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VARSEL OM MERFORBRUK I MÅSØY SOKN 2016

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
161646

Arkiv:200

Saksnr.:
s3lt6
55116

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
13.09.2016
04.t0.20t6

Rådmannens innstilline:
Måsøy kommunestyre vedtar at årlige tilskudd til Måsøy Sokn fastsettes årlig til I,63 Yo av
budsjettert rammetilskudd og skatt for äretfør tilskuddsaret, korrigert for kommunal deflator
for tilskuddsåret.

Tilskuddet til Måsøy Sokn økes med kr 189 000,-

Kr 189 000,- finansieres med disposisjonsfond.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2016 sak 53116

Behandling:
Representant Georg Mathisen (AP) erklæres innhabil i sak 53/16 da han er leder av Måsøy kirkelige
fellesråd, jfr. FvL $ 6 e) 2. ledd. Hanforlater møtet under behandling av sak 53/16.

Repr. Gudleif Kristiansen (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Varsel om merforbruk i Måsøy Sokn 2016
2. Budsjett 2016I|l4å.søy Sokn
3. Rundskriv F-024-99 Kommunens ansvar for kirken i loknlsamfunnet, fra Kirke-,

utdannings- og forskningsdepartementet, og Kommunal- og regionaldepartementet av
2. marc 1999

4. Rundskriv V-512002 Kirken og kommunene - en veiledning (16.01.2002), fra
Kulturdepartementet

5. LOV-1969-06-13-25 Lov om trudomssamfunn ogymist anna
6. LOV-1996-06-07-31 Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
7. Rådmannens utredning og innstilling
8. Formannskapets vedtak av 13.09.16, sak 53116
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Innledning:

Det kirkelige fellesrådet har ifølge kirkeloven ansvar for den lokale kirkeforvaltningen med

hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og kommunen har ansvar for finansiering
ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, jf. rundskriv V-5/2002. Kommunens

økonomiske forpliktelser ovenfor kirken reguleres således av kirkeloven $ 15.

Kommunestyrets vedtak den I7.12.16, sak l5l86,lyder slik:
Måsøy kommunestyre vedtar at tilskuddet til Måsøy Soknfastsettes til lv I 450 000 for 2016.

Kommunestyret ber Måsøy kirkelig Fellesråd gjøre tiltak/vedtak som gjør at regnskapet knn

tas tilbake til økonomikontoret.

Måsøy Sokn har signalisert at regnskapet kan tas tilbake fra 0 1 01 . 1 8

Måsøy kommune har i brev datert 06.06.16 mottatt skriftlig henvendelse fra Måsøy Sokn hvor
det er opplyst overskridelser i budsjett2016.I dette brevet hevdes det at kommunen ikke
overholder sitt økonomiske ansvar i henhold til Kirkeloven $ 15. Kirkevergen påpeker at man
forventer en overskridelse på kr 250.000,-.

På bakgrunn i dette ønsker Måsøy Sokn dialog med Måsøy kommune. Den 09.06.16 ble det

avholdt etmøte hvor rådmann, økonomisjef og daglig leder i Måsøy Sokn var til stede for å

drøfte dette.

Saksutredning:

Det er kommunestyret som gjennom sitt bevilgningsvedtak bestemmer omfanget av det

kommunale tilskuddet til kirken. Dette tilskuddet har variert mye over tid, og Måsøy Sokn
ønsker større forutsigbarhet.

I henhold til kirkeloven har kirkelig fellesråd ansvar for den lokale kirkeforvaltningen med
hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og kommunen har ansvaret for
frnansiering ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, jfr rundskriv Y -512002

Kommunens økonomiske forpliktelser ovenfor kirken reguleres således av kirkelovens $ 15.

I rundskriv F-024-99 heter det: <<Drft og vedlikehold av kirker og kirkegårder, og lønn til
nødvendige, lovbestemte stillinger i kirken, er blant de utgiftsområder som kommunene fra
tidligere har hatt ansvarfor. Den nye kirkeloven har ikke endret dette. Forståelsen av
kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven $ I5 må derþr bygge på den forutsetning at
de kommunale bevilgninger til kirkenþrtsatt gir grunnlagþr tilfredsstillende drift og
vedlikehold av våre kirker og kirkegårder ogþr utgiftsdekningen i kirkelige stillinger.
Budsjettrammentil disseformålvil imidlertidvære gjenstandþr ordinære kommunale
priorit eringer innenþr I ovens rammen>>

I rundskriv V-512002 heter det: <<Dersom den økonomiske situasjonenþr kommunen giør det
pålcrevet med innstrammingstiltak i løpet av året, kan ikke kirkens virksomhet generelt unntas

fra slike. Kommunen er ikke rettslig bundet av tidligere vedtatte bevilgninger til kirken,
dersom endringer kan giennomføres uten hinder av inngåtte avtaler eller lignende. Det må i
slike tilfeller foretas en konlvet vurdering av de konsekvenser en redusert bevilgning har for
kirkens virksomhet, og om slike konsekvenser vil innebære et brudd på de forutsetninger som

følger av kirkeloven $ 15. Tilsvarende må opprinnelig gitte bevilgninger til kirken vurderes på
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Sak 55/16

ny når det oppstår økt bevilgningsbehov på områder som kommunen har et loufestet
ø ko nomi s k ansv ar for. >>

Kirkeloven stadfester prinsippet om at kommunen har det finansielle ansvaret mens kirkens
valgte organ står for disponeringen av tildelte midler. Kommunen har ansvar for å gi
rammebetingelser for kirkens virksomhet lokalt, basert på fellesrådets budsjettforslag. Begge
parter har et gjensidig ansvar for å legge til rette for god dialog i budsjetþrosessen. Det
fremkommer imidlertid tydelig i rundskriv V-512002 at dersom den økonomiske situasjonen
for kommunen gjør innstrammingstiltak påkrevd, så er ikke kirkens virksomhet unntatt fra
dette.

Den 9. juni 2016 ble det avholdt et møte mellom rådmannen, økonomisjefen og daglig leder
for Måsøy Sokn, hvor fellesrådets økonomi var tema. Grunnlaget for dialogen var brev fra den
Norske Kirke, hvor det påpekes at man mangler kr 250 000,- for å opprettholde driften.
Menighetsrådet har vedtatt budsjettet for 2016, men daglig leder vurderer det som et
urealistisk budsjett. På spørsmål om hvordan Måsøy sokn skulle komme i balanse, hadde
daglig leder ingen svar på det. Det henvises til et ønske om å balansere med vakanser
gjennom året. Ingen andre tiltak var vurdert eller iverksatt slik det framkom i møtet. Daglig
leder for Måsøy Sokn ble utfordret til å minimere anslaget på kr 250 000,-.

Helt siden 2014har Måsøy sokn hatt problemer med likviditeten og Måsøy kommune har vært
tvunget til å utbetale forskudd på neste års overføringer. Dette har ikke bedret seg på tross av
tiltak som kvartalsvise utbetalinger fra Måsøy kommune. Gjennom 2016har den kvartalsvise
overføringen fortsatt, og soknet har allerede ijuni fatt forskudd på neste kvartals overføringer.
I juli kom også et varsel om manglende likvide midler til å utbetale lønn i august, med ny
anmodning om forskudd på kr 150 000,-.

Tros- og livssynssamfunn som står utenfor Den norske kirke har etter lov om trudomssamfunn
og ymist anna, også krav på tilskudd fra kommuner hvor det er bosatt medlemmer som
tilhører tros- og livssynssamfunnet. Dersom det bevilges ekstra midler til kirka inneværende
år, vil dette også påvirke tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskuddet til andre tros-
og livssynsamfunn beregnes basert på tilskuddet til menighetsrådet fratrukket kostnader til
kirkegårder og administrasjonen, antall medlemmer i statskirken tilhørende Måsøy menighet
og antall medlemmer i andre trossamfunn. Alt annet likt, så vil dette tilskuddet øke med kr
16 445,- dersom Måsøy Sokn far en tilleggsbevilgning på kr 250 000,-.

For å kunne legge fram et budsjett i balanse har administrasjonen i kommunen over flere år
måtte gjennomføre kutt, og Måsøy Sokn har derfor ikke vært skjermet fra dette. Det er
forståelig at Måsøy Sokn opplever svingningene i overføringene fra kommunen som
vanskelige, og derfor ønsker rådmannen å bidra til mer forutsigbarhet i tilskuddene.

Rådmannen mener at rammetilskudd er et godt og objektivt utgangspunkt for beregningen av
tilskuddet til Måsøy Sokn. Ved å ta utgangspunkt i de siste seks årene ser vi hva tildelingene
har vært igjennomsnitt. Ut fra dette mener rådmannen det årlige tilskuddet til Måsøy Sokn bør
ligge på 1,63 o/o av Måsøy kommunes rammetilskudd og skatt (se tabell under). Dersom det er
særskilte grunner for det, kan dette nivået enkelt endres.
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I hele tusen B 2011 82012 B 2013 82014 B 2015 82016 Gi.sn.
Rammetilskudd os skatt -90 402 -94 326 -96 786 -98 838 -99 848 -100 s28
Tilskudd til menieh. I 823 I 582 I 491 I 400 I 670 I 450
%-vis ford, av tilsk. til
menigh. fordelt på
rammetilsk. os skaff

2,02 0/o 1,68 %o 1,54 yo 1,42 yo 1,67 Yo 1,44 yo 1,63 o

Tilskudd til menigh.
basert på en fast 7o -
vis fordeling (1,63 "/"1

I 474 I 538 I 578 I 6tI I 628 I 639

Sak 55/16

Ved å legge seg på en fast prosentvis fordeling anbefales det å ta utgangspunkt i budsjettet
äret før og legge til deflatoren fra statsbudsjettet for budsjettåret. Gjennom deflatoren tar man
høyde for lønns- og prisvekst kommende år. Tilskuddet til Måsøy menighetsrãdfor 2016
skulle vært kr I 639 000,- ved bruk av denne metoden, kr 189 000,- mer enn det som er
vedtatt. Merkostnaden kn¡tet til tilskudd til andre trossamfunn erkr l2.422,-,menvil være
innenfor årets budsjett.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenserJ:

For å imøtekomme soknets forespørsel om mer forutsigbarhet i tildelte økonomiske rammer
fra år til år, anbefaler rådmannen äta utgangspunkt i kommunens rammetilskudd og skatt, og

tildele Måsøy sokn fast prosentandel, basert på et gjennomsnitt av de siste seks år, beregnet til
1,63 yo. Ärets budsjetterte overføringer fra staten benyttes, og tilskudd til Måsøy sokn
korrigeres for lønns- og prisvekst gjennom kommunal deflator.

For inneværende år anbefaler rådmannen en tilleggsbevilgning til Måsøy sokn på kr 189.000,-.
Merforbruk i forhold til budsjett ut over dette bør soknet selv dekke. Dette finansieres med
disposisjonsfond.

Vedlegg:

1. Varsel om merforbruk i Måsøy Sokn 2016
2. Budsjett 2016 Måsøy Sokn

Havøysund, den I 5.08.201 6

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef
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Netto vakanse (vikarer trukket fra)
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VARSEL OM MERFORBRUK I M.ÅSØY SOKN 20T6

Måsøy kirkelig fellesråd registrer at kommunen kutter overføringene til soknet med
220 O0 for inneværende år.

Måsøy sokn har ingen mulighet til å realisere et slikt kutt på kort sikt. Økonomiske utvikling
siden 201 I har vært som følger:

Utvlkllng I klrkac tkonoml
2011 2012 2013

16æ(m 1520(m 1429000
192 om 62 000 62000

7rfL822W 1582 æ0 14910ü)
7Læ 92175 t67L2

1 670000 14s0000

3265 ?50m
Forventet

2,55

20t4
7344320

8(m
tss2320

50 199

2015

I 670 0ü)
2016

14$(m

2,&5

2,85

2,55

2,55

¿ss
0,80

1,75

2,55

0,60

1,95

2,55

o,7i
1,85

?

?

Komniunens driftsutgf fter 130 367 (m ß5 247 mO 14{t 310 000 14139 (m ß2872W 13S 5æ (m
Rengskap Rengskap Rengskap Rengskap Budsjett Budsjett

Som man ser har kommunens rammeoverfbring med tjenester, gått ned fra I 822 000 i 201 I

til I 450 000 i 2016. Vekter man dette i forhold til lønns og prisstigning har kirka flltt markant
dårl igere rammebet¡ngelser.

Kommunens økonomiske ansyar (kirkeloven Q 151 :

$ I 5,Konrrnuncns arkon<lrniske ansvâr.
Kommuncn utreder følgende utgiflcr etler hudsjeftforslag fra kirkelig tèllesråd:

a) utgiTìer lil bygging, drifl ng vcdlikchold ¿v kirker,

b) utgífter til anlegg og drift nv gravplasser,

c) r[gifter til stillinger for kirketjener, klokker og organisVkantor ved hver kirke, rrg til daglig feder av

kirkelig fcllesråd.

d) drifuutgilìer fbr lellesrful og menighetsråd. herunder utgiftcr til administrasjon og kontorhold,

Tclcfon: 45 48 l0 55, Torget I , 9690 ll^VøYSLJND
F-postr 0nú¡¿uËsçy,!ommu{rç.[s, Org r: 977ffi 169]

JbLt.-l
\ lþti¡fi

JUN ?016 S¡kshch,:
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e) utgifter til lokaler, utstyr og mâteriell til konfìrnrasjonsopplæring,

f) utgifter til kontorhold for prester

Fellesrådels budsjettlorslag skal også omfatte utgifter til kirkelig undervisning, diakoní, kírkemr¡sikk
og andre kirkelige tiltak i soknene"

Utgiftsdekningen skal gi grunnlag f'or at det i soknene kan holdes de gudstlenester biskopen florordner.
at nødvendige kirketige denester kan ytes, al arbeidsforholdene lor de kirkelíg tilsatle er

tilfredsstillende og at meníghetsrñd og fbllesråd har tilslrekkelig adnrinistrativ hjelp.

