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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/364

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/18

26.04.2018

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 15.03.2018

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.03.2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 15.03.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.03.2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.03.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/360

Arkiv: 026

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

15/18

26.04.2018

Kommunestyret

HAMMERFEST ARENA - INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar å delta i prosjektet, slik at Hammerfest Arena blir et
interkommunalt prosjekt. Tomtekostnadene pålydende kr. 11 millioner, bevilget av
Hammerfest kommune, utgjør Hammerfest og Kvalsund kommuners andel på 5 % av
kostnadene, som sikrer grunnlag for interkommunale spillemidler til Hammerfest Arena.

VEDLEGG:
-

Saksprotokoll SKOU Hammerfest, 18.04.2018 – deles ut i møtet.

-

Saksprotokoll FSK Hammerfest, 19.04.2018 – deles ut i møtet.

SAKSOPPLYSNINGER:
Hammerfest kommunestyre har vedtatt at idretten selv jobber frem en storhall i Hammerfest
kommune, tilrettelagt for flere idrettsgrener. I samråd med Hammerfest kommunes
administrasjon har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra idrettslagene jobbet frem
et prosjekt i tråd med vedtaket. Kvalsund IL har også sluttet seg til prosjektet.
Hammerfest Arena AS er etablert med idrettslagene som eier av aksjeselskapet, med en
aksjekapital på kr. 200.000,-. Hammerfest Arena AS skal etablere og finansiere hall og
servicebygg m.m., og skal videre eie og drifte hallen og servicebygget. Det skal inngås
leieavtaler/driftsavtaler mellom Hammerfest Arena AS og Hammerfest kommune. Dersom
Kvalsund kommune velger å støtte prosjektet skal det inngås slike leie-/driftsavtaler mellom
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Hammerfest Arena AS og Hammerfest og Kvalsund kommuner. Det skal også inngås leie/driftsavtaler mellom Finnmark fylkeskommune og Hammerfest Arena AS.
Hensikten er å etablere et interkommunalt samarbeid om Hammerfest Arena, for Kvalsund og
Hammerfest kommuner.
Dette skal etableres/bygges:
–
–
–
–
–
–

Adkomstvei
Grunnarbeid, asfaltering
Skredsikring
Strøm, vann og avløp
Hall – fullverdig bane, klatrevegg, løpebane
Serviceanlegg med garderober, lager, kontor, aktivitetsrom, kiosk, kafe,
møterom, utleieareal
– Uteområde ved Drikkevann
Det er viktig at arealene defineres i tråd med de kriterier som ligger til grunn for å få
spillemidler.
Prosjektkostnad
1. Grunnarbeider 11mill kr
–
–
–
–

Adkomst – vei
Grunnarbeid – klargjøre området
Vann, avløp, strøm
Skredsikring

2. Bygg 63,5 mill kr
•
•

Hall – fullverdig hall med klatrevegg, løpebane
Serviceanlegg – garderober, kiosk, kafe, sosialt rom, møterom, kontor

3. Uteområde ved Drikkevann 2 mill kr
Totalt utgjør dette kr 76,5 mill kroner
Beløpene for grunnarbeidet er reelle mens øvrige tall er budsjettall. Anslaget for hall baserer
seg på en hall og servicebygg som er bygd et annet sted i Norge. Det foreligger detaljerte
oversikter over slike kostnader hos administrasjonen i Hammerfest kommune.
Finansiering
Det er viktig for prosjektet at man får størst mulig uttelling på spillemidlene. Det gis 25 %
tillegg for prosjekter i Nord-Troms og Finnmark, og 30 % tillegg dersom hallen er et
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samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner. Hammerfest kommune og idrettslagene ønsker at
Kvalsund kommune går inn i prosjektet, og at kostnadene påløpt opparbeidelse av tomten med
tilhørende grunnarbeider (kr 11 millioner) er Hammerfest og Kvalsund kommuners felles
bidrag til prosjektet. Dette grunngis med at det utløser mulighet for økte spillemidler.
Oversikt, ønsket finansiering fra Hammerfest
Hammerfest Arena AS
•

