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TILTAKSUTVIKLING FOLKEHELSE - ARBEIDSERFARING FOR UNGDOM,
TRYGG HAVN I MÅSØY

Arkiv: C14Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Fredrik Vikse
181469

Saksnr.:
15i18
47118

Utvalg
Oppvekstkomiteen
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
20.09.2018
25.09.2018

Rådmannens innstillins:
Kommunestyret vedtar at Måsøy kommune går inn i Helsedirektoratets prosjekt

<tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene)). Prosjektleder t.o.m. januar

2019 er Fredrik Vikse, deretter gis Rådmann myndighet til å konstituere ny prosjektleder.

Dokumenter:

Ungdata Måsøy 2018
Programfulke
Utô'lt områdebeskrivelse Måsøy

lnnledning:
Ved å gå inn i prosjektet gis Måsøy kommune 1 350 000 til å utvikle et system som skal gi

bedre psykisk helse for ungdom i Måsøy kommune. En nedsatt arbeidsgruppe ønsker å bruke

dette til å gi ungdom mer arbeidserfaring ved siden av skolen, med mål om å gi ungdommene

flere muligheter til å utvikle sine evner. Noe som kan gi ungdommene bedre psykisk helse.

Saksutredning:

Måsøy kommune er tatt opp i prosjektet <tiltaksutvikling innen program for folkehelse i
kommunene> i regi Helsedirektoratet, som gir Måsøy kommune 450 000 x 3 ar (totalt

1 350 000) til universell tiltaksutvikling (se vedlegg Progamfflke). Det er satt av 50 000 i
kommunale midler i budsjettet som egenandel, som er et krav for deltakelse fra

Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet ønsker at kommunene konsentrerer seg om et område for tiltak. En endelig

tiltaksliste skal leveres Helsedirektoratet før 31. desember. Det er satt ned en arbeidsgruppe

bestående av deltakere fra administrasjon, næringsliv, skole og helseapparatet (for deltakere se

vedlegg <områdebeskrivelse Måsøp).

I Måsøy vil vi konsentrere oss om å øke livsmestring for ungdom giennom å gi ungdom mer

arbeidserfaring før de er ferdig på ungdomsskolen. A.rsaken er at folkehelseprofilen for Måsøy 2018,

viser at psykiske symptomer 15-29 er mye høyere i Måsøy enn i Finnmark og landet som helhet

https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr:2018&sp:l&PDFAar:2018 ' Dette er noe

spørreundersøkelsen Ungdata også viste (se vedlegg) (Gjennomført vår 2018 ved Havøysund skole og

Side l av ll



Sak 47118

Gunnarnes skole 8-10 klasse) hvor 14%o av guttene og l0 Yo av jentene ble målt tilhøy grad av

depressivt stemningsleie.

Vi argumenterte til helsedirektoratet atnoe av det psykiske utslaget i Måsøy, kan skyldes usikkerhet

knyttet til fremtiden. Da vi er i en situasjon der mange ungdommer føler de må reise bort for å gå

videregående. Ungdata viste at kun 60 o/o av jentene og64 %6 av guttene tror at <de vil få et godt og

lykkelig liu. Og at hele 36 Yo av guttene tror at de <vil bli arbeidsledig>'

Vårt tiltak som er under utarbeidelse vil gi alle ungdommer såpass arbeidserfaring at de knytter

kontakter med arbeidslivet i kommunen, som gjør dem bedre i stand til å ta gode valg for fremtiden

sin. Forhåpentlig vil tiltaket redusere noe av fremtidspessimismen/den psykiske uroen mange unge

opplever. For noen vil en større kontakt med arbeidslivet gi en trygg havn i Måsøy og bedre lokal

rekruttering.

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

Vedlegg:

Havøysund, den 12.09.20 I 8

Fredrik Vikse
Prosjektleder Folkehelse

Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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LIKVIDITET MÅSØY SOKN 2018

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
181454

Arkiv:200

Saksnr.:
481t8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2018
04.10.2018

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar at Måsøy sokn får en tilleggsbevilgning på kr 400 000,- i 2018

Det økte tilskuddet til menighetsrådet på kr 400 000,- dekkes av disposisjonsfond.

Det økte tilskuddet til andre tros- og livssamfunn på kr 30 000,- dekkes av disposisjonsfond

Dokumenter:

DOK 1. RÅIUANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

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.