Etter aytale med kirkelig fellesråd kan kommunal tienesteyting l.re i stedet for særskilt bevitgning til
fonnål sonr nevnt i denne paraglal'.

Kongen kan gi forskrift om kommunenes ftrrpliktelser elter denne paragraf.

Komnrunen kan ta opp lån for tÌnansiering av sine florplikte lscr etter lørste letld bokstav a) og b)" De
nærmere vilkår for kommunens låneopptak flemgår av kolnmunelovens $ 50.

Represenf¡rnt for kirkelig tèllesråd kan gis Rrçnte- og talerett i kommr¡nale organ nílr disse behandler
saker sonl direkte berører lellesrådet.s virksornhet.

Som det fremkommer av lovens bokstav målt opp mot k¡rkas virksomhetsområde, er ikke
overføringene fra Måsøy kommune tilstrekkelig. Hverken til nødvendige stillingshjemler,
eller drift av bygg og gravplasser.

Utviklinestrekk:

Siden 2013 har man latt stillinger stå vakante. Ansatte har likevel arbeidet under sykdom, for
å holde basisvirksomheten i gang. Dette kan ikke forlsette.

Ansatte svarer telefoner og epost fra sykehus. Går i møter og steller i stand begravelser under
sykeleie. Deltar i konfirmasjonsundervisning og g¡ør nødvendig administrativt arbeid, når de

ut i fra sin helsesituasjon ikke burde ta på seg så mange oppgaver.

Mán har giof dette for å hjelpe både kirka, publikum og Måsøy kommune i vanskelige
perioder hvor kommunen har hatt en vanskelig administrativ situasjon. Dette kan imidlertid
ikke fortsette. Vi kan gre¡e å ha vakanse i år, i like stor grad som i ûor. Det vil brenne ut
ansatte som allerede sliter.

Vi kan ikke lenger garantere at primære tjenester rundt eksempelvis gravferd vil være operativ
lenger. Kirkelig sektor iMåsøy kommune kan ikke driftes med kun 1,4 stillinger, noe
konsekvensen av kuttet til kommunen ville medføre, Vi trenger de stillingshjemler v¡ har og
Måsøy kommune må tilstrebe â følge Norges lover, også når kommuneøkonomien oppleves
som vanskel¡9.

Äret 2015

2015 var et særdeles vanskelig år for menigheten. Vi hadde mye sykdom. At ansatte som
hadde helse til det jobbet ekstra, gjorde at organisasjonen ikke knakk sammen.. Samtidig
hadde man en mer fornuftig overføring. Likevel var det en vakanse som bidro til at regnskapet
gikk i balanse.

'Iclcfon: 45 48 l0 55,'l'orgst 1,9é90 t-lAVøYSUNÞ
l;post: ¿¡Ir@m&.i0yle!úu¡g¡a, Org nr 977001ó92
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Man fìkk til større investeringer i Havøysund kirke og renoveringav Ingøy kirke slik at den

kunne gjenåpnes. Dette ble finansiefi med innsamlede midler og dugnad.

Mulisheter for omstilling?

I dag er kírkas virksomhet i Måsøy kommune svært sårbar og står og faller på enkeltpersoner
som ikke er vecl god helse . Samlet har kirka hatl mindre enn 2 årsverk siden 2013, när
vakanse trekkes i fra.

Det anbefales fra kirkelig hold at Måsøy kommune, slår seg sammen med andre kommuner
for å redusere sårbarheten og skape en mer robust organisasjon.

Ved en kommunesammenslåing er det mulig og på sikt redusere kirkas administrasjon og
heller styrke kirkas operative virksomhet. Og ikke minst redusere åpenbar sårbarhet i dagens
organisering.

Ser man boft i fra kommunesammenslåing, kan det på mellomlang sikt være mulighet for at

Måsøy kommune på nytt kan yte tjenester innen regnskap, sentralbord, vedlikehold kirkegård
og bygg. Men om kommunen har kapasitet til dette må andre vurdere.

T¡ltak på kort sikt

Måsøy kommunç må begynne å legge gjeldene lovverk til grunn for fìnansiering av kirka.
Ulovlig bruk av sykemeldte ansatte, må opphøre umiddelbart. Som daglig leder kan jeg for
eget vedkommende dog være noe fleksibel, men dette gjelder ikke for andre ansatte.

Vi anser det bør være 3 viktige prinsipper for finansieringen av kirka:

a Rammeclverføring må være av en slik stønelse at den innfrir lovens bokstav i grove
trekk
Økonom i ske ram m eo ve rføringet følger kom munens utv ikl i n ga

Ellers så håper vi at kommunen kan få en mer stabil ledelse og ser svært positivt på ansettelse
av ny rådmann. Dette kan gjøre det lettere, ikke bare for kirka, men hele Måsøy kommune å

få mer stabile rammevilkår.

Arne Dahl Nygaard

Wr

Daglig leder - Kirkeverge
Den Norske Kirke
Måsøy Sokn

Telef'on: 78 42 40 65 (45 48 l0 55)Telefax: 78 42 40 0l
Epost: arne.nygaard@masoy,kom m une.no

1'clef'on: 45 48 l0 55, 'Iorget l, 9690 HAVøYSUNI)
Upost: umrsjûils¡ryl.{rr¡-r¡u¡s.t!9, Org nr : 971úJ 1692
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Dokld 160032ì4 (16/64&4)
VEoLEGG åtÐsÉT120rd

Buds 2016 kirkel fellesråd
Budslett 2016 Reqnskao 2015 2014

KONTO TEKST UTGIFTER INNTEKTE UTGIFTER NNIE,AIET UTGIFTER INNTEKTE
1570. admin
301 00.1 570 41 Fastlønn 412000 402700 383 867
30200.1 570 41 Vikar 0
3021 0.1 570 41 Lønn leder menighetsråd 9000 6325 9 000
30800.1 570 41 Møteqodtqiørelse 6500 0
3081 0.1 570 41 tiaot arbeidsfortieneste 0
30900.1 570 41 Pension KLP 50000 36598 49786
31000.1570 41 Kontormateriell/Litteratur 3000 2295
31 1 99.1 570 41 Diverse kostnader 0 5500 677
31200.',t570 41 Utqifter tilmøter 4000 4229 2717
31230.1570 41 Andre forbruksvarer 0 0 5 090
3't300.'t570 41 3627 2221Porto, frakt, frimerke 3600
31 330.1570 41 Telefon/telefax/datati lqa n o 16000 15224 19 971
31310.1570 41 Banktienester 1400 1 383 88

8832 I 29031400.1570 4',! Annonse, reklame, lnformasion 9000
1 1 500.1 570 41 Ooplærinq, kurs 5000 1088 14 900
31600.1570 41 Skvss oo kostoodtqiørelse 4000 't0446 295
31601.'1570 41 Diettqodtgiørelse 2000 1277
31710.1570 41 Transoortutqifter 1000 860
31850 1570 41 Forsikrinoer 2300 22U 11 987
31950.1570 41 Avgifter, gebVrer, lisenser, kont. 24000 23607 23 460
32000.1570 41 lnventar utstyr 0 15239 5926
1 351 0,1 570 41 Revision 20000 20000 19 000
32705.1570 41 Reqnskapstienester 90000 87993 62 114
14290.1570 41 Merverdiavqift 40000 40905 31 693
14730.1570 41 Tap på fordrinoer oq qarantier 0

1 6280.1 570 41 Andre inntekter 90000 't43757 51 000
17',t20.1570 41 Refusion svkeoenoer 1 50000 122146 75782
37121,1570 41 Periodiserte svkeoenqerefusioner -12727 12727
1 8300.1 570 41 Rammetilskudd 1450000 1670000 't 480 000
17290.1570 41 Mva. komp 30000 40905 31 693

691 421 1 !164127 653 377 1 661 202Sum 1570. Adm 702 800 I 720 000

1575. Kirker
301 00.1 575 42 Fastlønn 850000 808834 817 431
301 50.1 575 42 Ulempetilleqq - fast 27000 26860 15 161
30200.1 575 42 Vikar 20000 68668 13 539

42 Ulemoetilleoo - vikar 2 86030290.1 575 2000 2096
30900.1 575 42 Pension KLP 80000 1036e2 61 298
31000.1 575 42 Kontormateriell, literatur 10000 10423 I 560

2109 2 01131 I 10.1575 42 Forbruksmateriell - konfirmasion 2000
31230.1 575 42 Andre forbruksvarer 5000 10456 13 366
31 500, 1 575 42 Opplærinq. kurs 0 0

31 300,1 575 42 Porto, frakt, frimerke 0 155

31 330. I 575 42 lnternetttilqanq Havøvsund kirke 3000 2895
31600.'1575 42 Skvss- oq kostoodtqiørelse 3000 5700 5 148
31601.1575 42 Diettqodtoiørelse 1000 3214

031670.1 575 42 Klesqodsqiørelse 0
31710.1575 42 ransportutqifter 0 2æ2 6 831

31 800.1 575 42 Strøm 90000 97246 111 675
31 850.1 575 42 Forsikrino 60000 59532 64 3U
31 950.1 575 42 Avqifter, qebvrer, lisenser, kontiq 29000 28781 26 593
32000.1 5 /5 42 lnventaíutswr u 0 7 882

1



4 514121632300.1575 42 Vedlikehold
032400.',1575 42 Serviceavtaler datasvstem 0

8950 30 089Vedlikeholdsmateriell - kirke 1500032500.1 575 42
47 45750000 3535634290.'t575 42 Merverdiavqift

9000Brukerbet. ved 500036000.1575 42
036280.1575 42 Andre inntekter

22350 22 15036300.1575 42 Leieinntekter 23000
34098620000037120.1575 42 Refusion svkepenqer

7"t 626-7162637121.1575 42 Periodiserte svkepengerefiosner
35356 47 45742 Mva.komo 5000037290.1575

'lg0 677186000 '18232337300.1575 42 Ovedørinq fra kulturskolen
331 910464 000 1 278 235 518 389 t 239 779Sum 1575. Klrker I 267 000

044 Porto. frakt, frimerker 031 300.1 580
0 03141 0.1 580 44 Trvkkinq oo kopiering

11000 1 1506 11 86931 950.1 580 44 Avoifter. qebvrer, lisenser, kontio
1 910lnventar/utstvr 0 032000.1580 M
3 7350 887632320,1580 44 vedlikehold - prestebolig

0 3 53732520.',t580 M vedlikeholdsmateriell - presteboli 0
3 614Meruerdiavgift 5000 509334290.1580 44

2't 350 1 05044 Abonnement meniohetsblad36200.1 580
3621 0.1 580 44 Annonsein ntekter menighetsblac

3 6145000 s09337290.1580 M Mva.komp
47288 45 816M Tilskudd fra staten 4800038000.1 580

25Sum 1580. Andre

2500030100.1590 43 Fastlønn 40000
2962743 Vikar 2000030200.1590

23 78915000 196471 1 800,1 590 43 Strøm
49801 1 950.1 590 43 Avqifter, oebvrer, lisenser, kontig 2000

0Vedlikehold - kirkeoård 400012300.1590 43
53 39290000 910841 2350.1 590 43 Utqift til qravins
7 52:510000 16471 251 0.1 590 43 Vedlikeholdsmateriell - KirkeqàK

22799 15 00020000't4290.1590 43 Merverdiavgift

50000 53900 24 5604336000.'1590
18000 6 000Festeavqift 182001 631 0.1 590 43

20 03220000 22799I 7290.1 590 43 Mva.komp
88 200 194784 94 699 99 706 50 592Sum 1590. Kirkeqårder 201 000

1800. Stetl¡
0Statliqe refusioner1 7000.1 800

2017 527 20f,41842 186 800 2325200 2 lt9 915 2 650 94{'suit 1.5

Kalkultoriske hielnetall
664 585670 300 679 525Varer og tienester

1352942I 516 500 I 510 390Lønn oc sogiale utqifter

2



RENTER, AVDRAG, AVSETNINGER
Resnskap 2014

UTGIFTER
9000 Renter
15000.9000 renter på løpende lån 2500 234
19000,9000 renter av bankinnskudd '1200 1178 12 570
19010.9000 renter av fondsmidler
19030.9000 rentekomp. Lån 1 1000 11257 11 257
19020.9000 andre renteinntekter

9f00 Avdraq på lån
r5000.9100 renter Då løoende lån 26000 2528ø. 15 604
'15100.9100 avdrag på lån 92100 't05000 58 750

9300 Bruk av tidlisere å¡s regnskapsmessige mindreforbruk
19300.9300 Bruk av tidliqere års reqnskapsmessiqe mindreforbruk

9400 Ubundne fond
'f 5400.9400 Avsetninq til ubundne fond 8738
19400.9400 Bruk av ubundne fond 10000

9500 Bundne fond
15500.9500 avsetninqer til bundne fond
1 9500.9500 bruk av bundne fond

9800 Reqnskapsmesslq oven¡kudd
15300.9800 Deknino av tidliqere års 20000 12s662

reonskapsmessiqe merforbruk

9990 reeultat
'15800.9990 Reqnskapsmessig overskudd
19800.9990 U

suM t.9 150600 12200 264518 12435 74 23827

suM r,5,r.9 2337 400 2337 400
Balanse 0

3
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ENDRING AV SELSKAPSAVTALE . MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG
GJENREISNING IKS

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Tordørg Leirbakken
t61844

Arkiv: C56

Saksnr.:
56116

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.r0.2016

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommune vedtar det framlagte forslag til selskapsavtale for Museene for kystkultur og

gjenreisning IKS.

Kommunen bevilger kr 22 500,- som økt kapitalinnskudd til selskapet. Beløpet bakes inn i
årsbudsjett 2017.

