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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/537

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

45/17

20.06.2017

Kommunestyret

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRET 18.05.2017

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 18.05.2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll kommunestyret 18.05.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 18.05.2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 18.05.2017 godkjennes

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 1/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/479

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0/00

Formannskapet

04.05.2017

30/17

Formannskapet

01.06.2017

1/17

Kommunestyret

20.06.2017

REFERATSAK - KJØP AV LEILIGHET

Konstituert kommunestyres vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om
kjøp av to leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av
ubunden investeringsfond.

VEDLEGG:
-

Saksfremlegg fra PS 30/17 fra formannskapets møte den 01.06.2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Arkivsak nr. 17/479 Kjøp av leilighet ble behandlet i formannskapets møte nr. 5/2017
som utvalgssaksnummer 30/17. Saken ble hastebehandlet etter kommunelovens § 13,
med formannskapet som konstituert kommunestyret. Saken legges derfor frem for
kommunestyret som referatsak, i henhold til KML § 13, annet ledds bestemmelser.

Sak 1/17

Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
01.06.2017
PS 30/17

Resultat:

Innstilling vedtatt

Arkivsak:

17/479

Tittel:

SAKSPROTOKOLL - KJØP AV LEILIGHET

Behandling:
Representant Robert Wilhelmsen, Ap, reiser spørsmål ved egen habilitet, og ber om å bli
erklært inhabil jamfør Forvaltningslovens § 6, andre ledd, grunnet nær relasjon til selger i den
aktuelle saken.
Ordfører innstiller på at representant Wilhelmsen blir erklært inhabil.
VOTERING, habilitet: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.
Representant Robert Wilhelmsen trer ut av organet, og deltar ikke i sakens behandling.
1.vara Vegard Loke Rønning trer inn i organet i representant Wilhelmsens sted, og organet er
fulltallig.
Behandling:
VOTERING: Leders innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtatt innstilling:
Formannskapet vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om kjøp av to
leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av ubunden
investeringsfond.

Sak 1/17

Hastesak jamfør § 13 i kommuneloven
Ordførers innstilling:
Hasteparagrafen - § 13 – i kommuneloven tas i bruk i behandlingen av formannskapets
sak 30/17 (arkivsak 17/479).

Behandling
Ordfører redegjør for årsaken til innstillingen:
§ 13 i Kommuneloven benyttes når «det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at
det ikke er tid til å innkalle dette.» dersom dette på forhånd er bestemt av
kommunestyret. Ordlyden i § 13 gjenspeiles i Kvalsund kommunes reglement for
styrer og utvalg.
Sak 30/17 (17/479) er en hastesak, da byggherre er avhengig av en avgjørelse fra
Kvalsund kommune i løpet av de førstkommende dager for å beholde tildelt støtte
til prosjektet. Førstkommende oppsatte møte i Kommunestyret er den 20. juni
2017, hvilket er for sent. Organet må således ta stilling til om hasteparagrafen skal
tas i bruk, eller om det skal kalles inn til ekstraordinært kommunestyremøte.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet er konstituert som kommunestyre.

KONSTITUERT KOMMUNESTYRE, BEHANDLING AV
ARKIVSAK 17/479
KJØP AV LEILIGHET

Formannskapets innstilling:

Sak 1/17

Kvalsund kommunestyre vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om
kjøp av to leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av
ubunden investeringsfond.
Behandling

VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om
kjøp av to leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av
ubunden investeringsfond.

Sak 46/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/483

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0/00

Formannskapet

04.05.2017

46/17

Kommunestyret

20.06.2017

31/17

Formannskapet

01.06.2017

REGNSKAP 2016

Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 1.704.967,47 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes kr
210.615 til Næringsfond og resterende kr 1.494.352,47 disposisjonsfond.

VEDLEGG:
 Kvalsund kommune årsregnskap 2016 datert 24.02.2017
 Revisjonsberetning fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
 Uttalelse fra kontrollutvalgets møte 24. mai 2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Hammerfest kommune har vært ansvarlig for oppfølging og bokføring av regnskapet fra
november 2016, da økonomisjef har permisjon.
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 1,7 mill kr. Investeringsregnskapet er
avlagt i balanse.

Sak 46/17

SAKSVURDERING:

Regnskapet ble avlagt av kommune 24. februar 2016, og administrasjonen er meget godt
fornøyd med at Hammerfest kommune prioriterte Kvalsund kommune.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 2 og 1.
ledd sier at: ”Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks månederetter regnskapsårets slutt.”
Denne datoen ble noe oversittet, men innenfor akseptabel tidsforbruk. Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7 regulerer kontrollutvalgets uttalelse av
kommunens årsregnskap:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
KUSEK avholdt kontrollutvalgsmøte 24. mai 201 og deres uttalelse vedlegges.

Tabellen viser utviklingen for Kvalsund kommune i perioden 2014-2016 for utvalgte
nøkkeltall.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering på kr.28.490.350 eks mva. Beløpet gjelder i
hovedsak Kokelv bo- og servisesenter, hvor det også er mottatt kr 18,5 mill i tilskudd fra
Husbanken på prosjektet. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

Sak 46/17

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat pålydende kr.2.108.460 samt et positivt
netto driftsresultat pålydende kr. 4.506.984.
Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av mindreforbruk (overskudd) 2015 samt
avsetning av dette til disposisjonsfond, budsjettert avsetning til disposisjonsfond, er
driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr 1.704.967,47.
Inntektene
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter er økt med 1,7 mill i forhold til året før.
Rammetilskuddet for 2016 var kr 72,3 mill, en økning på 3,6 mill. i forhold til året før, utgjør
49 % av de totale inntektene. Andre statlige overføringer har økt med 5 mill i forhold til året
før. Dette skyldes tilskudd fra IMDI (Integrerings- og mangfolds direktoratet).
Skatteinntektene er redusert med 0,6 mill i 2016.
Utgiftene
Lønn/sosiale utgifter er økt med 9,7 mill i forhold til året før og utgjør 62 % av utgiftene. Kjøp
av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene er økt med 2,2 mill i forhold til året før. De
øvrige postene har mindre endringer.
Brutto drift
Brutto driftsresultat er svekket i perioden 2014-2016 og dermed kommunens evne til å betjene
lånegjeld og andre finanstransaksjoner redusert. Utgiftene har økt mer enn inntektene enn hva
som er forutsatt i budsjettet.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er redusert, det vil si at kommunens handlingsrom er noe svekket. De
eksterne finanstransaksjonene er omtrent på budsjett, mens driftsregnskapet har avvik.
Regnskapsresultat
Regnskapsresultatet reduseres i perioden 2015-2016. Sett i forhold til året før er det ikke store
endringer på finanstransaksjonene, men kostnadene til å drifte kommunen øker. Utgiftene øker
raskere enn inntektene. Mye av dette skyldes synkende folketall med reduserte inntekter og økt
driftsnivå.

Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet har økt over årene som følge av gode regnskapsresultater over flere år.
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Lånegjeld
Gjelden er redusert i perioden. Dette skyldes at det ikke er tatt opp alle lån i henhold til
kommunestyrets vedtak i desember 2015 og ekstraordinær innbetaling på kr 18,5 mill, tilskudd
fra Husbanken.
Pensjonsgjeld
Pensjonsgjelden (pensjonsforpliktelsene) er av gjennomgående økende karakter. Dette er et
område som man kontinuerlig må ta høyde for i årene som kommer.
KAD fondene
Feilføringer i regnskapet førte til at Næringsfondet ble belastet med kr 210.615 for mye i 2016.
Det er ønskelig at disse midlene blir tilbakeført fondet ved å redusere en overføring av årets
resultat til disposisjonsfond tilsvarende feilførte beløp i Næringsfondet.

Rådmannens tilråding:

1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 1.704.967,47 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes kr
210.615 til Næringsfond og resterende kr 1.494.352,47 disposisjonsfond.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 47/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/484

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0/00

Formannskapet

04.05.2017

47/17

Kommunestyret

20.06.2017

32/17

Formannskapet

01.06.2017

ÅRSMELDING 2016

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

VEDLEGG:
Kvalsund kommunes årsmelding 2016.

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) §
10, 3. ledd skal ”Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeide
årsberetningen, og fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31.
mars.” Årsmeldingen fremmes ikke for kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før
de behandler årsregnskapet.
Årsmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og kommunen får
dermed en ensartet framstilling av meldingen.

Sak 47/17

SAKSVURDERING:
Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettdokumentet. Rapportering og
kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.
Det økonomiske resultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,7 mill for 2016, mot kr
5,95 mill. for 2015. Netto driftsresultat ble på omlag 4,5 mill. Dette er en nedgang fra
foregående år. Driftsresultatet er likevel nær 3 %, hvilket er anbefalt driftsoverskudd fra KS.
Resultatet fra 2015 hadde effekter som ikke kunne påregnes for 2016. Oppnådd resultat for
fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i
2016.

Det ble tatt opp lån på beskjedne 12 mill kr i 2016. Totalt hadde kommunestyret vedtatt en
låneramme på nær 20 mill. kr. Grunnet god likviditet og tidligere vedtatte prosjekter med
ubrukte lånemidler, har ikke behovet for låneopptak vært større. Ved årets oppgjør er det ennå
om lag 12 mill. kr som ubundet midler på investeringsfondet. De største prosjektene for 2016
var kjøp av eiendommer og avslutning av Bo- & Omsorgssenter i Kokelv.
Arbeidskapitalen er svekket i løpet av fjoråret. Dette gir imidlertid ingen problemer for driften.
Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert
kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine
innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder.
Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med
bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger
Målsetningen om avsetning på 3,1 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som
innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.
Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med
dette ble igangsatt i 2016 og vil for alvor skyte fart i 2017.

