Møte nr.2/2017

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 30.03.2017 klokka 17:00 i kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Ivar Sørnes

Medlem

Alf Sakshaug

Forfall Møtt for

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 24.03.2017
Terje Wikstrøm
ordfører
(sign.)
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RENOVERING MORENEVEIEN 14 A/B

29/17
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ETABLERING AV AD-HOC UTVALG FOR RE-GODKJENNING
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Sak 18/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/298

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/17

30.03.2017

Kommunestyret

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRETS MØTE 02.03.2017

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte nr. 1/2017 den 02.03.2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll kommunestyret 02.03.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte nr. 1/2017 den 02.03.2017

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte nr. 1/2017 den 02.03.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 19/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Kim Rydningen

Arkivsaksnr.:

16/1027

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

55/16

Formannskapet

01.12.2016

81/16

Kommunestyret

15.12.2016

19/17

Kommunestyret

30.03.2017

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 FOR POLITISKE ORGANER I
KVALSUND KOMMUNE

Kommunestyrets vedtak 15.12.2016:

Møteplan for 1. halvår 2017
Eventuelle endringer av møtedatoer avgjøres av utvalgenes ledere.

Møteplan 1. halvår 2017 for politiske organer og utvalg:
Utvalg

Jan.

Kommunestyret

Formannskapet

12.

Utviklingsutvalget
Omsorg- og oppvekstuvalget
Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre- og
funksjonshemmede

16.

Feb.

Mar.

Apr.

Mai.

16.

30.

20.

18.

20.

2.

9.

6.

4.

1.

3.

23.

11.

22.

27.

27.

29.

Jun.

Sak 19/17

SAKSOPPLYSNINGER:
Påsken 2017 faller i perioden 10-16 april. Det bør tas hensyn til når
kommunestyremøtene gjennomføres.

Sak 20/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/182

Arkiv: 465

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/17

Formannskapet

09.03.2017

20/17

Kommunestyret

30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre innvilger Ivar Sørnes’ søknad om fritak fra kommunale verv. Det
gjennomføres opprykk/suppleringsvalg til kommunestyret, samt nyvalg av kontrollutvalgets
medlemmer.

VEDLEGG:
 Søknad om fritak fra kommunale verv, Ivar Sørnes av 19.02.2017.
 «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019»

SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til søknad fra Ivar Sørnes.
Ivar Sørnes har følgende politiske verv i Kvalsund kommune:
 4. representant for SV i kommunestyret
 Leder for kontrollutvalget
Øvrige varamedlemmer for kommunestyret og omsorg- og oppvekstutvalget er
beskrevet i «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019» som er vedlagt.

Sak 20/17

SAKSVURDERING:
I kommuneloven § 15, pkt 2 heter det;
§ 15. Uttreden. Suspensjon.
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
I sin søknad skriver Ivar Sørnes at han søker fritak på grunn av «helsemessige årsaker».
Vedlagte legeerklæring bekrefter dette. Det er således grunnlag for å si at det vil være
en uforholdsmessig belastning for søker å fortsette i sine verv.
I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil
bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem
fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til
andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
Antall varamedlemmer fra SV til kommunestyret er 7 stk. Det må imidlertid noteres at
det per dags dato er tre søknader om fritak fra kommunale verv til vurdering i
kommunestyret som gjelder representanter fra SV. To av disse søknadene gjelder
representanter som er vara til kommunestyret for SV. Derfor vil det være nødvendig å
gjennomføre opprykk og suppleringsvalg, dersom disse en eller flere av søknadene
godkjennes. Dersom Ivar Sørnes’ søknad godkjennes må det gjennomføres opprykk –
1.vara for SV til kommunestyret er Bente A. R. Israelsen.

I Kommuneloven, § 77 «Kontrollutvalget» pkt. 3 står følgende:
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets
medlemmer.

Sak 20/17

I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 3 «Utskifting av
medlemmer» står følgende:
§ 3 Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av
utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget
skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

Dersom det gis fritak til Ivar Sørnes i henhold til søknaden, må det gjennomføres
nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre innvilger Ivar Sørnes’ søknad om fritak fra kommunale verv.
Det gjennomføres opprykk/suppleringsvalg til kommunestyret, samt nyvalg av
kontrollutvalgets medlemmer.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 21/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/183

Arkiv: 465

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/17

Formannskapet

09.03.2017

21/17

Kommunestyret

30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre gir ikke Silje Sørnes fritak fra sine kommunale verv, da distansen
mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan sies å utgjøre en «uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte skjøttelse av verv i kommunen, jf.
Kommuneloven § 15, pkt. 2.

