Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Kommunestyresalen, 3. etg Rådhuset

Møtedato:

13.06.2012

Tidspunkt:

15:30 - 21:35

Til behandling:

Saksliste nr. 034/12 - 040/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
SP - Reiel Fagerlid (Varamedlem)
Forfall:
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 8. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken, kommunalsjef Jeanette Jensen og
økonomisjef Norvall Bakke.

Måløy 13.06.2012

Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

034/12

Godkjenning av møteprotokoll

035/12

Referatsaker

036/12

KIMO - Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

037/12

Godtgjørelser for politisk arbeid i Vågsøy kommune

038/12

Økonomimelding I 2012 for Vågsøy kommune

039/12

Konsesjon gbnr. 131/1

040/12

Drøftingssak

Unntatt
offentlighet

Under sak 035/12 ble det fra Formannskapet bedt om informasjon fra administrasjonen
vedrørende dette:
Asfaltering
Spørsmål fra SP v/repr. Reiel Fagerlid om liste over behov og planlegging av asfaltering. Det ble
spesielt spurt etter asfaltering av Rimstaddalsveien. Rådmann Svanhild Mosebakken informerte
om at det på grunn av manglende ressurser ikke var blitt laget en slik liste, men at hun ville
undersøke saken og komme tilbake til dette.
Nordfjord Vekst
Ordfører Morten A. Hagen orienterte om prosessen med ansettelse av leder for Nordfjord Vekst.
En holder i disse dager på med intervju og ansettelsesprosess, og regner med at det blir tilsatt
leder i løpet av kort tid.
Kommunalsjef og Teknisk sjef
Vågsøy kommune har fått 1 søker på teknisk sjef. Denne personen har vært inne til et 1. gangs
intervju og det skal gjennomføres 2. gangs intervju mandag 18.06.2012. Dersom dette ikke går
veien vil rådmannen vurdere å gå tilbake til opprinnelig avdelingsstruktur. Det er uholdbart for hele
organisasjonen at en går i det uvisse når det gjelder struktur og organisering.
Til kommunalsjefsstillingen har 5 kandidater søkt. En har blitt enig med arbeidstakerorganisasjonene å kalle inn til intervju i slutten av neste uke. En har prøvd rekruttering via både
avis, nett og rekrutteringsbyrå.

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

Møtedato

Formannskap
Endelig vedtak i:
Formannskap

13.06.2012
Arkivsaknr.:
12/1022

Saksnummer

034/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ap v/repr. Kristin Maurstad presiserte viktigheten med å sette riktig tidspunkt for møteslutt ved
utsendelse av Møteinnkalling. Det fremkom ellers ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-034/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 22.05.2012 er utsendt tidligere.

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

Møtedato

Formannskap

Saksnummer

13.06.2012

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/1021

035/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Det fremkom ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-035/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

12/6146

I

18.05.2012

2

12/6601

I

04.06.2012

Avsender/Mottaker

Tittel

Invitasjon til deltakelse på
Landssammenslutnin
landskonferanse for
ga av Norske
vindkraftkommuner tirsdag
vindkraftkommuner
23.10.2012
Tilbakemelding på tilbod om
Gloppen kommune
etablering av serviceavtale
med Skatteetaten

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

Møtedato

Formannskap
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

13.06.2012
20.06.2012

Arkivsaknr.:
12/118

036/12

Saksansvarleg:
Odd Gunnar Myhre

KIMO - Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon

Rådmannen si innstilling
Kommunestyret vedtek at Vågsøy kommune melder seg ut av KIMO.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-036/12

Vedtak:
Kommunestyret vedtek at Vågsøy kommune melder seg ut av KIMO.

Bakgrunn for saka
Vågsøy kommune er medlem av KIMO – Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon. Vågsøy
kommune var i 1989 initiativtakar til denne organisasjonen men kommunen har i dei seinare åra
ikkje vore aktiv i organisasjonen. Ein lyt no ta stilling til om ein framleis skal vere medlem og kor
mykje ein eventuelt skal engasjere seg i organisasjonen.