Samfunnsutvikling
Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2016
viser en svak nedgang av folketallet. Dette skjer på tross av en integrering og bosetning av
innvandrere til kommunen. Det er bekymringsfullt.

Sak 47/17

For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helhet
til vedlagte årsmelding for 2016.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 48/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/491

Arkiv: 00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

48/17

20.06.2017

Kommunestyret

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2016

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering.

VEDLEGG:
-

Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 5/17 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 den
24. mai 2017.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kontrollutvalget i Kvalsund kommune har utarbeidet en årsmelding for utvalgets
aktiviteter i 2016. Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om
kontrollutvalgets aktiviteter i foregående år, samt å oppfylle kravet om rapportering av
kontrollutvalgets arbeid, nedfelt i «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner».
Inkludert i årsmeldingen er også kontrollutvalgets regnskap for 2016, samt en oversikt
over de saker kontrollutvalget har behandlet i 3 møter i 2016.

Sak 49/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Christian Astrup

Arkivsaksnr.:

13/1644

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

27/17

Utviklingsutvalget

15.06.2017

49/17

Kommunestyret

20.06.2017

DETALJREGULERING RV.94 PARSELL 6 KVALSUND BRUKARGENES

Utviklingsutvalgets innstilling:
Ettersendes etter utviklingsutvalget har avholdt sitt møte den 15.06.2017.

VEDLEGG:
 Planbeskrivelse, datert 20.06.2017
 Planbestemmelser, datert 20.06.2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Sluttbehandling av detaljregulering for rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes.
Planen legges herved ut til sluttbehandling i henhold til plan- og bygningslovens § 1212.
Forslag til detaljregulering for rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes er utarbeidet
av Statens vegvesen i samarbeid med Kvalsund kommune, med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 3-7. Kvalsund kommune har som planmyndighet besluttet at planen
ikke er omfattet av krav om konsekvensvurdering.

Sak 49/17

Plandokumentene som følger saken til sluttbehandling:
 Planbestemmelser, datert 20.06.2017
 Planbeskrivelse, datert 20.06.2017
 Planhefte, datert 12.08.2016
Planområdet ligger i Kvalsund kommune, og strekker seg fra sørsiden av Kvalsund bru,
til Kargenes på Kvaløya i nord. Planområdet starter rett utenfor Kvalsund sentrum. Det
er spredt bebyggelse og fritidsbebyggelse i en randsone langs riksveg 94 som strekker
seg gjennom hele området.
Den vedtatte reguleringsplanen sikrer grunnlag for erverv av nødvendig grunn for å
kunne oppgradere riksveg 94.
Målsettingen for prosjektet er å oppgradere riksveg 94 fra Kvalsund bru til Kargenes.
Den oppgraderte vegen skal være tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde, øke
fremkommeligheten og bedre trafikksikkerheten.

SAKSVURDERING:
Parsellen inngår i et større prosjekt som omfatter hele riksveg 94 fra Skaidi til
Hammerfest.
Et viktig element i planleggingen har vært å redusere drivsnøproblemene som hindrer
fremkommeligheten om vinteren. Ved å heve vegen, øke avstanden til skjæringer, slake
ut skråninger og redusere bruken av rekkverk skal vegen nå være bedre tilpasset
vinterværet.
I 2007 utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie for riksveg 94 fra Skaidi til
Hammerfest. I mulighetsstudien ble det vist til en positiv utvikling i området rundt
Hammerfest som en følge av utbyggingen av Snøhvitanlegget, og synergieffektene
dette har hatt.
Et resultat av den positive utviklingen i området er økt trafikk på vegene, spesielt på
riksveg 94 gjennom Hammerfest sentrum. Utenfor de sentrale delene av Hammerfest er
trafikken på riksvegen betydelig lavere, men med utviklingen innen olje- og

Sak 49/17

gassvirksomheten i området forventes det økt trafikk på strekningen mellom Skaidi og
Hammerfest.
Riksvegen har en viktig kommunikasjonsmessig betydning for Hammerfest og
Kvalsund kommune, og den har en stadig viktigere strategisk betydning. Stenger
riksvegen vil ikke bare gods- og passasjertrafikken stoppe opp, men også
ambulansetjenesten til sykehuset i Hammerfest blir rammet. Konsekvensene ved
stengning av vegen ved ulykke eller vanskelige værforhold vil derfor være betydelige.
Etter at riksvegen er ferdig oppgradert, vil den ha en vegbredde på 8,5 meter og være
dimensjonert for en fartsgrense på 80 km/t. I forbindelse med breddeutvidelsen blir
samtlige eiendommer langs vegen berørt. Det er ingen hus eller hytter som ligger så
nært vegen at de må innløses. Samtlige avkjørsler langs vegen vil derimot bli berørt.
Noen vil bli flyttet på eller slått sammen med andre, mens andre igjen bare vil bli
tilpasset den nye vegen med korrekt utforming. Utbedring og sanering av eksisterende
avkjørsler er et viktig element for å bedre trafikksikkerheten på strekningen.
Vegen vil få vinterprofil, noe som innebærer at det etableres slake skråninger med
helningsgrad 1:4 for å unngå rekkverk, samtidig som vegen heves i terrenget slik at
snøen skal blåse av vegen. Det er ikke mulig å unngå rekkverk på hele strekningen. Der
det settes opp rekkverk vil det være rørrekkverk som er til minst mulig hinder for fri
snødrift.
Kulturminnemyndighetene befarte planområdet sommeren 2013 og 2015. Under
befaringene ble det påvist flere kulturminner som er automatisk freda etter
kulturminneloven § 4. Det ble også registrert nyere tids kulturminner som ikke er freda.
For opplisting av aktuelle kulturminner i nærheten av planområdet, se kap. 3.9 i
planbeskrivelsen.
Etter at planen lå til offentlig ettersyn i perioden 8. juli – 1. september 2015, har Statens
vegvesen laget en oppsummering av innkomne merknader. Man mottok totalt åtte
innspill der fem var fra offentlige myndigheter og tre fra grunneiere og andre private
parter. Oppsummering av innkomne merknader finner man i kap. 7 i planbeskrivelsen.
Statens vegvesen har etter offentlig ettersyn justert planforslaget. Man har valgt å
trekke planområdet mot Kvalsund, slik at man får sammenhengende reguleringsplaner
fra Kvalsund og utover mot Kvaløya. Selv om planområdet omfatter Kvalsundbrua og
Stallogargotunellen, vil ikke utbedringen man skal i gang med omfatte brua og
tunnelen.
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Målsettingen for prosjektet er å oppgradere dagens veg- og trafikkløsning på riksveg 94
for strekningen fra Kvalsund bru til Kargenes slik at man:





tilrettelegger for bedre trafikkavvikling og fremkommelighet.
bedrer trafikksikkerheten ved å fjerne trafikkfarlige punkter på strekningen.
reduserer transportkostnader ved å fjerne trafikale hindringer.
minimaliserer konsekvensene for natur og miljø ved god utforming av
veganlegget.

Rådmannens konklusjon er at planen er utarbeidet på godt grunnlag og at man legger
korrekte føringer for et godt sluttresultat. Rådmannen anbefaler at detaljregulering for
rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes vedtas slik den foreligger til behandling.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar iht. plan- og bygningslovens § 12-12, detaljregulering for
rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes slik planen foreligger til behandling.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo
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KJØP AV AREALPLANARBEID OG
BYGGESAKSBEHANDLING

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til avtale om Kvalsund kommunes kjøp av
arealplanarbeid og byggesaksbehandling fra Hammerfest kommune, slik den framkommer i
avtalen og saken.

VEDLEGG:
Forslag til avtale.

SAKSOPPLYSNINGER:
På bakgrunn av en henvendelse fra Kvalsund kommune, ble det i februar 2017 avholdt et møte
på administrativt nivå mellom Kvalsund og Hammerfest kommuner, hvor temaet var
oppgaveløsning innenfor områdene arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det var her en
omforent forståelse for et samarbeid.
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På bakgrunn av dette framla rådmannen i Kvalsund en sak for
Utviklingsutvalget/Kommunestyret med forslag om et slikt samarbeid. Kvalsund
kommunestyre behandlet saken den 02.03.17. sak 16/17, og gjorde følgende vedtak:

Kvalsund kommune vil fullføre arbeidet med ny arealplan innen 2019 i samarbeid med
Hammerfest kommune. Det forutsettes at Hammerfest vil støtte planarbeidet med kompetanse
og ressurser. Utgiftene til dette arbeidet deles mellom kommunene.
Behovet for byggesaksbehandling i Kvalsund kommune effektueres med kjøp av tjenester fra
Hammerfest kommune.
For både arealplanarbeidet og byggesaksbehandling gis administrasjonen i oppgave å
utarbeide avtaler med Hammerfest kommune med utgangspunkt i forannevnte forutsetninger.
Fremforhandlet økonomisk avtale vedrørende arealplanarbeid og byggesaksbehandling
forutsettes vedtatt i kommunestyrene for Kvalsund og Hammerfest.

Etter at vedtaket ble fattet har det vært tett dialog mellom kommunene på administrativt nivå,
og det er gjort innledende «undersøkelser» for å få avklart rent praktiske forutsetninger for et
slikt samarbeid, så som oversikt over arbeidsprosesser og arbeidsomfang, tilgang til nødvendig
informasjon og saksbehandlingssystemer, osv. Dette arbeidet har ikke avdekket noe som skulle
være til hinder for at Hammerfest kommune skulle kunne påta seg ansvaret for disse
oppgavene.

Kommuneplanens arealdel.
Kvalsund kommunes arealplan (kommuneplanens arealdel) er fra 2004. Kommunen har selv
igangsatt arbeidet med ny plan, og kommunestyret behandlet planprogrammet (avklaringer og
forutsetninger for hva den nye planen skal inneholde/løse) i juni 2016. På grunn av manglende
plankapasitet/ressurser er arbeidet med selve planen ikke startet. Planprogrammet, slik det ble
vedtatt av kommunestyret i Kvalsund, vil selvsagt være grunnlaget for det videre planarbeidet.