Dokumenter:

1. Selskapsavtale for museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS
2. Protokoll fra representantskapsmøte 06.06.2016
3. Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS sin årsmelding 2015

Innledning:
Endring av selskapsavtalen for Museene for kystkultur og gjenreisning IKS. Forslaget tar

utgangspunkt i erfaringer med avtalen og anbefaling fra kontrollutvalget etter selskapskontroll i2015.
Selskapets representantskap har behandlet saken den 6. juni 2016, og forslaget er enstemmig vedtatt

av representantskapet. Etter $ 4 i lov om interkommunale selskaper må endringer i selskapsavtalen

behandles i kommunestyret hos alle deltakende kommuner.

Saksutredning:
Det interkommunale selskapet Museene for kystkultur og gjenreisning IKS ble etablert i 2006 som et

felles driftsselskap for de kommunale museene i Hammerfest, Havøysund, Honningsvåg og Berlevåg

I tillegg ble stiftelsen Gamvik museum avviklet, og drifta av museet i Gamvik ble overført til det nye

selskapet. Gjeldende selskapsavtale ble vedtatt av kommunene høsten 2005.

I perioden 2002 - 2009 ble det i hele Norge gjennomført en stor reform innenfor museumssektoren.

Målet var å skape større enheter og nasjonale faglige nettverk. Reformen førte til at antall museum

med driftstilskudd fra stat og folke ble redusert fra omkring 300 i 1999 til i overkantav 70

konsoliderte enheter i 2016.

Tidligere ble tilskudd til drift av små museum fordelt av f,lkeskommunene. Etter reformen får selskap

som er godkjent som konsoliderte enhetene overført driftstilskudd direkte fra Kulturdepartementet.

Det stilles krav om samlet resultatrapport til Norsk Kulturråd og departementet. Kravene til faglig
utvikling, forsvarlig forvaltning av samlingene, forskning og produksjon av utstillinger har økt, men

samtidig har statlige bidrag til finansiering av de konsoliderte enhetene også økt.
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I henhold til Stortingets vedtak ved behandling av St.meld. nr 49 (2008 -2009) Framtidas museum, er

målet at statens andel til drift skal være 60%o, mens regionen (kommunene + fflkeskommunen) må

dekke minst 40%.

Godkjente konsoliderte enheter har også mulighet for å søke statlig investeringstilskudd til
museumsbygg fra posten Nasjonale kulturbygg i statsbudsjettet.

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS er etablert som en tilpasning til reformen. Selskapet får i
2016litt over 5,5 mill kr som grunnfinansiering til drift direkte fra Kulturdepartementet.

Fylkeskommunens årlige driftstilskudd úg¡ør 1,4 mill kr, og de 5 eierkommunene bidrar til sammen

med 3,9 mill kr i 2016. Det forventes i tillegg at museene har egeninntekter fra billettsalg og annet

salg av varer og tjenester. Egeninntekter og kommunale tilskudd går uavkortet til den enkelte

avdeling, mens midler fra stat og fflkeskommune tildeles selskapet som helhet og fordeles av

selskapets styre og representantskap.

Måsøy kommunestyre behandlet sak om selskapskontroll fra kontrollutvalget i november 2015.

Rapporten fra Kontrollutvalgssekretariatet påviste noen svakheter ved selskapsavtalen/ vedtektene.

Det gjelder særlig uklarheter i gjeldende avtales $ 4 om ansvar for samlinger, og bestemmelsen i $ 7

om muligheter for ãmøte i representantskapet med fullmakt. Ved behandling i kommunestyret ble det

også anført at kommunenes innskudd av egenkapital i selskapet bør styrkes.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Det er gjort noen språklige endringer for å klargjøre at selskapet er en felles virksomhet, ett museum

med flere avdelinger. Videre er siste ledd av $ 4 endret fra: "Museenes samlinger og eiendommer

eies av det enkelte museum/kommune, og representantsknpet fører kontroll med museenes

samlinger og påser at de blir registrert og oppbevart etter museal standard. "

Til ny formulering: "Bygninger og eierdommer ved de enkelte avdelinger tilhører den aktuelle

kommune eller stiftelse lokalt. Samlingene forvaltes qv museumsselskapet etter museal

standard. "

Representantskapet er etter loven selskapets øverste myndighet der kommunene/ eierne utøver

sin politiske styring med selskapet. Der behandles selskapets regnskap, budsjett og

økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles.

I praksis er det vanskelig for representantskapetäføre kontroll med museets samlinger. Den

nye formuleringa søker å klargjøre forholdet mellom eierskap og forvaltningsansvar.

Formuleringa må tolkes som at bygninger og eiendommer forvaltes av den enkelte kommune

på ordinært vis som kommunale eiendommer, mens samlinger i museets magasiner og

utstillinger må forvaltes av museets styre og ledelse. Bygninger som er fredet i medhold av

kulturminneloven kan inngå i museets samlinger. I slike tilfeller kan det være aktuelt å inngå

en egen avtale mellom museet og den aktuelle kommune. Eierskapet vil fortsatt være i
kommunen, men forvaltningsansvaret kan i slike tilfeller overfures til museet.

Paragraf 7 første ledd lyder nä "Den enkelte deltaker kan være representert gjennom andre

ved bruk av fullmakt. " Dette endres til " Den enkelte deltaker med stemmerett skal være valgt

som sin kommunes representant til møtet".
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Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges normalt etter hvert

kommunevalg. Loven fastslår at kommunestyret oppnevner selv sine representanter, og dette

må tolkes som at det ikke er anledning for noen andre âmøte med fullmakt. Dersom verken

medlem eller vara kan møte, må det eventuelt foretas suppleringsvalg.

Lebesby kommune som ny deltaker i selskapet.

Stiftelsen Foldal, som eier det fredede anlegget Foldalbruket i Kjøllefiord, søkte høsten 2013

om å bli en ny avdeling innenfor selskapet Museene for kystkultur og gjenreisning. Det har

over flere år blitt bevilget betydelige midler fra Riksantikvaren til restaurering av anlegget.

Miljøet i Kjøllefiord har nedlagt stor dugnadsinnsats over l0 - 12 år for å få anlegget etablert

som kystkultursenter og museum. Kommunen har gitt tilskudd til drift, men det har vært

vanskelig å få økonomi til å opprettholde helårig aktivitet. Lebesby kommune vedtok derfor i
desember 2013 at man ønsker å få anlegget inn som en avdeling innenfor det interkommunale

museet, og kommunen garanterte for årlig driftstilskudd på nivå med de andre små

avdelingene i selskapet.

Styret for museumsselskapet har siden 2014 søkt frlkeskommunen og staten om økt tilskudd

begrunnet med at selskapet kan få en ny avdeling, men dette har hittil blitt avslått. Det er

viktig å fastslå at eventuell drift i Kjøllefiord ikke må svekke noen av de andre avdelingene.

Imidlertid, forutsatt statlig og fflkeskommunal støtte, vil en ny avdeling i Kjøllefiord bety

styrking av museets samlede arbeid med fiskerihistorie, kystkultur og bygningsvern.

Vedtak i de øirige eierkommunene om å ta Lebesby inn som deltaker i selskapet vil styrke

selskapets arbeid for å få finansiert drift i Kjøllefiord etter modellen 600/o statlig og 40o/o

regional finansiering.

I forbindelse med saken om å utvide selskapet med en ny deltaker har styret og

representantskapet foreslått at en eierandel fastsettes til kr 45 000,-. Hittil har kapitalinnskudd

pr eierandel vær kr 22 500,-. Forslaget innebærer at Måsøy kommune må vedta å øke sitt

kapitalinnskudd med kr 22 500,-, engangstilskudd som innbetales i2017.

Vedlegg:

- Selskapsavtale for museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS

Havøysund, den 26.09.201 6

(n,
Lill-Torbj ørg Leirbakken

Rådmann
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SELSKAPSAVTALE FOR MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG
GJENREISING I FINNMARK IKS (Forslag til ny avtale. Behandles høsten 2016)

S 1 SELSKAPET
Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er en interkommunal virksomhet som
er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper - lov av 29. januar 1999 nr. 06

Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er et driftsselskap og har følgende
deltakere: Kommunene Hammerfest, Nordkapp, Måsøy, Berlevåg, Gamvik og Lebesby.

S 2 RETTSLIGSTATUS
Museene for kystkultur og gjenreising i Finnmark IKS er et eget rettssubjekt, og styret har
arbeids giveransvaret.

s 3 FORRETT\TNGSKONTOR
Selskapets forretningskontor er i Honningsvåg

$ 4 FORM,4.L OG ANSVARSOMRÅDE

. Selskapets formål er å koordinere formidling, forskning og dokumentasjon av kystkultur
o g gj enreisningshistorie

o Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skal arbeide for å tjene samfunnet
og dets utvikling og være tilgjengelig for alle.

o Museet skal samle inn, forske, formidle og stille ut materielle vitnesbyrd om mennesket
og dets omgivelser i studie- og utdanningsøyemed og følge ICOM's museumsetiske
regelverk. Museene skal gjøre allmenheten kjent med sitt materiale og sine resultater

o Museets viktigste ansvarsorffåde er:

o Kystkultur i Finnmark, med særlig vekt på fiskerihistorie
o Evakuerings- og gjenreisingshistorien til Finnmark og Nord-Troms
o Samtidsdokumentasjon i fflket, med særlig vekt på de store samfunnsmessige

endringer.
o Museet har en spesiell plikt til äivareta det flerkulturelle Finnmark.

. Som konsolidert enhet skal selskapet arbeide for at avdelingene far et godt faglig og
vitenskapelig fundament, gode bevaringsforhold for samlingene og en tilrettelegging som

sikrer et bredt publikum tilgang til dem.
. Avdelingene skal yte faglig bistand til hverandre.
o Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS bør delta i regionale, nasjonale og

internasjonale museumsnettverk når det samsvarer med museets faglige satsingsområder.
. Bygninger og eierdommer ved de enkelte avdelinger tilhører den aktuelle kommune eller

stiftelse lokalt. Samlingene forvaltes av museumsselskapet etter museal standart.



s 5 TNNSKUDDSPLTKT OG ETERANDEL
Deltakerkommunenes eierandel og innskudd i selskapet fordeler seg likt med stemmeandel i
representantskapet. Eierandel/innskudd er slik:

Organisasjonsnummer Komnr kommune Eierandel Innskudd
964 830 533 2004 Hammerfest a) 135.000
938 469 415 2019 Nordkapp 2 90.000
941 087 957 2018 Måsøy 1 45.000
934 266 9tt 2023 Gamvik 1 4s.000

962 388 108 2024 Berleväg I 45.000

940 400 392 2022Lebesby I 45.000

S 6 REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Kommuner med en eierandel velger
representant med personlig vararepresentant, og kommuner med 2 og3 eierandeler velger
tilsvarende representanter med varamenn. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid
gjeldende regelverk.
Representantskapets medlemmer velges for fire ar.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Vedtak av årsbudsjett og vedtak om endring av selskapsavtalen krever 213 av de avgitte
stemmer. I andre saker gjelder som representantskapets vedtak det som flertallet av stemmene
er avgitt for.

s 7 REPRESENTATITSKAPETS MØTER
Den enkelte deltaker med stemmerett skal være valgt som sin kommunes representant til
møtet.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet med talerett.
Styremedlemmene har møte- og talerett. Ordførere og rådmenn har møte- og talerett i
representantskapet.
Representantskapets leder og nestleder er valgkomitè til styret.

s I STYRET
Styret i selskapet består av 6 medlemmer med personlige varamedlemmer.
5 styremedlemmer og 5 personlige varamedlemmer velges av representantskapet.
Alle kommunene skal være representert med enten fast medlem eller varamedlem.
Et av styremedlemmene skal være en ekstern fag-lressursperson med personlig
vararepresentant. Valgbarhetsreglene følger av det til enhver tid gieldende regelverk.
Funksjonstiden er to år, slik at halvparten av styremedlemmene og varamedlemmene er på
valg hvert ar.
1 styremedlem og lvaramedlem for de ansatte velges av og blant de fast ansatte.
Representantskapsmedlemmer eller daglig leder kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder. Disse er på valg annet hvert ar.



$ 9 STYRETS MØTER
Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakeme, arbeidskonflikter, rettstvister
med arbeids giverorgani sasj oner eller oppsi gelse av tariffavtaler.
Daglig leder har møte- og talerett i styret.

$ 10 DAGLTG LEDER
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres
i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
styret og representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i
styrets og representantskapets mØter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende
ikke skal kunne møte.

$ 11 REGNSKAP
Selskapet har regnskapsplikt etter kommunale regnskapsprinsipper

$ 12 LÅNEOPPTAK
Selskapet kan ta opp kortsiktig likviditetslån innenfor en ramme på kr. 2.000.000,-

$ 13 UTTREDEN
Den enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med ett års skriftlig varsel og
kreve seg utløst av dette.

s 14 ØVRIGE BESTEMMELSER
For øwig gjelder bestemmelsene i den til enhver tid gieldende lov om interkommunale
selskaper.



Sak 57116

IKA FINNMARK IKS . ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Tordørg Leirbakken
t617s3

Arkiv: C67

Saksnr.:
571t6

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
04.10.20t6

Rådmannens innstillin
Kommunestyret godkjenner forslag til endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS slik
den er framlagt i representantskapet.

Merkostnadene knyttet til dette bakes inn i budsjett/økonomiplan2}IT-2}20

Dokumenter:
- Representantskapets saksframlegg2l.04.2016
- Representantskapets møteprotokoll 21.04.2016
- Utkast til ny Selskapsavtale
- Rapport Norconsult - Vurdering av alternativer
- Rapport Norconsult - Trinnvis utbygging av eksisterende lokaler
- ØkonomípIan2016-2019

Innledning:

Torsdag 21.04.2016 var det avholdt representantskapsmøte for IKA Finnmark IKS. I dette
møtet ble det orientert om arbeidet gjort for å møte selskapets behov for utvidelse av depot, og
behov for endring av selskapsavtalen. Måsøy kommune har som eier i IKSet fått en

henvendelse med forespørsel om endring av selskapsavtalen.

