Møte nr. 3/2016

MØTEINNKALLING
Utviklingsutvalget
Utviklingsutvalget holder møte den 10.05.2016 klokka 10:00 på Rådhuset.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Leder

Randi Solli Pedersen

Nestleder

Ingar Eira

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Jan Edvard Nilsen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig.
Forfallsgrunn må oppgis.
Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Kvalsund 04.05.2016

Randi Solli Pedersen
Leder
(Sign.)

SAKSLISTE
Orienteringer:
Maria Viktora Solstrand skal orientere om følgende:

Scooterløyper og arealplanen
Pål Reidar Fredriksen skal orientere om følgende:

Diverse
Geir Israelsen skal orientere om følgende:

Maling/restaurering av kirken

Ringmurene i Ringveien og Engmovegen
Utvalgssakstype/nr.
11/16

Arkivsaksnr.
Tittel

16/382
GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.03.2016 UTVIKLINGSUTVALGET

12/16

16/377
REFERAT SAKER UTVIKLINGSUTVALGET DEN 10.05.2016.

13/16

16/377
REFERAT DOKUMENTER UTVIKLINGSUTVALGET DEN
10.05.2016.

14/16

16/135
SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE SKAIDI HOTEL, TILSKUDD TIL FIBER

15/16

16/307
REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2016

16/16

16/203
NY ROS ANALYSE 2016

Sak 11/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/382

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/16

10.05.2016

Utviklingsutvalget

GODKJENNING AV PROTOKOLL 29.03.2016 UTVIKLINGSUTVALGET

Leders innstilling:
Protokoll av 29.03.2016 fra utviklingsutvalget godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:


Protokoll av 29.03.2016 fra utviklingsutvalget.

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 29.03.2016 fra utviklingsutvalget godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 12/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/377

Arkiv: DATO 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/16

10.05.2016

Utviklingsutvalget

REFERAT SAKER UTVIKLINGSUTVALGET DEN 10.05.2016.

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 12/16

SAKSOPPLYSNINGER:
15/379

22.09.2015

RAD/TEK/GI M30

SØKNAD OM ENDRET AVLØPSHÅNDTERING FOR BJØRNEHIET
HYTTEFELT BJØRN KRISTIANSEN
15/1108

03.12.2015

RAD/TEK/STK

G/BNR 8/19 og 8/20

MELDING OM KRAV OM SAK FOR SKIFTERETTEN 8/19 OG 8/20
15/1154

29.12.2015

RAD/TEK/STK

G/BNR 10/67 og 10/74

Erling Svendsen
OPPMÅLING AV GNR 10/67 OG 10/74 OG SØKE TILLEGGSAREAL
16/31

15.01.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 8/26

Harald Mortensen
TINGLYSING AV DELER AV EIENDOM GBNR: 8/26 - K
16/34

15.01.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 7/26

KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE
MATRIKKELENHETER
16/63

22.01.2016

RAD/TEK/STK

041

ANG. INNSYN I HENDELSESLOGGER (UTRYKNINGSLOGGER) FOR
BRANNVESENET I KVALSUND 2015
16/81

26.01.2016

RAD/TEK/GI C22 &18

SKYTEBANEGODKJENNING LILLE OLDERVIK, KVALSUND
16/199

29.02.2016

RAD/TEK/GI G/BNR 8/446

FISKEBRUKET RUSSENES, KVALSUND

Sak 13/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/377

Arkiv: DATO 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/16

10.05.2016

Utviklingsutvalget

REFERAT DOKUMENTER UTVIKLINGSUTVALGET DEN
10.05.2016.

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 13/16

SAKSOPPLYSNINGER:
16/230-1

11.03.2016

RAD/TEK/RM

233

Fylkesmannen i Finnmark
STIMULERINGSTILSKUDD TIL KOMMUNALE
VETERINÆRTJENESTER
16/219-2

16.03.2016

RAD/TEK/RM

223

Finnmark landbruksrådgivning avdeling Forsøksringen
SVAR - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2016
16/90-2

05.04.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 7/27

Borghild Johansen
FRADELING AV FRITIDSTOMT GBNR: 7/27 - K
15/351-7

05.04.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 24/146-K

Byggsøk Norge As
SVAR - SØKNAD OM FERDIGATTEST
15/1154-2

05.04.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 10/67 og 10/74

Erling Svendsen
OPPMÅLING AV GNR 10/67 OG 10/74 OG SØKE TILLEGGSAREAL
15/1123-2

06.04.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 23/94

Gudrun Mortensen
GRENSEGANG GBNR: 23/94 - K GUDRUN MORTENSEN
15/582-2

15.04.2016

RAD/TEK/STK

G/BNR 7/64

Lea Arnesen
SVAR - FLYTTING AV MERKESTEIN - G/BNR: 7/64

Sak 14/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:

16/135

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

9/16

Utviklingsutvalget

29.03.2016

13/16

Formannskapet

29.04.2016

14/16

Utviklingsutvalget

10.05.2016

SØKNAD OM BEDRIFTSRETTET-/ ETABLERERSTØTTE SKAIDI HOTEL, TILSKUDD TIL FIBER

Formannskapets innstilling:
Formannskapet har ikke myndighet til å dele ut midler/gi tilskudd av midlene avsatt til fiber –
utbygging. Formannskapet henviser søknaden til utviklingsutvalget, og næringsfondet.

