Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

29.02.2012

Tidspunkt:

16:00 - 19:00

Til behandling:

Saksliste nr. 007/12 - 010/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
Varamedlemmer:
V - Geir Arne Solheim (Varamedlem)
H - Jonny Almenning (Varamedlem)
H - Anett Berg (Varamedlem)
Forfall:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 6. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Mosebakken, kommunalsjef Holvik, kommunalsjef Jensen

Underskrifter:
Morten Andreas Hagen
ordfører

Solbjørg M. Teige
form.sekr.

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

007/12

Godkjenning av møteprotokoll

008/12

Referatsaker

009/12

Drøftingssak

010/12

Selskapsavtalen for alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

29.02.2012

Arkivsaknr.:
12/307

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

29.02.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Enstemmig godkjent.
F-007/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 18.02.2012. Tidligere utsendt.

Saksnummer

007/12

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

29.02.2012

Arkivsaknr.:
12/306

Saksnummer

008/12

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Referatsaker/Orienteringssaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

29.02.2012 Formannskap
Møtebehandling:

Følgende referatsaker/orienteringssaker ble lagt frem i møtet:
8. Tapte arbeidsplasser
9. Husleie Samfunnshallen
10. Økonomi Vågsøy kommune
11. Utlysing kommunalsjef
12. Varig tilrettelagt arbeid ASVO.
13. Renovasjonsordningen
14. Fremdriftene Nordfjord sykehus
15. Båtruter Vågsøy - Bremanger - Florø

1. Brakkerigg Øyna:
Rådmannen orienterte. Planskisse og tegninger som viste hvordan de nye brakkene skulle
plasseres ble delt ut. Det ble opplyst om at brakkene kommer om et par uker.
2. Prosjekt tekniske tjenester:
Rådmann Mosebakken orienterte om prosjektet så langt. En har nå hatt fokus på besparinger,
slått sammen drift/anlegg og eiendomsavdelingen/renhold. En sparer 6 årsverk i effektivisering - 2
på renhold og 4 på drift og anlegg. 3 personer har beskjed om at de er overtalline. Disse kan få
tilbud om annet arbeid. Det blir videre sett på effektivisering innen utstyr, og alternativet er å klare
seg med 1 lastebil. en vil se på rutiner, daglig ledelse etc. Det har vært hold orienteringskurs for
de ansatte innen de gjeldende områder og det har vært holdt et kurs med tema hvorfor og
hvordan, forståelse for hva vi gjør, kundebehandling og omdømmebygging.
Vurdering av rutiner står på vent grunnet ressurser til å ta dette.
Det fremkom ikke merknader som medførte endringsforslag.
3. Videokonferanseutstyr.
Rådmann Mosebakken orienterte. Det er inngått kontrakt med Videonor og Atea på leasing av
utstyr. Dette blir plassert på eit møterom i 4. et. og 10 personar kan sitte på sin PC. Dette skal