Saksopplysningar / fakta
Vågsøy kommune var med å starte opp denne organisasjonen. I 1989 fatta kommunestyre i sak
118/89 følgjande vedtak:
”Vågsøy kommune ønsker å ta et initiativ i kampen mot forurensing av Nordsjøen, og dermed de
omkringliggende landområder. Dette ved å invitere til etablering av en internasjonal arbeidsgruppe
som skal ha som eneste arbeidsoppgave å samle informasjon om hendingar, tenkte og planlagte
så vel som igangsatte som kan representere en fare for miljøet i Nordsjøen, og ved hjelp av saklig

og informativ representasjon øve press på regjeringene i Nordsjø-landene og Europa-parlamentet i
Brussel for å stanse aktiviteter”.
På heimesida til organisasjonen finn ein følgjande opplysningar om dette:
”The idea for the organisation originally came from Vagsøy Kommune in Norway. Vagsøy had been
concerned since 1985 about the proposals for further nuclear fuel reprocessing at Dounreay, which they saw
as a threat to their fishing industry. The wide spread seal deaths in the North Sea in 1988 and the spread of
toxic algal bloom up the west coast of Norway in the same year brought home to them that the threats to
marine life in the North Sea extended well beyond radioactiv...”

Vidare vart det sett ned ei arbeidsgruppe som fekk i mandat å arbeide vidare med dette. I 1990
vart organisasjonen KIMO skipa her i Vågsøy. I starten var det Esbjerg, Shetland og Aberdeen
som var medlemmar.
Olav Horn (ordførar), Svein A. Borgundvåg og Liv Henjum vart i kommunestyret , jmfr sak 34/90
valt som delegater for å representere Noreg på møter i KIMO.
Målet med organisasjonen er at den skal vere lokalsamfunnets stemme på det internasjonale
planet i miljøspørsmål som har innverknad på kystnære samfunn. Organisasjonen fremjar sine
saker gjennom lobbyverksemd, forsking og ulike prosjekt.
120 lokalsamfunn fra mange ulike land er no medlemmar i organisasjonen og den representerer
omlag 6 millionar menneske. Vågsøy kommune er det einaste lokalsamfunnet i Norge som er
medlem.
Kvart år betalar ein ei medlemsavgift på om lag 4 000 – 5000 kroner.
Det er lite informasjon om kva rolle Vågsøy kommune har hatt i forhold til denne organisasjonen. I
eit avisutklipp frå Fjordens Tidende måndag 2 oktober ser vi at det har vore eit møte i Måløy i
samband med 10 års jubileum for organisasjonen. Utan om dette er det lite informasjon å finne om
Vågsøy kommune sitt engasjement i organisasjonen.

Vurdering / konsekvensar
Vågsøy kommune har ikkje vore ein aktiv medlem i organisasjonen dei siste åra.
Ein må no vurdere om ein skal melde seg ut av organisasjonen eller framleis vere medlem.
Fokus på miljøspørsmål i samfunnet er noko anna i dag enn for 22 år sidan då ein tok initiativ til ein
slik organisasjon. Organisasjonen har vokse mykje dei seinare åra, frå å vere eit samarbeid
mellom 4 lokalsamfunn til no å gjelde 120 lokalsamfunn.
Rådmannen tilrår at Vågsøy kommune melder seg ut av KIMO.

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

Møtedato

Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

13.06.2012
20.06.2012

Arkivsaknr.:
08/358

037/12

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Godtgjørelser for politisk arbeid i Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til "Reglement godtgjørelse politikere" datert 1.
juni 2012.
Eventuelle økte utgifter knyttet til endring i reglementet dekkes innenfor gjeldende
budsjettramme for Sentraladministrasjonen.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Et samlet Formannskap fremmet følgende tillegg i ”Reglement godtgjørelse politikere” datert 1. juni
2012, pkt. 3 Møtegodtgjørelse, under punktet Vurdering/konsekvenser:
”…sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt, heldagsmøter i KS til kr. 1.000,- pr. møte”.