VEDLEGG:
 Søknad om fritak fra kommunale verv, Silje Sørnes av 19.02.2017.
 «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019»

SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til søknad fra Silje Sørnes.
Silje Sørnes har følgende politiske verv i Kvalsund kommune:
 4. vara for SV i kommunestyret
 3. vara til Skjønnsnemnd for militære rekvisasjonssaker

Sak 21/17

Øvrige varamedlemmer for kommunestyret og omsorg- og oppvekstutvalget er
beskrevet i «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019» som er vedlagt.

SAKSVURDERING:
I kommuneloven § 15, pkt 2 heter det;
§ 15.Uttreden. Suspensjon.
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil
bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem
fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til
andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
Antall varamedlemmer fra SV (inkludert søker) til kommunestyret er 7 stk. Det må
imidlertid noteres at det per dags dato er tre søknader om fritak fra kommunale verv til
vurdering i kommunestyret som gjelder representanter fra SV. Én av disse er fast
medlem i kommunestyret for SV, og to er vara til kommunestyret for SV. Derfor vil
det være nødvendig å gjennomføre opprykk og/eller suppleringsvalg, dersom disse en
eller flere av søknadene godkjennes.
Lovteksten i kommuneloven § 15, pkt 2 gir kommunestyret mulighet til å frita den som
«ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i
vervet.» I sin søknad oppgir Silje Sørnes at hun har «tatt utflytning til Hammerfest
kommune.» Ettersom avstanden mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan
sies å utgjøre en «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte
skjøttelse av vervet, vurderer administrasjonen det dithen at søknaden bør avvises.

Sak 21/17

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre gir ikke Silje Sørnes fritak fra sine kommunale verv, da
distansen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan sies å utgjøre en
«uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte skjøttelse av verv i
kommunen, jf. Kommuneloven § 15, pkt. 2.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 22/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/197

Arkiv: 033 &15

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/17

30.03.2017

Kommunestyret

SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET FOR
PERIODEN 2015-2019

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Kandidatkåring, valg 2015 – alle partier
Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019
Saksprotokoll sak 66/16 i kommunestyret
Saksprotokoll sak 3/17i kommunestyret
Saksprotokoll sak 4/17 i kommunestyret

SAKSOPPLYSNINGER:
Følgende fritak fra kommunale verv er gitt uten at det er blitt gjort suppleringsvalg til
kommunestyrets varalister:
-

Ann Kristin Kjemsaas, tidl. 6. vara for AP til kommunestyret, gitt fritak ved
kommunestyrevedtak i sak nr. 66/16 10.11.2016.
Viktoria Johansen, tidl. 5. vara for KrF til kommunestyret, gitt fritak ved
kommunestyrevedtak i sak 3/17 02.03.2017.

Sak 22/17

-

Odd Arne Olaussen, tidl. 3. vara for SV til kommunestyret, gitt fritak ved
kommunestyrevedtak i sak 4/17 02.03.2017.

Følgende søknader om fritak fra kommunale verv er oppe til behandling i
kommunestyrets møte nr. 2/2017 30.03.2017:
-

Ivar Sørnes, 4. representant for SV til kommunestyret
Silje Sørnes, 4. vara for SV til kommunestyret

I Kommunelovens § 16 Opprykk og nyvalg, punkt 2, heter det:
«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller
får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres
sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg.
Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den
nummerorden de er valgt.»

I Valglovens § 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg,
punkt 3 heter det:
«Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den
får representanter, med tillegg av tre. Kandidatene til
vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene
etter annet ledd.»