Saksutredning:

IKA Finnmark IKS sitt arkivdepot nærmer seg fullt og det er behov for mer depotplass. Dette
er vært jobbet med både i representantskap og i styret de senere årene. Flere alternativ har
vært vurdert og utredet. Det mest fordelaktige er å kjøpe dagens lokale og bygge ut depot
trinnvis. 1. byggetrinn bestar av utbygging av 400 m2 magasin samt mottaksrom og teknisk
rom med utstyr; med kostnadsramme pä36,9 mill. Det innebærer låneopptak. Dagens
selspasavtale har en låneramme på 2 mill.I tillegg skal bl.a. eierandelene endres hvert 4. år på

bakgrunn av folketall. For å gjøre det effektivt for eierne, fremmes det sak om endring av
flere punkter i selskapsavtalen samlet.

Representantskapet behandlet 21.04.2016 endring av selskapsavtalen og godkjente fremlagte
forslag. For å endre selskapsavtalen, må samtlige eiere ha likelydende vedtak i sine
kommunestyrer og fflkesting. Representantskapet ber kommunestyret giøre følgende vedtak:

<<Kommunestyret/Fylkesting godkjenner forslag til endring av
selskapsavtalen for IKA Finnmark /1(S slik det er fremlagt for
representantskapet. >
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Etatssiefens/rådmannens vurderi[g ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Den foreslåtte endringa vil medføre økte årlige kostnader for Måsøy kommune på 20 000,-
første år, og ytterligere l7 000,- år to. Denne økninga er relativt liten for Måsøy kommune
isolert sett og bakes inn i økonomiplan 2017-2020.

Vedlegg:

- Utkast til ny Selskapsavtale
- Rapport Norconsult - Vurdering av altemativer
- Rapport Norconsult - Trinnvis utbygging av eksisterende lokaler

Havøysund, den 26.09.1 6

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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SBLSKAPSAVTALE F'OR IKA F'INNMARK IKS

$ I Selskapets navn
IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i
lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999 w.6 med senere endringer. Finnnark

fflkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnma¡k kan

være deltakere i selskapet.

$ 2 Deltakere
Selskapet har følgende deltakere:

l. Finnmark fflkeskommune Æinnmrírkku fulkkagielda
2. Altakommune
3. Berlevåg kommune
4. Båtsfiord kommune
5. Deanu gielda/Tana kommune
6. Gamvikkommune
7. Guovdageainnu suohkanÆ(autokeino kommune
8. Hammerfest kommune
9. Hasvik kommune
10. Kará5joga gielda / Karasjok kommune
11. Kvalsr¡nd kommune
12. Lebesbykommune
13. Loppakommune
14.M;âr,øy kommune
I 5. Unjárgga gielda/It{esseby kommune
16. Nordkapp kommune
I 7. Porsanger kommune / Porsá¡ggu gielda/ Porsangin komuuni
I 8. Sør-Varanger kommune
19. Vadsø kommune
2O.Yardø kommune

$ 3 Ilovedkontor
Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune.

$ 4 FornåI
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonellg
funksjonsdyktige og effektive giennomføring av arkivlove,ns intensjoner og
bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.

Selskapet kan fungere som fflkesarkiv for deltakende fflkeskommune samt motta,
oppbevare og til giengel igg¡øre privatarkiver.

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedfonnåIet.

IKA Finnmark IKS har ikke eñ/erv som formåI, men kan selge kompetanse og
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedfonnålet.



t

$ 5 Eierandeler og tilskudd

a) Eierandeler

Deltakerne har eierandeler i basert folketall 01.07"2014.

Finnmark fflkeskommunes eierandel er tilsvarendc den største kommunen i
Finnmark.

Eierandel endres ved inn- eller uüneldinger eller når en eier ber om da- Eierandel

boregnes på bakgn¡uì av folketall. For eiere som. ikke kan legge folketallet til grunn
og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av rePresentantskapet.

b) Eiertilskudd

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i
representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilsk:udd, skal være f,olketall og en

fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eíere som ikke kan legge

folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av

re,presentantskapet.

$ 6 Representantskapet
Det øverste organet for virksomheten er represeataûtskapet.
Alle deltakeme har en representant i rqrresentantskapet men med ulik
stemmegivning; Finnmark fflkeskommune og Alta kommune sine re,presentanter har
tre stemmer, Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine rqlresentanter
har to stemmer me,ns de andre kommunenes representanter har én stEmme hver.

Folketall
0t.07.2014

A¡delNR, Kommunc

2 123 2.2262002
6.5406 23'12003 Vadsø kommunc

10.865l0 3622004 kommune
3.06',029lE20tl Guovdageainnu suohkan/Kautokieno kommune

20.86519 8992012 Alta kommunc
I.û60l0n2014 Lopoa kommune
1.102r 051201s Hasvik kosrmune
1.r 06I 0552017 Kvalsund kommune
1.309| 248201 I Måsøykommune

) 254 3.4't22A19 Nordkapp kommune
4.t533 9602420 Porsanger kommuneÆorsánggu gielda,/Porsangin komuuni

2702 2.8332021 KáráSioeâ srelda/trkrasj ok kommune
1 339 1.4042022 Lebesby kommr¡ne
I ll7 l.l7lGamvikkommuae2023
I 04s 1.0962024 Berlevåg kommune
2 881 3.027Deanu cielda/Tana kommune2025

921 0,96óUniársca cielda/Nssseb v korrunune2027
2205 2 312Båtsfìord kommr¡ne202E

r0 136 10.6282030 Sør-Varanger kommune
75 4i0 79,135Sun

20,8652000 Finnmark folke skommuneÆirurmárklrr fylkkagielda
7s 470 100,000Su¡n



Deltakerne oppneuter tre nummeriske vararepresentanter til sin representant.

$ 7 Styret
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5
medlemmer og 5 nummererte vara¡nedlemmer.

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet

for 2 âr om gangen. Første guLgen velges nestleder, et styremedlem og
tre varamedlsmm€r for 1 år. Re,presentantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når

det finner det påkrevd.

En re,prese,lrtant for de ansatte har møte- og talerett i sfyret når styret behandler saker

som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i
kommunelova $ 26. nr. 1.

$ 8 Valgkomitè
Valgkomitè velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt

minimum to varamedlemme¡.

$ 9 Låneopptak
Selskapet kan ta opp lan. Selskapets samlede låneepptdc må il:ke overskride
50 millioner lnoner jfr. lov om interkommunale selskaper $ 22.

$ 10 Selskapets regnskap
Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsþer

$ 11 Nye deltakere
Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i $ I kan tas opp etter søknad til styret innen

1. august Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra saÍitlige deltakere.

$ 12 Uttreden
Bindingstiden er satt lil2 

^1. 
Etter dette kan en deltaker tre ut av selSkapet med et års

skriftlig va¡sel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar.

$ 13 Øvrige bestemmelser
For øwig gjelder den til enhver tid gieldende lov om interkommunale selskaper.



Sak 58/16

VALG AV REPRESENTANTER TIL FELLES FORLIKSNÄ.U FOR HAMMERFEST,
KVALSUND, HASVIK OG MÅSøY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
t6lt94

Arkiv: X43

Saksnr.:
22116

441t6
58/16

Ufvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
03.0s.2016
16.06.2016
04.t0.2016

Rådmannens innstillins:
Rådmannen fremmer ikke forslag i valgsaker.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2016 sak 22116

Behandling:

Vedtak:
- Måsøy kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest,

Kvalsund, Hasvik og Måsøy.

- Det nye forliksrådet trer i kraft fra 0 I .01 .2017 .

- Hver kommune skal ha et fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om

oppnevning av medlemmer til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.

- Forliksrådets sekretariat er tilknyltet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder velges fra

Hammerfest kommune.

Enst. vedtatt

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.06.2016 sak 44116

BehandlÍng:

Vedtak:
- Måsøy kommune vedtar at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Hammerfest,

Kvalsund, Hasvik og Måsøy.

- Det nye forliksrådet trer i kraft fra 01.01.2017.

- Hver kommune skal ha et fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeide om

oppnevning av medlemmer til forliksrådet slik at lovens krav til kjønnsbalanse blir ivaretatt.

- Forliksrådets sekretariat er tilknyttet Hammerfest politistasjon, og forliksrådets leder velges fra
Hammerfest kommune.

Enst. vedtatt

Dokumenter:
- Saksfremlegg sak44116
- Kommunestyrevedtak fra Hammerfest, Kvalsund og Hasvik
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Innledning:
I sak 44116 fattet kommunestyret i Måsøy følgende vedtak:

<Måsøy kommune vedtar at det opprettes et felles forlilæråd for kommunene Hammerfest,

Kvalsund, Hasvik og Måsøy.

Det nye forlilcsrådet trer i kraft fra 01 .01 .201 7.

Hver kommune skal ha et fast medlem og et varamedlem. Kommunene må samarbeid om

oppnevning av medlemmer til forlilærådet slik at lovens lcrqv til kjønnsbalanse blir ivaretatt.

Forliksrådets selcretariat er tilløtyttet Hammerfest politistasjon, og forlilcsrådets leder velges

fra Hammerfe st kommune. >

Nå må det tas stilling til antall medlemmer og møtefullmektiger, valg av medlemmer og navn på

forliksrådet.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

I vedtakene fra Hammerfest, Måsøy og Hasvik er det lagt til grunn at hver kommune skal ha ett fast

medlem og ett varamedlem, mens Kvalsund ikke har omtalt dette særskilt. Det vil imidlertid ikke være

i samsvar med lovverket at samtlige fire kommuner har ett fast medlem og ett varamedlem hver,

ettersom det fremgår av domstolloven $ 27 at forliksrådet skal bestå av tre medlemmer med like

mange varamedlemmer.

Efter innspill fra forliksrådssekretariatet fremmes forslag om at Måsøy og Hasvik skal ha ett fast

medlem og ett varamedlem hver, mens Hammerfest kommune skal ha ett fast medlem (som også er

leder) mens Kvalsund skal ha ett varamedlem som er først inummerrekkefølgen (1. vara).

Begrunnelsen er blant annet at en slik ordning ikke vil utløse behov ä g¡øre endringer i

sammensetningen i forliksrådet i forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Hammerfest og

Kvalsund som vil finne sted i løpet av perioden.

Hasvik og Kvalsund kommune har for øvrig fattet politiske vedtak i samsvar med dette.

Valg

Kommunestyrene i de fire kommunene må innen 15. oktober 2016 velge medlemmer og

varamedlemmer, samt leder av forliksrådet for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2021.

Blant medlemmene skal det være både kvinner og menn jf. domstolloven $ 2T.Yaramedlemmene

tilkalles i den rekkefølgen oppnevnelsen viser.

Kommunestyret skal velge ett av medlemmene til leder. Dersom denne har forfall, trer den andre som

er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Det skal således ikke velges

nestleder, men medlemmene må oppnevnes i nummerert rekkefølge.
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For valget gjelder bestemmelsene i kommuneloven kap. 6 med de avvik som følger av domstolloven

$$ 27 og 57. Dette innebærer at valget kan avholdes som avtalevalg og rådmannen anbefaler at denne

fremgangsmåten benyttes.

I denne forbindelse vises det til de generelle reglene om hvem som er valgbare, hvem som er utelukket

og hvem som kan kreve seg fritatt jf. kommuneloven $ 14.

Særskilte krav til forliksrådsmedlemmene fremgår av domstolloven $$ 53,56,70,71 og72. Det følger

blant annet av disse bestemmelsene at:

- Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere, menn eller kvinner, som er vederheftige,

og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender.

- Vedkommende må være mellom 25 og70 år ved valgperiodens start.

- Vedkommende må anses særskilt egnet til oppgaven og beherske norsk skriftlig og muntlig

godt.

- Vedkommende må oppflrlle kravene til vandel i 5 72.

Forutsatt at rådmannens forslag til fordeling av medlemmer og varamedlemmer blant kommunene

vedtas, skal følgende valg gjøres:

Kommunestyret i Hammerfest skal velge ett medlem som skal fungere som leder.

Hasvik og Måsøy kommune skal velge ett fast medlem hver, hvor nummerrekkefølge avgjør hvem

som trer inn som leder dersom leder har forfall. Det foreslås at nummerrekkefølgen avgjøres av

befolkningsgrunnlaget i kommunene, det vil si at Måsøy kommune velger fast medlem nr. to og

Hasvik kommune velger fast medlem nr. tre.

Kvalsund, Hasvik og Måsøy kommune velger ett varamedlem hver, hvor nummerrekkefølgen avgør i
hvilken rekkefølge de innkalles. Vararepresentanten fra Kvalsund skal stå først i nummerekkefølgen,

mens det foreslås at MåLsøy kommune velger vararepresentant nr. 2 og Hasvik kommune velger

vararepresentant nr. tre.

For å sikre at sammensetningen av forliksrådet oppfoller kravene i domstolloven $ 27, må valgene

gjennomføres slik at det både blant de faste medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og

menn. Det foreslås derfor at Hasvik og Måsøy kommune foretar sine valg etter at Hammerfest og

Kvalsund har valgt sine representanter, slik at disse kommunene får ansvar for å ivareta lovens krav til
kjønnssammensetning når de gjennomfbrer sine valg.

Antall møtefullmektiser

Det er fastsatt i tvistelovforskriften $ 3 at det minimum skal være tre medlemmer i utvalget av

møtefullmektiger, men antallet skal tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunenes

innbyggertall. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes <enhver person som er over 25 år med

alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språkst.