Saksutredning:

Det er kommunestyret som gjennom sitt bevilgningsvedtak bestemmer omfanget av det

kommunale tilskuddet til kirken. I henhold til kirkeloven har kirkelig fellesråd ansvar for den

lokale kirkeforvaltingen med hensyn til kirker, kirkegårder og kirkelige stillinger, og

kommunen har ansvaret for finansiering ved å gi rammebetingelser for kirkens virksomhet
lokalt, jfr rundskriv V-5/2002. 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 høtt ansvarfor. Dennye kirkelovenhar ikke endret dette. Forståelsen av

kommunenes økonomiske ansvar etter kirkeloven $ l5 må derfor bygge på denforutsetning at
de kommunale bevilgninger til kirkenfortsatt gir grunnlagfor tilfredsstillende drift og

vedlikehold av våre kirker og kirkegårder ogfor utgiftsdelcningen i kirkelige stillinger.
Budsj ettrammen til dis s e formål vil imidlertid v ær e gj enst and for or dinære kommunale

prioriteringer innenfor lovens r ammer.>>

I rundskriv V-512002 heter det: <<Dersom den økonomiske situasjonenfor 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 qvtaler eller lignende. Det må i
stike tilftller foretas en konlcret vurdering av de konsekvenser en redusert bevilgning har for
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kirkens virlcsomhet, 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
ny når det oppstår økt bevilgningsbehov på områder som kommunen har et loufestet
økonomisk ansvarþr;>

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 budsjettprosessen. Det
fremkommer imidlertid tydelig i rundskriv Y-512002 at dersom den økonomiske situasjonen
for kommunen g¡ør innstrammingstiltak påkrevd, så er ikke kirkens virksomhet unntatt fra
dette.

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 utbetal fra kommune

Gjennom 2018 har den kvartalsvise overføringen fortsatt, og soknet har allerede i september
brukt opp deres tildelte midler. Det er derfor behov for å vurdere en økning i tilskuddet til
Måsøy sokn, eller på nytt gi forskudd på neste års overføringer. Behovet for Måsøy sokn
ligger på omkring kr 400 000,-, forutsatt minimal drift og innkjøpsstopp ut året.

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 30
000,- dersom Måsøy Sokn får en tilleggsbevilgning på kr 400 000,-.

For at Måsøy sokn skulle slippe svigninger i overføringene i kommunen ble en
beregningsmetode vedtatt i2016. Der tilskuddet til Måsøy sokn arlig fastsettes til I,63 Yo av
budsjettert rammetilskudd og skatt for äretfør tilskuddsåret, korrigert for kommunal deflator
for tilskuddsåret. Dette for at kommunens overføringer skulle være førende for Måsøy sokn
sitt tilskudd.

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

Det er viktig å ta en avgjørelse om Måsøy sokn skal ha en økning i årets overføringer eller et
forskudd på neste års overføringer.

Forskudd pä2015 Kr 80 000,- November 14

Forskudd pà2015 Kr 140 000,- Desember 14

Forskudd pä2016 Kr 100 000,- Desember 15

Forskudd pä2017 Kr 150 000,- Desember 16

Forskudd på 2018 Kr 200 000,- Desember 17

Side 4 av l1



Sak 48/18

Alternativ 1: Økning i årets overføringer
Ved en økning på kr 400 000,- i overføringen til Måsøy Sokn må man ha inndekning for den

direkte økningen i overføringer og økningen i tilskudd til tros- og livssamfunn på kr 30 000,-.
Samlet behov for inndekning på k 430 000,- i 2018.

Alternativ 2¡ Forskudd på neste års overføringer
Ved et forskudd på kr 400 000,- på neste års overføring vil Måsøy sokn i realiteten ha

tilsvarende beløp mindre å bruke i2019. Det har ingen konsekvenser for budsjettet til Måsøy
kommune.

Vedlegg:

Havøysund, den 18/09-201 8

lngrid Ho-\aro.
Ingrid Majala
Økonomisjef

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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KUNSTVERK NASJONAL TURISTVEI

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbj ørg Leirbakken
t8lt12

Arkiv: C40

Saksnr.:
1/1 8

3l18
491t8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
23.02.2018
22.03.2018
25.09.20t8

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommune signerer ikke en avtale mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen,
Turistvegseksjonen som forplikter Måsøy kommune til en engangskostnad på kr 3,5 mill. og
ansvar for og bekostning av det løpende tilsynet av kunstverket, elforsyning og renhold av
bygning og uteområde rundt kunstverket.