SAKSVURDERING:
Fordi tre representanter allerede er gitt fritak, må det suppleres med én ny
vararepresentant hver fra følgende partiers lister:
-

Arbeiderpartiet (Ap)
Sosialistisk venstreparti (SV)
Kristelig folkeparti (KrF)

Sak 22/17

Dersom Ivar Sørnes innvilges fritak fra kommunale verv, vil SVs 1. vara – Bente
Israelsen – rykke opp som fast representant i kommunestyret, som SVs 4. representant.
I så tilfelle må en ytterligere person suppleres inn som vararepresentant for SV, i tillegg
til de overnevnte.
Dersom Silje Sørnes innvilges fritak fra kommunale verv, må det suppleres med
ytterligere én vararepresentant fra SVs lister.
Følgende personer er de neste på listen for partiene etter kandidatkåringen, i
numerisk rekkefølge:
Den neste på listen for Arbeiderpartiet er Tor Ottem.
Det er ikke flere kandidater igjen på listen til Kristelig folkeparti.
De neste på listen for Sosialistisk venstreparti er, i rekkefølge:
-

Christel Alexsandra Strandheim
Unni Larsen Bredesen
Kenneth Israelsen Dybvik

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilråding.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 23/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/286

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/17

30.03.2017

Kommunestyret

NYVALG I KONTROLLUTVALGET ETTER FRITAK

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Saksprotokoll fra formannskapets sak 10/17, 09.03.2017
Styrer, råd og utvalg 2015-2019

SAKSOPPLYSNINGER:
Ivar Sørnes har søkt om fritak fra sine kommunale verv. I formannskapets møte nr.
2/2017 den 9. mars 2017 ble vedtatt innstilling til kommunestyrets møte nr. 2/2017 den
30.03.2017 det følgende:
«Kvalsund kommunestyre innvilger Ivar Sørnes’ søknad om fritak fra
kommunale verv. Det gjennomføres opprykk/suppleringsvalg til
kommunestyret, samt nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer.»
Ett av Ivar Sørnes’ verv før eventuelt fritak er leder for kontrollutvalget. Dersom
kommunestyret innvilger søknaden om fritak, må Ivar Sørnes erstattes som leder i
kontrollutvalget. I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, §
3 «Utskifting av medlemmer» står følgende:

Sak 23/17

§ 3 Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av
utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget
skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.
I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 2 «Valg og
sammensetning» står følgende:
§2 Valg og sammensetning
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det
løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine
vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og
fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant
medlemmene leder og nestleder.
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller
fylkestingets medlemmer.
Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og
fylkestinget når utvalgets saker behandles.
I Kommuneloven, § 77 «Kontrollutvalget», punkt 2, står følgende:
Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og
varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av
kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem
av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og varamedlem av
kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i
kommunen eller fylkeskommunen.

I kommunestyrets sak 56/15 ble følgende representanter valgt til kontrollutvalget:
Representanter:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivar Sørnes, SV, leder
Alf Sakshaug, H, nestleder
Anne Larsen, SV, medlem
Ellen Johansen, KRF, medlem
Sten Nikodemussen, AP, medlem

Sak 23/17

Vararepresentanter AP/KRF:
1. Unni Nilsen, KRF, vara
2. Hillbjørg Wikstrøm, AP, vara
3. Catharina Stenersen, AP, vara
Vararepresentanter SV/H:
1. Mariell Lien, SV, vara
2. Karin Jacobsen, H, vara

SAKSVURDERING:
Dersom det gis fritak til Ivar Sørnes i henhold til søknaden, må det gjennomføres
nyvalg av medlemmene i kontrollutvalget.
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 3
«Utskifting av medlemmer» må det gjennomføres nyvalg av samtlige medlemmer i
utvalget.
Minst ett medlem må være medlem av kommunestyret. Utelukket fra valg er ordfører,
fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg,
medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem og
varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i
kommunen eller fylkeskommunen.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten tilrådning fra rådmannen.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 24/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/290

Arkiv: 033 &15

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

24/17

30.03.2017

Kommunestyret

SUPPLERINGSVALG VARA FOR AP/KRF TIL OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET FOR PERIODEN 2015-2019

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Kandidatkåring, valg 2015 – alle partier
Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019
Saksprotokoll sak 66/16 i kommunestyret
Saksprotokoll sak 3/17i kommunestyret

SAKSOPPLYSNINGER:
Følgende fritak fra kommunale verv er gitt uten at det er blitt gjort suppleringsvalg til
omsorg- og oppvekstutvalgets varaliste for AP/KrF:
-

Viktoria Johansen, tidl. 4. vara for AP/KrF til omsorg- og oppvekstutvalget, gitt
fritak ved kommunestyrevedtak i sak 3/17 02.03.2017.
Ann Kristin Kjemsaas, tidl. 6. vara for AP/KrF til omsorg- og oppvekstutvalget,
gitt fritak ved kommunestyrevedtak i sak nr. 66/16 10.11.2016.