være klar om ca. 1 md. Ved videokonferanseutstyr spares reiseutgifter mot at det tidligere ofte går
en hel dag i reising for et møte som kanskje varer bare en time.
4. Satelitt-telefon.
Rådmann Mosebakken opplyste om at en har fått tilskudd fra fylkesmannen kr. 50.000 øremerket
beredskap. Det monteres en sentral i 4. etasje og så har en tre handsfri sett og en telefon ute. Å
få alle kommunale bygg tilknyttet er neste trinn/prosjekt.
5. Prosjekt reglement og delegeringer.
Rådmann Mosebakken orienterte. alle delegasjonsreglement skal gjennomgås En er i arbeid med
dette i administrasjonen i f.t. nytt lovverk. På politikerdagen 18. april blir dette tema før det
behandles politisk. vilkår for politikerne blir også lagt frem.
6. Planprogram fjordkryssing.
Ordfører Hagen orienterte om alternativ for fjordkryssing. Hensikten er å knytte sammen miljø på
kysten og det bør skje i ytre i Almenningsområdet og det er flere lokale alternativ med
tilførselsveger etc.. Planprogrammet skal vedtas til sommeren og blir klart for høring i april. På
neste møte i formannskapet vil en vurdere alternativ trase i Bremanger.
7. Kystvegen - 45 min. regionen.
Ordfører hagen opplyste om at styret er godt i gang. Reidar Sandal arbeider etter oppdrag fra
styret med konkrete oppgaver å jobbe mot beslutningstakere. Det arbeides med 45 min.regionen
både nordover og sørover.
8. Tapte arbeidsplasser i Vågsøy.
Ordfører Hagen orienterte. Han viste til mottatt epost fra repr. Asgeir Solheim som stilte spørsmål
om dette. Ordføreren opplyste om at en har hatt kontakt med fylkesmannen. Omstillingsstatus i
forhold til det vi har hatt kan være vanskelig, men en arbeider mot fylkesmannen i forhold til dette.
en har vært i kontakt med NAV. 5. mars skal det være et åpent møte i kommunestyresalen forhold
til oppsigelser hos Domstein, der både kommunen, NAV, næringslivet og arbeidssøkende er
invitert. Repr. Solheim berømmet ordføreren for det arbeid som er gjort og ønsket at
formannskapet blir løpende orientert om situasjonen videre på epost. Ordføreren vil prøve det om
nye konkrete ting.
9. Husleie Nordfjordhallen
Brev av 23.02.2012 fra Nordfjordhallen Drift AS ble delt ut. Nordfjordhallen Drift AS betale kr.
300.000 pr. år i husleie til kommunen. Regnskapet 2011 viser underskudd og selskapet ønsker
fritak for husleie i 2012. Formannskapet diskuterte saken. tilbakebetaling av lån til kommunen
skal skje fra sommeren 2012. Søknad om fritak for husleie blir lagt frem som sak på neste møte i
formannskapet. Det ble diskutert hva en skal gjøre for å få inntekter. En må få frem at det er
innbyggerne i kommunen sitt hus.
10. Økonomi Vågsøy kommune.
Rådmann Mosebakken orienterte om regnskapsavslutningen for 2011 som viser et overskudd på
8,4 mill. Detaljer ville hun komme tilbake med senere. En har bl.a. lavere lønnsutgifter ved at det
syke ikke er erstatt med en har også fått mer i refusjon. Ordfører Hagen gav uttrykk for at dette
var et positivt resultat og foreslo at en tar ut det kr. 150.000 på sommeråpne barnehager.
Formannskapet var enig i dette og det sendes ut melding til barnehagene om at de blir
sommeråpne, da det hastet med å få ut denne informasjonen.
11. Utlysing stilling som kommunalsjef. Kompetanse.
Rådmann Mosebakken orienterte. Det har ikke vært enkelt å få søkere tidligere. Det legges vekt på
erfaring. Oppgaver vil bli tilpasset rådmannsteamets kompetanse i forhold til de to som e i dag.
Formannskapet mente en trenger kompetanse både på teknisk og oppvekst/skule. En bør spisse
kompetansen. Rådmann Mosebakken orienterte om ogå om utlysing av teknisk sjef.
12. Varig tilrettelagt arbeid ASVO.
Ordfører Hagen viste til epost fra repr. Solheim. En hadde møte med NAV i desember og en
nedsatt gruppe skulle se på Vågsøy kommune sitt behov for VTA-arbeidsplasser. Det skal være et