Dokumenter:

DOK I 18t112-2 27.02.2018 RAD/FSríORD C40
Måsøy AP
VEDR. BEHANDLING AV SAK ANG. KI.INSTVERK NASJONAL

TUzuSTVEG DOK U 181112-3 27.02.2018 RAD/FSK/ORD C4O

Vegvesen
FORMANSKAPET VEDTAK I SAK - KI-INSTEN P,Å BAKFJORDFJELLET

DOK U t8ltt2-7 05.03.2018 RAD/SERV/IMA C40
vegvesen
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KORRESPONDANSE MED STATENS

VEGVESEN OG NASJONALE TURISTVEGER OM MILJØP,A.VIRKNING AV GLASSKLINSTEN
pÅDoKr l8ltr2-t 27.02.20t8 RAD/FSKiORD C40

Statens vegvesen
KORRESPONDANSE MED STATENS VEGVESEN OG NASJONALE

TURISTVEGER OM MILJØPÅVIRKNING AV GLASSKTINSTEN P,A, BAKFJORDHØGDA DOK
r l8llr2-8 23.03.2018 RAD/FSK/ORD C40

Statens vegvesen, turistvegseksjonen
NASJONAL TURISTVEG HAVØYSUND - KLINSTEN SOM

TURISTVEGTILTAK DOK I18/I I2-I1 I5.05.2018 RAD/FSK/ORD C4O

Statens vegvesen
KLINSTEN PÅ BAKFJORDFJELLET . TIL ORIENTERING DOK U
l8l tt2-10 27 .03.2018 RAD/FSK/LIS C40
Nasjonal turistveg / Statens vegvesen

MELDING OM POLITISK VEDTAK - MILJØPÅVNTNTNG AV
GLAS SKUNSTEN PA BAKFJORDHØGDA

Innledning:
Kommunestyret lattetfølgende vedtak i sitt møte den22103-2018:

<Nasjonale turistveger ønsker å realisere et kunstverk av kunstneren Roni Horn, i eller
ved, Havøysund. Kunstverket sknl plasseres i en bygning som lages for formåleL
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Måsøy kommune ser svært positivt på dette og gir sin prinsipielle tilslutning til
realiseringen av kunstverket og stiller seg bøk dette. Kommunen ønsker å stå som

vertskap for verket.

Kommunen oppnevnel en ressursgruppe på 3 personer som består av gruppelederne

fra hver av partiene som er representert i kommunestyret, som Nasjonøl Turistveg kan
bruke i sin planlegging/gjennomføring av prosjehet.>

Saksutredning:

Etter at Måsøy formannskap sa nei til kunstverket som var planlagt på Bakfiordfiellet ble dette

verket skrinlagt. Nasjonal Turistveg mener derimot at et kunstverk på intemasjonalt nivå vil
være viktig for Nasjonal Turistveg Havøysund som attraksjon, og det vil ha verdi som
trafikktrekker til Måsøy kommune. Turistvegseksjonen valgte derfor å gå videre med et
kunstverk som er holdbart og fortrinnsvis plassert i eller i umiddelbar nærhet av Havøysund.
Resultatet ble da to glasselementer, av samme kunstner, inne i en bygning laget spesielt for
dette verket. Turistvegseksjonen ønsker å engasjere en prisbelønnet norsk arkitekt, Jan Olav
Jensen, til å tegne bygget. Roni Horn er også tilfreds med valget av arkitekt.

Det har vært en forutsetning for Nasjonal Turistveg at Måsøy kommune ser verdien av et slikt
kunstverk, og gir sin prinsipielle tilslutning til prosjektet samt sier seg villig til å være
vertskap for dette nye kunstverket. Slik tilslutning ble giu i vedtaket fattet i kommunestyret i
mars 2018. Det ble også orientert i samme kommunestyremøte om at det nå ligger noen
forventninger til Måsøy kommune om medfinansiering av prosjektet, samt medansvar for
drift.

Måsøy kommune har fått oversendt et forslag til avtale mellom Måsøy kommune og Statens

Vegvesen Turistvegseksjonen. Turistvegseksjonen ser det som avgjørende at Måsøy
kommune er innstilt på å bidra som foreslått i avtalen. Det Måsøy kommune forplikter seg til
økonomisk i denne avtalen kan kort oppsummeres slik:

- Finansiere inntil 3,5 mill for realisering av bygg, erverv av grunn ogframføring av
strøm

- Løpende tilsyn av kunstverket, elforsyning og renhold av bygningen og uteområdet.