Sak 24/17

I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget
kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.
I kommunelovens § 37 «Forholdsvalg – valgoppgjøret», punkt 4, heter det:
«Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får
medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt
opptelling på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3
ovenfor.»
I valglovens §11-12 «Mandatfordeling og kandidatkåring ved
kommunestyrevalg» punkt 3, heter det:
«(3) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som
den får representanter, med tillegg av tre. Kandidatene til
vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene
etter annet ledd.»

SAKSVURDERING:
I etterkant av valget 2015 er det valglovens § 11-12 som er lagt til grunn når antall
vararepresentanter er blitt bestemt til utvalget. Derfor er hvert parti/partigruppe gitt
vararepresentanter tilsvarende antall representanter i utvalget, med et tillegg av tre. Det
er altså ikke etablert praksis å bruke kommunelovens § 37 punkt 4 i fastsettelsen av
antall vararepresentanter i Kvalsund kommune.
For at varalisten til AP/KrF skal utgjøre antall representanter til Omsorg- og
oppvekstutvalget med tillegg av tre, må det gjøres suppleringsvalg til varalisten med
ytterligere to vararepresentanter.
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Dersom kommunestyret ønsker å legge kommunelovens § 37 punkt 4 til grunn, må de
øvrige varalistene kortes ned med 1 vararepresentant. I så tilfelle må det kun suppleres
inn 1 vararepresentant til AP/KrFs varaliste til Omsorg- og oppvekstutvalget.
Ved valg av nye vararepresentanter skal det tas hensyn til kjønnsfordeling, i henhold til
kommunelovens § 16.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilråding.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 25/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/293

Arkiv: 033 &15

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/17

30.03.2017

Kommunestyret

SUPPLERINGSVALG VARA TIL UTVIKLINGSUTVALGET
FOR PERIODEN 2015-2019

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Kandidatkåring, valg 2015 – alle partier
Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019
Saksprotokoll sak 66/16 i kommunestyret
Saksprotokoll sak 3/17i kommunestyret

SAKSOPPLYSNINGER:
Følgende fritak fra kommunale verv er gitt uten at det er blitt gjort suppleringsvalg til
varalistene for AP/KRF og SV til utviklingsutvalget:
-

Ann Kristin Kjemsaas, tidl. 6. vara for AP/KrF til utviklingsutvalget, gitt fritak ved
kommunestyrevedtak i sak nr. 66/16 10.11.2016.
Odd Arne Olaussen, tidl. 2. vara for SV til utviklingsutvalget, gitt fritak ved
kommunestyrevedtak i sak nr. 4/17 02.03.2017

I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
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5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn
vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta
suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget
kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.
I kommunelovens § 37 «Forholdsvalg – valgoppgjøret», punkt 4, heter det:
«Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får
medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt
opptelling på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3
ovenfor.»
I valglovens §11-12 «Mandatfordeling og kandidatkåring ved
kommunestyrevalg» punkt 3, heter det:
«(3) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som
den får representanter, med tillegg av tre. Kandidatene til
vararepresentantplassene fordeles på samme måte som representantene
etter annet ledd.»