møte på saken 8. mars. NAV vil redusere antall arbeidsplasser og en må se på reduksjon av disse
og få folk ut i ordinært arbeid. Det fremkom at det ikke er så godt å få folk ut i arbeid att då mange
vanskelig vil fungere.. Kommunalsjef Holvik sa at det er et stort politisk arbeid for det må og
komme midler med, for NAV passer på departementet for å få dette til en kommunal oppgave.
13. Renovasjonsordningen.
Ordføreren orienterte om Spørsmål fa repr. Solheim vedr. om alle som skal er med i
renovasjonsordningen og hvor folk som søker om å få bli med ikke får svar. Rådmann
Mosebakken orienterte om de saker en har som gjelder abonnement. Der har vært en
henvendelse fra oppsittere på Maurstad om å få omgjort vegen til kommunal veg for å kunne få
renovasjonsordning for oppsitterne. Det ble opplyst at oppsitterne nå har asfaltert vegen selv.
noen oppsittere på Hals er under behandling. Det ble stilt spørsmål om hva med dem som sitter
langt fra vegen. Rådmannen mente en må ut med generell informasjon, og hun viste til NOMIL sin
hjemmeside. Drifts- og anleggsavdelingen arbeider med bygd for bygd for å få alle med i
renovasjosordningen.
14. Fremdriften Nordfjord sykehus.
Kommunalsjef Holvik orienterte. Den nedsatte arbeidsgruppen hadde sitt første møte i desember.
Prosjektet er ikke en del av Helse Førde, det er styrt av Helse Vest. Tilsatt prosjektleder er Odd
Søreide som rapporterer til Helse Vest. Det som skjer på Eid nå er Helse Førde sitt ansvar.
Prosjektgruppen skal komme med modeller som når de er ferdige skal behandles av Helse Førde.
Kommunenes representanter har prioritert hva som er viktig for Nordfjordregionen og hva som er
viktig å være med på. Omgjøring av rusposten på Eid var en nedtur og formannskapet mente at
rusposten må følges opp. Det fremkom frustrasjon over at når der er nedsatt en prosjektgruppe
som arbeider med prosjektet at Helse Førde da gjør stikk motsatt. Det ble også stilt spørsmål om
samhandlingsreformen. Kommunalsjef Holvik orienterte om at der er kommunen med og Helse
Førde er med for å finne gode løsninger. Når det gjelder utskrivningsklare pasienter klarer Vågsøy
kommune seg bra.
15. Båtrute Måløy - Florø
Ordfører Hagen orienterte om at båten Tansøy fortsatt er i rute. Flora jobber mest med
båtruteopplegget og ber om støtte fra Vågsøy og Bremanger. Fylkeskommunen bør ta kostnadene
her. Ordfører Hagen er i dialog med Flora, og en må se hva de får til. Det kom i formannskapet
også frem merknad om at båtrutene må korrespondere med flyruter.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
F-008/12

Vedtak:
Meldingene/orienteringene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
1. Brakkerigg Øyna
2. Prosjekt tekniske tjenester. Vegen videre.
3. Videokonferanseutstyr
4. Satelittelefon
5. Prosjekt Reglement og delegeringer
6. Planprogram fjordkryssing
7. Kystvegen - 45.min.regionen
8. Tapte arbeidsplasser i Vågsøy
9. Husleie Samfunnshallen
10. Økonomi Vågsøy kommune

11. Utlysing kommunalsjef
12. Varig tilrettelagt arbeid ASVO.
13. Renovasjonsordningen
14. Fremdriftene Nordfjord sykehus
15. Båtruter Vågsøy - Bremanger - Florø

Vedlegg:
Dok.nr
83830

Tittel på vedlegg
Tapte arbeidsplasser i Vågsøy.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

29.02.2012

Arkivsaknr.:
12/308

Saksnummer

009/12

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Drøftingssak

29.02.2012 Formannskap
Møtebehandling:

Ordføreren orienterte om at saken. Museumsobjektene fra det tidligere fiskerimuseet ligger nå
lagret på Domsteinbuda. Dette må nå flyttes. En har fått tilbud fra Firda Canning om
lagring/oppbevaring der. Formannskapet drøftet ulike alternativ for lokaliteter for et fremtidig
fiskerimuseum. Det kom frem forslag om Firda Canning, Maritim Park og sammenslåing med
Måløyraid-museet. Det var diskutert om ikke museet bør ligge i Måløy.
Ordføreren konkluderte med at en må komme tilbake til saken når en vet mer, og han håpet at en
nå får dette til.

Votering

Ingen votering.
F-009/12

Vedtak:

Vedtak ble ikke gjort.
1. Fiskerimuseet. Plassering.

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Helse-og omsorgsutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

27.02.2012
29.02.2012
14.03.2012

Arkivsaknr.:
08/1042

010/12
010/12
009/12

Saksansvarleg:
Jeanette Jensen

Selskapsavtalen for alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS

Rådmannen si innstilling

Vågsøy kommune sluttar seg til framlegg frå representantskapet i Alarmsentralen for Sogn
og Fjordane IKS i sak 08/07 om tillegg til selskapsavtalen §5 - Formål og ansvarsområde
:Vere kommunane sin mottakssentral for automatiske tryggleiksalarmar ved kjøp av denne
tenesta.

27.02.2012 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
HS-010/12

Vedtak:

Vågsøy kommune sluttar seg til framlegg frå representantskapet i Alarmsentralen for Sogn og
Fjordane IKS i sak 08/07 om tillegg til selskapsavtalen §5 - Formål og ansvarsområde :Vere
kommunane sin mottakssentral for automatiske tryggleiksalarmar ved kjøp av denne tenesta.