Med forbehold om nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet samt lokal og regionale
midler, skal verket gjennomføres i201912020. Godkjent forprosjekt og lokalisering samt
avtaler om grunn skal være på plass iløpet av 2018.

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

Når kommunestyret nå skal fatte beslutning om Måsøy kommune skal inngå en bindende
avtale med Statens Vegvesens Turistvegseksjon, er det flere hensyn som må vurderes nøye

For det første forplikter Måsøy kommune seg til å gi et investeringstilskudd til
Turistvegseksjonen på inntil 3,5 mill. Dette er kostnader som ifølge regnskapsreglene er
driftskostnader. Det må derfor finansieres med ordinære driftsmidler, eller med
disposisjonsfond. I denne sammenhengen er det mest realistisk å bruke disposisjonsfond til å

dekke denne kostnaden. Det kommunestyret mäta stilling til er om det er dette formålet
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Måsøy kommunes sparepenger skal brukes på, framfor en rekke andre behov til innbyggernes
beste.

For det andre forplikter Måsøy kommune seg til drift av anlegget. Kostnader knyttet til drift av

anlegget kan være strømutgifter, brøyting, sandstrøing, enkelt vedlikehold, renhold og
lønnskostnader. Det er mye som er uavklart mtp omfang og således hvilke variable og faste

kostnader som påløper fremover knyttet til drift av anlegget.

Nasjonal Turistvei sier noe om at gulv og vegger skal være i betong, og at det på bakgrunn av

materialvalg bare er snakk om tilsyn og kosting eksempelvis en gang i uka. Videre sier de at

det ikke er snakk om oppvanning av bygget som sådan. Det er mer å holde lunk i bygget i
perioden oktober til april. Det vi vet med sikkerhet er at dette er kostnader som skal
finansieres med de samme midlene som fordeles til skole, bamehage, legetjeneste,

eldreomsorg og all annen kommunal drift. Slik rådmannen vurderer det så er det nødvendig å

avgrense kommunens ansvar så mye som mulig. Grunnen til det er både for at

kommunestyret skal vite hvor mye penger man forplikter seg til å bidra med årlig, og for å
skape så stor forutsigbarhet som mulig. Videre er det viktig at det er så lite rom for tolkning
som mulig i avtaleteksten. Dette er viktig fordi skulle man komme opp i en tvist med
motparten, så bør avtalen være så avgrenset og konkret som mulig, slik at avtalen kan bidra til
äløse tvisten.

Måsøy kommunestyre må også ta stilling til hvor viktig relasjonen til Nasjonal Turistvei er.

En god relasjon til Nasjonal Turistveg kan bety at Nasjonal Turistveg ønsker å være med og

videreutvikle eventuelt nye prosjekter som blir aktuelle i framtida. Det er ikke utenkelig at

Nasjonal Turistveg vil komme til å investere i nye anlegg i framtiden, dersom det vil være

med å berike strekninga. På den annen side er det ikke utenkelig at dersom Måsøy kommune
nå skulle velge å takke nei til også dette kunstverket, så vil det være så skadelig for relasjonen
at man ikke vil kunne regne med Nasjonal Turistveg som en samarbeidspartner framover.

Totalt sett så er det flere hensyn som må veies opp mot hverandre. Det ene er om man ønsker
å bruke 3,5 mill av Måsøy kommunes sparepenger på dette kunstverket. Det er på det rene at

det er mange investeringsprosjekter som står i kø. Her kan nevnes blant annet legekontoret,
Havøysund skole og industriområdet i Hallvika som eksempler på noen av de største.

Midlene finnes, spørsmålet er om Måsøy kommune bør velge å bruke pengene på dette
prosjektet framfor andre. Videre er det usikkerhet knyttet til hva Måsøy kommune forplikter
seg til i løpende driftsutgifter. Viktigheten av en god relasjon til Nasjonal Turistveg er
vanskelig å sette en prislapp på. Rådmannen velger derfor å legge liten vekt på dette hensynet

i sin innstilling. Etter en totalvurdering er det hensynet til engangskostnaden og hensynet til
løpende årlige kostnader som gjør at rådmannen ikke vil tilrå en slik forpliktelse nå.

