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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/205

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

5/16

10.03.2016

Formannskapet

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
02.02.2016

Leders innstilling:
Protokoll av 02.02.2016 i formannskapet, godkjennes.

SAKSGRUNNLAG:
Protokoll av 02.02.2016

Rådmannens tilråding:
Protokoll av 02.02.2016 i formannskapet, godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 6/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/203

Arkiv: X2

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

6/16

Formannskapet

10.03.2016

/

Kommunestyret

BEREDSKAPSRESSURSER

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

Sak 6/16

VEDLEGG:
Beredskapsplan for Kvalsund kommune

SAKSOPPLYSNINGER:
I beredskapsplanen for Kvalsund kommune er det ikke angitt en ressursbegrensing eller
stilt ressurser i for av likvide midler dersom dette skulle være påkrevet. I en gitt
krisesituasjon er ansvarlige avhengig av å ha disponible ressurser til disposisjon.
Sett i lys av en krise, som eksempelvis ved en større brann eller ulykke, hvor det er
påkrevet med en massiv innsats, er rettidige tiltak ofte avgjørende for utfallet av krisen.
Det kan eksempelvis være behov for innleie av utstyr, infrastruktur, transportmidler
eller personell for å avhjelpe en akutt situasjon. Det vil være både uhensiktsmessig og
umulig å innhente tillatelser for bruk av ressurser når krisen er et faktum. Det er derfor
naturlig at det foreligger et forhåndstilsagn om å kunne benytte penger når dette anses
for å være nødvendig i f m løsning av krisen.

SAKSVURDERING:
Hvilket beløp som vil være tilstrekkelig er vanskelig å svare på, men det bør være en
størrelse som ikke virker begrensende om krisen skulle tilsi dette. Et beløp på 1 million
kroner antas å være tilstrekkelig for å håndtere en akuttfase i krisen.
Kvalsund kommunes kriseorganisasjon bør ha tilgang på et tilfredsstillende beløp for å
håndtere en gitt krise. En antar at et beløp begrenset oppad til 1 MNOK vil være
tilstrekkelig. Dersom en krisestab settes vil det være den operative leder
(rådmann/fungerende rådmann) som har en slik fullmakt til å disponere et slikt beløp.

Rådmannens tilråding:
Operativ leder (rådmann/fungerende rådmann) i krisestaben vil kunne disponere et
beløp begrenset oppad til 1 – en – million kroner for å dekke en akutt krisesituasjon i
Kvalsund kommune. Dette innarbeides i beredskapsplanen til Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Maria-Viktoria Solstrand

Arkivsaksnr.:

15/519

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

7/16

10.03.2016

Formannskapet

KOMMUNEPLANENS AREALDEL –
FORSLAG TIL PLANPROGRAMMET OG VARSEL OM
OPPSTART

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til planprogrammet for Kommuneplanens
Arealdel (Jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13, og 11-14). Denne sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart og kunngjøring av planarbeidet.
Høringsfrist settes til 30. mai 2016.

Sak 7/16

VEDLEGG:
Kommuneplanens Arealdel - Forslag til Planprogrammet
Kommunal Planstrategi 2012-2015
Kommuneplanens Sammfunsdel 2014-2024

SAKSOPPLYSNINGER:
Arealplanen som gjelder nå, var vedtatt av Kommunestyret 15.06.04 sak nr. 0030/04 (jfr. PBL
§ 11-15) og gjelder for perioden 2004-2016. Kommunestyret vedtok rullering av
kommuneplanens arealdel 04.09.2012, sak nr. 67/12.
Kvalsund kommune har ansvaret for befolknings- og økonomisk vekst, ny infrastruktur,
næringsutvikling og bærekraftig bruk av våre naturressurser. Samtidig har Kvalsund kommune
ansvar for å ta hensyn til og bevare økosystemets integritet og verdi av vår natur og landskap
for fremtidig bruk, fornøyelse og velvære. Helse, livskvalitet, oppvekst- og kulturmiljø må
prioriteres ikke minst med å ta hensyn til strengere forurensningskrav. Like viktig er å vise stor
aktsomhet med å planlegge utbygging i områder som kan påvirkes negativt av klimaendringer.
Flerbruks interesser har potensiale for å skape konflikter om bruk av arealer. Den nye
arealplanen skal til i størst mulig grad redusere disse konfliktene med en grundig og vel
gjennomtenkt plan. Mål med planarbeidet er at nåtids- og fremtidsbruk av arealer blir målrettet
og tar rettferdig hensyn til alle interessenter.
Planprogrammet for kommuneplanens arealdel skal gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen og opplegget for medvirkning. Planprogrammet avklarer behovet og opplegget
for utredninger av arealplanens virkninger for miljø og samfunn. Det må tilpasses hva som
allerede er gjort i arbeidet med den Kommunale Planstrategien og Kommuneplanens
Sammfunsdel (vedlagt).
Sektorene må gis anledning til å komme med innspill til planprogrammet, slik at viktige
planoppgaver og aktuelle planbehov kan fanges opp og bli vurdert tidlig i planprosessen. Dette
vil bidra til tidlig avklaring av planoppgaver, og mindre risiko for å bruke planressurser til
planer som ikke lar seg gjennomføre.
Forslaget til planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dette
skal senest skje samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Fristen for å
avgi uttalelse skal ikke være kortere enn seks uker (jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13 og 11-14).

Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette planprogrammet.
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte forslag til planprogrammet for Kommuneplanens
Arealdel (Jfr. PBL §§ 4-1, 11-12, 11-13, og 11-14). Denne sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart og kunngjøring av planarbeidet.
Høringsfrist settes til 30. mai 2016.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 8/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

16/128

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.03.2016

8/16

Formannskapet

10.03.2016

/

Kommunestyret

FRILUFTSRÅDET I KVALSUND KOMMUNE 2016

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommune støtter initiativet om å etablere et friluftsråd i Finnmark slik det
fremgår av alternativ 1 for prøveperioden 2016 og 2017.
Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.
Medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr. 6 pr. innbygger, pr. år.
Forslag til vedtekter godkjennes.

Sak 8/16

VEDLEGG:
Forslag til:
Vedtekter FINNMARK FRILUFTSRÅD (organisert etter kommuneloven §27)

SAKSOPPLYSNINGER:
I Norge er det 25 interkommunale friluftsråd. Disse har totalt 210 medlemskommuner.
Finnmark er et av 4 fylker som ikke har friluftsråd. Samtlige kommuner i Troms ble
høsten 2015 tilsluttet friluftsråd.
Med prosjekttilskudd fra Sparebank 1 Nord-Norge er det igangsatt et arbeid der målet
er å få til etablering av friluftsråd også i Finnmark. I utgangspunktet var dette som en
markering av Friluftslivets år. Finnmark Fylkeskommune, Friluftsrådenes
Landsforbund, Vest-Finnmark Regionråd og KS Nord-Norge har vært involvert i det
innledende arbeidet.
Hvorfor friluftsråd?
Hensikten med et interkommunalt samarbeid med opprettelse av felles friluftsråd er
målet om å oppnå resultater til beste for kommunene, innbyggerne, tilreisende, lag- og
foreningslivet og reiselivet.
For flere kommuner vil dette være resultater som lettere lar seg oppnå ved å samarbeide
interkommunalt. Det å søke tilskudd og dermed tilføre kommune ressurser og
kompetanse, vil være viktig for Friluftsrådet. Friluftsrådet vil samordne, koordinere og
effektivisere arbeidet på en slik måte at ressursutnyttelsen blir så god som mulig.
Hvordan samarbeide på tvers av kommunene?
Det eksisterer to alternative muligheter, der alternativ 1 nok er det mest aktuelle.
Alternativ 1.
Det etableres et fylkesdekkende friluftsråd med kommuner i Finnmark
som ønsker å delta i samarbeidet.
Alternativ 2.
Det etableres regionale friluftsråd i samråd med inndelingen av regionråd,
dvs. Vest-Finnmark, Øst-Finnmark og eventuelt Indre Finnmark.