•

Hall, servicebygg mm beregnes til kr 63.500.000
• Lag og foreninger – 3 mill
• Sponsorer – 10 mill
• Finnmark Fylke – 15 mill
• Tippemidler – 22 mill
• Lån – 13,5 mill
Hammerfest- og Kvalsund kommune dekker kostnadene for 11 millioner som dekker
opparbeidelse av tomten med tilhørende grunnarbeider
Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg
(fra departementets bestemmelser for tilskudd pkt 2.6.3)
Det kan være ressurs- og bruksmessig gunstig at flere kommuner går sammen om å bygge
og drifte idrettsanlegg det ellers ville vært vanskelig å realisere innenfor én kommune.
Særskilt tilskudd for interkommunale anlegg kan tildeles ett anlegg per anleggstype i
samarbeidende kommuner. Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 30 % av
ordinært tilskudd forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. Anlegget er et større, kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller
idrettshall.

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende
investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:

a) Hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets godkjente kostnad i
investeringstilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres.

b) Enten at hver deltagende kommune skyter inn minimum 5 % av anleggets faktiske
driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år. Driftstilskuddet kan ikke begrenses til et
nominelt beløp gjennom
20-årsperioden.

Eller at hver deltagende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % av faktiske,
årlige driftsunderskudd for anlegget. Den kommunen som står som søker/anleggseier,
skal stille garanti slik at den dekker hele driftsunderskuddet etter fradrag for øvrig
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deltagende kommune(r)s garantidekning. Garantiene skal samlet dekke 100 % av
faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget i 20 år.

Det er bekreftet fra departementet overfor Hammerfest kommune at prosjektet kan få tildelt
interkommunale spillemidler, til tross for den forestående kommunesammenslåingen. Dette
forutsetter dog at prosjektet forhåndsgodkjennes inneværende år, og at spillemiddelsøknadene
for dette godkjennes før 15. januar 2019.
Rådmann i Hammefest kommune vurderer saken dithen at kostnadene for opparbeiding av
tomten tiltenkt Hammerfest Arena kan utgjøre Hammerfest og Kvalsund kommuners andel på
5 % av kostnadene. Dette forslaget ble fremmet for Styret for kultur, omsorg og undervisning
den 18.04.2018 og Formannskapet den 19.04.2018 i Hammerfest kommune. Vedtak
ettersendes som vedlegg til saken. Saken skal til endelig behandling i Hammerfest
kommunestyre den 03.05.2018 for endelig vedtak.

SAKSVURDERING:
Dersom Kvalsund kommune går inn i prosjektet, og prosjektet godkjennes som
interkommunalt anlegg, vil prosjektet kunne motta ytterligere 30 % av de godkjente
spillemidlene, i tillegg til 25 % tillegg for ordningen for kommuner fra Nord-Troms og
Finnmark.
Kvalsund kommune vil ikke få økonomiske forpliktelser som følge av vedtatt støtte til
prosjektet, dersom rådmannen i Hammerfest sitt forslag til vedtak blir vedtatt i kommunestyret
i Hammerfest (3. mai 2018). Kvalsund kommunes tilslutning til prosjektet vil gi grunnlag for å
søke interkommunale spillemidler, hvilket er viktig for prosjektets gjennomføring.
Hammerfest Arena AS vil gi et tilbud også til innbyggere i Kvalsund kommune, i form av
lokaler til større arrangementer og idrettstilbud til unge. I planene for storhallen ligger også en
betydelig investering i uteområdene rundt hallen, som vil gi et sommertilbud til alle
innbyggere. Kvalsund idrettslag har allerede sluttet seg til prosjektet.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar å delta i prosjektet, slik at Hammerfest Arena blir et
interkommunalt prosjekt. Tomtekostnadene pålydende kr. 11 millioner, bevilget av
Hammerfest kommune, utgjør Hammerfest og Kvalsund kommuners andel på 5 % av
kostnadene, som sikrer grunnlag for interkommunale spillemidler til Hammerfest Arena.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 16/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Ulf-Terje Eliassen

Arkivsaksnr.:

18/333

Arkiv: C21

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

16/18

26.04.2018

Kommunestyret

ARCTIC RACE OF NORWAY 2018

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommune bevilger kr 100 000,- fra disposisjonsfondet for å dekke utgifter i
forbindelse med Arctic Race of Norway 2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune vil i år være offisiell vertskommune for Arctic Race of Norway 2018.
Utdrag fra Arctic Race of Norways egne hjemmesider:
«Den sjette utgaven av verdens nordligste sykkelritt arrangeres i år i Finnmark fra 16. til 19.
august. Årets fire etapper byr på arktiske omgivelser og tøffe sportslige utfordringer, blant
annet med en total stigning på hele 2700 høydemeter under andre etappe.
En eksplosiv allrounder, eller ”pønsjer” på fagspråket, vil være best egnet til å kjempe om
seieren i den sjette Arctic Race of Norway, som i år vil bli gjennomført i fire etapper i
Finnmark fylke. Det er andre gang i rittets historie at etappene legges til Finnmark, og rittet
starter i øst mot den russiske grensen før det krysser fylket mot vest.
Arctic Race of Norway legges i år en uke senere enn normalt, fra 16.-19. august. Dette gjøres
for å unngå at rittet arrangeres samtidig som årets Europamesterskap i Glasgow 5.-12. august.
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Dermed er det duket for retur av hjemmefavoritten og regjerende europamester Alexander
Kristoff, som stakk av med én etappeseier i 2017.
Honningsvåg blir vertskap for starten av den tredje etappen, før 201 kilometer skal
tilbakelegges på ferden mot Hammerfest. Som under rittet i 2014 skal feltet ned i en tunnel
under havnivå, en uvanlig reise for et internasjonalt sykkelfelt. Også denne etappen har en tøff
finish, med en 1,7 km lang klatreavslutning med 5 prosent stigning i snitt.
Helt åpent
Den sjette utgaven av Arctic Race of Norway avsluttes med en 145 km lang etappe fra
Kvalsund til Alta. Den kuperte finalen har potensial til å endre resultatene fortløpende, noe
som gjør at spenningen knyttet til sammenlagtseieren bevares helt til mål. Den siste etappen vil
kunne passe bra for Alexander Kristoff og andre spurtkanoner på jakt etter den grønne trøya.
– Årets ritt har det meste, både med tanke på sportslige utfordringer og spektakulære
omgivelser. Vi gleder oss til å komme tilbake til Finnmark, og spesielt ser vi fram til å
utforske den østlige delen av fylket som vi ennå ikke har besøkt, sier daglig leder i Arctic Race
of Norway, Knut-Eirik Dybdal.
Etappene i Arctic Race of Norway 2018:
Torsdag 16. august, etappe 1: Vadsø - Kirkenes, 190,5 km
Fredag 17. august, etappe 2: Tana - Kjøllefjord, 195 km
Lørdag 18 august, etappe 3: Honningsvåg - Hammerfest, 201 km
Søndag 19. august, etappe 4: Kvalsund - Alta, 145 km»
Mer informasjon om Arctic Race of Norway 2018 finnes på:
https://www.arctic-race-of-norway.com/arctic-race-of-norway/2018/no/

SAKSVURDERING:
Arctic Race of Norway er et svært populært sykkelritt og vil sendes i 190 land. 22 lag a
5 ryttere med støtteaparat, filmteam og arrangører gjør at dette er et stort og
internasjonalt idrettsarrangement. Markedsfdøringverdien for Kvalsund kommune vil
derfor være svært stor. Kommunen vil i tillegg til selve TV-sendingene få profilert seg
via Arctic Race of Norways nettsider med både bilder, tekst og egenprodusert film.
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Gjennom Kvalsund kommune på etappe 3 (Honningsvåg-Hammerfest) antas det at hele
parsellen gjennom kommunen vil bli vist direkte. Mens etappe 4 som har start i
Kvalsund vil det både bli vist fra startområdet og fra Sennalandet. Med andre ord
kommer Kvalsund kommune godt ut med tanke på tid som arrangamentet oppholder
seg i kommunen og tid på TV-sendinger.
Både næringsliv og lag- og foreninger vil få mulighet til å vise seg frem og dra nytte av
dette. Det vil blant annet legges opp til et arrangement i forkant av start for etape 4,
dette i og rundt Kvalsund sentrum.
Som følge av dette kommer det noen kostnader som vertskommunen selv må ta. Dette
være seg teknisk utstyr til gjennomføring, tilskudd/gaver til frivillige, lag- og
foreninger som bistår med frivillig innsats, generell gjennomføring av eventuelle egne
arrangementer mv.
Det er høyst usikkert hva utgiftene vil være for KK. Det som er sikkert er at kommunen
vil samarbeide med Hammerfest om dette arrangementet. Dvs både lån av utstyr og
materiell. Videre så nytter vi den samme koordinator som er innleid for dette prosjektet.
Av utgifter som kan tenkes med fører utlegg nevnes følgende:









Profilering
Markedsføringsmateriell
Arrangement i Kvalsund
Kostnader til frivillige
Tekniske kostnader
Sperremateriell
Reiseutgifter/transport
Gave og diverse utstyr

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune bevliger kr 100 000,- fra disposisjonsfondet for å dekke utgifter i
forbindelse med Arctic Race of Norway 2018.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/132

Arkiv: 020 &13

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/18

26.04.2018

Kommunestyret

HØRINGSUTTALSE - REGIONREFORMEN
EKSPERTUTVALGETS RAPPORT
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Ekspertutvalgets rapport om regionreformen «Desentralisering av oppgaver fra staten
til fylkeskommunene», datert februar 2018
Høringsbrev fra KMD, datert 9. februar 2018
Høringssvar KS, datert 06.04.2018
Følgebrev til kommunene, KS, datert 06.04.2018
Høringssvar fylkestinget i Finnmark, datert 15.03.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
I behandlingen av stortingsmelding om regionreform (Meld. St. 22(2015-2016) ba Stortinget
regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til
fylkeskommunene. Regjeringen satte ned ekspertutvalget i juni 2017, etter Stortingets vedtak
om fylkesinndeling med 11 fylkeskommuner inkludert Oslo.
Utvalgets mandat har vært å vurdere hvilke statlige oppgaver som kan overføres til
fylkeskommunalt nivå. Ekspertutvalget leverte sin rapport til KMD, 1. februar 2018.
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I oversendingsbrevet fra KMD skriver departementet følgende om ekspertutvalgets rapport:
«Forslagene skal kunne styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en mer
brukervennlig forvaltning, en bedre offentlig ressursbruk, og bedre tjenester for innbyggere og
næringsliv». På bakgrunn av dette ønsker KMD at berørte og interessenter skal få anledning til
å vurdere helheten i utvalgets forslag, før regjeringen tar stilling til forslagene.
Ekspertutvalget har valgt å tolke Stortingets vedtak om regionreformen som et svar på to
utfordringer:
«For det første har det de siste årene skjedd en betydelig vekst og oppdeling i den
statlige forvaltningen, særlig i direktoratene og direktoratslignende enheter. Dette
har gitt en sektorisert forvaltning med lavere grad av samordning enn ønskelig.
For det andre vil mange kommuner etter første fase av kommunereformen fortsatt
ha få innbyggere. Fylkeskommunene har et potensial til å forsterke sin rolle som
partner og veileder for kommunene – blant annet i form av fagkompetanse og som
deltaker i kommunenes utviklings- og planarbeid».
I tillegg peker ekspertutvalget på en utfordring knyttet til at fylkeskommunenes legitimitet, og
interessen for fylkesdemokratiet, er noe lavere enn på kommunalt og nasjonalt nivå. Dette
mener utvalget har sammenheng med at fylkeskommunene har få oppgaver som avspeiler
konfliktdimensjonene i norsk politikk tilstrekkelig til å skape økt politisk oppmerksomhet.
Skal fylkeskommunene greie dette, må de nye oppgavene ifølge utvalget i større grad
reflektere sentrale politiske konfliktdimensjoner og ha betydning for innbyggerne.
Ekspertutvalget har videreutviklet Oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer for fordeling av
oppgaver og ansvar mellom forvaltningsnivåene på følgende måte:
1. Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som
nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning
2. Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave,
skal også ha fagmiljøet tilknyttet oppgaven og ansvaret for å finansiere utgiftene til
oppgaveløsningen
3. Oppgaver som krever utøvelse av politisk skjønn og vurdering bør legges til
folkevalgte organer
4. Oppgaver som krever stor grad av koordinering/samordning, og/eller oppgaver som har
store kontaktflater med hverandre, bør legges til samme forvaltningsorgan
5. Oppgaver som av ulike årsaker ikke skal la seg påvirke av lokalpolitiske forhold, bør
være et statlig ansvar. Staten bør ha ansvaret for oppgaver som forutsetter et nasjonalt
helhetsgrep for god oppgaveløsning
Ekspertutvalget mener oppgavefordelingen må endres for at vi på en bedre måte skal kunne
løse de grunnleggende samfunnsutfordringer landet står overfor. Dette innebærer blant annet
tydeligere ansvarsfordeling, mer effektiv ressursbruk og bedre tjenester til innbyggere og
næringsliv. Dagens samfunnsutfordringer er grense- og sektoroverskridende og det stilles
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derfor krav til omstilling i næringslivet, innovasjon i offentlig sektor, integrering, kutt i
klimagassutslipp og tilpasning til nye klima- og miljøvilkår. Nasjonal, regional og lokal
politikk og forvaltning må virke sammen.
Utvalget mener overføring av oppgaver fra stat til fylkeskommune vil bidra til at makten
fordeles i samfunnet og til at interessen for fylkesdemokratiet kan styrkes. Fylkeskommunen
må ha klart definerte oppgaver, og de veivalg og prioriteringer som fylkeskommunen gjør må
ha relevans og konsekvenser for innbyggere og næringsliv. Regionreformen legger grunnlag
for at sentrale oppgaveområder for samfunnsutviklingen bedre kan ses i sammenheng og
underlegges politisk diskusjon nærmere de som berøres av prioriteringer og tiltak.