Votering
Det ble votert samlet over rådmannens innstilling og tilleggforslaget fra et samlet Formannskap.
Dette ble enstemmig vedtatt.
F-037/12

Vedtak:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til "Reglement godtgjørelse politikere" datert 1. juni
2012 med følgende tillegg i pkt. 3 Møtegodtgjørelse, under punktet Vurdering/konsekvenser:
”…sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt, heldagsmøter i KS til kr. 1.000,- pr. møte”.
Eventuelle økte utgifter knyttet til endring i reglementet dekkes innenfor gjeldende budsjettramme
for Sentraladministrasjonen.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommuneloven
Økonomireglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken
Med bakgrunn i ønske fra politisk ledelse legger rådmannen frem forslag til justert reglement
godtgjørelse politikere.

Saksopplysninger / fakta
Forslag til reglement legges frem med utgangspunkt i signal gitt under politikerdagen 18. april
2012.
Gjeldende reglement:
1. Ordførerens godtgjørelse
Ordførerens godtgjørelse fastsettes for hvert år i årets budsjett. (Ordførerens godtgjørelse er
er av kommunestyret satt til kr. 665.000,- med virkning fra 01.01.2012.)
2. Godtgjørelse varaordfører og utvalgsledere:
Øvrig godtgjørelser, som etter reglement avledes av ordførerens godtgjørelse, blir tilsvarende å
regulere for hvert år:
Vervet som varaordfører godtgjøres med 10 % av ordførerens godtgjørelse. Godtgjørelsen
dekker vanlige varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordfører. Når varaordfører
fungerer som ordfører i ferien eller øver et lengre tidsrom, skal varaordføreren ha godtgjørelse
som ordfører. I slike tilfeller dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste. Varaordfører skal ikke ha
møtegodtgjørelse i tillegg
Leder av oppvekst- og kulturutvalget (OK), helse- og omsorgsutvalget (HO), kontrollutvalget får
5 % av ordførers godtgjørelse. Det ytes ikke møtegodtgjørelse til ledere for møter i eget utvalg.
Ledere i andre utvalg får vanlig møtegodtgjørelse.
Overformynder har samme godtgjørelse som utvalgsledere.
3. Møtegodtgjørelse:
Formannskapet, formannskapet som planutvalg, kommunestyret, OK, HO, kontrollutvalget,
sakkyndig nemnd eigedomsskatt og ankenemnd eigedomsskatt har møtegodtgjørelse på f.t.
kr. 850,- pr. møte til møtende medlemmer og møtende varamedlemmer.
For møtedager der formannskapet har møter med funksjon som flere utvalg betales bare for ett
møte.
ADMU, AMU, eldrerådet, kommunerådet for funksjonshemma og barne- og ungdomsrådet
godtgjøres med f.t. kr. 425,- pr. møte.
Øvrige utvalg skal ha møtegodtgjørelse kr. 150,- pr. møte.
4. Tapt arbeidsfortjeneste:
• For folkevalgte som får tap i sin arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker
kommunen dette tapet på grunnlag av attest fra arbeidsgiver.
• Folkevalgt som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv får uten
attest/dokumentert tap dekket dette tapet med kr. 500,- pr. hel dag. Er fraværet kortere
enn 6 timer, ytes halvt vederlag.
• Folkevalgte som er selvstendig næringsdrivende får dekket tapt arbeidsfortjeneste med kr.
175,- pr. time med inntil 8 timer pr. dag.
• For å få dekket tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et
vilkår at den folkevalgte har hatt virkelig tap som skal erstattes.
• Er fraværet kortere enn 6 timer, blir det ytet halvt vederlag.

•
•

Tilsette i offentlig virksomhet eller andre som opprettholder lønnen sin under fravær for å
ivareta kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.
Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt sendes kommunen omgående. Refusjonskravet
blir etter anvisning utbetalt ved første ordinære lønningsdag i kommunen.