SAKSVURDERING:
I etterkant av valget 2015 er det valglovens § 11-12 som er lagt til grunn når antall
vararepresentanter er blitt bestemt til utvalget. Derfor er hvert parti/partigruppe gitt
vararepresentanter tilsvarende antall representanter i utvalget, med et tillegg av tre. Det
er altså ikke etablert praksis å bruke kommunelovens § 37 punkt 4 i fastsettelsen av
antall vararepresentanter i Kvalsund kommune. Praksisen med antall representanter
med tillegg av tre er fastsatt i «Reglement for politiske styrer, råd og utvalg – Kvalsund
kommune», vedtatt av kommunestyret 25.04.2013.
For at varalisten til AP/KrF skal utgjøre antall representanter til utviklingsutvalget med
tillegg av tre, må det gjøres suppleringsvalg til varalisten med ytterligere 1
vararepresentant.
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For at varalisten til SV skal utgjøre antall representanter til utviklingsutvalget med
tillegg av tre, må det gjøres suppleringsvalg til varalisten med ytterligere 1
vararepresentant.
Dersom kommunestyret ønsker å legge kommunelovens § 37 punkt 4 til grunn, må de
øvrige varalistene kortes ned med 1 vararepresentant. I så tilfelle må det kun suppleres
inn 1 vararepresentant til AP/KrFs varaliste til utviklingsutvalget.
Ved valg av nye vararepresentanter skal det tas hensyn til kjønnsfordeling, i henhold til
kommunelovens § 16.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilråding.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:

17/216

Arkiv: K01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/17

Utviklingsutvalget

23.03.2017

26/17

Kommunestyret

30.03.2017

LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. OVERTAKELSE AV
SAKSBEHANDLING

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune imøtekommer anmodningen fra Hammerfest kommune om
saksbehandling av motorferdselssaker. Dette underforutsetning av at antallet saker
holdes innenfor angitt ramme og at det kan tilstås refusjon for de utgiftene som påløper
Kvalsund kommune.

VEDLEGG:
16.02.2017 Brev fra Hammerfest kommune

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune har mottatt en henvendelse fra Hammerfest kommune. Dette
gjelder om Kvalsund har mulighet til å overta saksbehandlingen av søknader om
motorisert ferdsel i utmark i Hammerfest kommune knyttet til bruk av snøscooter.
Hammerfest kommune begrunner henvendelsen i at de har forholdsvis få saker til
behandling (ca 10 pr. år) og ikke etablert eget politisk utvalg som behandler slike saker.
I og med at Kvalsund kommune har langt flere saker til behandling og eget utvalg ser
Hammerfest kommune det formålstjenling og ønskelig at Kvalsund overtar
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saksbehandling også for de søknader som gjelder dispensasjoner i Hammerfest
kommune.
I henhold til kommunelovens § 10.2 har kommunestyret gitt Naturforvaltningsutvalget
(NFU) myngighet til å treffe avgjørelse i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og
som det etter samme lov er adgang til å delegrere til utvalg. NFU fatter bl.a vedtak i
forhold til:
 Motorferdsellovens bestemmelser m/forskrift og lokale vedtekter
Det er næringsavdelingen v/landbrukskonsulenten som saksbehandler søknader om
disp. fra motorferdelloven. NFU behandlet i 2016 i alt 94 søknader. Det er ikke
saksbehandlings- gebyrer for denne type søknader.

SAKSVURDERING:
Hammerfest og Kvalsund kommuner har over mange år samarbeidet på mange ulike
områder. Beslutningen om kommunesammenslåing muliggjør samarbeide på nye
områder. Kvalsund har bl.a bedt om at Hammerfest vurderer muligheten for å overta
saksbehandling av bygge- og plansaker fra Kvalsund i inneværende år. Det er derfor
ikke unaturlig at vi nå får denne henvendelsen fra Hammerfest. Et utvidet
kommunesamarbeide som omfatter saksbehandling over kommunegrensene bør først
avgjøres politisk. Saken legges derfor frem uten tilrådning.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune imøtekommer anmodningen fra Hammerfest kommune om
saksbehandling av motorferdselssaker. Dette underforutsetning av at antallet saker
holdes innenfor angitt ramme og at det kan tilstås refusjon for de utgiftene som påløper
Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

17/266

Arkiv: U00 &01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/17

Utviklingsutvalget

23.03.2017

27/17

Kommunestyret

30.03.2017

INTENSJONSAVTALE MELLOM ASCO NORGE OG
KVALSUND KOMMUNE OM MARKOPNESET

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune inngår intensjonsavtale med Asco Norge slik kontrakten vedlagt
tilsier og partene jobber sammen mot et felles mål om en endelig avtale som realiserer
etableringen på Markoppneset.