Ekspertutvalgets forslag
Ekspertutvalget peker på særlig tre store politikkfelt der fylkeskommunene bør ha oppgaver og
handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk. Politikken og
prioriteringene inne disse feltene er avgjørende for samfunnsutviklingen i det enkelte fylke og
krever tilpasning til regional kontekst og forutsetninger. Dette gjelder følgende tre politikkfelt:
 arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel,
 virkemidler for næringsutvikling og kompetanse, og
 virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.
Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunen:
Næring, kompetanse og integrering
− Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag
forvaltes av Innovasjon Norge. Eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66
prosent.
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
− Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet
forskning som i dag ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av
Regionale forskningsfond.
− Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene
til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra
Landbruks- og matdepartementet til fylkeskommunene som gir oppdrag til
Innovasjon Norge.
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret.
Distriktssenteret nedlegges.
− Ansvar for om lag halvparten av midlene over tilskuddsordningen Arktis 2030
som involverer nordnorske aktører overføres til fylkeskommunene i Nord-Norge.
Ansvaret ligger i dag til Utenriksdepartementet. Utvalget mener staten bør
vurdere å gi fylkeskommunene i Nord-Norge et mer aktivt og formelt ansvar for
å delta og forberede møter i Arktisk Råd.
− Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag
ligger til Kompetanse Norge og NAV.
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−

Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som
ikke er finansiert over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller
over fylkeskommunenes budsjetter til videregående opplæring og fagskoler. Det
omfatter blant annet ansvar for ulike tilskudd som i dag ligger til Kompetanse
Norge. Nasjonale oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Kompetanse Norge nedlegges.
− Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder
veiledning av kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene,
kompetansetiltak og bosetting. Utbetaling av integreringstilskuddet og
gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan overføres til ansvarlig
departement. IMDi nedlegges.
Samferdsel
−

Ansvar for kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis
Østfold/Akershus/Buskerud, Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo,
som i dag ligger til Jernbanedirektoratet. Ansvar for grenseoverskridende togruter
forutsetter et nært samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel ved at
Østfold, Akershus og Buskerud tar et vertskommuneansvar som det største
"jernbanefylket".
− Den statlige tilskuddsordning for utvidet TT-tilbud overføres til
fylkeskommunene gjennom rammetilskuddet.
− Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd som i dag ligger til
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Klima, miljø og naturressurser
− Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med
unntak av forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.
− Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet
til oppfølgingen av klimaloven.
− Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10
MW og vindkraft over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE.
Fylkeskommunene kan benytte NVE i saksbehandlingen.
Kultur og kulturminnevern
−

Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av
lokal eller regional karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
− Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kap. 323 Musikk og scenekunst, post
60 Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og
post 73 Region- og distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra
post 70 under samme kapittel overføres Den Nationale Scene og Bergen
Filharmoniske Orkester. Flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78
under samme kapittel, foreslår også overført.
− Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kap. 328 Museum og visuell
kunst, post 70 Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag
finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.
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−

Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk,
scenekunst og museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kap. 322 Bygg
og offentlige rom, post 70 Nasjonale kulturbygg).
− Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter,
Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i
dag ligger til Kulturdepartementet.
− Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet
som i dag ligger til Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet.
Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene foreslås fordelt direkte til
fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.
− Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag
ligger til Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt
til fylkeskommunene.
Helse og levekår
−

Ansvar for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak
av oppgaver knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for
lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og
fylkesmannen.
− Ansvar for pedagogiske-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til
Statped, og overtar ansvaret for veiledning og støttetjenester overfor
kommunene. Ansvar for statens spesialskole i Skådalen foreslås overført til Oslo
kommune som må ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i Statped
kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.
− Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til
Bufetat. Ansvar for omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under
femten år forblir statlige. Bufetat legges ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat
for barnevernet.
− Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.
Utvalgets forslag innebærer at fylkeskommunen får forvaltningsansvar for relevante
tilskudds- og prosjektmidler innenfor de oppgaveområdene som foreslås overført, og
som i dag er lagt til departementer, direktorater og fylkesmannen.
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner: IMDi, Kompetanse
Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva. I tillegg medfører det nedleggelse av Bufetat.
Flere av oppgavene til departementer, direktorater og fylkesmann som oppdragsgiver,
fagorgan og/eller forvalter reduseres vesentlig.
Utvalget støtter regjeringens forslag til tiltak for å styrke regional planlegging som
virkemiddel. Videre foreslår utvalget:
-

å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale
planer i plan- og bygningsloven.
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-

-

-

-

å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater
med hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med planog bygningsloven.
å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den
innledende idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av
andre store statlige investeringer.
at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel
for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning
fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i
myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for
kommunal plan med juridisk bindende virkning.
at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til
regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.

Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til
fylkesmannen, overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå
sektorlover med sikte på bedre harmonisering til plan- og bygningsloven.
Utvalget mener regionreformen legger grunnlag også for ytterligere utredning av
endringer:
−

Det bør utredes overføring av barnevernsoppgavene som i dag ligger til
kommunene, til fylkeskommunen.
− Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til
NAV, til fylkeskommunene.
− Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen
med sikte på en reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av
fylkeskommunen.
− Spørsmålet om organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en
fylkeskommunal modell inkluderes i utredningen.
Utvalget mener fylkeskommunen i hovedsak bør finansieres av frie inntekter
(skatteinntekter og rammetilskudd). I en overgangsperiode kan det være aktuelt at
midlene kan fordeles særskilt (over den såkalte tabell c i grønt hefte). Øremerkede
ordninger og tilskuddsmidler bør innrettes slik at fylkeskommunene, innenfor
hovedformålet med ordningene, får en større grad av frihet til å prioritere og målrette
ordningene til regionale behov.

Høringssvar fra andre relevante institusjoner
KS har, etter Hovedstyrets vedtak 19.03.2018, sendt høringsuttalelse til KMD om
rapporten fra ekspertutvalget. Høringsuttalelsen til KS ligger vedlagt i saken.

Sak 17/18
Nordkapp kommune har sendt inn en høringsuttalelse, som fokuserer på
innenlandsflyreiser og ansvar for fiskerihavnene. Nordkapp kommune er den eneste
kommunen fra Finnmark som per dags dato har sendt inn høringsuttalelse.
Fylkestinget i Finnmark fattet vedtak 15.03.2018, og har sendt sin høringsuttalelse til
KMD. Fylkeskommunen har også sendt sin høringsuttalelse til kommunene i Finnmark,
med anmodning om at kommunene kommer med egne høringsuttalelser.
Høringsuttalelsen fra Finnmark fylkeskommune ligger vedlagt i saken.
Finnmark fylkeskommunes høringsuttalelse er todelt: Innledningsvis er det en generell
kommentar til rapportens innhold, og 14 fremhevede punkter; dernest er forslagene
innen hvert område gjennomgått med konkrete høringsinnspill til hvert forslag, samt
konklusjoner.