5. Vederlag for utgifter:
• Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid:
Folkevalgte som har omsorgsarbeid for barn, syke , eldre og funksjonshemmede, får
etter regning dekket ugifter til tilsyn og pleie i den tiden han/hun er fraværende for å
ivareta kommunale verv. Kommunen betaler refusjon for slike utgifter direkte til den
personen som har tatt på seg omsorgsansvaret mens den folkevalgte er fraværende.
•

Vederlag for påførte utgifter dekkes med:
Ulegitimert inntil kr. 500,-.
Legitimert med inntil kr. 1.000,-.
Dokumenterte utgifter tilbakebetales. Lovverket legges til grunn (3 år tilbake i tid).

6. Pensjon for folkevalgte
Kommunen sørger for pensjon for ordfører ved å melde vedkommende inn i kommunen sin
pensjonsordning for kommunalt folkevalgte. Kommunen betaler pensjonsinnskott som for
kommunalt ansatte. Ordføreren betaler selv 2 % pensjonsinnskudd.
Pensjonsordning for ordfører tar til å gjelde fra det tidspunkt ordføreren trer inn i vervet.
7. Skyss- og kostgodtgjørelse
• Folkevalgte som bruker bil i tjenesten får godtgjort dette i samsvar med kommunen sitt
reiseregulativ. Det er en forutsetning at bruk av egen bil, ut fra en totalvurdering av
kostnader og den tid som ellers går med, er formålstjenlig. Reisene må være best mulig
samordnet.
Ordføreren får fullmakt til å godkjenne bruk av egen bil for folkevalgte etter disse reglene.
• Folkevalgte får kostgodtgjørelse i samsvar med kommunen sitt regulativ.
Det blir ikke betalt kostgodtgjørelse dersom det på møtene blir gitt kommunal eller annen
servering.
Refusjon av godkjente utgifter som folkevalgte har i forbindelse med møte- og reisevirksomhet
for kommunen, blir etter anvisning utbetalt ved første ordinære lønningsdag i kommunen.

Vurdering / konsekvenser
1. Ordførerens godtgjørelse
Ordførerens lønn fastsettes i dag som en del av årlig budsjettvedtak. Gjeldende lønn for ordfører er
kr 665.000. I nytt reglement legges det opp til å knytte godtgjørelse til ordfører til godtgjørelse for
stortingsrepresentanter. Etter vedtak i Stortinget 8. desember 2011 er godtgjørelse for
stortingsrepresentanter pr 1. januar 2012 kroner 777.630. Ved å knytte godtgjørelse til ordfører til
godtgjørelse for stortingsrepresentanter med 86 % av denne vil ordførers lønn bli kr 669.000,-.
Med denne endringen vil nivået på ordførerlønnen i liten grad bli endret i forhold til dagens nivå.
2. Godtgjørelse varaordfører og utvalgsledere
Overformynder har i dag godtgjørelse tilsvarende 5 % av godtgjørelse ordfører. Med bakgrunn i
arbeidsomfanget knyttet til vervet anses det som riktig å justere denne godtgjørelsen. Godtgjørelse
foreslås økt til 10 % av godtgjørelse ordfører. Dette er tilsvarende godtgjørelse for varaordfører.
3. Møtegodtgjørelse
Det er politisk signal om at møtegodtgjørelse bør justeres opp. Rådmannen foreslår å øke
godtgjørelse til formannskapet, formannskapet som planutvalg, kommunestyret, OK, HO,
kontrollutvalget, sakkyndig nemnd eiendomsskatt og sakkyndig ankenemnd eiendomsskatt til kr.
1000,- pr. møte til møtende medlemmer og møtende varamedlemmer. For møtedager der
formannskapet har møter med funksjon som flere utvalg betales bare for ett møte.