Når det gjelder Hammerfest kommunes arealplan, ble denne vedtatt i 2010. I behandling av
planstrategien for perioden 2016-2019, vedtok kommunestyret i oktober 2016 at arealplanen
skulle revideres. Det er her snakk om er mindre revidering, først og fremst med fokus på
sjøarealene. Arbeidene med planprogrammet for denne planen er igangsatt.
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Status for arbeidene med de to kommunenes arealplaner gjør at det er meget gunstig å se dette
som en oppgave, og gjøre dem samtidig og samordnet. Det er innhentet tilbud (i tråd med
rammeavtaler som Hammerfest kommune har) for utarbeidelse av disse to planene. Tilbudene
er som følger:
Arealplan Kvalsund kommune

kr. 1.710 000,- (eks. mva)

Arealplan Hammerfest kommune

kr. 910 000,- (eks. mva)

I tillegg er det lagt inn en buffer på 100 timer a kr. 940,-. Dette utgjør kr. 94 000,- (eks. mva).
Samlet kostnad for utarbeidelse av begge planene beløper seg da til kr. 2.714 000,- (eks. mva)

I administrasjonenes avtaleforslag er det forutsatt at totalsummen deles likt mellom
kommunene. Begrunnelsen for dette er at det er i vår felles interesse å ha god og avklart
plansituasjon i hele den nye kommunen. Eventuelle uforutsette ekstrakostnader som oppstår i
løpet av planarbeidet må bli vurdert underveis av begge kommuner. Det er forutsatt at
Hammerfest kommune ikke krever kompensasjon fra Kvalsund kommune for
arealplanarbeidet.

Annet arealplanarbeid.
Avtaleforslaget omfatter kun kommuneplanens arealdel. Dersom Kvalsund kommune skulle
få behov for utarbeidelse av nye planer eller endring av eksisterende reguleringsplaner, andre
arealplaner eller utbyggingsavtaler, må dette avtales særskilt. Hammerfest kommune kan ikke
garantere at det er kapasitet til å ta ansvaret for slike planprosesser, og det anbefales derfor at
en, så godt det lar seg gjøre, unngår å igangsette andre planoppgaver mens arealplanarbeidet
pågår. Dersom det skulle komme søknader om tiltak (byggesøknader) som ikke er i tråd med
gjeldende planverk, vil dette kunne søkes løst gjennom å behandle det som dispensasjonssaker.

Byggesaksbehandling (inkl. delingssaker).
Arbeidet med arealplan for Kvalsund en meget stor, og også en klart definert oppgave. Det
samme kan ikke sies om byggesaksbehandling. Omfanget av saker varierer fra år til år, noen
saker er meget enkle, andre er svært ressurskrevende, noen saker krever nøye oppfølging,
andre ikke, osv. Det er derfor meget vanskelig å anslå hvilket arbeidsomfang det vil være for
Hammerfest kommune å påta seg ansvaret for all byggesaksbehandling i Kvalsund. For å
kunne danne seg et noenlunde bilde av omfanget er KOSTRA-tallene for de siste årene
gjennomgått. Dette bør kunne gi en noenlunde pekepinn på antall og typer saker i løpet av et
år, og oppgaven er derfor stipulert til å utgjøre ca. ett årsverk.
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I administrasjonens avtaleforslag et det derfor satt en sum på kr.500.000,- pr. år for utførelse
av byggesaksbehandlingen. Med byggesaksbehandling menes alle byggesaker (jfr. pbl. §20-1
a-m), nye og gamle, med tilhørende veiledning, oppfølging, tilsyn, matrikkelføring,
gebyrutskriving, klagesaker, dispensasjonssaken, saker til politisk behandling, osv. Oppgaven
omfatter da også tilsvarende behandling av delingssaker.

I avtaleforslaget er det forutsatt at avtalen skal gjelde fra 01.07.17. og fram til
kommunesammenslåingen er et faktum. I og med at avtalen gjelder for 6 mnd i 2017,
forutsettes det at kompensasjonen for 2017 settes til kr.250.000,-.

For begge kommunene, og ikke minst for de som søker om byggetillatelse/delingstillatelse, er
det viktig at det er helt utvetydig hvem de har det administrative ansvaret for disse oppgavene,
og det frarådes sterkt å ha et delt ansvar.

Saker som krever politisk behandling vil selvsagt behandles i Kvalsund kommunes politiske
organer, med innstilling fra rådmannen i Kvalsund.

Oppmåling
Oppmåling omfattes ikke av avtalen, men Hammerfest kommune kan tilby utførelse av
oppmålingsoppgaver etter stykkpris, dersom dette er ønskelig fra Kvalsund kommunes side.

Ressurser/kompensasjon
Når det gjelder arealplanarbeidet er det forutsatt i avtaleutkastet at Hammerfest kommune ikke
krever kompensasjon fra Kvalsund kommune. Ved å engasjere konsulent til oppgaven, vil
Hammerfest kommunes oppgave i det alt vesentligste bestå i å være planprosessveiledere.
Dette krever også en god del ressurser, men med bidrag fra Kvalsund kommune, og ved å
tilpasse planproduksjonen i Hammerfest, er det vurdert slik at Hammerfest kommune kan
gjøre denne oppgaven med eksisterende ressurser.

Når det gjelder byggesaksbehandling vil det være nødvendig å tilhøre nye ressurser til
Hammerfest kommunes byggesaksavdeling. Dette vil etter all sannsynlighet, i alle fall i første
omgang, skje gjennom et engasjement. Da innenfor en årlig kostnadsramme som ikke
overstiger kompensasjonen fra Kvalsund kommune.
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SAKSVURDERING:
Kommuneplanens arealdel er det viktigste «avtaledokumentet» mellom kommunen og alle
sektormyndigheter som har innsigelsesrett i kommunale planer. En oppdatert arealplan er
derfor en forutsetning for en forutsigbar samfunnsutvikling, i alle fall for de forhold som er
arealrelatert.

Det er meget gunstig å få utarbeidet de to kommunenes arealplanene samtidig og samordnet.
Dette gjør at de kan «smeltes sammen» til en plan når sammenslåing mellom kommunene er et
faktum. Det vil være meget uheldig om deler av den nye kommunen (tidligere Kvalsund)
skulle ha en mye mindre/dårligere avklart plansituasjon etter sammenslåingen. Det vil kunne
vanskeliggjort gode politiske intensjoner/vedtak for disse delene av den nye kommunen.

Selv om kostnadene ved utarbeidelse av Kvalsund kommunes arealdel er langt høyere enn
Hammerfest kommunes, forslås det totalsummen for planarbeidet i begge kommunene,
kr.2.714 000,- (eks. mva) deles like på begge kommunene, altså kr.1.357.000,- (eks. mva) for
hver kommune. Begrunnelsen for en slik kostnadsdeling er at det er i begge kommuners
interesse å ha et felles oppdatert planverk ved sammenslåingstidspunktet, og at Hammerfest
kommune ikke krever kompensasjon for dette arbeidet.

Oppstart av planarbeidet er forutsatt gjort sommeren/høsten 2017, og vil erfaringsmessig pågå
i anslagsvis 18-20 mnd. Dette betyr at kostnadene ved planarbeidet vil kunne fordeles på årene
2017, 2018 og 2019. Det er selvsagt en forutsetning at nødvendige midler stilles til rådighet i
kommunenes budsjett/økonomiplan for de aktuelle årene.

Når det gjelder Hammerfest kommunes overtakelse av ansvaret for byggesaksbehandlingen, er
dette som nevnt tidligere, forutsatt å skje fra 01.07.17. Det er viktig å få til en mest mulig
problemfri overgang, slik at brukere/søkere ikke blir skadelidende. Dette gjøres gjennom en
tett dialog i de to administrasjonene fram mot overtakelsesdato, men også etter denne datoen.
Det er viktig at Kvalsund i en overgangsperiode stiller ressurspersoner til rådighet for
avklaring av historikk, arkiv, datasystemer, gebyr- og avgiftsregulativ, planstatus, osv. Dette er
oppgaver som ikke er nevnt spesifikt i avtaleforslaget, men som vil bli fulgt opp
administrativt.

Det er heller ikke nevnt i avtalen noe om hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang
byggesaksbehandlere skal være fysisk tilstede i Kvalsund (rådhuset). Oppgaven vil rent
teknisk kunne utføres fra Hammerfest, men det vil nok være behov for tilstedeværelse i
Kvalsund. Omfanget av dette forutsettes avklart administrativt.
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Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til avtale om Kvalsund kommunes kjøp av
arealplanarbeid og byggesaksbehandling fra Hammerfest kommune, slik den framkommer i
avtalen og saken.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:
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Kommunestyret
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Kommunestyret
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REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
Høringsbrev
Høringsparter
Publisering på hjemmeside
Askeladden kulturminne

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken ble behandlet under sak 41/17 i møte 18. mai. Følgende vedtak ble fattet:
Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om at sakes sendes ut på ordinær
høring før den behandles som en ordinær reguøleringsplan.
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SAKSVURDERING:
Saken har allerede vært ute på ordinær høring/offentlig ettersyn ifølge vedlagte
høringsbrev og oversikt over høringsparter. Den har også vært kunngjort på
kommunens hjemmeside.