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 14/16

VEDLEGG:
11.02.2016 Søknad fra Skaidi Hotell om tilskudd til fiberinstallasjon

SAKSOPPLYSNINGER:
Telenor har tidligere tilknyttet Skaidi området til fibernettet. Det er lagt ned en
sjøkabel fra Slettelva, Kvalsund via Klubbukt og til Repparfjordsletta. Fra
Repparfjordsletta til Skaidi er fiberen hengt i stolper. Telenor har tidligere begrenset
sitt bredbåndstilbud på Skaidi til 4G/mobilnett. Sommeren 2015 ble det kjent at
Telenor startet utbygging av fiber til private og bedrifter på Skaidi sentrum. Skaidi
Hotell har tidligere hatt store utfordringer/problemer med å tilby bredbånd til sine egne
ansatte og gjester. Tilbudet har vært ustabilt. Hastigheten har vært begrenset. Skaidi
Hotell tok kontakt med saksbehandler i februar 2016 etter at Hotellet ble tilbudt
firbertilknytting fra Telenor.

SAKSVURDERING:
Skaidi Hotell er en viktig reiselivsbedrift i Kvalsund kommune. Hotellet sysselsatte 48
hel/deltidsansatte i år 2015. Det er viktig å kunne tilby stabilt bredbånd med god
hastighet og kapasitet for hotellets gjester. Det er nærmest en forutsetning i dag for å
kunne overleve i bransjen. Slikt sett er det meget gledlig at Hotellet nå får anledning til
å tilknyttes fibernettet der det i prinsippet ikke er begrensninger hverken til hastighet
eller kapasitet.
Kvalsund kommune har i år satt av betydelige midler til bredbåndsutbygging.
Søknadsbeløpet fra Skaidi Hotell er begrenset og det anbefales at Hortellet gis 100%
tilskudd til fiberutbyggingen.

Rådmannens tilråding:
1. Skaidi Hotell gis tilsagn om tilskudd på 100 % av investeringsbehov på kr 30.000,for tilknytting av Hotellet til fiberbasert bredbåndsnett.
2. Tilskuddet må benyttes innen 6 måneder fra melding om vedtak
3. Beløpet belastes avsatte midler for året 2016 til utbygging av bredbånd.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 14/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/307

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/16

Formannskapet

29.04.2016

/

Rådet for eldre og funksjonshemmede

/

Kommunestyret

/

Naturforvaltningsutvalget

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

15/16

Utviklingsutvalget

10.05.2016

REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET 2016

Formannskapets innstilling:
Saken sendes politiske råd og utvalg.

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 14/16

VEDLEGG:
 Delegeringsreglement for KK datert 25.4.2013
 Nytt delegeringsreglement for KK

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyre vedtok den 25. april 2013 gjeldende delegeringsreglement. Reglementet
regulerer myndighet og ansvar tildelt fra kommunestyret til kommunale orgener, utvalg og
enkeltpersoner. Reglementet bør gjennomgås og revideres når nytt kommunestyre er etablert
og fortrinnsvis innen ett år er omme. Dette for å stadfeste gitte delegasjoner og for å
korrigere/rette opp forhold som ikke er tilpasset dagens situasjon.

SAKSVURDERING:
Kommunestyret er gitt oppgaver og ansvar av Staten i form av lover/forskrifter/vedtekter.
Utgangspunktet for den makt og myndighet kommunestyret besitter er å finne i
Kommuneloven § 6:
”Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale
organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt
ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak”
Kommunestyrets har rett og plikt til å bestemme hvordan makt skal utøves i
kommuneorganisasjonen. Virkemiddelet er delegasjonsvedtak – derfor må kommunen ha et
delegeringsreglement. Delegeringsreglementet er basert på kommunestyrets tillit til at de
politiske utvalgene/styrene og rådmannen med administrasjonen, bruker sin delegerte
kompetanse på en forsvarlig og god måte.

Delegasjon:
Når et organ tildeler kompetanse av en art som organet selv har, kalles
kompetansetildelingen delegasjon. Det betyr at den man delegerer til, kan treffe beslutninger
innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, og med samme
rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Dersom en avgjørelse er truffet uten at
kompetansen til å treffe avgjørelsen er til stede vil vedtaket lett kunne være ugyldig.

Sak 14/16

Hva innebærer det å delegere myndighet?
Det delegerende organ kan når som helst «tilbakekalle fullmakten» – oppheve
delegeringsvedtaket. Det delegerende organ kan gi generelle eller konkrete instrukser om
hvordan det underordnede organet skal avgjøre saker, eller det delegerende organ kan
beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en bestemt sak som ligger innenfor rammen av et
generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning også for det underordnede organet. Det
delegerende organet kan ta det underordnede organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre
dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt eget vedtak. Delegasjon av myndighet
betyr ikke fraskrivelse av ansvar.

