Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedato:

28.03.2012

Tidspunkt:

15:30 - 17:00

Til behandling:

Saksliste nr. 011/12 - 014/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
V - Geir Arne Solheim (Varamedlem)

Forfall:
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 8. Totalt frammøtte: 9

Fra administrasjonen møtte: rådmann Mosebakken, kommunalsjef Holvik

Underskrifter:
Morten Andreas Hagen

Solbjørg M. Teige

ordfører

form.sekr.

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

011/12

Godkjenning av møteprotokoll

012/12

Referatsaker/orienteringssaker

013/12

Sommaråpne barnehagar 2012

014/12

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

28.03.2012

Arkivsaknr.:
12/532

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

28.03.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Enstemmig godkjent.
F-011/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 29.02.2012.

Saksnummer

011/12

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

28.03.2012

Arkivsaknr.:
12/530

Saksnummer

012/12

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Referatsaker/orienteringssaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

28.03.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Følgende referatsaker/orienteringssaker ble tatt opp:
1. Helsetilboda ved Nordfjord sjukehus. Ingen merknader.
2. Fremtidig fødetilbud Nordfjord sjukehus. (Denne referatsaken/orienteringssaken ble tatt til slutt
av referatsakene/orienteringssakene.) Rådmannen v/kommunalsjef Holvik orienterte.
Kommunalsjef Holvik var på møte onsdag 21.03. der helse Førde v/prosjektgruppen for framtidig
føretilbud orienterte om det opplegg som skal fremlegges på et presentasjonsmøte 16.04..
Prosjektleder la frem planene og bl.a. jordmødrene på sykehuset på Eid var med på møtet. Holvik
karakteriserte det som et positivt møte og de som var med i prosjektgruppen hadde tro på
prosjektet. De er opptatt av å få til et tilbud til gravide etter nedleggelsen av fødeavdelingen på
Eid som legges ned 1. oktober. Det skal være følgetjeneste, barselkontroll og tilbud om
barselplasser på Eid etter fødsel i Volda. Kommunen kan kjøpe tjenester for svangerskapskontroll
av jordmor. Det ble på møtet klar poengtert fra Nordfjord at det opplegg som er tenkt må være
sikret helt til topps i Helse Førde slik at det er sikkert og at det er forankret slik at det ikke blir som
med rusposten. Dersom Helse Førde ikke har tro på at et prosjekt fungerer må de si klart fra i
prosjektet og ikke i ettertid.
3. Medlemskap KIMO. Rådmannen v/form.sekr. Teige orienterte om organisasjonen KIMO som
ble stiftet i Måløy 01.12.1989, hvorfor den ble stiftet, formålet med organisasjonen og hva som har
skjedd etter stiftelsen. Det stilles spørsmål om Vågsøy fortsatt skal være medlem i organisasjonen
eller ikke. Mye har forandret seg på miljøsiden siden denne organisasjonen ble stiftet og det er
mange andre bl.a. Miljøverndepartementet som ivaretar de samme interesser. Tjenesteleder kultur
Odd Gunnar Myhre møtte og svarte på spørsmål. Formannskapet drøftet saken.
Administrasjonen legger frem sak om medlemskapet i KIMO til neste møte. Det må undersøkes
hvilke andre norske kommuner som fortsatt er medlemmer.
4. Bustadkveld. Rådmannen orienterte. Av innbydelsen fremgår at kommunen er med på
arrangementet uten at noen er informert om det. Rådmannen tar kontakt med banken og
Nordfjord Vekst om dette og det møter gjerne en representant fra kommunen på møtet.