Det er kommet inn 2 høringssvar innen høringsfrist:
Fylkesmannen skriver i sin høringsuttalelse:
«Etter Fylkesmannens vurdering kan ikke forslag til mindre endring av detaljregulering
for Neverfjord – Sørneset – Bornelv behandles som en mindre endring. Utover dette
har vi ingen merknader til saken.»
Finnmark Fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse:
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«Finnmark Fylkeskommune vurderer det slik at detaljregulering for Neverfjord –
Sørneset – Bornelv ikke kan behandles som en mindre endring. Dette innebærer at
saken må behandles som en vanlig reguleringsendring. Ut over dette har vi ingen
planfaglige merknader til saken».
Kvalsund kommune tar høringsinnspillene til etterretning planen er behandlet som en
vanlig reguleringendring jfr. pbl § 12-14.
Sametinget har etter høringsfrist sendt inn en kommentar om at det ligger et
kulturminne innenfor planområdet. Dette kulturminne ligger utenfor området B6 og
berøres derfor ikke av planendringen.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringplan for Neverfjord –
Sørnes – Botnelv jfr pbl 12-14. Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2 endres
til område for fritidsboliger H6.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen
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TILSKUDD TIL BRØYTING AV ADKOMSTVEI I
SKAIDIÅSEN HYTTEFELT

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommune avslår søknad om brøytetilskudd.
Prinsipielt bør tilskudd til brøyting forbeholdes de med behov til økonomisk hjelp, jfr.
retningslinjer for brøytetilskudd.

Utviklingsutvalgets innstilling:
Ettersendes etter utviklingsutvalget har avholdt sitt møte den 15.06.2017.

VEDLEGG:
Søknad om tilskudd til brøyting av vei i Skaidiåsen hyttefelt
Kart over området

SAKSOPPLYSNINGER:
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Kvalsund kommune har hatt møte med representanter for Skaidiåsen hyttefelt ifm
sommervedlikehold av veien i hyttefeltet. Kvalsund kommune eier 8 hyttetomter i
feltet hvorav to er bebygd. Kommunen eier også veigrunnen i hyttefeltet. På møtet
opplyste administrasjonen at det var mulig å søke om tilskudd til brøyting av veien.
Totalt har utgiften til snørydding beløpt seg til kr 55 000, herav omsøkt beløp på kr
35 000 til Kvalsund kommune.

SAKSVURDERING:
Skaidiåsen hyttefelt ligger sentralt på Skaidi – adkomst via Hofsethbakken og
Høgvalla. Kommunen brøyter i dag veien opp til snuplassen ovenfor Høgvalla.
Kvalsund kommune har så langt ikke brøytet veier i hyttefelt eller gitt tilskudd til
brøyting i hyttefelt. Saken er prinsippiell da kommunen har mange hyttefelt og det kan
derfor påregnes søknad om tilskudd fra flere. Det er heller ikke avsatt midler for
brøytetilskudd på årets budsjett.
Da det ikke er satt av ressurser til dette formålet og saken er prinsippiell må det tas et
poltisk standpunkt til om en ønsker å tilstå et tråkketilskudd (brøytetilskudd) til slike
formål. Dersom dette innvilges kan dette danne presedens for lignende saker. Dette kan
påføre kommunen ekstra utgifter som ikke er planlagt. På den annen side vil et tilskudd
være langt rimeligere for kommunen.
Siden saken har prinsippielle sider ved seg og ingen sammenlignende forhold, finner
rådmannen det riktig å legge saken fram uten tilrådning.

Rådmannens tilråding:

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Svein Tore Kristoffersen
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ADRESSERING

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Adressering i Kvalsund kommune.
ADRESSERING I KVALSUND KOMMUNE 2016-2018
Statens Kartverk startet i 2009 opp adresseprosjektet 2015 i alle regioner i landet. Dette er et
prosjekt for å oppdatere, samordne og hjelpe kommunene i gang med adressering rundt
omkring i Norge.
Av landets 428 kommuner er det fortsatt 82 kommuner som ikke har en eneste vegadresse pr.
01.02.2012. Kvalsund kommune har pr i dag altfor få vegadresser, av totalt 1975
matrikkeladresser og vegadresser har kun 17 % av disse veiadresser (oppdatert 13.01.12
statkart).
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Kommunen har et stort og viktig arbeid foran seg, med adressering av veier i hele kommunen.
Etter matrikkellovens § 21 er kommunen offisiell adressemyndighet, og som fastsetter
offisielle adresser til eiendommer og bygninger i Norge.
Gjennom matrikkelsystemet vil en oppdatert veiadressebase være avgjørende for
utrykningsenhetene som er avhengig å finne frem så fort som mulig.
Dette har stor betydning for liv og død.
En enkel fremstilling av adressesystemet.

Fig. 1 Overordnet plan for adressering og ressursbruk
Tildeling av adresser
Lovgrunnlag knyttet til fastsetting av adresser: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova),
og matrikkelforskriften med merknader, samt Lov om stadnamn (stadnamnlova) og tilhørende
sentral forskrift for denne.
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Kommunen deler opp vegnettet opp i adresseparseller, og hver av parsellene tildeles
adressekoder, og et navn. Når navn til adresseparseller og adressekoder er godkjent politisk,
kan kommunen starte nummerering og innlegging av adresser i matrikkelsystemet.
Administrasjonen vil bruke godkjente navn fra kart så langt det er mulig, for å forenkle
prosessen tidsmessig og økonomisk. Der det ikke er mulig å bruke navn i fra kart, vil denne
prosessen bli tidkrevende og ta opp tid for saksbehandler. Her må det opprettes en navnesak jf.
Lov om stadnamn § 4 som skal sendes på høring, 4 uker for norske navn og 8 uker for samiske
navn.
Informasjon til eiere og festere angående adresseringen, vil skje gjennom lokalaviser og pr.
brev til de som blir berørt. Det er kommunen som har ansvar for skilting av gater, veger, stier,
områder eller plasser som er nødvendig for å oppnå god merking av adressen.
Gjennom arbeidet med tildeling av adresser, er det fulgt en del prinsipper fra statens kartverk
sin adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova.
Adressenavn:
Etter pkt. 6.6.1 prinsipper for valg av adressenavn
- må navnet passe inn i et samordnet system for adressering
- navnet bør passe på stedet, og videre bør ikke navnet virke støtende eller komisk
- navnene bør være varierte, og lette å skrive, lese og uttale
- En bør unngå å bruke navn på nålevende personer, og det bør helst gå 5-10 år etter en persons
død før navnet eventuelt tas i bruk.
Etter pkt. 6.6.2. Adressenavn er varige størrelser
Adressenavn er varige størrelser og bør fastsettes ut ifra at de skal være varige, og overleve
omskiftinger. Det er kostnadskrevende, og ofte vanskelig å endre et innarbeidet adressenavn.
Av hensyn til dette bør det unngås navn som forbindes med bestemte eierskap av en
bebyggelse, for eksempel firmanavn, prosjektnavn eller navn på borettslag mv.
Navn som gjerne kan brukes som utgangspunkt for navngiving er historiske navn, eldre
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie.
Ved eksisterende stedsnavn som det er gjort vedtak om skrivemåte etter lov stadnamn, skal
den vedtatte skrivemåten brukes i adressenavnet, eventuelt tilpasses en sammensetningsform i
samsvar med bøyningen av det vedtatte navnet.
Adressenummer:
Etter pkt. 7.1. Prinsipper for nummerering langs veger
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Nummereringen følger kanten av vegen inn i stikkveger, gårdsplasser og åpne portrom, og sett
fra startpunktet av vegen med oddetall på høyre side og parttall på venstre side som
hovedregel, jf. Matrikkelforskriften § 52 første ledd. En bør reserve nummer der det er
påregnelig med fremtidig utbygging eller omregulering.
Adressenummeret skal bestandig gis fra godkjent atkomst. Adressen skal knyttes til den vegen
som er godkjent som atkomst til eiendommen eller bygningen, jf. matrikkelforskriften § 50
fjerde ledd. En eiendom eller bygning kan også tildeles flere vegadresser, hvis en bygning har
flere hovedinnganger som godkjent atkomst, skal hver inngang gis egen vegadresse.
Etter matrikkelforskriften § 52 tredje ledd kan det i adressenummeret benyttes bokstav i tillegg
til tall, for å unngå omnummerering i tidligere tildelte adresser.
I forhold til nummerering av bygninger kan det benyttes et avstandprinsipp. Denne tildelingen
skjer i forhold til adressens avstand fra vegens startpunkt, angitt i nærmeste hele
ti – meter. En avstand på 430 m gir da adressenummer 43. Dette er særlig hensiktsmessig i
spredbebygde strøk. Fordelen med avstandsprinsippet er først og fremst at en får automatisk
reservert ledige nummer, og en får parallell nummerering.
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Kvalsund sentrum (8000) og Fægfjord (6000).
Forslagene til navn for de nevnte områder er sendt ut på høring i Finnmark
Dagblad, kommunens hjemmeside og servicekontoret, jfr. vedtak i SAK 5/17 i
Utviklingsutvalget den 23. feb. 2017. Frist for innspill/forslag er innen 16. april
2017.
Det er mulig å foreslå nye navn. Nye navneforslag skal begrunnes.
Kommunen skal påse at godkjente navn brukes.

8000 Kvalsund sentrum

8010 Slettelva
Godkjent navn fra kart, fra Tappen til Leirbukt

8011 Gargoveien
Godkjent navn fra kart, fra Leirbukt til Perneset

8100 Dalvegen
Fortsetter til Kvalsund trafostasjon

8110 Korsfossen
Godkjent navn fra kart, fra Kvalsund trafostasjon til Korselvbru

8111 Kvalsunddalen
Godkjent navn fra kart, fra korselvbru til Neverfjorvannet.

8700 Nyggenen
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Godkjent navn fra kart. Nyggenenjordet

8730 Olgabakken
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

8720 Kvalsundlia
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

6000 Fægfjord

6000 Kakelv
Godkjent navn fra kart, Fra Perneset til Storlomvannet.

6001 Fegfjordveien
Godkjent navn fra kart, gamle butikken til Fægfjordnesset

6002 Øvergårdveien
Godkjent navn fra kart, fra kryss til Øvergård.