Vedlegg:

- Utkast til avtale mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen Turistseksjonen og
etablering og forvaltning av turistvegkunst i Havøysund

Rådmann
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Avtale

mellom Måsøy kommune og Statens vegvesen, Turistvegseksjonen

om etablering og forvaltning av turistvegkunst i Havøysund

1. Bakgrunn

Statens vegvesen utvikler turistattraksjonen Nasjonale turistveger. Målet er ägjøre Norge til et enda
mer attraktivt reisemål for rundreiseturistersom bidrag til styrket reiseliv og bosetting.

Nasjonal turistveg Havøysund er en av atten nøye utvalgte vegene som inngår i satsingen. Til og med
2017 er det gjennomførlfire prosjekter kjennetegnet ved nyskapende arkitektur i unik natur i tråd med
attraksjonens særpreg. Prosjektene er finansiert gjennom de statlige bevilgningene til Nasjonale turist-
veger på Samferdselsdepartementets budsjett, som også finansierer vedlikeholdet og nødvendige
oppgraderinger av turistveginstallasjonene. Finnmark fylkeskommune har som vegeier ansvaret for
drift og vedlikehold for øvrig i henhold til avtale med Statens vegvesen.

I perioden 2018 - 2023 skal det gjennomføres 46 nye tiltak langs de atten strekningene slik at att-
raksjonen Nasjonale turistveger framstår som helhetlig og fullført innen 2023. Ett av disse er et
kunstverk av den amerikanske kunstneren Roni Horn med tilhørende bygg i Havøysund i stedet for
det planlagte kunstverket på Bakf,ordflellet.

2. Om kunstverket

Roni Horn er en av de viktigste nålevende kunstnere. Hun har utstillinger i gallerier og museer i hele
verden og viltilføre Nasjonalturistveg Havøysund et kunstverk i samme klasse som Louise Bourgeois
sin brennende stol på Steilneset iVardø langs Nasjonal turistveg Varanger. Kunstverket vil bestå av to
store og holdbare glasselementer inne i en bygning tegnet og laget spesielt for verket. Bygget skal
være enkelt med en forventet grunnflate i størrelsesorden 40 - 50 m2. Med sin nærhet til tettstedet og
vakre beliggenhet anses Ørabakken som den beste lokaliseringen for en særegen attraksjon som vil
styrke Havøysund som reisemå|. Kunstverket skal være tilgjengelig så langt mulig hele året, med
minimum åpningstid fra 1. mai til 1. november. Kommunen vurderer muligheten for åpning utover dette
i forhold til vær og føre.

3. Måletmedsamarbeidet

Avtalepartene inngår med denne avtalen et samarbeid om planlegging, finansiering, gjennomføring,
drift, vedlikehold og formidling av et kunstverk med tilhørende bygning i Havøysund.

4. Kvalitetskrav

Kvalitetskravene for tiltak langs de nasjonale turistvegene kan summeres opp slik:

. Turistvegtiltakene skal være utstillingsvinduerfor Norge og sette spor i vår tid. Stikkordene
er dristige og spennende arkitektoniske uttrykk som tolker stemningen på stedet og
tankevekkende kunst, som skaper merverdier utover det rent funksjonelle.

. Utbyggingene skalvære i samsvarmed prinsippene for universell utforming.

. Det bygde skal ha kvaliteter som gjør tiltaket robust over tid med lave drifts.og
vedlikeholdskostnader.

. Drift og vedlikehold skal hahøy kvalitet.

5. Framdrift

Med forbehold om nødvendige bevilgninger over statsbudsjettet samt lokale og regionale midler,
skal verket gjennomføres i 2019/2020. Godkjent forprosjekt og lokalisering samt avtaler om grunn
skalvære på plass i løpet av 2018 med sikte på at tiltaket kan detaljplanlegges og klargjøres for
bygging i løpet av første halvår 2019.
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6. Kostnader og flnanslering

Tiltaket har en økonomisk ramme på 16 mill.kr. Av dette utgjør kjøp, transport og utplassering av

kunsten samt planlegging 12,5 mill.kr. Bygg, grunn, framføring av strøm utgjør 3,5 mill.kr.