5. Regional konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming. Rådmannen
orienterte om tilbudet som er kommet om konferansen som skal være i Bergen 30.-31.mai 2012.
6. Slamavskilling Bryggja. Rådmannen orienterte om henvendelse fra repr. Einar O. Midtbø om
dette. Repr. Midtbø orienterte om at han har fått henvendelser om skum/missfarget sjø mellom
holmene og sundet i området der den kommunale kloakken går ut og om en vurdering av
forlengelse av kloakkrørene videre utover. Formannskapet drøftet saken. Kommunen må ta en
sjekk på forholdene.
7. Innkreving eiendomsskatt. Repr. Asgeir Solheim stilte spørsmål om det er rett å kreve inn
eiendomsskatt på fradelte tomter fra gårdsbruk som det ikke er foretatt hjemmelsoverdragelse på
eller som er bebygget. Rådmannen vil sjekke opp dette. Det må være like regler for alle.
- Repr. Asgeir Solheim ble nå permittert (kl. 16.00).
8. Barnehagedekningen. Repr. Marit Sætren spurte om barnehagedekningen ut fra opplysninger
om at 23 barn ikke har fått barnehageplass. Rådmannen v/kommunalsjef Holvik orienterte om at
dette gjelder ut fra 1. gjennomgang og ut fra søkernes førstevalg. Det er nå ledige plasser bare på
Fjordly. Det vil med det første bli fremlagt en byggesak vedr. Skavøypoll barnehage grunnet
funksjonshemmede barn for å unngå at en må gå til det skritt å redusere plasser i denne
barnehagen. I tillegg er det 10 barn som ikke har rett til barnehageplass ut fra fødselsdato. Det ble
i formannskapet nevnt kommunal kontantstøtte og at en også må vurdere det opp mot kostnad
med utbygging. se på det og ta det med i videre saksutredninger.
9. Brøyting kommunale veger. Repr. Einar O. Midtbø stilte spørsmål om kommunal brøyting veger
- både kommunale og andre. En må se på liste over de veger kommunen skal brøyte og kriterier.
Rådmannen ser på dette.
10. Landssammenslutningen av vindkraftkommuner. Varaordfører Kristin Maurstad tok opp
spørsmålet om Vågsøy bør være medlem der. Flere kommunen er medlemmer, bl.a. Bremanger.
Kontingent er ca. kr. 14.200,- pr. år. Medlemskap bør vurderes og legges frem som sak og
Maurstad håpet at Vågsøy kunne bli medlem. Rådmannen forbereder sak om ev. medlemskap.
11. Høringssak vindkraftverk Vågsvåg. Rådmann Mosebakken orienterte om at høringsfristen er
forlenget til ut april, men at hun har bedt om å få videre utsettelse til over kommunestyremøtet i
mai Svar på det foreligger foreløbig ikke.

Votering
Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt med de merknader som er protokollert.
F-012/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

Helse Førde HF;
Helse Vest;
Helsetilboda ved Nordfjord
1
12/3398
U 19.03.2012
Nordfjord Sjukehus
sjukehus
Helse Førde
2. Fremtidig fødetilbud Nordfjord sjukehus
3. Medlemskap KIMO
4. Bustadkveld
5. Reg. konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming

6. Slamavskilling Bryggja
7. Innkreving eiendomsskatt
8. Barnehagedekningen
9. Brøyting kommunale veger
10. Landssammenslutningen av vindkraftkommuner.
11. Høringssak vindkraftverk Vågsvåg
Vedlegg:
Dok.nr
85894
85895

Tittel på vedlegg
Bustadkveld 290312.pdf
Reg.konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming Bergen 30.-31.05.2012.pdf

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

Møtedato

Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
kommunestyret

Saksnummer

28.03.2012
22.05.2012

Arkivsaknr.:
12/535

013/12

Saksansvarlig:
Tone Holvik

Sommaråpne barnehagar 2012

Rådmannens innstilling
Tiltak feriestengte barnehager 2012 tas ut. Finansiering blir å innarbeide i Økonomimelding
1.

28.03.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Det fremkom ikke merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
F-013/12

Vedtak:
Tiltak feriestengte barnehager 2012 tas ut. Finansiering blir å innarbeide i Økonomimelding 1.

Bakgrunn for saken
Etter politiske signal i formannskap og kommunestyre tas opp til ny vurdering tiltak feriestengte
barnehager 2012.

