har sitt tyngdepunkt i fylket. Finnmark er stort i utstrekning, tynt
befolket, og har tøffe forhold når det gjelder vær og klima.
Disse forholdene er unike for Finnmark, og tilsier at statens tilstedeværelse er svært viktig i
vårt område, ikke minst i Øst-Finnmark. Beredskapsmessige hensyn taler for at staten er
tydelig til stede i landets nordøstlige hjørne.
De opprinnelige punktene 3 og 4 erstattes med nytt punkt 3, det opprinnelige punkt 5 blir nytt
punkt 4.

Side 13 av 20

Nytt punkt 3:
Uansett hvilken modell som legges til grunn for struktureringen av fylkesmannsembetet, tilsier
de særegne forholdene i Finnmark at Fylkesmanne i Finnmark opprettholdes som eget embete
med sete i Vadsø.”
Formannskapet vurderte at det ikke ble foretatt votering av fremlagt forslag, men at
forslaget følger saken.

Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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).
 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.
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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.

88/16
RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL MEDVIRKNING IDRETT OG AKTIVITET

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.
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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
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
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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 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
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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

Behandling:
Rådmann korrigerte overskrift til følgende:
”RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL ØKONOMISK MEDVIRKNING IDRETT OG AKTIVITET”

Repr. Lise Svenning, H la frem følgende:
”Saken utsettes.”
Votering:
Høyres utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

89/16
IL POLARSTJERNEN - SØKNAD OM KOMMUNAL ANDEL SKISKYTTERSTADION
SKISKYTTERANLEGG
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet i Vadsø innstiller på følgende;
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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

Behandling:
Repr. Otto Strand, KRF la frem følgende for KRF/H:
”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.”
Formannskapet vurderte at det ikke ble foretatt votering av fremlagt forslag, men at
forslaget følger saken.

Administrasjonenes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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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90/16
OREINTERINGER FSK 18.08.16

Forslag til vedtak/innstilling:
Tas til orientering.
Behandling:
Tatt opp mellom sak 87/16 og 88/16

v/Repr. Wenche Pedersen, AP:
 NRK
– henstiller til videre kontakt med NRK
Ordfører besvarte.
 Tilleggsliste til PMK-møte
– e-post vedr. forhåndsmeldt tilleggsliste til PMK møte 19.08.16
Rådmannen redegjorde.


Skoleprogram



Statsrådbesøk

***
Tatt opp etter sak 89/16

v/Rådmann:
 Scooterløypesak
 HRO
 Renovasjonstjeneste
 Kommunal planstrategi
v/repr. Lise Svenning, H:
 Henvendelse fra reindriftsdristikt ang Nasjonalparkstyre.
Invitere reindriftsutøveren til kommunestyremøte. – informere om Reidriftsnæring i Vadsø
kommune
v/repr. Hilde M. Meyer, H
 Belysning på Vårbrudd
Ordfører sjekker.
v/Ordfører:

Havna - utvasking av masse – kommer som egen sak.

Vedtak:
Tas til orientering.
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