Rådmannen vurderer at det vil være hensiktsmessig med et felles møtefullmektigutvalg.

Hammerfest kommunestyre oppnevnte høsten 2015 tre møtefullmektiger for perioden 2015-2019.Det
er fremmet forslag om at de øvrige tre kommunene har én møtefullmektig hver, slik at det totalt vil bli
seks møtefullmektiger. Dette er trolig mer enn det totale innbyggerantallet og saksomfanget i
kommunene skulle tilsi, men det vil gi forliksrådssekretariatet gode valgmuligheter.
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Formelt navn på forliksrådet

Det fremmes forslag til alle kommunestyrene om at felles forliksrådet skal hete Vest-Finnmark

forliksråd.

Vedlegg:

Brev fra Finnmark politidistrikt vedrørende sammenslåing av forliksrådene

Valg av forl iksrådsmedlemmer

Saksprotokoll Hammerfest kommunestyre 08.09.20 1 6

Saksprotokoll Kvalsund kommunestyre I 5.09.20 I 6

Havøysund, den 26.09. I 6

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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POLITIET

Hammerfest kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
l*tåsøy kommune

Deres referanse

FINNMARK POLICE DISTRICT

Vår referanse:
201000551-8 778

Sted, Dato

Ha m merfest, 23.06.2016

VEDRøRENDE SAMMENSLÂING AV FORLIKSRÂDENE

Vi viser til vårt brev av 2O.tI.2Ol5 vedrørende forslag om sammenslåing av forliksrådene i

Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner.

Vi er gjort kjent med at alle kommuner nå har fattet et vedtak i saken, og er veldig fornØyde
med at kommunestyrene er positive til sammenslåing av forliksrådene.

Kommunenes vedtak
Hasvik kommune vedtok i sak 35/16 , av 24.O4.2Ot6, en sammenslåing av ovennevnte
forliksråd fra 01.01.2017. Leder velges av medlemmene.
Kvalsund kommune vedtok isak 15/96 av 17.L2.2015, en sammenslåing av ovennevnte
forliksråd. Oppstartdato ikke definert
Hammerfest kommune vedtok i sak 2015/2385-3 av 17.03.2016, en sammenslåing av
ovennevnte forliksråd fra 01.01.2017. Leder velges fra Hammerfest kommune
Nåsøy kommune vedtok i sak 44/t6 en sammenslåing av ovennevnte forliksråd fra
01.01.2017. Leder velges fra Hammerfest kommune.

Alle kommuner har vedtatt at forliksrådssekretariatet skal legges til Hammerfest politistasjon.

Basert på ovenstående vedtak anser politiet at forliksrådet formelt vil opprettes fra
oL.oL.20L7.

Videre arbeid
Politiet ber om at kommunene går sammen og avklarer gjenstående, herunder blant annet
avklaringer vedrørende valg av medlemmer og leder, antall møtefullmektiger samt formelt
navn på forliksrådet.

Vi viser til Domstollovens S 27 vedrørende kommunestyrets beslutning om valg av medlemmer
herunder også leder, samt Domstollovens $ 57 vedrørende gjennomføring av valget. Vi minner
om fristen for at valgetforegår innen 15. oktober året etter hvert kommunestyrevalg.

Finn mark politidistrikt

{

Administrativ enhet
Post: Postboks 330, 9615 HAMMERFEST
Besøk: Parkgata 16,9600 Hammeffest

Tlf: 78 42 80 OO

Faks: 78 42 80 59
E-post:
post,vestfin nma rk@politiet, no

Org. nr.:974769433
Giro: 7694 OS 07924
www,politi.no
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Hvis det mot formodning vil være en kommune som endrer vedtak, ønsker vi også avklart om
vedtakene i de øvrige kommuner gir rom for at færre enn foreslåtte kommuner kan
sammenslås.

Siden kommunestyrene har vedtatt at Hammerfest politistasjon skal ha forliksrådssekretariatet
foreslår vi at Hammerfest kommune koordinerer det videre arbeidet i denne saken og gir
Finnmark politidistrikt tilbakemelding på resultatet.

Med hilsen

Christen Selvåg
Lensmann i Mâsøy

Tommy Flåten
Politistasjonssjef i Hammerfest og Kvalsund

Fung. lensmann i Hasvik

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Saksbehandler:
Jan Rudi Pedersen
Administrasjonssjef
Telefon: 78428000
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v KVALSUND
KOMMUNE

Ordfører

Hammerfest kommune
Postboks 330
9615 FIAMMERFEST

Kvalsund, 16.09.2016

Løpenr.
1613785

Saksnr,

15196

Arkivkode
x43/l

Vår ref,
ORD//TW

Deres ref.

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORLIKSNÅN 2015 . FELLES FOR
KVALSUND OG HAMMERFEST

Kvalsund kommunestyre behandlet saken i møte 15 .09 .2016 saksnr. 541 16. Følgende

vedtak ble fattet:

Hammerfest og Kvalsund kommune sees under ett:
Hammerfestfår I fast medlem
Kvalsundfår l. vara.
Måsøy og Hasvikfår I medlem og I vararepresentant hver,

Navnet foreslås til Hammerfe st Forl iksråd.

Kvalsund kommune oppnevner Catharina Stenersen som I. vara til Hammerfest
Forliksråd.

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune

Terje V/ikstrøm
ordfører

Postadresse

9620 Kvalsund
Telefon, rådhus Telefax, rådhus

78 41 55 50

Postgiro
08 I 3 5988902

Hjemmeside

78 41 55 55 www kvalsund kommune no



Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.09.2016

Behandling

florl Tnrc Ândcrecn fremmcf nå r¡eone av Arbei 17 emqrti ct f¡zl o en r1 e fnrc I q o'

Punkt 3. ... Heidi Mauno Sletten

Votering: Punktene I - 5 inklusiv forslag til navn i punkt 3 - enstemmig vedtatt.

Vedtak

l. Kommunestyret i Hammerfest vedtar at felles forliksråd mellom Hammerfest, Måsøy, Kvalsund

og Hasvik skal bestå av tre faste medlemmer som utgår fra og velges av Hammerfest, Måsøy og

Hasvik kommune i denne rekkefølge. Kvalsund, Måsøy og Hasvik velger tre varamedlemmer i

denne rekkefølge.

2. For å sikre at forliksrådet oppffller domstollovens krav til kjønnsbalanse, foretar Hammerfest og

Kvalsund sine valg først, mens Måsøy og Hasvik kommune har ansvar for å sikre at både de

faste medlemmene og varamedlemmene består av kvinner og menn.

3. Som medlem (og leder) av felles forliksråd velger Hammerfest kommunestyre Heidi Mauno

Sletten.

4. Det opprettes et felles møtefullmektigutvalg, hvorav tre møtefullmektiger velges av Hammerfest

kommune, og tre møtefullmektiger velges av de øvrige tre kommunene.

5. Felles forliksråd for Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy kommuner skal hete Vest-

Finnmark forliksråd.



Valg av forliksrådsmedlemmer
Gvldendal Rettsdata I www.rettsdata.no I Ooorettet: 25.08.2016 09:15 )q. SÌst endret zs.oA-u ors og: 17: s6

I NNHOLDSFORTEGNELSE

L25.O9.1992 nr. LO7 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).

5 14. Valgbarhet. Plikt t¡l å ta imot valg.

L13.O8.1915 nr. 5 Lov om domstolene (domstolloven).

5 27.

5 s3.

5 s6.

5 70.

s 7r.
g 72.
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L25.09.1992 nr. 107 Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven).

Ka¡ittd 2. De kommunale og fflkeskønmunale organer,

$ 14. Valgbarhet. Plikt til å ta îmot valg,
1. Ved valg til

- forrnannskap og fylkesutvalg

- faste utvalg

- konrnunedelsutvalg

- kontrollutvalg

- konrnuneråd og fylkesråd

- konrrunale eller fylkeskonmunale nermder opprettet i nedhold av andre lover
gjelder følgende regler: (126)

a) Valgbar og pliKig t¡l å ta ¡mot valg er den som har stenrnerett ved valg t¡l kommunestyre og fylkesting, (L27) og

som når valget finner sted (128) står innføÊ i folkeregisteret som bosatt i vedkorrrrende kommune eller i en av

konrrn¡nene i fylket. Ved valg til konmunedelsutvalg kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i

folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er valgbare. (129)

Den som ikke har nådd stemnerettsalder, (130) er valgbar, men ikke pliktig til å ta irrnt valg.

b) Utelukket fra valg er fylkesrnannen, assisterende fylkesrnann, og den som i vedkomrnende kornrnune eller
fylkeskommune er administmsjonssjef eller dennes stedfotreder, er sekretær for kommunestyret (131) eller

fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, (132) (133) har ansvaret for regnskapsfunksjonen i konrrunen eller

fylkeskomm,rnen, eller foretar revisjon for kornmunen eller fylkeskorrrrunen, (134) Leder av enkeltstående
virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. (135) I konmuner og fylkeskorrmuner rned parlannntarisk styreform
er ansatte i seketariatet t¡l rådet som har fått nryndighet delegert fra rådet, ikke valgbare. (136)

c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som rredlem av vedkomnende organ de siste fire

år (137) (138). Den som er nædlem av et parti som er reg¡streft etter partiloven kapittel 2, kan neKe valg på

grunnlag av listeforslag som ikke er fransatt av dette patiet. (139)

2. (140) Den som har tapt sín stemnerett eller foretar revisjon for vedkomnænde konmune eller fylkeskomrnune, (141) er
utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. L. (L42)

3. Den som er ansvarlÍg for regnskapet i korrmunalt eller fylkeskommunalt foretak eller for interkommunal eller
interfylkeskonmunal vir*sorrhet som omhandlet i S 27, er utelukket fra valg til styret for foretaket eller den
interkonrnunale virksomheten. Den som foretar revisjon for interkonmunal eller interfylkeskommunal virksomhet som
orrfiandlet i $ 27, kan ikke velges til styret for virksomheten. (143) (144)

4. (145) Kandidat som er oppføft på valgliste ved korrmunestyrevalget, kan ikke velges til stemrnestyremedlem i

vedkomrnende korrrmrne. Kandidat somer oppført på valgliste ved stortingsvalget ellerfylkestingsvalget, kan ikke velges
til stenrnestyremedlem i korrmunene i vedkonmende fylke. (146)

5, (I47) En kandidat som ellerc ville væt utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar, hvis han eller hun
har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. (148)

Ll3.08.1915 nr. 5 Lov om domstolene (domstolloven).

lste kapitd. Domstdene.

g 27.'
I hver konmune skal det være et forliksråd. (73)

Forl¡ksrådet skal ha tre rnedlemrner (74) og like rnange vararredlemrner, Blant medlemrnene og blant vararnedlenmene skal
det være både kv¡nner og rnenn. Varanredlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. (75)

Konrrunestyret velger et av rredlerrmene til fornænn. Har denne forfall (76), trer den av de andre som er nevnt føßt ¡

oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted.

Med sarntykke fra departementet kan korrrrunestyret fastsette at foriiksrådet skal ha to ellerflere avdelinger, Hver
avdeling velges etter annet og tredje ledd. Den ene fonnannen velges som leder for dorrstolen. Den andre forrrønnen,
eller de andre fornrennene i den rekkefølge korrmunen har fastsatt, er lederens stedfortreder som leder for donætolen.

Arteids-, skyss- og kostgodtgjørelse til medlernrnene og vararnedlemrrene fastsettes i sansvar rned forckrift gitt av
Kongen, (77) Fot bestente kommuner kan depaternentet fastsette at forrmnnen og itilfelle også de øvrige rredlerrrrene
skal ha et midletidig tilsettingsforhold etter tjenesten'ìannsloven.



I lensrrnnnsdistriKer er lensrnannen sekretariat for foñiksrådet. I narrstogddistrikter er nansfogden sekretariat. I
politistasjonsdistrikter rred sivile rettspleieoppgaver er politistasjonen sekretariat. Kongen kan ved forskrift gi regler om
forholdet nrellom forliksrådet og sekretariatet. (78) s

Konmuner som har samrre sekretariat for forjiksrådet og dessuten lígger i sanme donssogn, kan rned t¡lslutn¡ng av minst
2/3 av hver av komr¡runestyrenes rnedlerrrner beslutte å ha felles forliksråd (79) dersom kommunene santidig er enige om
hvor runge rnedlerrrrer og vararredlernrrer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal s¡kres at det blant både
nndlenrnene og varamedlemrrene er både kvinner og rrenn. Felles forliksråd kan opprettes uavhengig av
funksjonsperioden etter $ 57.

3dje kapitd. Dønmere og rettens ørige ernbet+ og tjenestemenn.

5 s3.
Donyrere må være norske statsborgere, (159) nenn ellerlcvinner, somervederheftige, (160) og somikke erfradøÍt
sterrnerett i offentlige anliggender. (161) For rneddonrnere gjelder kravene etter $ 70, ogfot skjønnsnredlemner kravene
etter sldønnsprosessloven 5 14.

