Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen 3. etg.

Møtedato:

21.11.2012

Tidspunkt:

12:00 - 14:20

Til behandling:

Saksliste nr. 067/12 - 070/12

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)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
V - Geir Arne Solheim (Varamedlem)
Fra administrasjonen møtte:
- Svanhild Mosebakken, rådmann
- Jeanette Jensen, konst. kommunalsjef
- Norvall Bakke, økonomisjef
Forfall:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 8.

Måløy 21. november 2012

Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

067/12

Godkjenning av møteprotokoll

068/12

Referatsaker

069/12

Drøftingssak - Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

070/12

Søknad om driftstilskudd Nordfjordhallen Drift AS

FrP v/representanten Hogne Bleie og H v/representanten Rolf Domstein tiltrådte møtet kl. 12.10
etter behandling av sak 068/12 Referatsaker.
Formannskapet behandlet sak 070/12 før behandling av sak 069/12.
Rådmann Svanhild Mosebakken ønsket å diskutere oppsatt møteplan og eventuell endring av
denne for november og desember med Formannskapet.
Formannskapet ble enige om å flytte det oppsatte kommunestyremøtet fra 12.12.2012 til
19.12.2012. Kommunestyremøtet vil denne dagen starte kl. 12.00.
Det vil også bli et ekstra Formannskapsmøte onsdag 05.12.2012. Dette møtet er Formannskapet
varslet om tidligere.
SP v/representanten Asgeir Solheim fratrådte møtet kl. 14.10 under gjennomgang av
vedleggsdokumenter i sak 069/12.

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

21.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1737

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

21.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-067/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 14.11.2012 er utsendt tidligere.

Saksnummer

067/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

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

Møtedato

Formannskap

Saksnummer

21.11.2012

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
12/1736

068/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

21.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-068/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

12/12342

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

07.11.2012

Nordfjordhallen Drift Søknad om støtte til nytt
AS
kunstgress i Nordfjordhallen

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskap

Saksnummer

21.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1738

069/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Drøftingssak - Økonomiplan 2013 - 2016 Vågsøy kommune

21.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte om prosessen så langt i arbeidet med økonomiplan
2013 -2016.
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte fra møtene i Helse- og omsorgsutvalget 19.11.2012 og
Oppvekst- og kulturutvalget 20.11.2012.
Tilbakemeldinger fra Formannskapet 14.11.2012 og møtene i HO og OK denne uken er blitt
innarbeidet i utkast til økonomimelding 2012 – 2016.
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om vedleggene som ligger som vedlegg på dagens
drøftingssak. Alle vedleggene er pr. dags dato kun utkast til vedlegg. Endelig vedlegg vil ikke bli
klare før i slutten av denne uken.
Ordfører Morten A. Hagen orienterte om at Vågsøy kommunes tilskudd til Reisemål StrynNordfjord kan for fremtiden ikke dekkes av kommunens næringsmidler som Nordfjord Vekst
disponerer. Dette er en utgift som fra og med neste år må dekkes over kommunens driftsbudsjett.
Økonomisjef Norvall Bakke gikk igjennom ”Utkast hovedoversikt drift økonomiplan 2012-2016”.
Formannskapet stilte spørsmål som ble besvart etter hvert.

Votering
Ingen votering.
F-069/12

Vedtak:
Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
1. Økonomiplan 2013 – 2016 Vågsøy kommune

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

Møtedato

Formannskap

Endelig vedtak i:
Formannskapet

Saksnummer

21.11.2012

Arkivsaknr.:
12/1242

070/12

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Søknad om driftstilskudd Nordfjordhallen Drift AS

Rådmannens innstilling
Vågsøy kommune gir et tilskudd på kroner 250.000 til Nordfjordhallen drifts AS for å avhjelpe
akutt likviditesproblem i påvente av at kommunen tar stilling til fremtidig organisering.
Tilskuddet finansieres innenfor rammen til Kultur. Rammen til kultur økes tilsvarende
finansiert ved redusert avsetning til driftsfond "Disposisjonsfond" i 2012. Tiltaket innarbeides i
økonomimelding III 2012.
På grunn av det akutte likviditetsproblemet fatter Formannskapet endelig vedtak i saken etter
Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i hastesaker.