Videre foreslår rådmannen å øke godtgjørelse til ADMU, AMU, eldrerådet, kommunerådet for
funksjonshemma, barne- og ungdomsrådet og andre utvalg med møteplikt til kr. 500,- pr. møte.
4. Tapt arbeidsfortjeneste
Kompensasjonen for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende har stått uendret i
mange år. Rådmannen foreslår å øke kompensasjonen for tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig
næringsdrivende til kr. 200,- pr time med inntil 8 timer pr dag.
Budsjettmessig konsekvens:
Forslaget til økte satser for godtgjørelse vil medføre økte utgifter for kommunen. I 2011 ble det
utbetalt møtegodtgjørelser til politisk arbeid tilsvarende ca kr 500.000,-, og godtgjørelse for tapt
arbeidsfortjeneste tilsvarende ca kr 50.000,-. Med utgangspunkt i utbetalingene i 2011 er det
grunn til å anta at forslaget til justerte satser vil gi økte utgifter i størrelsesorden kr 100.000 150.000 pr år. I 2012 vil det bli halvårsvirkning. I første omgang legger rådmannen opp til at
økningen i utgifter innarbeides i eksisterende ramme for Sentraladministrasjonen, men det er
grunn til å anta at det vil bli behov for å justere opp rammen i samband med seinere
økonomimeldinger.
Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner fremlagt forslag til "Reglement godtgjørelse
politikere" datert 1. juni 2012.
Eventuelle økte utgifter knyttet til endring i reglementet dekkes innenfor gjeldende budsjettramme
for Sentraladministrasjonen. Rådmannen vurderer eventuelt behov for justering av budsjettramme
ved fremlegging av økonomimelding II/III 2012.

Vedlegg:
Dok.nr
90770

Tittel på vedlegg
Reglement godtgjørelse politikere (1 juni 2012).doc

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

Møtedato

Helse-og omsorgsutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

11.06.2012
12.06.2012
13.06.2012
20.06.2012

Arkivsaknr.:
12/725

024/12
031/12
038/12

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Økonomimelding I 2012 for Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2012

024/12: Økonomimelding I 2012 for Vågsøy kommune
11.06.2012 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Spørsmål og kommentarer ble besvart under orienteringen
av økonomisjef Bakke, rådmann Svanhild Mosebakken og kommunalsjef Jeanette Jensen.
AP v/ repr. Helen Hjertaas stilte spørsmål om barnehage- og ungdomsarbeider ved barnehage og
skole. Rådmann Svanhild Mosebakken undersøker dette og kommer tilbake med informasjon.
SP v/ repr. Nils Myklebust fremmet følgende forslag:
”Rådmannens forslag vert godkjent med følgande endring: Pleie, rehabilitering og omsorg vert
auka med 0,5 millioner kroner i 2012 og 1,2 millioner kroner i dei påfølgande år. Midlane taes av
reduksjon av fondsavsetting”.

Votering
Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og SP v/ repr. Nils Myklebust sitt forslag. SP
v/ repr. Myklebust ble vedtatt mot 1 stemme.
HS-024/12

Vedtak:
Rådmannens forslag vert godkjent med følgande endring: Pleie, rehabilitering og omsorg vert auka
med 0,5 mnok i 2012 og 1,2 mnok i dei påfølgande år. Midlane taes av reduksjon av
fondsavsetting.

12.06.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke og kommunalsjef Tone Holvik orienterte. Det var enighet i oppvekst- og
kulturutvalget at økonomisjef Bakke orienterte om utvalget sitt område på grunn av mange saker
på programmet, i tillegg orienterte økonomisjef Bakke om driftsresultatet og investeringer
vedrørende skole.

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
OK-031/12

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2012.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte. Kommunalsjef Jeanette Jensen ble bedt om å orientere om
situasjonen vedrørende nattevaktstilling på Skaretunet.
Formannskapet diskuterte rådmannens innstilling og forslaget Helse- og omsorgsutvalget vedtok
11.06.2012.
Et samlet Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag i tillegg til rådmannens innstilling:
”Kommunestyret godkjenner oppretting av ny nattevaktstilling på Skaretunet. Kostnadene for
resten av året dekkes av forventede innsparing i budsjettet for PRO”.

Votering
Det ble votert samlet over rådmannens innstilling og tilleggsforslaget til Formannskapet. Dette ble
enstemmig vedtatt.
F-038/12

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding I 2012 med følgende tillegg:
Kommunestyret godkjenner oppretting av ny nattevaktstilling på Skaretunet. Kostnadene for resten
av året dekkes av forventede innsparing i budsjettet for PRO.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – koml. Lov om kommuner og fylkeskommuner
•
•
•

2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og
fylkeskommuner)
2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

31.05.2011: Økonomireglement for Vågsøy kommune

31.05.2011: Finansreglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken
I henhold til kommunens økonomireglement rapporteres det pr 1. tertial i budsjettåret 2012.