Er en dornær uvederheftig, (162) blir dog ikke hans donrrerhandlinger ugyldige av den grund. Heller ikke kan pateme
krane, at en donrner skal vike sde, fordi han er uvederheftig, (163)

5 s6.
Forliksrådsrnedlemmer (209) nË ha fylt 25 år. For øvrig gjelder g 70 annet ledd nr. 1 om en øvre aldesgrense og 55
7 I- 7 4 tilsv a ren d e f o r f o rliks rå ds nred le mrne r. ( 2 1 0)

Som forliksrådsmedlenrner skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig
og muntlig godt. (211)

Den som ikke bor i kommunen, kan nekte å ta ¡ nrot valg, (212)

4de kapittd. Uhdg avlagrettemedlemmer og meddommere

5 70.
Den somvelges, rnå ha tilstrekkelige norskkunnskaper, ogfor øvng være perconlig egnet til oppgaven. (241)

I tillegg nÉ vedkonrnende (242)
1. v¿ere over 21 år og under 70 âr, ved valgpeÉodens start,
2. ikke være fradøÍt stenrneretten i offentlige anliggender,
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger ¡ Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innføft i folkeregisteret som bosatt i riket de tre
siste år før valgdagen.

s 71.
Utelukket fra valg på grunn av stilling er: (243)

1. StoÌtin gets representa nter o g va ra representa nter,
2. statsrådets rnedlenrner, statssekretæreç statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved

Statsninisterens kontor,
3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,
4, utnevnte og konstituerte domnære og ansatte ved donstolene,
5, ansatte ved påtalenryndigheten, i politiet og kriminalonrsorgen og personer som er tildelt begrenset politinryndighet,

' 6. ansatte i JustisdepartenEntet, Politidirektoratet og Domstoladninistrasjonen og dens styre,
7. ansatte og studenter ved PolitihØgskolen og Fengselsskolen,

8. praKiserende advokater og advokatfullmeKiger,
9. konmunens administrasjonssjef (nredlemrnene av kommunerådet i kommuner rned et parlamentarisk styringssystem)

og andre kommunale tjenesterrìenn som tar direkte del i foòeredelsen eller gjennonføringen av valget. (22{4)

g 72.
Utelukket fra valg på grunn av vandel er', (245)

1. den som er idønt ubetinget fengselsstraff í ner enn ett år,
2. den som er idørnt forvaring eller særeaksjoner etter straffeloven $ 40 eller 55 62 t¡l 65,

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens stat er mindre enn 15 år
siden dorrrnen var rettskraftig,

4. den som er ¡dønt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens staft er mindre enn 10 år siden domnæn var
rettskraft ig,

5. den som er idørnt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan nedføre fengsel i rrer enn ett år,

og det ved valgperiodens start er nindre enn 10 år siden donrren var rettskraftig eller vedtakelsen,



6. den som har fått betlnget påtaleunnlatelse eller donsutsettelse for et forhold som etter loven kan nædføre fengsel

¡ rner enn ett år, og det ved valgperiodens staft er nindre enn 10 år siden avgjørelsen var rcttskraftig,

Dom på sanfunnsstrcff nedfører utelukkelse etter føEte ledd nr, 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære
fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter føßte ledd. (246)
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POLITISK FORHANDLINGSUTVALG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
161843

Arkiv:510

Saksnr.:
s9lt6

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
04.10.2016

Rådmannens innstillins:
Formannskapet nedsetter et politisk forhandlingsutvalg bestående av rådmann, ordfører og et

medlem fra opposisjon.

Dokumenter:

Lønnspolitisk plan vedtatt av kommunestyret 23.06.2015, sak l5l33
Hovedtariffavtalen 1 .5.2016 - 30.4.2018

Innledning:

I innledningen i Lønnspolitisk plan heter det blant annet:
<<Av Hovedtoriffovtolen (HTA) følger ot lønnssystemet i kommunol sektor forutsetter en lokal
lønnspolitikk. Den lokale lønnspolitikken skal gjenspeile og beskrive virkemidler og insentiver som kon
gi uttelling i form av lønn ved lokole forhondlinger og hvorledes dette skjer. Videre bør lokol
lønnspolitikk ikke isoleres til å rettes mot lokole forhandlinger olene, men bør også fokusere på bruk ov
lønn i forhold til å rekruttere og beholde kvolifisert orbeidskroft.t

Videre fastsetter lønnspolitisk plan følgende mål for den lokale lønnspolitikken:

<Lgnnspolitikken skal bidro til å beholde ansotte med kompetanse som er i samsvor med kommunens
oppgaver og ansvar, og som gjØr kommunens drift og utvikling mulig. Lønnspolitikken skal også bidra
til positiv omdømmebygging og gjøre Måsøy kommune til en ottraktiv orbeidsgiver for nye

medarbeidere.

Lønnspolitikken er en del ov Mösøy kommunes samlede ørbeidsgiverpolitikk og er forankret i fØlgende
kriterier:
. Måsøy kommune skol være konkurronsedyktig på lønn slik ot mon rekrutterer og beholder

medarbeidere med rett kompetanse

. Lønn vurderes etter kjente kriterier

7. Behov ved enheten (kompetonsebehov, endringer i oppgover, etc.)

2. Formell kompetanse

3. Reell kompetonse og selvstendighet iforhold til stillingsbeskrivelsen

4. Grad ov lederansvor og myndighet

5. Erforinger og oppnådde resultater itidligere stillinger

6. Personlige egenskaper, evne til kommunikosjon, etc.

o Lønn skol stå iforhold til onsvor, oppgover, reolkompetonse og utdonningskrav, if. HTA g 3.2.

. Lønn skal fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene og virke slik ot kvinner og menn

behandles likt i vurdering av lønn og ovonsement

Lønnspolitikken utøves gjennom løpende lgnnsfostsettelse ved onsettelser og gjennom lokale

lønnsforhondlinger i henhold til HTAs bestemmelser.¡
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Saksutredning:

Hovedtariffavtalens kapittel3,4 og 5 regulerer forhold som gjelder løm/løwtsfastsettelse

For rådmannen, sektorledere, avdelingsledere, rektor og barnehagestyrer gjelder HTA kapittel
3.4. Ledere omfattet av kapittel 3.4.1 og 3.4.2 skal normalt være sikret en årlig
lønnsutvikling. Forhandlinger gjennomføres i tidsrommet 01.05.og 01.10. hvert år.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Lønn til ledere som omfattes av HTA kapittel 3.4.2 (avdelingsledere, rektor, barnehagestyrer,
biblioteksjef og leder for servicetorget) fastsettes etter forhandlinger med et administrativt
sammensatt forhandlingsutval g.

HTA kapittel3.4.l gir bestemmelser om avlønning for rådmannen og dens ledergruppe. Her
kommer det tydelig fram at lønn til rådmannens ledergruppe skal fastsettes etter forhandlinger.

For å sikre reelle forhandlinger vurderes det som hensiktsmessig å nedsette et
forhandlingsutvalg med ikke mer enn tre medlemmer. I tillegg til rådmannen vil det derfor
være naturlig at ordfører og ett medlem fra oposisjon deltar.

Vedlegg:

Havøysund, den 26.09.I 6

ffiI
Lill-Tordørg Leirbakken

Rådmann

Side l5 av 33



Sak 60/16

SALG AV MÅSØY SKOLE / L/ÐRERBOLIG PÅ MÅSØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
t61785

Arkiv:614

Saksnr.: Utvalg
60116 Formannskapet
I Kommunestyret

Møtedato
04.r0.2016

Rådmannens innstillins:
- Måsøy kommunestyre vedtar å legge Måsøy skole og lærerboligen på Måsøy ut for

salg til høystbydende på det åpne markedet.

Rådmannen påser at begge bygninger blir taksert så snart som mulig.

Rådmannen gis fullmakt til å beslutte hvilken megler som skal forestå salgene.

Dokumenter:

Saksfremlegg kommunestyresak 3 4 I I 6

Innledning:
Måsøy kommunestyre fattet følgende vedtak 16.06.2016, sak34ll6:

< Kommunestyret vedtar å le gge med Måsøy skole med virkning fra 0 1 . 07. 20 I 6.

Elever i skolepliktig alder - bosatt på Måsøy - vil fra 01.07.2016 innlemmes i
Havøysund skolelvets.
Rådmannen gis fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettreguleringer.>

Som følge av nedleggelse av Måsøy skole, står nå skolebygget og lærerboligen på Måsøy tom.
Det må derfor tas stilling til hva som skal skje med bygningene.

Saksutredning:

Det er nødvendig å se nærmere på hvilke muligheter som finnes, og hvilke konsekvenser hvert
valg vil ñ, slik det framstår i dag. Det står i all hovedsak mellom tre alternativer.

1. Ingen endringer sammenlignet med i dag.

2. Leie ut bygningene
3. Selge bygningene

Det er også slik at det forskjellige konsekvenser knyttet til måten man velger å løse

utfordringer kn¡tet til hvert alternativ.

Etatssiefens/rådmannens vurdering logså personal- og økonomiske konsekvenser):

Alternativ 1. Ingen endringer sammenlignet med i dag

Dersom man velger å ikke gjøre noen endringer, vil kommunen fortsatt eie bygningene og

faste kostnader kn¡tet til bygningene vil løpe, selv uten aktivitet. Kostnader til undervisning
er holdt utenfor alle beregninger i saken. For 2016 ble det samlet avsatt lî 460.200,- i
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budsjettet til å ivareta bygninger på Måsøy. Dette inkluderer ordinære driftskostnader som

strøm, kommunale avgifter, vedlikehold samt vaktmester og renholder i deltidsstillinger.

Et minimumskrav for dette alternativet er at byggene klargjøres før vinteren, slik at man
forebygger frostskader. Det være seg at alle løse gjenstander er sikret, alle vinduer og dører er

lukket og låst, og at det er vafine satt på i kritiske rom, slik at strømforbruket minimeres og at

frostskader forebygges m.v. Dette kan løses ved at det føres tilsyn med byggene fra
Havøysund. Hvor stor besparelsen blir, vil avhenge av om man utfører tilsyn med byggene på

Måsøy innenfor de ressursene som fins i Havøysund. Dersom bemanningen må styrkes i
Havøysund for å ivareta disse oppgavene, vil besparelsen reduseres. I beste fall kan
besparelsen anslås til omlag 400.000,-.

På den annen side så må man påregne at det vil løpe en del kostnader til vedlikehold som

følge av at byggene ikke er i bruk. Det er ikke mulig å anslå disse kostnadene på dette

tidspunktet, men all erfaring tilsier at forfallet eskalerer i bygninger som står tomme. Et slikt
forfall vil være svært uheldig. På lang sikt vil man kunne stå overfor valget om bygningene
skal saneres og erstattes, eller ikke.

Alternativ 2. Leie ut bygningene
Alternativt kan bygningene leies ut. Logikken i et slikt alternativ er at man på denne måten vil
ffi inntekter i form av husleieinntekter som vil dekke alle faste kostnader samt vedlikehold av

byggene.

Det er viktig å være klar over noen momenter som kan bli en utfordring i den forbindelse.
- For det første er det vanskelig å fastsette markedsverdi på leie av skolebygget. Det

medfører i seg selv at inntekten blir svært vanskelig å anslå.
- For det andre er det usikkert om det faktisk finnes potensielle leietakere for dette

spesielle bygget som skolen er. Dersom det viser seg vanskelig å finne slike
kandidater, kan man være tvunget til å redusere husleieprisen, noe som igjen kan føre
til at man ikke far den aktiviteten man hadde tenkt, og i ytterste konsekvens at man får
utfordringer med å dekke faste kostnader. For lærerboligen ansees ikke det å være like
problematisk å finne leietakere.

- For det tredje vil Måsøy kommune som huseier fortsatt ha ansvaret for vedlikehold av

begge bygningene. Det kan bety store kostnader knyttet til ombygging/tilpassing av

særlig skolen, til en potensiell leietaker for å få en leieavtale på plass. Det er viktig å
være klar over at det også i lærerboligen kan være utfordringer knyttet til samme

vedlikeholds o g/eller tilpasningsproblematikk.
- For det fierde vil en slik løsning være utenfor reglene for momskompensasjon, noe

som har betydning særlig for investeringer som for eksempel større renovering eller
ombygging. I korte trekk medfører regelverket at Måsøy kommune må finansiere
moms på investering med lånopptak. Lån som i neste omgang belaster
driftsregnskapet med renter og avdrag.

Skulle man velge å gå inn for utleie av bygningen vil leiekontrakter av lang varighet være

mest forutsigbart for begge parter.

Det vil være vanskelig å anslå noen budsjettmessig besparelse for dette alternativet.
Inntektssida er svært vanskelig å anslå da vi ikke vet om det finnes aktuelle aktører som vil
leie skolen. Vi kan heller ikke si hva vi kan forvente at markedet er villig til å betale i husleie
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for lærerboligen. På kostnadssiden er det også vanskelig å anslå hva tilpasninger, utbedringer
og vedlikehold vil kreve av økonomiske ressurser. Men det er hevet over enhver tvil at det vil
komme større kostnader knyttet til dette på sikt.

Alternativ 3. Selge begge bygninger
Ved å velge alternativ 3, selge begge bygninger, vil man ikke ha vedlikeholdsansvaret for
noen bygg lenger. Man vil ikke være forpliktet til noen faste, løpende kostnader. Videre vil
man få inntekter fra salget som kan brukes til nye investeringer, eller til å betale ekstra

låneavdrag.

Måsøy kommune har tidligere solgt kommunale bygg, og da gjerne til en symbolsk sum. På

den ene siden så sikrer dette en ny eier et best mulig utgangspunkt da selve kjøpet ikke må
låneflrnansieres, og all tilgjengelig kapital kan settes inn på å realisere forretningsideen som er

motivasjon for kjøpet. På den andre side kan et slikt kjøp være lite forpliktende og bygningen
kan bli stående tom på tross av at den er gått over til privat eie.

Måsøy kan også velge å legge bygningene ut for salg til høystbydende over en gitt minstepris.
Altemativt fastsette prisen, og selge den til første kjøper som kan dokumentere finansiering av

kjøpet. Det vil være svært vanskelig å selv fastsette en pris som kan ansees som riktig. Det er

ikke vanlig at skoler omsettes på det frie markedet, og man kan derfor ikke bruke erfaringstall.
Videre kan det være vanskelig å fastslå en riktig pris på lærerboligen på tross av at omsetning
av boliger er helt vanlig, da man ikke vet nok om tilstanden på boligen sett i sammenheng

med boligmarkedet på Måsøy. En eiendomsmegler eller lignende har den nødvendige
kompetansen til å gjøre slike vurderinger. Det vil uansett være en styrke å taksere begge

boliger for å ha et best mulig beslutningsgrunnlag i saken. Kostnader til takst anslås til
mellom 5 og 10 tusen for lærerboligen og mellom l0 og 20 tusen for skolen. Videre vurderer
rådmannen at det benyttes megler til salgene, særlig av kapasitetshensyn. Det vil derfor
komme kostnader til megler som skal foreta salget i tillegg til kostnader til taksering. Måsøy
kommune har tidligere solgt leiligheter og eneboliger i Havøysund, og brukt megler til dette
(kostnader er som regle en prosentandel av salgssum og varierer derfor relativt mye). Da ble
det brukt omlagt 220.000 til megler, og man oppnådde da et salgoverskudd på om lag2,9 mill.