Hvorfor har vi regler om delegasjon?
Grunnen til at man delegerer er for å kunne gjøre beslutningsprosesser og praktisk utøvelse
av politisk og administrativt arbeid effektivitet, er det viktig å fordele arbeidsoppgaver og
arbeidsbelastning på flere. Dette vil kunne gjøre arbeid og tjenester kommunen skal levere
mer dynamisk og tidsriktig.
Delegasjon til riktig nivå og kompetanse vil i utgangspunktet sikre faglig gode og korrekte
avgjørelser. Dette ivaretar at beslutninger treffes rettidig og tilpasset det formål avgjørelsen
skal dekke. Delegasjon gir også forutsigbarhet i prosessen og sikrer likhet og forutsigbarhet
ved behandlingen av saker. I tillegg gir dette også åpenhet til publikum, som sikrer at
private parter og offentligheten er orientert om hvem som har kompetanse til å treffe
beslutninger.
Prinispp for delegasjon:

Sak 14/16

Politisk og administrativ delegering
Politisk delegering er:
 Kommunestyrets delegasjon til andre politiske organer
 Kommunestyrets delegasjon til administrasjonen
Administrativ delegering er:
 Rådmannens avgjørelsesmyndighet delegerert videre nedover i organisasjonen

Hvem omfattes av delegert myndighet?
Det er mange organer, utvalg, styrer og enkeltpersoner som omfattes av myndighet delegert
fra kommunestyret. Følgende er omfattet av forslaget som legges fram til politisk
behandling:


















Formannskapet
Kontrollutvalget
Valgstyret
Oppvekst & omsorgsutvalget
Utviklingsutvalget
Naturforvaltningsutvalget
Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalget)
Forhandlingsutvalget
Klagenemnda
Ordfører
Rådmann
Brannsjefen
Kommunelege 1
Barnevernet
Mattilsynet
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet

Sak 15/16

Rådmannen har tatt utgangspunkt i gjeldende delegeringsreglement og tilpasset dette i
et nytt og mer omfattende delegeringsreglement. Det nye reglementet tar for seg de
enkelte lovene som berører kommunen. Det kan være andre lover som også har relasjon
til kommunestyrets makt og myndighet, men vil i såfall være av mindre betydning for
utøvelse av en effektiv og god beslutningsprosess. Behovet for delegering av
myndighet i slike lover kan ses som noe perifert og mindre hensiktsmessig.
Delegeringsreglementet som legges til behandling vil behandles i samtlige politiske råd
og utvalg, før det endelig behandles i kommunestyret.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunstyre vedtar nytt delegeringsreglement. Nytt delegasjonsreglement
iverksettes med virkning fra fattet vedtak og delegasjonsreglement fra 25. april 2013
settes samtidig ut av kraft.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 16/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Utviklingsutvalget
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/203

Arkiv: X2

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/16

Formannskapet

29.04.2016

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

16/16

Utviklingsutvalget

/

Kommunestyret

10.05.2016

NY ROS ANALYSE 2016

Formannskapets innstilling:
Operativ leder (rådmann/fungerende rådmann) i krisestaben vil kunne disponere et beløp
begrenset oppad 1 – en – million kroner for å dekke en akutt krisesituasjon i Kvalsund
kommune. Dette innarbeides i beredskapsplanen til Kvalsund kommune

Leders innstilling:
Legges frem uten leders innstilling.

Sak 16/16

VEDLEGG:
 Gjeldende Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvalsund kommune
 Forslag til ny Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:
Samfunnssikkerhet er altomfattende og innebærer blant annet å ivareta og beskytte
viktige funksjoner i samfunnet, verne om borgernes liv og helse, samt avgrense skader
påført samfunnet grunnet utilsiktede hendelser. I en slik sammenheng er en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) en metode for å kartlegge, vurdere og analysere risiko i
samfunnet.
Kommunene er pålagt å gjennomføre en slik analyse og vurdere denne jevnlig. Siste
ROS analyse ble vedtatt 18. november 2014.

SAKSVURDERING:
En ROS analyse er et viktig verktøy for utarbeidelse av planer og forebyggende tiltak i
alle avdelingene/enheter. Analysen vil kunne ivareta følgende:
 Gi en oversikt over sannsynlige utfordringer som kan true Kvalsund kommune,
som berører individ- og samfunnssikkerhet
 Gi en mental handlingsberedskap og bevissthet for kommuneadministrasjonen i
forhold som angår uforutsette hendelser, som kan true kommunen
 Gi et grunnlag for utarbeidelse av ROS analyse på side og underordnet nivå.
 Gi et plangrunnlag for utarbeidelse av kommunens kriseberedskap
 Gi kommunens innbyggere og samarbeidspartnere en trygghet og innsikt i
beredskapssikkerhet i kommunen.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar framlagte ROS analyse, som kommunens overordnede analyse
på risiko- og sårbarhet i Kvalsund kommune.

Gunnar Lillebo
rådmann