Sak 8/16

Finnmarks størrelse og bosettingsstruktur er slik at det vil være lange geografiske
avstander uansett hvilket alternativ som velges. Det å finne arbeidsmetoder og
oppgaver som tar hensyn til avstandene vil være viktig.
I utgangspunktet foreslås det et felles råd for hele Finnmark. Behandlingen av saken i
kommunene vil avgjøre om alternativ 1 eller 2 velges.
Aktuelle arbeidsoppgaver:
Det videre arbeidet fram til etablering samt arbeidsgruppas og styrets prioritering, vil
danne grunnlag for en endelig arbeidsplan. Prosjektleder har laget en oversikt som viser
hvilke arbeidsoppgaver rådet kan/skal jobbe med:
 Arbeide med å få tilskudd/ressurser til Finnmark som kommer friluftslivet i
kommunene til nytte. Tilskudd som kommunene vanskelig kan oppnå uten
samarbeid.
 Være en ressurs for kommunene og som tar initiativ til aktiviteter og prosjekt
som kommunene vanskelig kan gjennomføre alene.
 Koordinere en felles turkassetrim med egen nettside (perleturer.no) med turer av
ulik vanskelighetsgrad i alle kommuner i Finnmark En aktivitet både for
fastboende og tilreisende.
 Arbeide med friluftsliv og folkehelse og være en samarbeidspartner for
folkehelsekoordinatorene/frisklivsentralene slik at friluftsliv blir en naturlig del
av kommunens folkehelsearbeid.
 Koordinere gjennomføringen av «På tur med ordføreren» i kommunene.
 Bistå kommunene i arbeidet med å søke spillemidler (og andre tilskudd) til
anlegg og tilrettelegging for friluftsliv.
 Vurdere behov og arbeide for sikring av areal/områder til frilufts formål.
 Bistå kommuner med behov for turkart og turbøker.
 Samarbeide med innvandrerkonsulentene om friluftsliv for
innvandrere/fremmedkulturelle.
 Arbeide med tiltak/prosjekt som gjelder personer med særskilt behov.
 Få til friluftsskoler og camp for barn og ungdom i skoleferiene.
 Skilting og merking av turløyper i kommunene.
 Få til «Læring i friluft» m.m. og bedre utetider i skoler og barnehager.
 Være et ressurssenter for friluftslivet i Finnmark som også kommer reiselivet til
nytte.
 Få til en felles arrangementskalender på Friluftsrådets nettside samt formidle
informasjon og kunnskap via sosiale medier.
 Ta initiativ til og foreta en årlig utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris» i
Finnmark.
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 Få til faglige og sosiale møteplasser med Finnmark Fylkeskommune, FeFo og
andre.
Det er ikke meningen og heller ikke praktisk mulig at alle kommune blir med på alle
forslag, men en ser det som naturlig at de velger ut sine tiltak som de vil satse på.
Selv om den ansatte prosjektleder/daglig leder i prøveperioden tar initiativ både med
søknader om økonomiske midler og faglig bistand til tiltak, må vi lokalt i Kvalsund
følge opp de prosjektene vi velger med personell og arbeidstid.
Frivillige, lag og foreninger vil være en naturlig ressurs i så måte. Andre
personer/organisasjoner kan være ungdomsleder, skolene, barnehagene, representanter
fra folkehelsen samt representanter fra kultursektoren.
Prosjektet om det lykkes, vil helt sikkert være et viktig bidrag i et folkehelseperspektiv,
i forhold til det å være innbygger i Kvalsund kommune og til de som besøker
kommunen vår som tilreisende.
Prosjektperiode:
Det foreslås at Friluftsrådet etableres som et forsøksprosjekt for perioden 1. januar
2016 – 31. desember 2017. Evaluering mot slutten av gjennomføringen, men før
kommunes budsjettbehandling i desember 2017.
Fremdriftsplan (punktene 1- 3 og 6 er utført):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notat/forslag til saksframlegg sendes fra prosjektleder innen 4.9.2015
Det gjennomføres et felles telefonmøte mandag 21.9. 2015.
Revidert saksframlegg sendes kommune innen 25.9.2015.
Saken behandles i kommunene i januar – mars 2016.
Orienterings-/drøftingssak i regionrådene etter behov.
Oppstart-/stiftingsmøte må gjennomføres som telefonmøte innen 17.1.2016

En oppsummering etter å ha avviklet en del møtevirksomhet med kommunene vedr.
medlemskap i Friluftsrådet , stiller mange spørsmålet om hvilken nytte kommunene får
i forhold til medlemskapet og kontingentinnbetalingen.
I forkant er det umulig å gi et eksakt svar, men dette vil bli et viktig innslag når en
kommer til evalueringen av prosjektet i sin helhet og ikke minst i forhold til den enkelte
kommune.
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Økonomiske konsekvenser:
Medlemskontingent for 2016 er kr 6,- pr innbygger, for Kvalsund vil dette si en
kontingent kr. 6300,- for 2016. I tillegg kan det komme reiseutgifter til møter, stipulert
til kr 5000,- For 2016 vil dette utgjøre ca. kr 11300,- kr. Ordinær medlemsavgift for
2017 vil bli som for 2016.
Juridiske og organisasjonsmessige konsekvenser:
Det er utarbeidet forslag til vedtekter. Disse følger kravene i Kommuneloven §27 om
interkommunalt samarbeid.
Det legges opp til følgende organisering/styring av Friluftsrådet i prøveperioden (slik
det fremgår av forslag til vedtekter):