Statens vegvesen finansierer inntil 12,5 mill.kr. med bevilgningen til Nasjonale turistvegerforå
dekke kjøp, lagring, transport av kunstverket samt planlegging. Måsøy kommune har ansvaret
for å finansiere inntil 3,5 mill.kr, for realisering av bygg, erverv av grunn og framføring av strøm

Før det inngås avtale med entreprenør skal forventa sluttsum, kvalitet, innhold og framdrift gjennom-

gås og drøftes. Endelig kostnadsfordeling skjer når anlegget er ferdigstilt,

7. Planlegging og gjennomføring

Statens vegvesen:

. Har ansvaret for planleggingen.

. Er byggherre og sørger for konkurranseutsetting og byggeledelse.

. Utarbeider skiltplan og relevant informasjon om kunstverket.

Måsøy kommune:

. Sørger for nødvendige avklaringer av arealbruksspørsmål for å sikre kunstverket med

omgivelser samt erverv av grunn, herunder adkomst og parkering.
. Har ansvaret for framføring av strøm

8. Eierskap

Statens vegvesen skal eie kunsten med tilhørende bygg og grunn

9. Drift og vedlikehold

Statens vegvesen har ansvaret for og bekoster vedlikeholdet av kunstverket og bygningen med

tilhørende adkomst fra kommunal veg og informativ skilting.

Måsøy kommune har ansvaret for og bekoster det løpende tilsynet av kunstverket,

elforsyningen og renhold av bygningen samt uteområdene rundt kunstverket.

Lillehammer den Havøysund den

Jan Andresen
Seksjonsleder
Statens vegvesen, Turistvegseksjonen

Reidun Mortensen
Ordfører
Måsøy kommune
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ARKTISK UTSIKT AS . LEIEFORHOLD MM

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Lill Torbjørg Leirbakken
r81239

Arkiv:614

Saksnr.:
2sl18
451t8
s0/1 8

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

Møtedato
15.05.2018
r4.06.2018
2s.09.20t8

Rådmannens innstilline:
Måsøy formannskap ber kommunens advokat gi et tilsvar som ivaretar Måsøy kommunes
interesser på best mulig måte.

Dokumenter:

DOK U 181239-3 02.05.2018 RAD/FSK/LIL 614

REFERAT MØTF,27104-18 DOK I 181239-5 04.05.2018

RAD/FSK/LIL 614
Arktisk utsikt as

ARKTISK UTSIKT AS DOK U 18/239-6 04.05.2018

RAD/FSK/LIL 614
Arktisk utsikt as

ARKTISKUTSIKTASDOKI I81239-7 09.05.20I8
RAD/FSK/LIL 614

Aslak Lango
VEDR. AVHOLDT }i4ØTE DOK U 181239-13 30.05.2018

RAD/FSK/LIS 614
Rådmann
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ARKTISK UTSIKT AS -

LETEFORHOLD MM DOK U 181239-22 29.06.2018
RAD/FSK/LIL 614

Måsøy AP
SVAR P.A,INTERPELLASJON DOK I 181239-1 23.04.2018

RAD/FSK/LTL 614
Brækhus Advokatfirma DA
ARKTISK UTSIKT AS - LEIEFORHOLD MM DOK U 181239-2

02.05.2018 RAD/FSK/LIL 61 4

REEFERAT }.|dØTB27104-18 DOK I t8/239-4 04.05.20i8
RAD/FSK/LTL 614

Arktisk utsikt as

ARKTISK UTSIKT AS DOK U I8/239-IO 14.05.2018

RAD/FSKiLIL 614
Brækhus Advokatfirma DA
SVAR. ARKTISK UTSIKT AS - LEIEFORHOLD MM DOK U 181239.16

l 9.06.20 1 8 RAD/FSrILLL 61 4

Kristoffer Dons Brøndbo
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BISTAND VEDR. ARKTISK UTSIKT ASDOK I 181239-18 20.06.2018
RAD/FSK/LTL 614

Kristoffer Don Brøndbo
BISTAND VER. ARKTISK UTSIKT AS DOK U 181239-20 20,06.2018

RAD/FSK/LIL 614
Kristoffer Dons Brøndbo
OPPDRAGSAVTALE FRA M,Ä.SØY KOMMUNE DOK U 181239-19