VEDLEGG:
1) Intensjonsavtale Asco Norge og Kvalsund kommune
2) Reguleringsplan Markoppneset

SAKSOPPLYSNINGER:

Asco Norges ønsker å inngå en intensjonsavtale med Kvalsund kommune om å tilby a)
ikke-ekslusiv havnedrift, derav tjenester relatert til truck, kran og logistikk og b)
leie/kjøpe arealer i nærhet til kai ca 20 daa. Varighet 2 år, oppsigelsestid 6 mnd. Mål
om en endelig kjøp/leieavtale med utbyggingsbeslutning bak.
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Asco Norge er en baseoperatør på like linje med blant annet Polarbase Norsea Group
og leverer tjenester til oljeselskaper og servicebedrifter innen maritim og petroleum.
Asco Norge er etablert flere steder i Norge og ønsker med avtalen å sikre seg flere
logistikkarealer og lagringslokasjoner i nærheten til Hammerfest. I Hammerfest har
Asco etablert seg ved Fuglenes og de har behov for mer plass.
Kvalsund kommune har et industriareal med 385.000 m2 regulert til industri beliggende
nært sjø, og er et godt logistikknutepunkt for petroleumsnæring og annen
logistikkavhengig næring. En aktør som Asco Norge sees på som en relevant etablering
for å realisere mer industri på Markoppneset. Det forventes at bedriften også kan levere
tjenester til gruveindustri.

SAKSVURDERING:
En intensjonsavtale som ikke binder Kvalsund kommune / Markoppneset opp i for lang
tid, og som i tillegg er ikke-ekslusiv, betyr at det er lav risiko for kommunen å inngå en
slik avtale. Kontrakten er utprøvd mot Advokat Hegg og Co og anbefalingen er å gå inn
i avtale med kontrakten slik den fremstår vedlagt.
De positive konsekvensene er at Asco Norges kunder og leverandører vil vite om
Markoppneset, markedsføringseffekten vil være av stor viktighet og kommunen kan
vise til progresjon mot realiseringen av industriområdet.
Kvalsund kommune bør inngå avtale med Asco Norge slik den fremkommer av
vedlegget.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune inngår intensjonsavtale med Asco Norge slik kontrakten vedlagt
tilsier og partene jobber sammen mot et felles mål om en endelig avtale som realiserer
etableringen på Markoppneset.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Geir Israelsen

Arkivsaksnr.:

17/268

Arkiv: 613 &46

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

16/17

Utviklingsutvalget

23.03.2017

28/17

Kommunestyret

30.03.2017

RENOVERING MORENEVEIEN 14 A/B

Utviklingsutvalgets innstilling:
Det anbefales at kommunestyret innvilger en utvidet investeringsramme på kr. 500.000.-, for
fullføring av dette prosjektet.

VEDLEGG:






Plantegninger av Moreneveien 14 A/B, i Kokelv.
Utstyrsbehov, oppussing Moreneveien 14 B.
Anbud 48988, fra Coop Havøysund i hht til utstyrsliste.
Bilder av vann-/fuktskade med beskrivelse av tiltak.
Materialutgifter pr. 15.03

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter at beboer i Moreneveien 14 B, flyttet ut 01.11.2016, ned til KBO, skulle leiligheten
pusses opp, da den var noe «slitt».
Etter befaring var det enighet om at badet måtte totalrenoveres. Det var under dette arbeidet at
problemet med råteskader/muggsopp, d. (Se bilder av vann-/fuktskade)
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Kommunen var på flere befaringer i Kokelv etter hvert som arbeidet skred fremover, og det ble
da besluttet at vi var nødt til å rette opp det som var galt med bygget. (Byggeteknisk)
Det betydde samtidig at kostnader overstiger budsjettrammen for vedlikehold, for inneværende
år.

Kommunen har hittil kjøpt inn materiell for: kr. 124.844.Materiellet som hittil er kjøpt inn, er ikke nok til å ferdigstille 14 B. For å fullføre 14 B, trengs
det ytterligere kr. 100.000.-, slik at det beløpet estimeres til kr. 250.000.Saken er slik at 14 A ikke skal totalrenoveres, så i utgangspunktet vil det ikke påløpe samme
kostnader her som i 14 B.

Det er også besluttet å dele av det store fellesrommet som vender ned mot Moreneveien, og
lage et ekstra soverom til hver leilighet. Dette blir ikke store kostnader, litt materialer for
veggen, maling, samt to nye standardvinduer.

