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Sak 9/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/229

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

9/17

09.03.2017

Formannskapet

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL AV 02.02.2017

Leders innstilling:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 02.02.2017 godkjennes.

VEDLEGG:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 02.02.2017.

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 02.02.2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 02.02.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 10/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Arkiv:
17/182

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/17

Formannskapet

09.03.2017

/

Kommunestyret

30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

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

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

SAKSOPPLYSNINGER:
Det vises til søknad fra Ivar Sørnes.
Ivar Sørnes har følgende politiske verv i Kvalsund kommune:
 4. representant for SV i kommunestyret
 Leder for kontrollutvalget
Øvrige varamedlemmer for kommunestyret og omsorg- og oppvekstutvalget er
beskrevet i «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019» som er vedlagt.
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SAKSVURDERING:
I kommuneloven § 15, pkt 2 heter det;
§ 15. Uttreden. Suspensjon.
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
I sin søknad skriver Ivar Sørnes at han søker fritak på grunn av «helsemessige årsaker».
Vedlagte legeerklæring bekrefter dette. Det er således grunnlag for å si at det vil være
en uforholdsmessig belastning for søker å fortsette i sine verv.
I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil
bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem
fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til
andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
Antall varamedlemmer fra SV til kommunestyret er 7 stk. Det må imidlertid noteres at
det per dags dato er tre søknader om fritak fra kommunale verv til vurdering i
kommunestyret som gjelder representanter fra SV. To av disse søknadene gjelder
representanter som er vara til kommunestyret for SV. Derfor vil det være nødvendig å
gjennomføre opprykk og suppleringsvalg, dersom disse en eller flere av søknadene
godkjennes. Dersom Ivar Sørnes’ søknad godkjennes må det gjennomføres opprykk –
1.vara for SV til kommunestyret er Bente A. R. Israelsen.

I Kommuneloven, § 77 «Kontrollutvalget» pkt. 3 står følgende:
Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets
medlemmer.
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I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 3 «Utskifting av
medlemmer» står følgende:
§ 3 Utskifting av medlemmer
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av
utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget
skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.

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

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

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/183

Arkiv: 465

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/17

Formannskapet

09.03.2017

/

Kommunestyret

30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

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

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

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

Øvrige varamedlemmer for kommunestyret og omsorg- og oppvekstutvalget er
beskrevet i «Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019» som er vedlagt.
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SAKSVURDERING:
I kommuneloven § 15, pkt 2 heter det;
§ 15.Uttreden. Suspensjon.
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
I kommunelovens § 16 «Opprykk og nyvalg» heter det bl.a;
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til
formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av
kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller
fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil
bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller
gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem
fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til
andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til
formannskapet eller fylkesutvalget.
Antall varamedlemmer fra SV (inkludert søker) til kommunestyret er 7 stk. Det må
imidlertid noteres at det per dags dato er tre søknader om fritak fra kommunale verv til
vurdering i kommunestyret som gjelder representanter fra SV. Én av disse er fast
medlem i kommunestyret for SV, og to er vara til kommunestyret for SV. Derfor vil
det være nødvendig å gjennomføre opprykk og/eller suppleringsvalg, dersom disse en
eller flere av søknadene godkjennes.
Lovteksten i kommuneloven § 15, pkt 2 gir kommunestyret mulighet til å frita den som
«ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i
vervet.» I sin søknad oppgir Silje Sørnes at hun har «tatt utflytning til Hammerfest
kommune.» Ettersom avstanden mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan
sies å utgjøre en «uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte
skjøttelse av vervet, vurderer administrasjonen det dithen at søknaden bør avvises.
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre gir ikke Silje Sørnes fritak fra sine kommunale verv, da
distansen mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan sies å utgjøre en
«uforholdsmessig vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte skjøttelse av verv i
kommunen, jf. Kommuneloven § 15, pkt. 2.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 12/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/219

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/17

09.03.2017

Formannskapet

SØKNAD OM STØTTE TIL 1. MAI-FEIRING, LO

Leders innstilling:
Kvalsund kommune avslår søknaden om støtte til 1. mai-feiring fra LO Hammerfest og
Kvalsund, da det ikke er noen dedikert aktivitet i Kvalsund kommune.