29.02.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Det fremkom ikke merknader.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

F-010/12

Vedtak:

Vågsøy kommune sluttar seg til framlegg frå representantskapet i Alarmsentralen for Sogn og
Fjordane IKS i sak 08/07 om tillegg til selskapsavtalen §5 - Formål og ansvarsområde :Vere
kommunane sin mottakssentral for automatiske tryggleiksalarmar ved kjøp av denne tenesta.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om interkommunale selskap

Bakgrunn for saka
Bakgrunnen for dette tillegget i avtalen er at Alarmsentralen i Sogn og Fjordane (ALSF) ønskjer å
sikre at eigarkommunane i tillegg til lovpålagt 110 - teneste nyttar sin eigen sentral til drifting av
tryggleiksalarmar i pleie og omsorgstenesta og andre automatiske alarmar.
I dag er det 19 av 24 kommunar i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane som nyttar Alarmsentralen
som tryggleiksleverandør.
Lærdal ,Gloppen og Selje har og signalisert at dei vil slutte seg til sentralen i løpet av 2012.
Ved å avtalefeste denne tenesta vil eigarkommunane vere forplikta til å nytte sin eigen sentral og
dermed sikre driftsgrunnlaget for sentralen på ein betre måte.
I forhold til Lov om offentleg anskaffing er det gjort unntak i regelverket for oppdrag det offentlege
gjer i eigen regi, slik at oppdrag kan tildelast til ALSF som interkommunalt selskap direkte.
Representantskapet for ALSF gjorde i møte 13.12.2007 etter tilråding frå styret slikt vedtak:
Representantskapet vedtek følgjande tillegg i sentralens vedtekter§ -5 Formål og
ansvarsområde: Vere kommunanes sin mottakssentral for automatiske tryggleiksalarmar
ved kjøp av denne tenesta.
Vedtaket oversendast for handsaming i eigarkommunane.

Saksopplysningar / fakta

Vågsøy kommune har til no vert knytte Hjelp 24 som mottakssentral for tryggleiksalarmar.
Med verking frå 01.09.2012 er avtala med Hjelp 24 sagt opp av Vågsøy kommune.
Med bakgrunn i eigarskap i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane vert det naturleg å vurdere å utvide
selskapsavtala til også å gjelde mottakssentral for tryggleiksalarmar.
Alarmsentralen i Sogn og Fjordane har bemanning av operatørar døgnet rundt. Krav til
fagkompetanse er heimla hjå DSB(direktoratet for samfunnsikkerheit og beredskap)
For å bli tilsett ved sentralen har dei fleste tilsette bakgrunn frå brannvesenet - Røde kors og
sjukepleia.
Den reelle drifta av tryggleiksalarmane for 2012 i Alarmsentralen er fastsett til kr .46,53 pr apparat
pr.mnd.
Kommunens årlige utgift er brutto driftsutgifter for Alarmsentralen (brann +tryggleiksalarm) fordelt
etter innbyggjartal.
Det er satt ein pris på kr 150 pr alarm pr. mnd ut frå ynskje frå kommunane om å fordele utgiftene
mellom brann og helse. Dette er for at også helse skal bidra i drifta av sentralen.
Dei totale utgiftene for kommunen vert dei same.
Til samanlikning har Vågsøy kommune i avtala med Hjelp 24 betalt kr 170 pr apparat pr mnd.
Innsparing for Vågsøy kommune vil være ca 25 000 pr år ved en overgang frå Hjelp 24 til ALSF.

Vurdering / konsekvensar
I drøftingar, gjennomgang og informasjon frå ALSF på kompetanse og drift virkar dei å vere eit
godt alternativ til Hjelp 24. Alarmsentralen har tilsett røynde folk med lang relevant erfaring i arbeid

med mottak og formidling av akutte hendingar. Dei har og erfaring med å "sile" med omsyn til
vurdering av kva alarmar som er akutte og kva alarmar som kan avsluttast utan utrykking.
Rutinar og prosedyre er kvalitetssikra gjennom samarbeid med Ytre Sunnfjord
bedriftshelseteneste.
Dersom ein inngår avtale om levering av tryggleiksalarmar frå ALSF forpliktar kommunen seg til ei
avtale gjeldande for 5 år., med gjensidig oppseiingstid på eit år etter 5 år.