Dersom Måsøy kommune selger begge bygningene vil total besparelse i driftsbudsjettet være

460.000,- med helarseffekt. I tillegg vil salgsinntekten korrigert for kostnader kn¡tet til selve

salget, inkludert takst og megler, kunne brukes til nye investeringer eller til ekstra avdrag på
lån. Hvor stor salgsoverskuddet blir er helt umulig å anslå på dette tidspunkt.

Prosessen hittil
Det gis i dag som kjent ikke undervisning på Måsøy skole. Representanter fra kommunen har
vært på Måsøy og hatt møte med lokalbefolkningen/fritidsklubben. Det bragt på det rene at en

del av inventaret i skolebygget eies av fritidsklubben og av private. Det ble gjort en avtale om
at dette samles i lokalene der fritidsklubben holder til. Kommunens representanter jobber med
å få flyttet inventar og utstyr som kan brukes, enten på skolen eller i barnehagen. Også

biblioteket og museet har vært på befaring for å se om det er noen gjenstander som kan være

av interesse. Det jobbes også med strategi for å tømme bygningene, og klargjøring til annet

bruk eller salg.
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Samfunnsmessi ge hensyn
Lokalbefolkningen har ytret ønske om at skolebygget bør brukes til turisme. Det vurderes

som viktig for hele øysamfunnet at det er aktivitet i en eller annen form, helst gjennom hele

året. Videre har lokalbefolkningen behov for et samlingssted for større anangement som for
eksempel 17. mai feiring og lignende. Dersom det er viktig å sikre at lokalbefolkningen har et

grendehus i bygda, kan en vurdere flere måter å få det til på.

Fritidsklubben holder i dag til i gymsalen med tilstøtende rom. En kan tenke seg at dersom
kommunen er utleier av bygget, kan deler av bygget forbeholdes lokalbefolkningen som dens

grendehus. Det vil redusere areal tilgjengelig til utleie, og det kan derfor medføre
begrensinger i antall aktuelle leietakere da anvendelsen av bygget er noe begrenset. Gode

kandidater som virkelig har som intensjon å skape arbeidsplasser kan velge bort Måsøy som

følge av de begrensningene en slik løsning gir.

Ved salg av skolen er det flere varianter. En mulighet er å seksjonere skolen inn i to enheter,

og bare selge den ene. Dette vil utvilsomt redusere markedsprisen da arealet reduseres relativt
mye. Det vil også ta lengere tid før det er klart for salg, da seksjoneringer krever
saksbehandling og medfører merkostnader. Videre vil Måsøy kommune fortsatt ha

vedlikeholdsansvaret for den delen av bygget som kommunen eier. Det vil medføre kostnader
også til vaktmestertjenester i tillegg til vedlikeholdskostnader. En slik løsning vil også kreve

en del menneskelige ressurser da det vurderes som svært viktig at samarbeidet mellom
kommunen og ny eier for å unngå mulige konflikter på sikt.

En annen mulighet er å tinglyse bruksrett for deler av skolen. En tinglyst bruksrett vil også

redusere markedsverdien av bygningen, og det vil medføre betydelig begrensninger for en

kjøper i forhold til bruk av bygget og utvikling av et potensielt markedskonsept. Det vil være

eiers ansvar å vedlikeholde bygget, men (moen andre> har rett til å bruke deler av bygget. En
slik løsning har mange potensielle konflikter ved seg, og det vurderes at det vil kunne bli
svært vanskelig å finne en kjøper som vil godta en slik bruksrett.

En tredje mulighet er å inngå leieavtale med kjøper hvor kommunen leier arealene som

fritidsklubben i dag disponerer. En må da påregne løpende driftskostnader i form av

leiekostnader og strøm. En slik løsning kan være tidsbegrenset, og bør kunne sies opp dersom
behovet opphører eller dersom man finner andre løsninger som oppfuller behovet. Det kan i
den forbindelse nevnes at den gamle skolen er i privat eie, og så langt rådmannen kjenner til er
det ikke aktivitet der i dag.

Konklusjon
Situasjonen er i dag slik at Måsøy skole er lagt ned. Det medfører at to bygninger står tomme,
og det er nødvendigäta stilling til hva som skal skje med bygningene. Kommuneøkonomien
har de siste årene vært svært presset, og behov for å redusere driftskostnader er presserende.

Med hensyn til dette vurderes det som mest hensiktsmessig å redusere økonomiske
forpliktelser i størst mulig grad. På den andre siden har skolen vært <hjertet> i bygda, og
behovet for et grendehus, eller en samlingsplass, er åpenbart tilstede. Det er også åpenbart at

det er et sterkt behov for ny aktivitet i bygda, som har potensiale til å gi nye arbeidsplasser, og
<ny giv> til lokalsamfunnet. Det vil derfor være uheldig å velge en løsning som vil legge

begrensninger på potensielt bruk av bygningene.

Side 19 av 33



Sak 60/16

Etter en totalvurdering vil rådmannen tilrå kommunestyret å legge skolen ved Måsøy og

lærerboligen på Måsøy ut for salg til høystbydende på det åpne marked. Det tilrås at begge

bygg takseres, og at megler forestår salgene.

Vedlegg:

Ingen

Havøysund, den 28.09.201 6

Leirbakken
Rådmann
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BRØYTING KOMMUNALE VEIER 2016 .202I

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t61759

Arkiv: Q14

Saksnr.:
8lt6
6U16

Utvalg
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
20.09.20t6
04.r0.20t6

Innstilline:
Måsøy kommunestyre vedtar at Måsøy kommune inngår 5 års brøytekontrakt med

entreprenøren som vant anbudskonkurransen.

Behandling/vedtak i Teknisk komite den 20.09.16 sak 8/16

Behandling:
Repr. Geir H. Leite(AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Teknisk komite beklager av ikke enstemmige vedtak fra Teknisk komite og Kommunestyret

er blitt fulgt opp av administrasjonen og politisk ledelse. En helhetlig utredning/vurdering

angående etablering av kommunal maskinpark og bl.a. brøyting i egen regi, skulle vært lagt

frem allerede våren 2016 og således vært grunnlag for vurdering av brøyting mv. i kommunal

regi eller fortsatt på innleid kontraktør. Dette betyr at en nå, så langt Teknisk komite kan se, er

bundet opp av utlysningen, og derfor må gjennomførebrøyling av kommunale veger og

plasser med kontraktfestet entreprenør i nye 5 år fremover.

Med bakgrunn i dette fremmer Teknisk komite følgende innstilling:

Måsøy kommunestyre inngår kontrakt med Tormod Kristensen AS for vintervedlikehold av

kommunale veier i Havøysund for perioden2016 -2021, for en årlig sum a kr. 1 514 267,-

ekskl. mva.

Votering:
Forslag fremmet av Geir H Leite - Falt
Rådmannens innstilling - vedtatt mot 1 stemme

Vedtak:
Måsøy kommunestyre vedtar at Måsøy kommune inngår 5 års brøytekontrakt med
entreprenøren som vant anbudskonkurransen.

Vedtatt mot I stemme

I)okumenter:

l. Tilbudsevaluering brøytekontrakt kommunale veier Måsøy kommune.
2. Kostnadsestimat Brøyting kommunal regi.
3. Vedtak fra teknisk komite av 20.09.16, sak 8/16
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Innledning:

Rådmann er bedt om å se på muligheten for å ta kommunal brøyting inn i kommunal regi.

Vedtak sak 96115 kommunestyremøte 17.12.16 < kommunestyret ber om å få framlagt en

vurdering om brøytetjenesten i Havøysund kan gjennomføres i egen regi, med egne ansatte og

egne maskiner, til en lavere kostnad for kommunen totalt sett en dagens kontrakt. Da

brøytekontrakten går ut våren 2016 ber en om at en slik utredning foreligger til behandling i
Iøpet av februar/mars måned 2016>.

Saksutredning:

På folkevalgtopplæringen i Måsøy kommune lT.november ble det opplyst om at det var for

kort tid igjen for å utrede og eventuelttabrø5,ting av kommunale veier inn i egen regi, i denne

omgang. Teknisk komite og deretter kommunestyret ba om en vurdering om å ta brøyting av

kommunale veier i egen regi. Det ble ikke avsatt noen midler til utredning. For å etterfølge

kommunestyrets vedtak foretok teknisk etat en parallell prosess, for å holde begge altemativer

åpen. Teknisk etat gjorde et økonomisk estimat (se vedlegg) over om det vil lønne seg å ta

brøytingen i kommunal regi kontra äkjøpe tjenesten fra en privat entreprenør. I
kommunestyrcmøte 3.mars 2016 orienterte teknisk etat om følgende; <Teknisk etat er i gang

med å beregne på hvorvidt det vil lønne seg å drifte dette på kommunal basis kontra å inngå

avtale med privat entreprenør. Foreløpige beregninger viser at utgiftene kan bli omkring det

samme ved begge alternativene, men at det kan ligge en liten besparelse ved kommunal drift.
Dette forutsette bl.a. at egne ansatte kan forestäbrøytingen, og at disse har nødvendige

sertifikater>. Denne konklusjonen ble gjort ved å sammenligne estimatet opp mot daværende

brøytekontrakt fra 2013.

I teknisk komitemøte i april ble det muntlig orientert fra teknisk etat; foreløpige beregninger

viser at utgiftene kan bli omkring det samme ved begge alternativene. Teknisk etat vurderte

det slik at å utarbeide et prisestimatet med en gammel kontrakt var noe usikkert i forhold til
dagens marked. For å kjøpe seg tid til å kunne gjennomføre prosessen med å ta kommunal

brøyting inn i egen regi, foreslo Arbeiderpartiet ved Geir Leite å se på muligheten for å
forlenge nåværende kontrakt i et år. Å forlenge kontrakten med 1 år med daværende

entreprenør Veidekke Industri AS var ikke mulig, da det ikke forelå noen opsjon i kontrakten.

Ä, gå til direkte anskaffelse på en sum av 1.8 millioner ville vært brudd på grunnleggende

prinsipper i reglene om offentlig anskaffelse.

Det ble i samme møte opplyst fra teknisk etat at det er ressurskrevende å foreta en detaljert

utredning om å ta kommunal brøyling inn i egen regi. Intensjonen med forslaget om å ta

brøytingen av kommunale veger i egen regi er å spare penger. På dette tidspunktet så det ikke

ut som at det var noen stor besparelse å hente på dette tiltaket.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Hvis intensjonen med âtabøyletjenesten i kommunal regi er å spare penger er en avhengig

av å innhente rett markedspris. For det første er en utlysning kostbart, og en brøytekontrakt for

et år vil normalt få en vesentlig mye høyerc års pris. Grunnen til at en legger ut

brøytekontrakter for flere år er at entreprenøren skal ha forutsigbarhet. For en kontrakt på bare
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et år vil entreprenøren normalt sikre seg med å sette opp prisen vesentlig. Dette vil ikke være

besparende for kommunen, og man vil også få et misvisende markedsgrunnlag å fatte en

eventuell beslutning på om man skal tabrøytingen i kommunal regi.

Teknisk etatlabrøytekontrakten på kommunale veier ut til ny anbudsrunde. Det viste seg at

etter tilbudsevaluering angående ny brøytekontrakt, ble det nye tilbudet for brøyting av

kommunale veier 357374 kr billigere en kontraktsummen teknisk etat sammenlignet med i fra
2013.

På bakgrunn av dette ble det besluttet administrativt å lyse ut kontrakten på 5 år. Mener man

at det er en administrativ feil i denne prosessen, synligjøres den nå, før eventuelt

kontraktsinngåelse.

Grunnlaget som tidligere var bruk til utlysning av kommunal brøyting var ikke

tilfredsstillende. For å utarbeide et nytt grunnlag innledet teknisk etat et interkommunalt

samarbeid med Hammerfest kommune, intensjonen med dette var å spare penger. Dette

samarbeidet var ikke vellykket. Det ble bestemte å bryte samarbeidet med Hammerfest

kommune, da det begynte å bli knapt med tid igjen for å innhente tilbud på brøytetjenesten.

Man valgte da å kjøpe denne tjenesten fra kompetent konsulent, for å ferdigstille prosessen.

Konsulenten ble engasjert etter reglene om offentlig anskaffelse etter forskriftens del 1, omtalt

som direkte anskaffelse der forholdsmessighetsprinsippet i dette tilfellet ble lagt til grunn.

Med det vi vet i dag vil det ikke være mulig å vurdere hvorvidt brøyting i egen regi er mere

lønnsomt en å kjøpe tjenesten. Det er nødvendig å utrede nærlnere følgende punkter:

1. Behov for maskiner/utstyr

2. Dimmensjonering av personell og organisering.

3. Effekten for sommervedlikehold.

Rådmann innstiller derfor på at kommunen inngår 5 års kontrakt med entreprenøren som vant

anbudskonkuransen.

Vedståel se sfri st for kontraktinngåel se I I .l I .20 I 6.

