MØTE NR. 7/2016

HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 29.09.2016

Tid: Fra kl.: 12:00 til kl. 14:10

TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Terje Wikstrøm, AP
Jan Arvid Johansen, KRF
Grete Svendsen, AP
Robert Wilhelmsen, AP
Yngve Nilsen, SV

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann.
Arve Solvi Paulsen, helsesjef.
Kim Rydningen, formannskapssekretær.

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader.

SAKSLISTA:

Godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 39/16 til og med sak 46/16.

ORIENTERINGER:

Rådmannen orienterte om følgende:
 Økonomi
 Hamarøy boliger
 KBO (Kokelv, bo og omsorgssenter)
 Diverse
- Foreløpig stopp i bygging, hamarøyboliger
- Forvaltningskontroll NAV/sosiale tjenester
- FmFi avgjort søknaden vedr. oppdrettslokalitet i kokelv
- Befaring Repparfjorddalen, div. ulovligheter

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, kommunestyret, rådmann,
ordfører, kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS,
KUSEK IKS, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
39/16

Arkivsaksnr.
Tittel
16/827
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FSK 25.08.2016

40/16

16/797
SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

41/16

16/825
FORPROSJEKT NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ GRUNNLAG AV
MULIGHETSSTUDIE

42/16

16/812
INNSPILL TIL UTREDNING AV FYLKESMANNENS FREMTIDIGE
STRUKTUR - KVALSUND KOMMUNE

43/16

16/829
TV-AKSJONEN 2016

44/16

16/748
FORSLAG TIL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD, KVALSUND
KOMMUNE, VEST-FINNMARK

45/16

16/767
REPERASJON / FORSTERKING AV KAI PÅ REVSNES

46/16

16/826
UTLEIEBOLIGER KVALSUND KOMMUNE

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
39/16

Kim Rydningen
16/827
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
29.09.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FSK 25.08.2016
Ordførers innstilling:
Protokoll av 25.08.2016 fra møte i FSK godkjennes.

Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll av 25.08.2016 fra møte i FSK godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
40/16

Marie Aaseby Andersen
16/797
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 423 459
Møtedato
29.09.2016

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER
Arbeidsmiljøutvalgets innstilling:
Foreslåtte retningslinjer vedtas.
Avtalen kan ikke kombineres med andre statlige avtaler innenfor dette området.

Behandling:
Jorunn Mikkelsen, fagforbundet, fremmet følgende tilleggsforslag:
Siste setning i AMU innstilling legges inn i seniorpolitiske retningslinjer.
VOTERING
Fremlagt tilleggsforslag, enstemmig vedtatt
Innstillingen med nylig vedtatte tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Foreslåtte retningslinjer vedtas.
Avtalen kan ikke kombineres med andre statlige avtaler innenfor dette området. (Dette legges
inn i seniorpolitiske retningslinjer.)

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
41/16

Gunnar Lillebo
16/825
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
29.09.2016

FORPROSJEKT NYTT OPPVEKSTSENTER PÅ GRUNNLAG
AV MULIGHETSSTUDIE
Ordførers innstilling:
Innstilling blir lagt fram på møtet.
Behandling:
Terje Wikstrøm, AP, fremmet følgende forslag på vegne av AP/KRF:
Rådmannen legger frem for kommunestyret 10. november hvilke kostnader, utover de allerede
tildelte 500.000,- som trengs for å utrede 2 alternativer i et forprosjekt.
Hvilke alternativer som skal utredes i forprosjektet, avgjøres av kommunestyret 10 november.
Forprosjektene skal ta utgangspunkt i mulighetsstudiet
VOTERING:
Fremlagt forslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Rådmannen legger frem for kommunestyret 10. november hvilke kostnader, utover de allerede
tildelte 500.000,- som trengs for å utrede 2 alternativer i et forprosjekt.
Hvilke alternativer som skal utredes i forprosjektet, avgjøres av kommunestyret 10 november.
Forprosjektene skal ta utgangspunkt i mulighetsstudiet

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
42/16

Gunnar Lillebo
16/812
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 020 &13
Møtedato
29.09.2016

INNSPILL TIL UTREDNING AV FYLKESMANNENS
FREMTIDIGE STRUKTUR - KVALSUND KOMMUNE
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommune viser til innspill til arbeidsrapport fra egen arbeidsgruppe i
Statsforvaltningsavdelingen. Kvalsund 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 kontakten med statsapparatet og
kommunene er meget 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.
 Embetene utgjør med sine kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en
kritisk masse for 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- og flyktningemessige
aspekter som tilsier særskilt regional representasjon, tilstedeværelse og
samordning fra staten.