Saksopplysninger / fakta
I budsjettet for 2012 er det lagt inn som et ledd i sparetiltak tiltak om feriestengte barnehager i
2012.I forbindelse med orientering om resultatet for regnskapet 2011 - som viste et overskudd gav formannskapet i møte 29.02.2012 signal om at barnehagene skal være åpne sommeren 2012.
Av omsyn til ferieplanlegging både for personal og foreldre ble det samme dag sendt ut melding til
alle barnehagene om at barnehagene ikke skal være feriestengte denne sommeren. At
barnehagene blir sommeråpne i 2012 ble orientert om i kommunestyrets møte 14.03.2012, og det
ble sagt at sak om sommeråpne barnehager blir lagt frem for formannskapet i førstkommende
møte.

Vurdering / konsekvenser
Sommeråpne barnehager utgjør en kostnad i størrelsesorden ca. kr. 150.000,-. Saken legges
herved frem for behandling med tilråding om at tiltak feriestenging barnehager 2012 tas ut, og at
finansiering blir å innarbeide i Økonomimelding 1.

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
formannskapet

Saksnummer

28.03.2012

Arkivsaknr.:
12/422

014/12

Saksansvarlig:
Svanhild Mosebakken

Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023

Rådmannens innstilling
Det settes ned en ad hoc-gruppe på tre representanter fra formannskapet som får fullmakt til
å komme med innspill til regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2023 innen
fristen 04.04.2012.
Som ad hoc-gruppe oppnevnes følgende:
1.
2.
3.

28.03.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Formannskapet drøftet saken og sammensetning av en ad hoc-gruppe. Ut fra drøftinger ble det
foreslått som ad hoc-gruppe ordfører Morten Hagen, varaordfører Kristin Maurstad og repr. Hogne
Bleie.

Votering
Rådmannens innstilling med det fremforhandlede forslag til ad hoc-gruppe ble enstemmig vedtatt.
F-014/12

Vedtak:
Det settes ned en ad hoc-gruppe på tre representanter fra formannskapet som får fullmakt til å
komme med innspill til regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2023 innen fristen
04.04.2012.
Som ad hoc-gruppe oppnevnes følgende:
1. ordfører Morten Hagen
2. varaordfører Kristin Maurstad
3. repr. Hogne Bleie

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2023.

Bakgrunn for saken
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ved brev av 21.02.2012 sendt ut brev med frist for innspill
satt til 04.04.2012 for regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014 - 2023. Fylkeskommunens
brev var lagt frem som referatsak i kommunestyret 14.03.2012.

Saksopplysninger / fakta
Iflg. plan- og bygningsloven skal fylkestinget minst en gang i valgperioden utarbeide og vedta en
regional planstrategi. Dette må skje senest et år etter konstituering. Formålet med planstrategien
er å sette fokus på hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i fylket i valgperioden.
Fylkeskommunen inviterer nå til å komme med innspill eller kommentarer til de ulike plantema i
regional transportplan for fylket. Skisse for plantema og drøftingstema fremgår av
fylkeskommunens brev. De formelle høringsrundene vil komme senere.
Fylkeskommunen ønsker å ha en endelig vedtatt regional transportplan klar i desember 2013 da
handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 2010 - 2013 (19) skulle vært rullert.

Vurdering / konsekvenser
Rådmannen orienterte i kommunestyret om brevet fra fylkeskommunen der de ønsker innspill til
regional transportplan. Rådmannen antydet da et ad hoc-utvalg som kunne se på saken og
komme med innspill da dette er politikk. En må prøve å få spille inn tema på et tidlig tidspunkt i
planarbeidet. Rådmannen tilrår at det settes ned et hurtigarbeidende ad-hoc utvalg på tre
representanter fra formannskapet som får fullmakt til å komme med innspill innen den gitte frist
som er 04.04.2012. Neste møte i formannskapet er først 25. 04., og det er for sent for politisk
behandling av forslag til innspill.
Vedlegg:
Dok.nr
83077

Tittel på vedlegg
Informasjon om arbeid med Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023.pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

1

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Sogn og Fjordane
21.02.2012
Fylkeskommune

Tittel
Informasjon om arbeid med Regional
transportplan for Sogn og Fjordane 2014-2023