6010 Markoppveien
Godkjent navn fra kart, Fra Storlomvannet til Goradaknesset.

6011 Markoppnesset
Godkjent navn fra kart, Markopp industriområde.
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6020 Gorahat
Godkjent navn fra kart, og tilpasset sammensetningsform.

6030 Dypelvbukta
Godkjent navn fra kart, Fra Goradaknesset til Arisberget

6040 Foldalveien
Godkjent navn fra kart, Fra Øyen til Ulveryggen

6050 Ariselvveien
Godkjent navn fra kart, Fra Arisberget til Repparfjord bru.

SAKSVURDERING:
Av hensyn til prioritering og fremdrift i prosjektet, er det i første omgang valgt og starte
adresseringen med tre geografiske områder. Disse områdene er Kokelv, Kvaløya og Kvalsund
bru – Saraby. Resterende geografiske områder i kommunen vil bli tatt opp som saker til
Utviklingsutvalget og Kommunestyret fortløpende for resten av året.
Administrasjonen har valgt å velge godkjente navn fra kart. Dette er for å forenkle prosessen
tidsmessig og økonomisk.
Gjennom å etablere et logisk oppbygd adressesystem i hele kommunen, via etablering av
vegadresser, får en på plass en viktig bit av kommunens infrastruktur. Det sier seg selv at det
er av stor betydning at utryknings-kjøretøyer finner fram hurtigst mulig. Vegadresser er med på
å redusere responstiden for utrykningskjøretøyene, noe som i kritiske situasjoner kan spare liv.

I tillegg er det viktig for all varetransport som i stor grad bruker bilnavigasjonssystemer (GPS)
for å finne frem. De er avhengig av veg-adresser for å få en eksakt adresse å kjøre til. Flere og
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flere privatbiler har også lignende bilnavigasjonssystemer, og skal en utnytte de fullt ut må en
ha vegadresse som en kan legge inn når en skal bestemme en kjørerute.
Adressene er i stor grad knyttet til bygninger, og gjennom etableringen av et helhetlig
adressesystem i kommunen vil en samtidig oppnå en kvalitets-heving av bygningsregisteret.

Som skrevet tidligere er det kommunen som er adressemyndighet og selv bestemmer hvilke
områder som skal tildeles vegadresser. Både lov, forskrift og adresseveileder sier klart at det er
ønskelig med ett adresse-system, nemlig vegadresser. Miljøverndepartementet uttalte i
forbindelse med iverksettingen av Lov om eigedomsregistrering at
”… Miljøverndepartementet anbefaler at kommunene tar i bruk vegadresseformen på en så
konsekvent måte som mulig. …”.

Dette er i tråd med de nasjonale politiske målene som er uttrykt i Ot.prp. nr. 70 Om lov om
eigedomsregistrering hvor det heter i merknaden til § 21 Fastsetjing av offisiell adresse at
”…. Departementet føreset at bruk av matrikkelnummerforma etter kvart går ut, og at
vegadresseforma blir innført som felles form for heile landet….”.
Det anbefales også at en tildeler vegadresser i spredt bebygde områder og i hyttefelt. Arbeidet
som nå ønskes gjort i kommunen er derfor helt i tråd med sentrale politiske signal og i hva
som gjøres i andre kommuner.
Administrasjonen foreslår godkjente navn i fra kart:
8000 Kvalsund sentrum
8010 Slettelva
Godkjent navn fra kart, fra Tappen til Leirbukt
8011 Gargoveien
Godkjent navn fra kart, fra Leirbukt til Perneset
8100 Dalvegen
Fortsetter til Kvalsund trafostasjon
8110 Korsfossen
Godkjent navn fra kart, fra Kvalsund trafostasjon til Korselvbru
8111 Kvalsunddalen
Godkjent navn fra kart, fra korselvbru til Neverfjorvannet.
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8700 Nyggenen
Godkjent navn fra kart. Nyggenenjordet
8730 Olgabakken
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.
8720 Kvalsundlia
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

6000 Fægfjord
6000 Kakelv
Godkjent navn fra kart, Fra Perneset til Storlomvannet.
6001 Fegfjordveien
Godkjent navn fra kart, gamle butikken til Fægfjordnesset
6002 Øvergårdveien
Godkjent navn fra kart, fra kryss til Øvergård.
6010 Markoppveien
Godkjent navn fra kart, Fra Storlomvannet til Goradaknesset.
6011 Markoppnesset
Godkjent navn fra kart, Markopp industriområde.
6020 Gorahat
Godkjent navn fra kart, og tilpasset sammensetningsform.
6030 Dypelvbukta
Godkjent navn fra kart, Fra Goradaknesset til Arisberget
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6040 Foldalveien
Godkjent navn fra kart, Fra Øyen til Ulveryggen
6050 Ariselvveien
Godkjent navn fra kart, Fra Arisberget til Repparfjord bru.
Høringsbrev av 9. mars 2017 har ligget ute til høring fra og med 10. mars til og med 18. april,
det er ikke kommet noen innspill/forslag til nye navn innenfor fristen på 5 uker.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret godkjenner utviklingsutvalgets forslag jf. matrikkellova kapittel 4 §
21:
8000 Kvalsund sentrum
8010 Slettelva
Godkjent navn fra kart, fra Tappen til Leirbukt
8011 Gargoveien
Godkjent navn fra kart, fra Leirbukt til Perneset
8100 Dalvegen
Fortsetter til Kvalsund trafostasjon
8110 Korsfossen
Godkjent navn fra kart, fra Kvalsund trafostasjon til Korselvbru
8111 Kvalsunddalen
Godkjent navn fra kart, fra korselvbru til Neverfjorvannet.
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8700 Nyggenen
Godkjent navn fra kart. Nyggenenjordet
8730 Olgabakken
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.
8720 Kvalsundlia
Godkjent i reguleringsplan av 21.02.2013.

6000 Fægfjord
6000 Kakelv
Godkjent navn fra kart, Fra Perneset til Storlomvannet.
6001 Fegfjordveien
Godkjent navn fra kart, gamle butikken til Fægfjordnesset
6002 Øvergårdveien
Godkjent navn fra kart, fra kryss til Øvergård.
6010 Markoppveien
Godkjent navn fra kart, Fra Storlomvannet til Goradaknesset.
6011 Markoppnesset
Godkjent navn fra kart, Markopp industriområde.
6020 Gorahat
Godkjent navn fra kart, og tilpasset sammensetningsform.
6030 Dypelvbukta
Godkjent navn fra kart, Fra Goradaknesset til Arisberget
6040 Foldalveien
Godkjent navn fra kart, Fra Øyen til Ulveryggen
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6050 Ariselvveien
Godkjent navn fra kart, Fra Arisberget til Repparfjord bru.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Marie Aaseby Andersen

Arkivsaksnr.:

17/166

Arkiv: 0

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

5/17

Tillitsvalgte

23.02.2017

4/17

Arbeidsmiljøutvalget

09.03.2017

1/17

Administrasjonsutvalget

01.06.2017

54/17

Kommunestyret

20.06.2017

SYKEFRAVÆR - RETNINGSLINJER

Administrasjonsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune, ved administrasjonsutvalget, vedtar framlagte retningslinjer for
sykefravær – Kvalsund kommune, datert 16.02.2017.

VEDLEGG:
 Retningslinjer for sykefravær – Kvalsund kommune, datert 16.02.2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune mangler på nåværende tidspunkt retningslinjer for sykefravær.
Flere arbeidstakere og ledere gir uttrykk for usikkerhet og/eller uvitenhet hva angår
rettigheter og plikter i forbindelse med sykefravær – legemeldt sådan som egenmeldt.
Personalsjef har derfor utarbeidet vedlagte retningslinjer for drøfting med tillitsvalgte.
På drøftingsmøte med tillitsvalgte fremkom følgende endrings-/tilleggsforslag:
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Setningen «Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for
eksempel går hjem fra jobb midt på dagen.» under pkt 2.1. erstattes med
«Det brukes ikke egenmelding for halve dager».
Begrepet «nærmeste foresatte» under pkt. 1.1 erstattes med «sin
nærmeste leder».
Ledelsen må sørge for at vedtaket gjøres kjent blant ansatte på en
tilstrekkelig og god måte.

Rådmannens tilrådning:
Forslag til retningslinjer for sykefravær – Kvalsund kommune, datert 16.02.2017,
vedtas.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Marie Aaseby Andersen

Arkivsaksnr.:

17/300

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/17

Tillitsvalgte

30.03.2017

6/17

Arbeidsmiljøutvalget

11.05.2017

2/17

Administrasjonsutvalget

01.06.2017

55/17

Kommunestyret

20.06.2017

REGLEMENT FOR UTDANNIGNSPERMISJON OG -STØTTE
KVALSUND KOMMUNE

Administrasjonsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune, ved administrasjonsutvalget, vedtar framlagte reglement for
utdanningspermisjon og –støtte.