Moreneveien 14 A.
Kvalsund kommune måtte mandag i denne uken (13.03), i samråd med lege, koordinator ved
KBO og leder av Helse og Sosialavdelingen i Kvalsund, flytte beboer ut av 14 A og ned til
KBO, på grunn av fare for liv og helse. Det er sterke mistanker om muggsopp i leiligheten.
I følge datteren blir vedkommende merkbart bedre i pusten ved opphold hos dem, over en
lengere periode. Straks hun kommer tilbake til Kokelv, får hun pusteproblemer.
Det er ikke foretatt målinger av noe slag i leiligheten, men basert på funn i 14 A, er
sannsynligheten svært stor for at vi kommer til å gjøre de samme oppdagelser der, gjeldende
byggetekniske løsninger, eller nærmere sagt mangel på dette.
I utgangspunktet er det avtalt at hun skal være på KBO ca. en måned mens renoveringen av 14
B pågår.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har et stort ansvar med å ivareta beboere i kommunale leiligheter.
Dette gjelder både unge og gamle. Det er en kjensgjerning at kommunen har en relativt
gammel bygningsmasse i kommunen, hvor det har vært til dels lite/dårlig vedlikehold de siste
årene.
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Etterslepet er ganske stort, og Kvalsund kommune må nok baseres seg på å måtte prioritere å
oppgradere flere av disse boligene.
Det er ikke tilstrekkelige ressurser innenfor vedlikeholdsbudsjettet for inneværende år, for å
fullføre arbeidet med Moreneveien 14 A og B.
Administrasjonen anmoder om ekstra bevilgning for formålet med oppussing av bygget.
Når arbeidet er ferdig, vil bygget fremstå som nytt. I tillegg vil bygget ha fått to nye soverom.
Dette medfører at bygget er mere attraktivt for utleie i fremtiden.
Ut fra administrasjonens skjønn, vil dette være en investeringssak og midlene som er påkrevet
kan lånefinansieres.
Vedtatte låneramme for 2017, tilgodeser ikke et slikt tiltak.

Rådmannens tilråding:
Det anbefales at kommunestyret innvilger en utvidet investeringsramme på kr. 500.000.-, for
fullføring av dette prosjektet.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/223

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/17

Formannskapet

09.03.2017

29/17

Kommunestyret

30.03.2017

ETABLERING AV AD-HOC UTVALG FOR REGODKJENNING AV SNØSCOOTERLØYPER I KVALSUND
KOMMUNE

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av rådmannen eller
den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke nødvendige medlemmer fra
administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 3 medlemmer fra NFU, og interessegrupper skal
involveres i arbeidet med regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal utarbeide et
forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer ressursbehov for
dette arbeidet.

Referanser:


Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=lov om motorferdsel i utmark
 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift for bruk av
motorkjøretøyer
Både lov og forskrift er ny.
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SAKSOPPLYSNINGER:
I medhold av ny lov og forskrift er både myndigheten og saksgang endret for opprettelse og
etablering av snøscooterløyper. Den enkelte kommune har nå anledning til å opprette
snøscooterløyper i egen kommune. Loven gir også adgang til å gi bestemmelser om betingelser
for dette igjennom etablering av kommunal forskrift for snøscooterløype.
Prosessen for å etablere nye løyper er omfattende og krever betydelig arbeid fra kommunen.
Dette er anført i § 4a i forskrift om bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vann. Prosessen kan
beskrives grovt på følgende måte:
 Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, lokalisering,
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan også bestemmes avgift for bruk av
løypene.
 Kommunestyret skal vurdere hvilke områder det skal tillates kjøring i, herunder skal
følgende unngås; verneområder, foreslåtte verneområder, sårbare naturvern-, friluftseller viltområder. I tillegg må ikke løypene være til skade eller ulempe for reindriften
eller kreve terrenginngrep, samt ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder,
landskap, kulturminner, kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.
 Forslaget skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14
 Vedtaket skal kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og
femte ledd.
Forskriften er meget utførlig og detaljert i hvordan kommunen skal gå fram for å godkjenne og
etablere snøscooterløyper.
Kommunene i Finnmark og Nord-Troms er gitt en frist på 6 år fra 2015 for å kunne vedta
eksisterende løyper etter ny lov og forskrift. Dette krever et ikke ubetydelig arbeid fra
kommunes side for å imøtekomme. Hvis dette arbeidet ikke fullføres vil KK stå uten
godkjente løyper fra 2021.