VEDLEGG:
-

Søknad om kommunal støtte til gjennomføring av årets 1. mai-feiring, LO
Hammerfest og Kvalsund
Oppfølgingse-post fra styremedlem Jorunn Mikkelsen

SAKSOPPLYSNINGER:
Viser til vedlagt søknad fra LO Hammerfest og Kvalsund, ved sekretær Silje-Kristin
Steiro og styremedlem Jorunn Mikkelsen.
Søknaden inneholder budsjett for 1. mai-feiringen 2017 for LO Hammerfest og
Kvalsund.
I e-posten som fulgte søknaden presiserer styremedlem Jorunn Mikkelsen at LO i
henholdsvis Hammerfest og Kvalsund har sin feiring sammen. Det kommer ikke frem
av søknaden hvor arrangementet skal finne sted, men i en oppfølgingse-post fra
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styremedlem Jorunn Mikkelsen informerer hun om at arrangementet finner sted i
Hammerfest by i sin helhet.
Søknaden er også sendt til Hammerfest kommune.

SAKSVURDERING:
Søknaden og oppfølgingse-posten informerer om at LO Kvalsund ikke har kapasitet til
å arrangere egen 1. mai-feiring i Kvalsund, og derfor samarbeider med LO Hammerfest
om arrangementet. Styremedlem Jorunn Mikkelsen informerer om at dette er et
arrangement som folk fra Kvalsund også deltar på.
Det er ikke gitt midler til tilsvarende arrangement foregående år, og det er ikke kommet
inn søknader fra andre fagforeninger.
Det er ikke satt av midler til slike arrangementer i budsjettet for 2017, slik det ble
vedtatt 15.12.2017.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre avslår søknaden om støtte til 1. mai-feiring fra LO
Hammerfest og Kvalsund, ettersom det ikke er budsjettmessig dekning for
arrangementet og det ikke er noen dedikert aktivitet i Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/223

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

13/17

09.03.2017

Formannskapet

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

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

Referanser:


Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=lov om motorferdsel i utmark
 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356?q=forskrift for bruk av
motorkjøretøyer
Både lov og forskrift er ny.

SAKSOPPLYSNINGER:
I medhold av ny lov og forskrift er både myndigheten og saksgang endret for opprettelse og
etablering av snøscooterløyper. Den enkelte kommune har nå anledning til å opprette
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snøscooterløyper i egen kommune. Loven gir også adgang til å gi bestemmelser om betingelser
for dette igjennom etablering av kommunal forskrift for snøscooterløype.
Prosessen for å etablere nye løyper er omfattende og krever betydelig arbeid fra kommunen.
Dette er anført i § 4a i forskrift om bruk av kjøretøy i utmark og på islagte vann. Prosessen kan
beskrives grovt på følgende måte:
 Kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser om bruken av løypene, lokalisering,
herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan også bestemmes avgift for bruk av
løypene.
 Kommunestyret skal vurdere hvilke områder det skal tillates kjøring i, herunder skal
følgende unngås; verneområder, foreslåtte verneområder, sårbare naturvern-, friluftseller viltområder. I tillegg må ikke løypene være til skade eller ulempe for reindriften
eller kreve terrenginngrep, samt ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder,
landskap, kulturminner, kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre.
 Forslaget skal sendes på høring som beskrevet i plan- og bygningsloven § 11-14
 Vedtaket skal kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og
femte ledd.
Forskriften er meget utførlig og detaljert i hvordan kommunen skal gå fram for å godkjenne og
etablere snøscooterløyper.
Kommunene i Finnmark og Nord-Troms er gitt en frist på 6 år fra 2015 for å kunne vedta
eksisterende løyper etter ny lov og forskrift. Dette krever et ikke ubetydelig arbeid fra
kommunes side for å imøtekomme. Hvis dette arbeidet ikke fullføres vil KK stå uten
godkjente løyper fra 2021.

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

Sak 13/17

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av rådmannen eller
den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke nødvendige medlemmer fra
administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 2 medlemmer fra NFU, og interessegrupper skal
involveres i arbeidet med regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal utarbeide et
forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer ressursbehov for
dette arbeidet.

Gunnar Lillebo
rådmann