Vedlegg:

Lill Torbjørg
Teknisk sjefRådmann
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UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI HJELMSØYVEIEN

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t6lt7s

Arkiv: Q14

Saksnr.:
4l16
2lt6
2|t6
tUt6
IOI16
ITI16
9lt6
t2lt6
62116

64116

65116

631t6

Utvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
t6.02.2016
07.04.2016
t2.04.2016
21.04.2016
20.09.20t6
20.09.20t6
20.09.2016
20.09.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.10.2016
04.t0.2016

Innstilline:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i

Hjelmsøyveien.
2. Måsøy kommune vedtar en total kostnadsramme på kr. 4.200.000 eks. mva. til full

utbedring av vei og VA-nett i Hjelmsøyveien.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en

kostnad pâca. kr 100.000 eks. mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om

finansiering av prosjektering.
4. Utbyggningskostnader på Hjelmsøyveien på på kr 4.100.000 eks. mva bakes inn i

budsjett 2017.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann ogavløp i

Hjelmsøyveien belastes gebyregulativet for 2017

Dokumenter:

Prisestimat Sweco
Teknisk komite vedtak av 20.09.16, sak 9/16

Innledning:

Rådmann har gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet i Havøysund, med bakgrunn i dette

ble det gjort en kvalifisert vurdering at det er fornuftig å renovere VA-nettet samtidig.
Administrasjon utredet derfor full utbedring av vei og VA-nett i Hjelmsøyveien2017.
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Saksutredning:

Tilstanden på vannledningen i Hjelmsøyveien er i meget dårlig forfatning, dette fører til store
driftsproblemer og dårlig vannkvalitet til abonnementene. Det har kommet inn klager fra
abonnementer om dårlig vannkvaliteten.Vannledningen i Hjelmsøyveien er en
beredskapsledning, denne ledningen skal levere vann til store deler av Havøysund ved
eventuell problemer i nettet. Dette vil ikke være mulig siden vannledningen er i så dårlig
forfatning.

o Prisestimat prosjektering kr. 100.000 eks mva.
o Prisestimat utlysning og prosjektleder kr. 125.000 eks mva.
o Prisestimat asfaltdekke og veikropp k. 1.550.000 eks mva.
o Prisestimat på VA-nett kr.2.425.000 eks. mva.

På grunn av utbedring på VA-anlegget i Hjelmsøyveien vil dette ha en konsekvens for
gebynegulativet. Utbedringen på VA-nettet vil gi en økning av avgiftene og det er derfor
nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og avløp i gebynegulativet 2017.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmannens vurdering er aI kommunestyret vedtar full utbedring av Hjelmsøyveien inklusiv
VA-nett. Prosjektering må igangsettes i 2016 slik at anbudet på Hjelmsøyveien kan legges ut
jan-feb 2017. Det er prismessig gunstig å legge ut anbud på vinteren, da er det hardest
konkurranse mellom entreprenørene for å skaffe seg arbeid. Kvalitetsmessig gir det best
resultat å komme i gang med prosjektene på våren slik at man kan legge asfaltdekket på
sommeren, og man unngår merkostnad med vinterarbeid.

Vedlegg:

Havøysund, den 14.09. I 6

Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Teknisk sjef
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UTBEDRING AV KOMMUNAL VEI FJELLVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t6lt75

Arkiv: Ql4

Saksnr.:
4lt6
2l16
2U16
tllt6
t0lr6
tUt6
9l16
t2lt6
62116

64116

651t6
63116

Utvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
16.02.2016
07.04.2016
t2.04.2016
2r.04.2016
20.09.2016
20.09.20t6
20.09.2016
20.09.20t6
04.r0.2016
04.t0.2016
04.t0.20t6
04.10.2016

Innstilline:
1. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av vei og VA-nett i

Fjellveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 4.500.000 eks.mva.

3. Måsøy kommunestyre vedtar at prosjektet prosjekteres i løpet av 2016, dette har en

kostnad på kr 100.000 eks mva. Rådmann kommer tilbake med forslag om
finansiering av prosj ektering.

4. Utbyggingskostnader på kr 4.400.000 eks. mva. bakes inn i budsjett20I7.
5. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann ogavløp i Fjellveien taes

inn i gebyregulativet for 2017.

Dokumenter:

Prisestimat Sweco
Vedtak fra teknisk komite av 20.09.16, sak 12116
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lnnledning:

Rådmann har gjort en kartlegging av tilstanden i VA-nettet, med bakgrunn i dette ble
det gjort en kvalifisert vurdering at det er fornuftig å renovere VA-nettet samtidig.
Administrasjon utredet derfor full utbedring av vei og VA-nett i Fjellveien20lT.

Saksutredning:

Asfaltdekket i fiellveien er i dårlig forfatning. Overvannsproblematikken i Fjellveien er med
pä ä øke slitasjen på asfaltdekket. Fjellveien har et ledningsnett fra 60 tallet som bør skiftes.
Det anbefales at man ikke asfalterer over gammelt ledningsnett, man risikerer da å måtte grave

opp ny-asfaltert vei dersom det blir lekkasjer. Med bakgrunn i den tilstand VA-nettet er i, er
det ikke å anbefale kun å legge nytt asfaltdekke på veien. Veikroppen i Fjellveien er ikke
stabil, noe som vil redusere asfaltdekkets levetid til ca. 3-5 år, med full utbedring av veikropp
vil asfaltdekket ha en levetid på ca. 20 âtr. Rådmann anbefaler full utbedring av vei og VA-nett
i Fjellveien.

o Prisestimat prosjektering kr 100.000 eks. mva.
o Prisestimat utlysning og prosjektleder kr 125.000 eks. mva.
o Prisestimat asfaltdekke og veikropp kr 1.600.000 eks. mva.
o Prisestimat VA-nettkr2.200.000 eks. mva.

Estimert kostnad på full utbedring av vei og VA-anlegg k. 4.025.000 eks. mva.

Prisestimat er utarbeidet av SWECO. Det er tatt forbehold om prisstigning. Prisestimatet tar
ikke høyde for å bytte ut masse mellom underkant vei og VA-trase, man antar at eksisterende

masse kan benyttes.

Renovering av VA-anlegget i Fjellveien vil ha en konsekvens for gebyrregulativet. Det vil gi
en økning av avgiftene og det er derfor nødvendig å endre gebyrsatsene for vann og avløp i
gebynegulativet. Kostnaden på VA-nettet er estimertlil2,2 millioner kroner eks. Mva.

Etatssjefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmanns innstiller full utbedring av vei og VA-anlegg i Fjellveien. Prosjekterin igangsettes

i 2016 slik at anbudet på Fjellveien kan legges ut j an-feb 2017 . Det er prismessig gunstig å

legge ut anbud på vinteren, da er det hardest konkuranse mellom entreprenørene for å skaffe
seg arbeid. Kvalitetsmessig gir det best resultat å komme i gang med prosjektene på våren slik
at man kan legge asfaltdekket på sommeren.

Vedlegg:

.t6

l-Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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UTBEDRING AV KOMMUNAL VANNLEDNING I RASCHVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t6lt75

Arkiv: Q14

Saksnr.:
4l16
2lt6
2U16
tUt6
t0lr6
tUt6
9l16
t2lr6
621t6
641r6
651t6
631t6

Utvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
t6.02.2016
07.04.2016
t2.04.2016
21.04.2016
20.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
04.r0.2016
04.t0.2016
04.t0.2016
04.r0.2016

Innstillins:
l. Måsøy kommunestyre vedtar renovering av vannledning i Raschveien i 2017.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme til kr. 670.000 eks.mva, dette vil

bli finansiert med låneopptak.
3. Måsøy kommunestyre vedtar at kr 670.000 eks. mva bakes inn i budsjett2}l7.
4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i Raschveien

belastes gebyregulativet for 2017

Dokumenter:

Prisestimat Sweco
Vedtak fra teknisk komite av 20.09.16, sak 10/16

Innledning:

Vannledningen i Raschveien har hatt mellom 5-10 vannlekkasjer ogbør skiftes ut.

Saksutredning:

Vannledningen i Raschveien er forlagt direkte på fiell, dette er med på å forårsake hyppige
vannlekkasjer. Erfaringsmessig forventes det l-2 vannlekkasjer i året, og det vil lønne seg

økonomisk å bytte denne ledningen framfor å reparere vannlekkasjer.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Rådmann innstiller på å renovere vannledningen i Raschveien. Måsøy kommune vil på sikt
spare penger på en slik utbedring.
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Vedlegg:

t4

Lill-Torbj ørg Leirbakken
Rådmann

Teknisk sjef
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UTBEDRING AV 90 METER KOMMUNAL VEI KIRIGG,{RSVEIEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lasse Danielsen
t6l175

Arkiv: Ql4

Saksnr.:
4ll6
2lt6
2vt6
rvt6
t0lt6
tUt6
9l16
t2lr6
62116

641t6
6sl16
631t6

Utvalg
Formannskapet
Teknisk komite
Formannskapet
Kommunestyret
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Teknisk komite
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret
Kommunestyret

Møtedato
16.02.2016
07.04.2016
12.04.2016
2r.04.2016
20.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
20.09.2016
04.10.20t6
04.10.2016
04.r0.2016
04.r0.20t6

Innstilline:
l. Måsøy kommunestyre vedtar å igangsette full renovering av 90 meter vei og VA-nett i

Kirkegårdsveien.
2. Måsøy kommunestyre vedtar en total kostnadsramme på kr 955.000 eks.mva.
3. Utbyggingskostnader på kr 960.000 eks. mva. bakes inn i budsjett2}l7.
4. Måsøy kommune vedtar at kostnadene på renovering av vann og avløp i

Kirkegårdsveien belastes gebyregulativet for 2017 .

Dokumenter:

Kostnadsestimat fra Sweco.
Vedtak fra teknisk komite av 20.09.16, sak 11/16

lnnledning:
Etter at Storvannsveien er utbedret gjenstår 90 meter gammelt VA-nett på strekningen, fra
krysset i Rolvsøyveien til krysset i Ingøyveien. Denne jobben ble ikke tatt med under
utbedring av Storvannsveien i2016 fordi det ikke var avsatt nok midler.

Saksutredning:
Kirkegårdsveien har ledningsnett i fra 50-60 tallet som er i dårlig forfatning. Det anbefales at
man ikke asfalterer over gammelt ledningsnett, man risikerer daämätte grave opp ny-asfaltert
vei dersom det blir lekkasjer. Det er også knyttet store kostnader til å utbedre vannlekkasjer,
dette er kostnader som vil øke jo eldre rørsystemet blir. Levetiden på en forenklet utbedret vei
har en levetid på 5 til 8 år. En fullverdig rehabilitering av vei vil gi en levetidpä20 år og nytt
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VA-nett har en levetid på 100 år. En fullverdig rehabilitering er en langsiktig bedre løsning,
derfor bør man se på utbedring av kommunale veier og VA-nett i et langsiktig perspektiv.

Nye vannledninger vil også være med pä ä øke vannkvaliteten til forbruker, redusere
lekkasjer, øke forsyningssikkerheten og det aller viktigste redusere faren for forurensning i
drikkevannsledning.

o Prisestimat full utbedring 90 meter vei kr 360.000 eks.mva.
o Prisestimat full utbedring vann, avløp og overvann kr 495.000 eks.mva.
o Vei og va-nett er prosjektert.
¡ Utlysning og prosjektleder kr 100.000 eks.mva.

Etatssjefens/rådmannens vurder¡ng (også personat- og økonomiske konsekvenser):

Rådmann innstiller på full utbedring av 90 meter vei og VA-anlegg i fra krysset i
Rolvsøyveien til krysset i Ingøyveien. Anbudet legges ut jan-feb 2017. Det er prismessig
gunstig å legge ut anbud på vinteren, da er det hardest konkurranse mellom entreprenørene for
å skaffe seg arbeid. Kvalitetsmessig gir det best resultat å komme i gang med prosjektene på
våren slik at man kan legge asfaltdekket på sommeren.

Vedlegg

Rädmann

I

Teknisk sjef
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BUDSJETTARBEID 2017

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t61434

Arkiv: 150

Saksnr.:
541t6
661t6

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet

Møtedato
13.09.20t6
04.t0.20t6

Rådmannens innstilline:
Formannskapet tar saken til orientering

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2016 sak 54116

Behandling:
Repr. Tor-Bjarne Stabell (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Styregruppe omstillingsarbeid utvides til hele formannskapet pluss økonomisjef og rådmann.

VoterinS.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fremmet av repr. Tor-Bjarne Stabell - Enst. vedt.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Styregruppe omstillingsarbeid utvides til hele formannskapet pluss økonomisjef og rådmann.

Enst. vedtatt

Dokumenter:

1. Rådmannens utredning og innstilling.
2. Formannskapets vedtak av 13.09.16, sak 54116

Innledning:

Gjennom budsjettprosessen for budsjett 20l6ble det klart for politikeme at de ønsket å
involveres i budsj ettarbeidet tidligere.

Saksutredning:

Budsjettprosessen for budsjett20lT er startet og det er viktig å involvere politikeme nar vi
skal finne satsningsområdene for 2017 og framover.

Sektorene legger grunnlaget i budsjett 2017 pä en videreføring av dagens drift. I tillegg er det
lagt inn mulige driftstiltak som viser satsingsområder eller evt. kutt på de forskjellige
sektorene.

Over flere är har arbeidsoppgave til sektorene økt, og rammene dems har ikke blitt økt
tilsvarende. Dette har ført til at det ikke er noen buffer i budsjettet, og diverse uforutsette
utgifter eller evt. reduserte inntekter kan ha store konsekvenser.
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Det er fortsatt noen usikkerheter med budsjettgrunnlaget som foreligger. Statsbudsjettet blir
ikke lagt fram før 6. oktober hvor vi da fär beskjed om statlige føringer, og kommunens
rammeoverføringer.

Vedlegg:

- PowerPoint blir vist under formannskapsmøtet

Havøysund, den27. september 2016

ll Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Ingrid Majala
Økonomisjef

Side 33 av 33