SAKSVURDERING:
Arbeidet med snøscooterløypene i KK kan utføres på flere måter. Totalt har kommunen 19
godkjente løyper. Disse løypene har igjennom sitt virke fått aksept og har ikke avstedkommet
noe som kan sies å være kontroversielt. Forskriften til disse løypene er veldig enkle og ikke
tilpasset ny lov/forskrift. I realiteten beskriver denne forskriften løypetrase, merking og
åpningstider. Dette er i skarp kontrast med hva som nå kreves.
KK kan velge å gjøre en omfattende revisjon av løypene med en totalt ny omlegging,
tilpasning og utvidelse av løypenettet. Dersom dette velges vil det medføre en komplett
behandling som innebærer kartlegging av friluftsområder, naturområder, verneområder og
områder av spesiell verdi. Dette er et svært krevende arbeid og tar mye ressurser og tid, da
dette innebærer omfattende høringer og konsekvensutredninger.
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En annen metode er å transformere eksisterende snøscooterløyper til løyper som tilfredsstiller
de nye kravene i det nye regelverket. De løypene som kommunen bruker i dag er å anse som
ukontroversielle, hvor natur- og friluftshensyn er godt utredet og ivaretatt igjennom flere tiårs
bruk. Det vil derfor være relativt sett uproblematisk å re-godkjenne disse med ny kommunal
forskrift. Likevel er det betydelig arbeid som må gjøres med de eksisterende løypene. Herunder
kan følgende nevnes:
 Åpningstider på løype
 Merking og skilting
 Fartsgrenser
 Rasting/camping
 Sikkerhet (skred, andre brukere, omgivelser og miljø)
 Støy
 Løypeavgift
 Organisering/kontroll
 Løypebredde
 Bruk av løypenettet
 Drift og tilsyn
 Gebyr, straffeansvar mv
Om det skal utarbeides en forskrift for alle løypene eller egen forskrift for enkeltløype må
vurderes. Videre må også parkering ved løypestart og forholdet til omgivelsene vurderes.
Mindre justeringer av eksisterende løyper vil nok kunne anses som akseptabelt uten at dette
kommer i konflikt med regelverket.
Dersom det ønskes nye løyper eller tilsvarende kan dette arbeidet startes parallelt, men da med
en annen tidshorisont, da dette arbeidet vil være omfattende. Nye løyper må bearbeides og
behandles etter bestemmelsene plan- og bygningsloven. Dvs at kommunens forslag til
snøscooterløyper med bestemmelser sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven
§ 11-14. Dette er reglene for høring av kommuneplan, som også vil gjelde for dette arbeidet. I
mange sammenhenger kan dette bety konsekvensutredninger og kartlegging av friluft- og
rekreasjonsarealer.
Når et nytt løypeforslag er klart, skal det i kommunens vedtak fremgå hvordan innkomne
uttalelser til forslaget og konsekvensene av snøscooterløypene med bestemmelser har vært
vurdert. Videre skal det fremgå hvilken betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering
av spesifikke forhold som angår snøscooterkjøring.
Rådmannen anbefaler at det snarest nedsettes et utvalg som har et mandat til å re-godkjenne de
19 eksisterende snøscooterløypene i kommunen. Utvalget kan være sammensatt av personell
fra kommunens administrasjon og medlemmer av NFU. Brukerinteresser og lag/foreninger kan
inviteres med i utvalget ved behov. Arbeidet skal være klart til politisk behandling innen
årsskiftet. Saksframlegget skal inneholde forslag til nye kommunale vedtekter for
snøscooterløypene og et kartformat av SOSI fil. Saksframlegget skal være i tråd med lov og
forskrift
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av rådmannen eller
den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke nødvendige medlemmer fra
administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 2 medlemmer fra NFU, og interessegrupper skal
involveres i arbeidet med regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal utarbeide et
forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer ressursbehov for
dette arbeidet.

Gunnar Lillebo
rådmann