VEDLEGG:
 Utdanningspermisjon og –støtte, ferdig forslag fra arbeidsgruppen.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune ønsker å satse på kompetanse og rekruttering slik at kommunen til
enhver tid kan levere god kvalitet i vårt arbeid. Det er derfor viktig å ha et felles fokus
på å tilrettelegge for ansatte. I tråd med dette har KK i dag flere ansatte som er tar
videreutdanning i varierende fagfelt, hvilket synliggjør behovet for et gjennomgående
reglement for hvilke utdanninger som hjemler permisjon. Videre kan det synes
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fordelaktig med tydelige linjer for hvor mye fravær et gitt antall studiepoeng gir, samt
hvilke utgifter som eventuelt kan dekkes av arbeidsgiver og påfølgende bindingstid for
arbeidstaker. Dette for å sikre likebehandling av arbeidstakere.
Saken ble først drøftet på møte 1/2017 hvor følgende ble vedtatt: «Det nedsettes en
arbeidsgruppe bestående av formannskapssekretær Tonje Jelstad Sandanger,
Fellesorganisasjonens representant Eva Annie Hansen og Fagforbundets representant
Jorunn Mikkelsen for å drøfte og utvikle et forslag til et reglement, som skal stå klart
innen utgangen av mars 2017. Dette forslaget skal legges frem for drøftingsmøte for
tillitsvalgte.»
Ferdig utarbeidet forslag fra nevnte arbeidsgruppe legges nå fram for drøfting med
tillitsvalgte.

Rådmannens tilråding:
Saken legges fram uten rådmannens tilrådning.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/502

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

33/17

Formannskapet

01.06.2017

56/17

Kommunestyret

20.06.2017

PERIODEREGNSKAP 1. TERTIAL 2017

Formannskapets innstilling:
Tertialrapport nr. 1/2017 tas til orientering.

VEDLEGG:
Tertialregnskap 1. tertial 2017

SAKSOPPLYSNINGER:
Administrasjonen skal avlegge tertialrapport hvert tertial.

SAKSVURDERING:
Tertialmeldingen viser et mindreforbruk på kr 1 77 9187. Dette viser at økonomistyringen er
positiv. Dette må ses i sammenheng med budsjettreguleringen for juni måned.
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Rådmannens tilråding:
Tertialrapport nr 1/2017 tas til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/474

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0/00

Formannskapet

04.05.2017

57/17

Kommunestyret

20.06.2017

0/00

Formannskapet

04.05.2017

28/17

Formannskapet

01.06.2017

29/17

Formannskapet

01.06.2017

58/17

Kommunestyret

20.06.2017

BUDSJETTREGULERING 2017 - DRIFT

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende reduksjoner på ansvar, samt budsjetterer med
følgende inntektsendringer:
Ansvar

Tekst/benevning

Justert budsjett

Merknad/kommentar

1300

Kommunekassen

-200 000 Ingen tilsetting av ny økonomisjef

1500

Fellesutgifter

-100 000 Mindre forbruk enn budsjettert

2220

Kokelv barnehage

-100 000 Lavere utgifter

3720

Styrkingstiltak
funksjonshemmede, Kokelv

-270 000 Inntekt – Det kan budsjetteres med
høyere inntekter enn hva som er
forventet.

4500

Næringskontor

-100 000 Refusjon – Det kan forventes refusjon
for planlagt permisjon for
næringssjefen

5160

Utleieboliger

-50 000 Inntekt – Det kan beregnes høyere
inntekter grunnet justert husleie

5170

Parkanlegg

-50 000 Mindre forbruk enn budsjettert
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5300

Flerbrukshall

-50 000 Lavere utgifter

5510

Kulturbygg

-50 000 Mindre forbruk enn budsjettert

8500

Øvrige tilskudd

9400

Bruk av avsatt overskudd

-376 063 Redusert driftsoverskudd

Sum inntekter

-420 000 Merinntekter

Sum reduksjoner

-550 000 Reduserte poster

Sum

1 346 063

-

I tillegg reduseres budsjettert driftsoverskudd med kr 376 000. Bruk av planlagt
engangsstøtte tas ut av budsjettet. Justeringer for økonomiplanperioden vil gjøres ved
nytt budsjettframlegg for 2018 i desember måned.

VEDLEGG:
Ingen

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 15. desember 2016 for budsjett
2017, økonomiplan 2017-2020. Budsjettvedtaket inneholdt blant annet bruk av
engangsstøtten i fm kommunesammenslåingen. Det gjort kjent for KK at denne støtten
er tiltenkt disponert av fellesnemnda i arbeidet med sammenslåingen. Av den grunn må
KST foreta en budsjettregulering for inneværende år. Totalt er det disponert kr 1 346
000 av engangsstøtten på kr 10 mill. for 2017. Det er også gjort disponeringer for 2018
og 2019 til drift av samme pott.
KST vedtak av 18. mai forutsetter at det gjøres en budsjettregulering av inneværende
års budsjett som kan kompensere bruken av engangsstøtten (omstillingsmidlene). Dette
saksframlegget vil imøtekomme denne forutsetningen.

SAKSVURDERING:
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Budsjettet for 2017 er nøkternt og er ikke oppsatt med noen reserver. Budsjettet
balanserer med et overskudd stort kr 571 000,-. Dette er mindre enn 1 % av
driftsbudsjettet. Beløpet utgjør om lag 0,4 % av det totale driftsbudsjettet.
Dersom en nytter budsjettert overskudd (reserve) kombinert med kutt i drift og økte
inntekter vil dette kunne kompensere bruken av engangsstøtten. Oppgaven er gitt
administrasjonen med enten kutt i drift eller økte inntekter.
Vurdert ut fra økonomitallene for mai måned har kommunen ca 1 % bedre
utgangspunkt enn fjoråret. På den annen side har befolkningsutviklingen vist en negativ
tendens for 2016 og dette gav lavere inntekter og mindre overføringer fra Staten. Sett
opp mot fjoråret har kommunen økt innbyggertallet med 7 personer i første kvartal. Det
kan være positivt, selv om fødselsoverskuddet er negativt – så langt. Dersom
kommunen for en netto tilvekst kan dette bety mer enn kr 100 000 pr innbygger.
Uansett det for tidlig å fastslå hvilken befolkningsutvikling kommunen vil erfare for
2017.
Administrasjonen har vurdert oppgaven og foreslår følgende budsjettjusteringer for
2017 (justeringene er gjort på ansvar):

Denne løsningen vil redusere avsatt overskudd for 2017 med kr 376 000. Dette vil gi et
lite overskudd på kr 195 000 for driftsåret 2017.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende reduksjoner på ansvar, samt budsjetterer med
følgende inntektsendringer:
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I tillegg reduseres budsjettert driftsoverskudd med kr 376 000. Bruk av planlagt
engangsstøtte tas ut av budsjettet. Justeringer for økonomiplanperioden vil gjøres ved
nytt budsjettframlegg for 2018 i desember måned.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/474

Arkiv: 153

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

0/00

Formannskapet

04.05.2017

57/17

Kommunestyret

20.06.2017

0/00

Formannskapet

04.05.2017

28/17

Formannskapet

01.06.2017

29/17

Formannskapet

01.06.2017

58/17

Kommunestyret

20.06.2017

BUDSJETTREGULERING 2017 - INVESTERING

Leders innstilling:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering slik det fremkommer av saksfremlegget.
Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5.721.500 for videreføring av investeringer 2016,
samt kr 500.000 renovering Moreneveien, totalt kr 6.221.500 i lån for å dekke opp
manglende finansiering av investeringsprosjektene.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Ved årets slutt sto det kr 16.614.164 på ubrukte lånemidler, av disse er kr 6.271.630
Husbankmidler til videre utlån og kr 10.339.535 tilhørende investeringsregnskapet.
Investeringsregnskapet hadde i Økonomiplanen for 2016 et låneopptak på kr 30,9 mill.
av disse er kun kr 12.904.000 tatt opp i løpet av året. Det vil si at det mangler lånopptak
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i henhold til tidligere vedtak på kr 17.996.000. Husbankmidler til startlån er holdt
utenfor.

SAKSVURDERING:
Det er et behov for å gjennomgå investeringsporteføljen. Denne er ikke oppdatert eller
revidert de siste årene. Flere av prosjektene er ferdigstilte eller uaktuelle. Dette gir en
nokså uoversiktlig status og kan medføre feil disponeringer som er utenfor
administrativ og politisk kontroll.
Saken har vært til vurdering hos vår partner og støtte i Hammerfest kommune.
Gjennomgangen viser at det er betydelige prosjekter som står uavklart..
Tabellen viser de ulike investeringsprosjekter for 2016.
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De prosjektene som videreføres til 2017 fremkommer i kolonne «Overføres 2017», sum
for alle prosjektene er kr 16.061.035,- Dette er:











IKT infrastruktur
Arealer til industriformål
Sansehage Kvalsund sykehjem, ikke fullført i 2016
Nærmiljøanlegg
KBO (KBS), noe ekstra arbeid utført
Kokelv flytebrygge, noe etterarbeid gjenstår
Kvalsund oppvekstsenter
Oppgradering utleieboliger
Prosjektering VVA
Infrastruktur Markopneset – VVA

Brannvarslingsanlegg Kvalsund sykehjem er tatt med i oversikten pga reduksjon av
prosjekt «Oppgradering utleieboliger», behandlet i sak 16/1057 KS den 20/4.2017.
Totalt foreslås det overføring av investeringsprosjekter fra 2016 til 2017 på kr
16.061.035. Det er kr 5.721.500 høyere en ubrukte lånemidler, men da låneopptak for
2016 ikke er tatt opp, foreslås det å kun lånefinansiere opp til inndekning av
investeringsprosjektene slik det fremstilles i tabellen.

Renovering av Moreneveien er allerede vedtatt i sak 17/268, men mangler finansiering.
Det foreslås at prosjektet lånefinansieres i tillegg til manglende finansiering på
investerings prosjekter som videreføres fra 2016.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering slik det fremkommer av saksfremlegget.
Kommunestyret vedtar å ta opp kr 5.721.500 for videreføring av investeringer 2016,
samt kr 500.000 renovering Moreneveien, totalt kr 6.221.500 i lån for å dekke opp
manglende finansiering av investeringsprosjektene.
Gunnar Lillebo
rådmann
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LEASING BILER

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar kjøp av 4 stk VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion.
Samlet kjøpesum på kr. 440.000,- dekkes av disposisjonsfondet.