SAKSVURDERING:
Ekspertutvalgets rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene er svært
omfattende, og berører flere viktige politikkområder. Fylkeskommunen i Finnmark har gjort en
detaljert og grundig vurdering av samtlige forslag. Det er ikke alle områdene som får direkte
innvirkning for kommunens drift, men som indirekte eller prinsipielt kan bety noe for
Kvalsund kommune. Det er grunn til å tro at fylkeskommunen i Finnmark har sammenfallende
interesser med kommunene i Finnmark. Det synes derfor som et godt utgangspunkt at
Kvalsund kommune, ved kommunestyret, sender inn en høringsuttalelse som støtter
fylkeskommunen i Finnmark sin uttalelse.
Det kan likevel være formålstjenelig i tillegg å fremheve enkelte punkter fra rapporten, slik
Nordkapp kommune har gjort i sin høringsuttalelse, dersom det er enkelte punkter som synes å
være av særlig viktighet politisk for Kvalsund kommune.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune støtter fylkeskommunen i Finnmarks høringsuttalelse.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/346

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING UTLEGGING AV MANNTALL

Ordførers innstilling:
Manntallet legges ut til ettersyn på Servicekontoret i Kvalsund straks etter mottak av dette.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Det utarbeides ett samlet manntall pr. kommune, ikke kretsvise manntall. Manntallet er under
utarbeidelse og sendes kommunene så snart det foreligger.
Det foreslås å legge manntallet ut på Servicekontoret i Kvalsund straks det er mottatt.

Rådmannens tilråding:
Manntallet legges ut til ettersyn på Servicekontoret i Kvalsund straks etter mottak av dette.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/347

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING FASTSETTING AV STEMMESTED OG STEMMELOKALE

Ordførers innstilling:
Servicekontoret fastsettes som valglokale for folkeavstemningen.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Det blir skrevet ut ett manntall for hele kommunen, så det er lagt opp til ett stemmelokale.
Det foreslås at Servicekontoret fastsettes som stemmelokale for folkeavstemningen. Det burde
være unødvendig å opprette et eget valglokale på valgdagen, all den tid Servicekontoret er
bemannet og de ansatte har god erfaring som stemmemotakere.
Forhåndsstemningen foregår på Servicekontoret og dette lokalet kan også brukes på valgdagen
mandag 14. mai.

Rådmannens tilråding:
Servicekontoret fastsettes som valglokale for folkeavstemningen.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/348

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

20/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING FASTSETTING AV STEMMELOKALETS ÅPNINGSTID

Ordførers innstilling:
Mandag 14. mai fastsettes stemmetiden i valglokalet til kl. 08.30 – 17.00.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Finnmark Fylkesting har vedtatt at avstemningsdagen skal være mandag 14. mai 2018.
Hele uken i forkant; i perioden 7.-11. mai er forhåndsstemmeperiode, der det kan avgis både
elektronisk- og papirstemmer. E-valgstemmegivningen vil foregå frem til mandag 14. mai kl.
21.00.
Det foreslås at stemmelokalet holder åpent mandag 14. mai til kl. 17.00.

Rådmannens tilråding:
Mandag 14. mai fastsettes stemmetiden i valglokalet til kl. 08.30 – 17.00.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/349

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING FORHÅNDSSTEMMESTED OG OPPNEVNING AV
STEMMEMOTTAKERE

Ordførers innstilling:
Servicekontoret benyttes som forhåndsstemmested for folkeavstemningen.
De ansatte på Servicekontoret, og andre ansatte på rådhuset ved behov, oppnevnes som
stemmemottakere.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Finnmark fylkesting har vedtatt at perioden for forhåndsstemmegivning er mandag 7. mai til
fredag 11. mai. E-valgstemmegivning foregår i hele perioden frem til mandag 14. mai kl.
21.00.
Det vil være naturlig at Servicekontoret på rådhuset blir brukt som forhåndsstemmested, da
dette er sentralt og lett tilgjengelig, samtidig som lokalet er i stand til å oppfylle de krav som er
satt til valglokale.
Det vil også være naturlig å oppnevne de ansatte på servicekontoret som stemmemottakere, i
tillegg til andre ansatte på rådhuset i tilfelle fravær/sykdomsforfall.