Årsmøte med politisk deltakelse fra medlemskommunene.
Politisk sammensatt styre valgt av årsmøte.
Administrativ samarbeidsgruppe med deltakelse fra alle medlemskommunene.
Daglig leder/prosjektleder.
Andre arbeids- og prosjektgrupper etter behov.

SAKSVURDERING:
For Kvalsund kommune og befolkningen vil opprettelse av et friluftsråd ha positive
ringvirkninger, i tillegg vil tilreisende få et utvidet tilbud i forhold til det vi allerede
har. En ser her klart at en også i tillegg til å være medlem av Finnmark Friluftsråd også
vil måtte inngå samarbeid med frivillige og lag og foreninger.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune støtter initiativet om å etablere et friluftsråd i Finnmark slik det
fremgår av alternativ 1 for prøveperioden 2016 og 2017.
Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.
Medlemskontingenten for 2016 og 2017 settes til kr. 6 pr. innbygger, pr. år.
Forslag til vedtekter godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 9/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/153

Arkiv: 00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

5/16

Rådet for eldre og funksjonshemmede

16.02.2016

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

10.03.2016

9/16

Formannskapet

10.03.2016

/

Kommunestyret

HANDICAP PARKERING UTENFOR LEGESTASJONEN

Ordførers innstilling:
Det er ønskelig med handicap parkering/parkeringer nærmest inngangspartiet til legestasjonen.

SAKSGRUNNLAG:
 Handicap parkering utenfor legestasjonen

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er mangel på handicap parkering på yttersiden av legestasjonen.

SAKSVURDERING:
Det er ønskelig med handicap parkering/parkeringer nærmest inngangspartiet til legestasjonen.

Sak 10/16

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

14/556

Arkiv: 030 &23

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/16

Formannskapet

10.03.2016

/

Kommunestyret

RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016
1. Kvalsund kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i
forbindelse med kommunereformen i 2016.
2. Stemmerett ved folkeavstemningen er manntallsførte i Kvalsund kommune pr.
30.4.2016 som fyller 18 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.1998), jfr.
valglovens § 2-2.
3. Det delegeres til valgstyrets leder å fastsette endelig periode for gjennomføring av lokal
folkeavstemning knyttet til kommunereformen 2016.
4. Rådmannen delegeres følgende myndighet i forbindelse med den rådgivende
folkeavstemningen:
o Fastsette tid og sted for stemmegivning i Kvalsund kommune
o Fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis, herunder eventuelt
mulighet for elektronisk stemmegivning
o Oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og tellekorps
o Utforme stemmesedler og øvrig materiell til folkeavstemningen.
5. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016.
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HENVISNINGER:
- FSK og KST behandling av intensjonsavtalen mellom Hammerfest og Kvalsund kommune
- Behandling av prosess vedrørende kommunereformen