VEDLEGG:
4 stk leasingkontrakter

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune tegnet i november 2014 kontrakt på leasing av 4 biler til bruk i
hjemmesykepleien. Bilene er av typen VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion.
Leverandør er Hammerfest Auto AS. Leasingkontrakene løper til november 2017.
Kontrakene er inngått med restverdi, og bilene kan kjøpes for kr. 110.000,- pr. stk eks.
mva etter endt leieperiode.
Alternativet er å lease nye biler.
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SAKSVURDERING:
De bilene vi nå har er i bra stand, og vil fortsatt kunne være i bruk i kommunens
tjeneste i mange år. Brukerne kommer med positive tilbakemeldinger når det gjelder
bruk av bilene, de er også positive til å beholde bilene.
Bil nr. 1. ZX 22762 km stand 35551
Bil nr. 2. ZX 22758 km stand 31673
Bil nr. 3. ZX 22757 km stand 32059
Bil nr. 4. ZX 22673 km stand 20008 (Kokelv)
Kvalsund kommune vil som eier kunne inngå avtale om service utenom merkeverksted,
noe som gjøre bilholdet billigere enn å måtte forholde seg til et merkeverksted.
Enkle småting/reparasjoner vil vi også kunne gjøre selv hvis bilene blir våre.
Årlige leiekostnader i dag utgjør kr. 167.328,-. Dersom vi leaser nye biler estimeres
leieutgiftene for de to årene frem til kommunesammenslåing til kr 350.000,- ++.
Dersom vi kjøper bilene i november 2017 vil det samlede beløpet utgjøre kr. 440.000,-.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar kjøp av 4 stk VW Caddy 2.0 CR 110 hk 4 Motion.
Samlet kjøpesum på kr. 440.000,- dekkes av disposisjonsfondet.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 60/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

17/523

Arkiv: U01

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

60/17

20.06.2017

Kommunestyret

ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND
LEIEAVTALE OG TILRETTELEGGING
Ordførers innstilling:
Innstilling legges fram under kommunestyremøte.

VEDLEGG:
1- Leieavtale Kvalsund Kommune og Saminjarga AS- fiskebruket
2- Endring av avtaleforhold Kvalsund kommune og Saminjarga AS
3- Intensjonsavtale Kvalsund kommune og Egersund Net AS

SAKSOPPLYSNINGER:
Egersund Nets AS har til hensikt å etablere sin virksomhet i Kvalsund kommune gjennom en
leieavtale på arealet ved kommunal kai, matrikkelnummer: 9/70, 9/69, 9/104, 9/117,
eksisterende kommunalt eiet areal ca 8300m2. Det er mål om utfylling 2500 m2 i sjø, samt
ytterligere lagringsarealer ca 2700 m2 – totalt ønsket areal til disposisjon: 13500m2.
Om Egersund Nets:
Egersund Net AS (EN) omsetter i 2015 for ca 430 mill med 50 mill i resultat, fordelt på 7
lokaliteter i Norge. EN ønsker å etablere seg i Kvalsund havn med serviceanlegg for
oppdrettsnæring og fiskeri. Virksomheten er spesialisert til rensing, impregnering og
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reparasjon av havbruksnot, med 7 slike virksomheter langs Norskekysten. Egersund Nets
lokasjoner består av lokalt mannskap, der arbeidet som gjøres ikke har påkrevet
utdanningsbehov. EN har godt samarbeid med NAV og arbeidstilvenning med
invandringskontor i kommunene de er etablert i. Det er svært lave fraværstall i Egersund Net
og lite utskiftning av mannskap. Næringsjefene i Brønnøy og Vikna kommuner har etter
henvendelse fra Kvalsund kommune, gitt gode skussmål og omtale av Egersund Net, og
anbefaler tilrettelegging for etablering.
For etablering i Kvalsund står kommunen ovenfor følgende:
-

EN vil investere 50-60 mill i opparbeidelser, bygninger og produksjonsutstyr
10 arbeidsplasser i 1. års drift
Forventninger om hyppig vekst – estimerer oppmot 20 ansatte innen få år

For å etablere en fullverdig servicestasjon er det behov for tre produksjonsbygg, en tårnkran,
utendørs logistikkareal og bearbeidelsesarealer. Nødvendig areal er minimum 11.000 m2, men
det er behov for ytterligere areal for å få på plass et større lager og utendørsarealer.
Administrasjonen viser til kart som beskriver situasjonen, der orange felt er reservert framtidig
fiskeri, og rødt areal er i privat eie.

Følgende tiltak gjøres før etablering av EN i Kvalsund kan finne sted:
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-

Minimumskravet for areal er ca 11.000m2 – mål om 13,5 daa
Utfylling i sjø ved kai
Planering av areal
Dette medfører at grunnmursplaten til fiskebruket og servicebygg må anvendes.
Det igjen betyr at fiskebruket og servicebygg må rives

Om Fiskebruket:
KK vedtok å kjøpe Kvalsund fiskebruk sommeren 2016 for å sikre at området kunne tas i bruk
til ny næring ved offentlig eie av grunn. Oppkjøpet inkluderte fiskebrukets bygningsmasse på
ca 600m2, brakkerigg på ca 300m2 totalt ca 6000m2 næringsarealer ved sjø.
Eksisterende leieforhold Fiskebruket i Kvalsund:
Fra 1.januar har Saminjarga AS avd. Kvalsundbruket (SJ) leiet fiskebruket gjennom en 5-årig
avtale, og foretatt kartlegging av nødvendig oppgraderinger for klargjøring av matproduksjon.
I leiekontrakten er det forkjøpsrett på bruket med nytt matrikkelnummer 9/117, leietaker har
jmf kontrakten overtatt brakkerigg og plikter seg til å fjerne brakkeriggen innen 5 år, det skal
drives fiskeri / sjørettet kommersiell virksomhet. Se leiekontrakten i vedlegg 1 –leieavtale
Kvalsund fiskebruk.
Om Leietakeren Saminjarga AS:
Leietakeren Saminjarga AS avd Kvalsundbruket består av lokale / regionale fiskere med
interesse i å få liv i fiskeriet ved en to-stegsmodell. Først lande egen fisk til pakking og
auksjonssalg for økt fortjeneste, deretter etablere mottakdrift. Det er jobbet med en langsiktig
plan som tar for seg Kvalsund havn og Klubbukta til forholdsvis kvitfiskmottak og LURmottak med krabbe og andre ressurser.
Fiskerigruppa Saminjarga AS har sagt seg villig til å avslutte leieavtale for at EN skal få nok
areal til sin virksomhet i Kvalsund havn. Saminjarga ønsker en EN etablering i kommunen, og
ser for seg en midlertidig løsning for sin planlagte drift ved å ta i bruk kommunale arealer i
Klubbukt. Gruppa har kjøpt det gamle Streamfish-anlegget.
Etter sterk oppmuntring fra fiskeriet, vil EN i tillegg opprette en egen mottaksstasjon for
fiskeriedskaper. Dermed vil Kvalsund havn bli mer attraktiv for fiskere å sokne til / reise til
når man også kan få reparert garn, nøter osv ved anlegget til EN. EN har i andre
fiskerisamfunn muliggjort for fiskere å være deltidsansatt når de er på land. Det er en ordning
som gagner begge parter.
Med bakgrunn i at EN sin drift støtter opp om fiskeri med sine tjenester, ser SJ det som
fordelaktig for fiskeri og samfunnsutvikling å tre ut av avtalen med enighet beskrevet i vedlegg
2 – endring av leieforhold mellom Kvalsund kommune og Saminjarga AS.
Økonomi og planer:
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Kostnader knyttet til utfylling og planering er estimert fra to separate entrepenører, ca 3-4 mill.
Rambøll er allerede i gang med å kostnadsberegne utfylling jmf. investeringsplanene i havna.
Kvalsund kommune har i økonomiplan 2017 budsjettert kr 1,5 mill til havneutvikling
(tilsvarende årlig beløp fram til og med 2019) og budsjettert prosjektering av næringsbygg for
utleie er kr 1,5 mill (kr 9 mill i 2018 til bygging).
Ettersom Rambøll er i prosessen og har foretatt grunnundersøkelser sammenfaller det med
kommunens planer om utvikling og Egersund Nets mål om etablering i området.
Næringsbygget er fortsatt like aktuelt og nye aktører har meldt sin interesse til leie, men
lokaliseringen av bygget må endres. Rambøll vil komme med en anbefaling på dette innen
oktober.
Kostnader til riving av bygningsmasse vil kommunen betale for avfall/deponi og transport av
dette til kr 1800 pr tonn. Estimert ca 100 tonn avfall. Rivejobben gjennomfører Saminjarga AS
som står for kostnader og arbeidet i henhold til beskrevet avtale vedlegg 2.

Oppsummering sakspresentasjon:


Egersund Net AS ønsker å etablere sin virksomhet med investering på inntil kr 60 mill
i Kvalsund havn.



Eksisterende leietaker med forkjøpsrett; Saminjarga AS, fratrer momentene i avtalen.
Etablering kan derfor finne sted.



Kommunen må forberede arealet med utfylling, planering og riving av bygg.
Kommunen har allerede planlagt utfylling mm med 3 mill i investeringsbudsjett. Det er
estimert ca kr 3-4 mill i tilrettelggingskostnader



Egersund Nets tilbys en leieavtale med pris kr 38,- pr m2 pr år.



Ved behov tilbyr Egersund Nets å ta kostnadene til opparbeidelse, mot at dette
motregnes mot framtidige leiekostnader.



Alle tre parter, Saminjarga AS, Egersund Nets AS og Kvalsund kommune, ønsker
etableringen velkommen og etter forhandlinger er partene enige om hva som skal til for
å gjøre dette mulig.