Kvalsund kommune 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. Kvalsund 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 fylkesmannsembetene legges derfor
primært konsolideringsmodellen til grunn. Fylkesmannen i Finnmark
opprettholdes som eget embete med sete i Vadsø.
Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune viser til innspill til arbeidsrapport fra egen arbeidsgruppe i
Statsforvaltningsavdelingen. Kvalsund 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 kontakten med statsapparatet og
kommunene er meget 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.
 Embetene utgjør med sine kompetansearbeidsplasser en svært viktig del av en
kritisk masse for 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- og flyktningemessige
aspekter som tilsier særskilt regional representasjon, tilstedeværelse og
samordning fra staten.

Kvalsund kommune 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. Kvalsund 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 fylkesmannsembetene legges derfor
primært konsolideringsmodellen til grunn. Fylkesmannen i Finnmark
opprettholdes som eget embete med sete i Vadsø.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
43/16

Kim Rydningen
16/829
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: X03
Møtedato
29.09.2016

TV-AKSJONEN 23. OKTOBER 2016
Ordførers innstilling:
Ordfører gis fullmakt til å organisere og utpeke medarbeidere i forbindelse med TV-aksjonen.
Formannskapet bevilger kr 12.000,- til årets TV-aksjon, som i år går til Røde kors.

Behandling:
Innstillingen, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ordfører gis fullmakt til å organisere og utpeke medarbeidere i forbindelse med TV-aksjonen.
Formannskapet bevilger kr 12.000,- til årets TV-aksjon, som i år går til Røde kors.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
44/16

Kim Rydningen
16/748
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
29.09.2016

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD, KVALSUND
KOMMUNE, VEST-FINNMARK
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommune sender forslag om forskrift om hundehold i Kvalsund kommune på
høring med frist for innspill til 21. oktober 2016.

Behandling:
Ordfører fremmet følgende endringsforslag:
21. oktober 2016. endres til 1. desember i innstillingen
VOTERING:
Fremlagt endringsforslag, enstemmig vedtatt.
Ordførers innstilling med nylig vedtatte endringsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kvalsund kommune sender forslag om forskrift om hundehold i Kvalsund kommune på
høring med frist for innspill til 1. desember 2016.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
45/16

Geir Israelsen
16/767
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: P24 &46
Møtedato
29.09.2016

REPERASJON / FORSTERKING AV KAI PÅ REVSNES
Ordførers innstilling:
Innstilling blir lagt frem på møtet.

Behandling:
Ordfører fremmet rådmannens tilrådning som innstilling.
VOTERING:
Fremmet innstilling, enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet godkjenner tilbudet fra Holmgren’s Sjøservice.
Utgifter dekkes over disposisjonsfondet.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
46/16

Pål-Reidar Fredriksen
16/826
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 613
Møtedato
29.09.2016

UTLEIEBOLIGER KVALSUND KOMMUNE
Ordførers innstilling:
Kommunestyret vurderer med grunnlag fra takstfirmaets anbefaling om avhending av boliger
om mulighetene for å avhende de dårligste boligene. Rådmannen får i oppgave å avhende
inntil 9 boliger i 2017. Boligene som avhendes vurderes ut fra kriteriene – tilstand, plassering
og behov.

Behandling:
Terje Wikstrøm, AP, fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen bes utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret med anbefaling på hvilke 9
boliger som skal avhendes.
VOTERING:
Fremsatt tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Ordførers innstilling med nylig vedtatte tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vurderer med grunnlag fra takstfirmaets anbefaling om avhending av boliger
om mulighetene for å avhende de dårligste boligene. Rådmannen får i oppgave å avhende
inntil 9 boliger i 2017. Boligene som avhendes vurderes ut fra kriteriene – tilstand, plassering
og behov.
Rådmannen bes utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret med anbefaling på hvilke 9
boliger som skal avhendes.