Rådmannens tilråding:
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Servicekontoret benyttes som forhåndsstemmested for folkeavstemningen.
De ansatte på Servicekontoret, og andre ansatte på rådhuset ved behov, oppnevnes som
stemmemottakere.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/350

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING OPPNEVNING AV STEMMESTYRE

Ordførers innstilling:
Følgende ansatte oppnevnes som stemmestyre:
Hanne Sara
Linda Kaspersen
Marie Aaseby Andersen

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Stemmestyret skal lede gjennomføringen av folkeavstemningen på valgdagen. Det vil være
formålstjenelig at ansatte på sevicekontoret oppnevnes som stemmestyre. Dette begrunnes på
følgende måte:
Servicekontoret vil være stemmemottakere gjennom forhåndsstemmeperioden, og har også
god erfaring fra tidligere valg med mottak av stemmer. De har opparbeidet seg kunnskap om
hvordan folkeavstemningen skal foregå, og kan håndtere dette på en korrekt måte.
Av den grunn vil det være en fordel at de ansatte på Servicekontoret også kan fungere som
stemmestyre. De har den kompetansen som etterspørres. Det vil heller ikke være behov for å
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hente inn andre som må lærers opp til å være valgfunksjonærer. Et annet forhold er at de har
sin arbeidstid i størstedelen av valgets åpningstid. I tillegg kan også andre på rådhuset være
aktuelle, som tidligere har hatt erfaring med valg.

Rådmannens tilråding:
Følgende ansatte oppnevnes som stemmestyre:
Hanne Sara
Linda Kaspersen
Marie Aaseby Andersen

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/351

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING OPPNEVNING AV TELLEKORPS

Ordførers innstilling:
Som tellekorps oppnevnes:
Hanne Sara
Linda Kaspersen
Marie Aaseby Andersen

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og
på den måten valgstyret har bestemt.
Ved valgene i Kvalsund har det vært vanlig prosedyre at opptelling har foregått i regi av
oppnevnt tellekorps, og denne praksisen bør også gjelde ved denne folkeavstemningen.
Det foreslås at ansatte på Servicekontoret/rådhuset kan være stemmemottakere ved
forhåndstemmegivningen og på selve valgdagen. Disse kan også ta seg av opptelling av
stemmene.

Rådmannens tilråding:
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Som tellekorps oppnevnes:
Hanne Sara
Linda Kaspersen
Marie Aaseby Andersen

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/352

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

24/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING FASTSETTING AV GODTGJØRING FOR STEMMESTYRE
OG TELLEKORPS

Ordførers innstilling:
Kommunens ansatte avlønnes med overtidsbetaling for medgått tid utover vanlig arbeidstid til
gjennomføring av folkeavstemningen.
Bilgodtgjørelse for transport av stemmesedler dekkes etter gjeldende satser i reiseregulativet.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Ved ordinære valg lønnes kommunens ansatte med overtidsbetaling for medgått tid utover
vanlig arbeidstid. Denne ordningen anbefales også ved denne folkeavstemningen.
Godtgjørelse for bruk av egen bil til transport av stemmesedler til forsendelse dekkes etter
gjeldende satser i reiseregulativet.
Finnmark fylkeskommune dekker alle dokumenterte utgifter i forbindelse med gjennomføring
av folkeavstemningen.

Sak 24/18

Rådmannens tilråding:
Kommunens ansatte avlønnes med overtidsbetaling for medgått tid utover vanlig arbeidstid til
gjennomføring av folkeavstemningen.
Bilgodtgjørelse for transport av stemmesedler dekkes etter gjeldende satser i reiseregulativet.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Toril Nilsen

Arkivsaksnr.:

18/354

Arkiv: 016

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/18

26.04.2018

Kommunestyret

FOLKEAVSTEMNING OM FYLKESSAMMENSLÅING FASTSETTING AV VALGDAG

Ordførers innstilling:
Valgdagen i Kvalsund kommune for folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark og
Troms fylker gjennomføres kun mandag 14. mai 2018.

SAKSOPPLYSNINGER/SAKSVURDERING:
Finnmark fylkesting har vedtatt at valgdagen for folkeavstemning om sammenslåing av
Finnmark og Troms fylker er 14. mai 2018.
Det er gitt muligheter for å supplere valgdagen med muligheter for avstemning også dagen før.
Dersom dette ønskes må kommunene selv dekke utgiftene. En slik løsning anbefales ikke.

Rådmannens tilråding:
Valgdagen i Kvalsund kommune for folkeavstemning om sammenslåing av Finnmark
og Troms fylker gjennomføres kun mandag 14. mai 2018.
Gunnar Lillebo
rådmann