20 .0 6.20 t 8 RAD/F SrlLlL 6 t 4

Kristoffer Don Brøndbo
OPPDRAGSAVTALE FRA MÄSØY KOMMUNE DOK U T81239.21

20.06.2018 RADiFSK/LIL 61 4

Kristoffer Dons Brøndbo
VEDR. ARKTISK UTSIKT DOK I 181239-8 14.05.2018

RAD/FSK/LIL 614
Brækhus advokatfirma AS
VEDR. ARKTISK UTSIKT AS - LEIEAVTALE DOK I 181239-14

1 1.06.201 I RAD/FSK/ORD 614
Måsøy Arbeiderparti
INTERPELLASJON TIL KOMMLINESTYRET I 4. JI-INI 20 I 8

Innledning:
I april mottok Måsøy kommune et brev fra advokat Erling Keyser som bistår Arktisk Utsikt
AS. I dette brevet ble det varslet at Måsøy kommune og/eller Finnmark Kraft ville bli holdt
erstatningsansvarlige for alle eventuelle tap Arktisk Utsikt AS måtte fa under utbygging av
vindmølleparken päHavøygavelen. I kommunestyremøtet i juni kom det en interpellasjon
hvor det ble bedt om informasjon om hvor denne saken sto da. Interpellasjonen ble besvart
slik:

<Kort oppsummert dreier det seg om at Arktisk Utsikt AS er leietakere i Måsøy kommunes

restaurantlokaler Arctic View på Havøygawelen. Arktisk Utsikt AS er nå representert med

advokat, og de krever delcning for alle evt tap som følge av reetablering av Havøygaweln
vindmøllepark, samt utgffier til advokat. Dette økonomiske kravet er stilt til enten Måsøy

kommune eller til Finnmark Kraft som er utbygger av vindmølleparken. Måsøy kommune ved
varaordfører og rådmann har forsøkt å få daglig leder i Arktisk Utsikt i tale, og løse denne

saken i minnelighet. Det har man ikke lyktes med. Arktisk Utsikt insisterer på å benytte seg

av juridisk hjelp i saken, med de utþrdringene det måtte medføre.

Måsøy kommune vurderer det slik at man nå også må engasjere advokat for å silve at saken

blir håndtert på en best mulig måte. Det er nødvendig å ta flere hensyn når man velger
strategi. Det er mange forhold som påvirker hverandre, ogformålet må være å unngå å bidra
til at saken eskalerer. Formannskapet er enige omfølgende hovedpunkter:

Rådmannen engasjerer advokat på vegne av Måsøy kommune. Denne skal:

o Vurdere alle dokumenter i saken

o Hvilke strategierfinnes for å løse dette?

o Det må avdekkes hvilke konsekvenser detfår åvelge det eneframfor noe annet

o Valg øv strqtegi må også vurderes iforhold til kost/nytte
o Finnmark Kraft holdes løpende orientert via varaordfører.
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Det som har skjedd etter dette er at advokat Kristoffer Dons Brøndbo hos Rekve Pleym,

Tromsø er engasjert, og at vi venter på juridisk rådgivning.>

Saksutredning:

Siden Måsøy kommune valgte å engasjere egen advokat,han rådmannen brukt tid på å finne
fram alle dokumenter i saken. Det har i tiden rundt kontraktsinngåelsen vært orientert muntlig
om denne saken, men det kan ikke dokumenteres hva som har vært formidlet da det ikke er
protokollert. Ut over dette er alle dokumenter i saken oversendt kommunens advokat,
Kristoffer Dons Brøndbo, for vurdering.

Videre har Måsøy kommune gitt sitt tilsvar til Arktisk Utsikt sin advokat hvor man avviser
dette kravet. Etter at dette tilsvaret ble gitt har Måsøy kommune ikke hørt noe fra motparten.
Det er derfor uklart om Arktisk Utsikt AS ønsker å opprettholde eller trekke sitt krav.

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

Advokat Brøndbo har nå gitt sin vurdering av saken. I korte trekk konkluderes det på at det er
lite sannsynlig at det varslede erstatningskravet mot kommunen vil føre fram. Uten å gå inn
på hvilke taktiske vurderinger man har gjort seg, vurderes det at det er hensiktsmessig å gi et
nytt tilsvar som ivaretar Måsøy kommunes interesser på best mulig måte. Det er avgjørende å
få avklart om kravet om erstatning opprettholdes eller ikke. Rådmannen tilrår derfor at et slikt
tilsvar gis gjennom Måsøy kommunes advokat.

Vedlegg:

Havøysund, den I 8/09-201 8

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann
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