EN anbefaler at kommunen planlegger for vekst og utvidelser i området i påbegynt
reguleringsplanarbeid med Rambøll.

SAKSVURDERING:
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Kvalsund kommune har vedtatt å satse på havneutvikling i 2017 for å få økt interesse i
havnene og nyetableringer med mål om 10 arbeidsplasser. Egersund Nets etablering vil
realisere den kommunale planen om utvikling og arbeidsplasser ved sin etablering.
Hva går etableringen på bekostning av?
-

-

-

-

-

Fiskeri, sjømatindustri og landing av fisk blir utsatt og midlertidig flyttet til Klubbukta.
Det er fortsatt et areal som skal tilrettelegges for fiskerietablering i Kvalsund havn, ref
det orange feltet på kartutsnittet i figur 1 ca 1100 m2. I tillegg eier kommunen
landarealet hele veien fra fiskebruket og helt inn i småbåthavna. Fiskeriet i Kvalsund
havn er derfor å anse som ivaretatt.
Kommunal kai – Egersund Nets vil ved hjelp av tårnkran, løfte alle nett over kai for å
redusere slitasje av kai. Den nordlige delen av kaia vil være i daglig bruk av Egersund
Net, men de vil ta hensyn og vike plass dersom kommunen eller andre skal inn med
fartøy som trenger plassen i perioder. Med andre ord er det sannsynlig at kaien blir
mer inntektsbringende. I tillegg har tidligere oppdrag til utskipning av store masser gått
tapt fordi det er for kort avstand (22 m) fra veggen til fiskebruket til kaikaint. Egersund
nets akseptert kravet om ikke å bygge nærmere enn 30 meter slik at utskipninger kan
finne sted.
Kombinasjonsbygg for næring – kommunal investeringsplan. Bygget er fortsatt aktuelt
med 7 aktuelle leietakere, men lokaliseringen må endres. Kanskje det er mulig å se det
i sammenheng med det orange arealet til fiskeri, at kombinasjonen fiskeri/annen
næring er en løsning. Planen er fortsatt gjeldende, men lokasjonen er ikke avgjort.
Kostnader for kommunen knyttet til opparbeidelse av arealet. KK har allerede planlagt
å utvikle området for å få nye næringer og nye arbeidsplasser til kommunen og det er
satt av budsjetter til dette. Leiekostnaden til Egersund Nets på kr 38,- pr m2 pr år pluss
skatteinntektene fra lokalt ansatte lønnstakere gir et positivt bilde av investeringene
som må gjøres.
Servicebygget og servicefunksjon til fiskere faller bort. Egersund Nets er informert at
dette er et problem. Derfor er det diskutert følgende løsninger: EN setter opp et større
lager, og leier ut plass til fiskere, ikke optimalt for EN, men en midlertidig løsning.
Ved kommunal ervervelse av 9/93 – rødt felt på figur 1, kan kjelleren dekke behovet
som servicebygget har i dag for lokale fiskere. Det settes av arealer ved framtidig
bygging av næringsbygg til utleie som dekker behovet til fiskere slik servicebygget gjør
i dag.

Administrasjonen anbefaler KK å inngå avtale med Egersund Nets med de tilretteleggingene
som må gjøres før etableringen, der de overordnede momenter er presentert i vedlagt
intensjonsavtale vedlegg 3 – Intensjonsavtale Kvalsund kommune og Egersund Nets.
Administrasjonen anbefaler inngåelse av avtalen med leiepris kr 38,- pr m2 pr år for arealene i
skissert område i figur 1. Intensjonsavtale med Egersund Nets - vedlegg 3, bekrefter enighet og
prissetting og tilrettelegging for å realisere etablering.
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune inngår en avtale med Egersund Nets, om utleie av kommunalt eide arealer
(gnr/bnr; 9/70, 9/69, 9/104, 9/117) til kr 38,- pr m2 pr år, med en avgrensning på 15 år (med
tilhørende opsjonsrett). Kvalsund kommune tilrettelegger arealet som anvist, planering,
utfylling i sjø og riving av bygningsmasse. Finansiering til opparbeidelser legges delvis til på
budsjettpost Havneutvikling 4500 og resterende finansieringsbehov på 2,5 millioner fra
disp.fondet (ubundet driftsfond).

Gunnar Lillebo
rådmann
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FELLESNEMND FOR HAMMERFEST OG KVALSUND
KOMMUNE OG ANDRE UTVALG STØRRELSE OG
SAMMENSETNING

Interimnemndas innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende sammensetning på fellesnemnd og andre utvalg:
Sammensetning fellesnemnda:
Kommune

Antall i fellesnemnda

Hammerfest

10

Kvalsund

9

Sum

19

Sammensetning arbeidsutvalg:
Kommune

Antall i arbeidsutvalg

Hammerfest

4

Kvalsund

3

Sum

7
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Sammensetning partssammensatt utvalg:
Part

Antall i partssammensatt utvalg

Arbeidsgiver

6

Arbeidstaker

4

Sum

10

REFERANSER:
Inndelingslova §§ 25 og 26: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-1570?q=inndelingslova

Info fra KMD – formelle rammer i bygging av ny kommune:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/formelle-rammer-i-byggingen-av-nyekommuner/id2467744/sec3

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken har vært behandlet i interimnemnda tirsdag den 6. juni. Innstilling til kommunestyrene
fra nemnda foreligger.
Sammensetningen av fellesnemnda er beskrevet i Inndelingslova og retningslinjer fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Loven beskriver et minsteantall på 3 representanter fra hver kommune. Fylkesmannen (FM)
innkaller til et felles kommunestyremøte hvor sammensetning, myndighet og eventuelt
kommunenavn drøftes. Under det felles kommunestyremøte må det også avklares hvem som
skal sitte i fellesnemnda og andre fellesorgan. Dette er i ht Inndelingslova § 26, som beskriver
opprettelse av en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsen av
sammenslåingsprosessen. Nemnda skal velges av og blant kommunestyremedlemmene, og
sammensetningen bør/kan avspeile innbyggertallet i de enkelte kommunene. Det skal som
nevnt likevel være minimum tre medlemmer fra hver av kommunene med i nemnda, men
oppad begrenset til det samlede antall representanter i begge kommunestyrene. Nemnda velger
selv leder og nestleder. Fellesnemndas fullmakter er behandlet og avklart i begge
kommunestyrene.
Arbeidsutvalget, som kan sammenlignes med et formannskap, skal også avklares
størrelsesmessig. Normalt vil dette utgjøre om lag 1/3 av fellesnemnda. Innstillingen tilsier et
antall på 7 medlemmer, med 4 til Hammerfest og 3 til Kvalsund.
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SAKSVURDERING:
Interimnemnda vurderte flere alternativer til organisering av fellesnemnda. Ut fra et helhetlig
perspektiv og ivaretakelse av representasjon – valgte nemnda å innstille en nemnd på 19.
Forslaget tilsier 10 representanter fra Hammerfest og 9 representanter fra Kvalsund.
Vurdering av sammensetning og størrelse til fellesnemnd vil være avhengig av flere forhold.
Tilstrekkelig representasjon, størrelsesforhold, partimessig fordeling og demokratiske hensyn
er momenter som kan være av betydning.
Antall representanter i fellesnemnda bør være begrenset for å kunne være funksjonell og
styringsdyktig. Dersom nemnda skal bestå av alle kommunestyrerepresentantene i begge
kommunene vil antallet være 44 (29/Hammerfest og 15/Kvalsund). En slik nemnd vil neppe
være tilpasset oppgaven, selv om dette er et alternativ. Den vil i praksis bli for stor og lite
hensiktsmessig for oppgaven. En fellesnemnd på kun 6 representanter vil være sannsynligvis
effektiv, men lite representativ for oppgaven den er tiltenkt. Derimot vil en nemnd på et sted
mellom 15-20 representanter kunne være både effektiv og representativ for den oppgaven som
skal løses. Andre kommuner har valgt nemnder i størrelsesorden 6-41. Med andre ord ingen
enhetlig løsning på antall representanter.
Det er viktig å huske på at fellesnemnda skal bygge én ny kommune og etableres i
utgangspunktet ikke for å ivareta interessene til de snart forhenværende kommunene, men for
den nye kommunen. Samtidig er det en styrke dersom fellesnemnda har god forankring og
støtte i de eksisterende kommunene.
Sammensetningen av fellesnemnda er vurdert opp mot forskjellige perspektiver og forhold:


Hvilken sammensetning legger til rette for en konstruktiv og samlende etablering av
den nye kommunen – hva gir det beste resultatet?



Hvilken sammensetning bidrar til at innbyggerne og næringslivet har tillit til at deres
interesser blir ivaretatt i den nye kommunen?



Hvilken sammensetning gir tilstrekkelig politisk forankring slik at beslutningene står
seg overfor eksisterende og fremtidig kommunestyre(r)?



Hvilken størrelse eller sammensetning legger til rette for at fellesnemnda blir et
effektivt beslutningsorgan?



Hvilken sammensetning legger til rette for en korrekt representasjon i forhold til
kjønnsbalansen (minimum 40 %).
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Arbeidsutvalget har som nevnt 7 representanter. Bakgrunnen for dette er ønsket om et oddetall
i sammensetningen av arbeidsutvalget. Argumentasjonen var å unngå bruk av leders
dobbeltstemme i tilfeller med avstemning med likt stemmetall.
Partssammensatt utvalg skal ivareta medvirkning fra tillitsvalgte og sørge for at
arbeidsgiveransvaret blir fulgt opp. Anbefalt sammensetning er med en fordeling 6 til
fellesnemnda og 4 til tjenestemannsorganisasjonene. Tillitsvalgte kommer selv opp med
forslag til hvem som skal sitte i nemnda.

Marianne S. Næss
Leder interimnemnda