SAKSOPPLYSNINGER:
Lokale folkeavstemninger er regulert i kommunelovens § 39b. Kommentarene til denne
paragrafen slår fast at en lokal folkeavstemning ikke kan være bindende, da folkevalgte ikke
kan fraskrive seg ansvaret hverken politisk eller rettslig for de beslutningene som fattes.
Valglovens føringer gjelder ikke for lokale folkeavstemninger, men Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sier at valgloven er et naturlig utgangspunkt og at den bør gjelde
så langt det er mulig.
Kommunestyret må selv fastsette reglene for folkeavstemningen. Herunder også regler om
hvem som har stemmerett og klagerett. Dette medfører at kommunen bør sikre at det er
allmenn stemmerett og hemmelig stemmegivning ved lokale folkeavstemninger, likt de krav
som stilles til ordinære politiske valg.
Valgstyre
Det ansees som mest hensiktsmessig å benytte samme valgstyret til folkeavstemningen som
ved øvrige valg, og derfor foreslås det at formannskapet oppnevnes til valgstyre.
Stemmerett
Det vil være naturlig å nytte valglovens § 2-2 for å fastsette hvem som har stemmerett ved den
lokale folkeavstemningen, dvs. de som fyllet 18 år innen utgangen av 2016, født innen
31.12.1998.
Manntall
Skjæringstidspunkt for manntallet bør settes i god tid før selve folkeavstemmingen, slik at en
også har anledning til å la manntallet ligge ute til offentlig gjennomsyn.
Elektronisk stemmegivning
Det er innhentet tilbud vedrørende elektronisk stemmegivning av Hammerfest kommune.
Siden dette sannsynligvis vil angå begge kommunene vil det være naturlig at man sarbeider
om dette. Kvalsund kommune nytter samme system som Hammerfest planlegger å nytte, da
dette gir bedre pris og praktisk nytte. Systemet gir mulighet for å avgi stemme via internett. I
tillegg må det kunne suppleres opp med muligheter for å stemme manuelt ved utvalgte steder.
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Kostnadene knyttet til valg av internettstemmeløsningen vurderes opp blant annet økte
kostnader ved trykking og innkjøp av materiell, personellbehov ved avvikling av valg i de
ordinære stemmekretser, og ikke minst tilgjengelighet for de stemmeberettigede som ikke
befinner seg i kommunen i det tidsrommet folkeavstemningen pågår.

SAKSVURDERING:
Kommuneloven sier i § 39b at kommunestyret må fatte vedtak om lokale folkeavstemninger.
En stemmeperiode på 2 uker vurderes som tilstrekkelig.
Det foreslås at folkeavstemningen avholdes i løpet av mai og/eller begynnelsen av juni. Det er
ulike avklaringer som må gjøres før endelig tidspunkt kan fastsettes, og det foreslås at
valgstyrets leder delegeres myndighet til å fastsette endelig tidspunkt for folkeavstemningen.
Kommunestyret må selv regulere regler for folkeavstemninger, men Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sier at valgloven er et naturlig utgangspunkt og at den bør gjelde
så langt det er mulig. Det foreslås derfor at formannskapet oppnevnes som valgstyre for den
kommende folkeavstemningen, og at valgstyret også er klageinstans.
Hva angår selve stemmegivningen foreslås det at kommunestyret delegerer dette til
administrasjonen v/rådmannen med å fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis,
herunder valg av stemmemåte, stemmested, oppnevning av valgfunksjonærer og tellekorps.
Antall stemmesteder sees i sammenheng med om det gis mulighet til å avgi sin stemme
elektronisk (via internett), eller om det kun legges opp til at stemmegivning foregår på papir.
Hvis stemmegivning kun kan foretas på papir, bør en vurdere om det er hensiktsmessig å legge
til rette for stemmegivning i våre ordinære stemmekretser, dvs. Kokelv og Kvalsund.
Stemmegivning ved institusjonene
Det foreslås at det avholdes stemmegivning ved Kokelv bo- og servicesenter og Kvalsund
sykehjem.
Utforming og trykking av materiell
Administrasjonen delegeres fullmakt til å utforme stemmesedler, stemmeseddelkonvolutter og
eventuelt omslagskonvolutter til folkeavstemningen

Sak 10/16

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016
1. Kvalsund kommunes formannskap velges som valgstyre for lokal folkeavstemning i
forbindelse med kommunereformen i 2016.
2. Stemmerett ved folkeavstemningen er manntallsførte i Kvalsund kommune pr.
30.4.2016 som fyller 18 år innen utgangen av året (dvs. født innen 31.12.1998), jfr.
valglovens § 2-2.
3. Det delegeres til valgstyrets leder å fastsette endelig periode for gjennomføring av lokal
folkeavstemning knyttet til kommunereformen 2016.
4. Rådmannen delegeres følgende myndighet i forbindelse med den rådgivende
folkeavstemningen:
o Fastsette tid og sted for stemmegivning i Kvalsund kommune
o Fastsette hvordan stemmegivningen foregår i praksis, herunder eventuelt
mulighet for elektronisk stemmegivning
o Oppnevne valgmedarbeidere, stemmemottakere og tellekorps
o Utforme stemmesedler og øvrig materiell til folkeavstemningen.

5. Valgstyret oppnevnes som klageinstans i forbindelse med lokal folkeavstemning 2016.
Gunnar Lillebo
rådmann