Saksopplysninger / fakta
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2012 med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding I 2012 med vedlegg.
Vedlegg:
Dok.nr
90766
91373
90768
87713

Tittel på vedlegg
Økonomimelding I 2012 - Vågsøy kommune (20120605).pdf
Vedlegg 1 ØKM I 2012 Investeringer (20120611).pdf
Vedlegg 2 ØKM I 2012 - Vågsøy sokneråd_økonomi investering.pdf
Gebyr renovasjon 2012

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

Møtedato

Formannskap

Endeleg vedtak i:
Formannskap

13.06.2012

Arkivsaknr.:
12/1121

Saksnummer

039/12

Saksansvarleg:
Sigmund Larsen

Konsesjon gbnr. 131/1

Rådmannen si innstilling
Vågsøy kommune gjev Waltmans Coens og Monique Maria T. Kuit konsesjon på gbnr.
131/1, Kvalheim, med vilkår om at søkjarane busetter seg på garden innan eit år etter at
konsesjon vert vedteken.

13.06.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-039/12

Vedtak:
Vågsøy kommune gjev Waltmans Coens og Monique Maria T. Kuit konsesjon på gbnr. 131/1,
Kvalheim, med vilkår om at søkjarane busetter seg på garden innan eit år etter at konsesjon vert
vedteken.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Konsesjonslova

Bakgrunn for saka
Waltmans Coens og Monique Maria T. Kuit søker om konsesjon på gbnr. 131/1, Kvalheim

Saksopplysningar / fakta
Bruket ligg på Kvalheim, Vågsøy kommune.
Arealet er på 34,3 da fulldyrka, 26,4 da innmarksbeite, 15,8 da skog av varierande kvalitet og

288,4 da anna areal. Totalt 338,5 da.
Ein del av det dyrka arealet vert slått av nabo. Resten av det dyrka arealet vert beita av samme
nabo
Våningshuset er i bra stand og fullt bebueleg.
Driftsbygningen er gamal og lite rasjonell etter dagens krav til drift med husdyr.
Det står ei garasje på tunet av god kvalitet.
Skogen er av liten verdi som sagvirke til industrien.
Kjøpesummen er på kr.1 300 000,Det er jaktrett på bruket, organisert av valdet Kvalheim/Oppedal N.
Kjøparane bur for tida i leigd bustad på Kvalheim.
Det er ingen planar om vidare drift på bruket, så avtalen med naboen m.o.t slått og beite vert
vidareført.
Buplassen er soleis den viktigaste grunnen for kjøpet.

Vurdering / konsekvensar
Kjøpesummen er innafor det ein måtte forvente for eit bruk med såpass gode bygningar.
Det er for tida få bruk i drift på Kvalheim, og det hadde derfor vore ønskeleg med nye eigarar som
var interessert i å drive garden med husdyr. For å halde det særegne kulturlandskapet på
Kvalheim, er det viktig å drifte nok dyr til å holde lanskapet ope.
Gardens ressursar er ikkje stor nok til å drive omsøkte gard med særleg overskot. Ein kan derfor
ikkje pålegge nokon å drive garden for eiga rekning.
I mindre bygder som Kvalheim med etter måten små bruk, vil busettingshensyn vere viktigare enn
eigen drift.
Rådmannen rår til at Waltmans Coens og Monique Maria T. Kuit får konsesjon på gbnr. 131/1
Kvalheim, med vilkår om at søkjarane busetter seg på garden innan eit år etter at konsesjon vert
gjeven.
Vedlegg:
Dok.nr
91151
91153

Tittel på vedlegg
Søknad om konsesjon gbnr. 131/1
Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

1

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker
Waltmans
11.06.2012
Coen/Monique Maria T

Tittel
Søknad om konsesjon gbnr. 131/1