21.11.2012 Formannskap
Møtebehandling:
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om saken og ba om at Formannskapet behandler saken
etter Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i hastesaker.
Formannskapet diskuterte saken. Formannskapet ønsket at det i vedtaket går frem hvor tilskuddet
blir tatt fra.
Rådmann endret sitt forslag til vedtak til følgende:
”Vågsøy kommune gir et tilskudd på kroner 250.000 til Nordfjordhallen drifts AS for å avhjelpe akutt
likviditetsproblem i påvente av at kommunen tar stilling til fremtidig organisering.
Tilskuddet finansieres innenfor rammen til Kultur. Rammen til kultur økes tilsvarende finansiert ved
redusert avsetning til driftsfond "Disposisjonsfond" i 2012. Tiltaket innarbeides i økonomimelding III
2012.
På grunn av det akutte likviditestproblemet fatter Formannskapet endelig vedtak i saken etter
Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i hastesaker”.

Votering
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

F-070/12

Vedtak:
Vågsøy kommune gir et tilskudd på kroner 250.000 til Nordfjordhallen drifts AS for å avhjelpe akutt
likviditetsproblem i påvente av at kommunen tar stilling til fremtidig organisering.
Tilskuddet finansieres innenfor rammen til Kultur. Rammen til kultur økes tilsvarende finansiert ved
redusert avsetning til driftsfond "Disposisjonsfond" i 2012. Tiltaket innarbeides i økonomimelding III
2012.

På grunn av det akutte likviditesproblemet fatter Formannskapet endelig vedtak i saken etter
Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i hastesaker.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneloven
Delegasjonsreglement for Vågsøy kommune
Økonomireglement for Vågsøy kommune
Aksjeloven

Bakgrunn for saken
Søknad fra Nordfjordhallen drift AS om tilskudd pga likviditetsproblemer

Saksopplysninger / fakta
Nordfjordhallen Drift AS sitt styre har sendt inn varsling om at aksjekapitalen er tapt, og melder at
inneværende år vil gå ut med ett underskudd.
For å ha likviditet, slik at lønninger og leverandørfordringer skal kunne betales er selskapet
avhengig av et tilskudd på 250.000.

Vurdering / konsekvenser
Det vises til vedlagt brev fra styret i Nordfjordhallen AS v/styreleder der det kommer frem at
selskapet som tidligere meldt har tapt egenkapitalen, og at selskapet vil gå på et underskudd i
2012 på ca kr. 250.000.
Selskapet vil etter de tilbakemeldinger kommunen har fått i dialog med daglig leder og styreleder få
akutte likviditetsproblemer fra månedsskiftet november/desember. Organisering og videre drift blir
vurdert i annen sak som skal behandles i kommunestyret 12. desember 2012. I påvente av denne
behandlingen anbefales det at det gis et tilskudd til Nordfjordhallen drift AS slik at selskapet kan
betale løpende forpliktelser inntil videre organisering er avklart.
Tilskuddet foreslås finansieres innenfor rammen til Kultur. Rammen til kultur økes tilsvarende
finansiert ved redusert avsetning til driftsfond "Disposisjonsfond" i 2012. Tiltaket innarbeides i
økonomimelding III 2012.
Da det ikke er møte i Kommunestyret før medio desember 2012, og det er svært kort varsel til å
kunne kalle inn Kommunestyret tilrås det at Formannskapet fatter endelig vedtak i saken etter
Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i hastesaker.

Vedlegg:
Dok.nr
100301
100300

Tittel på vedlegg
Søknad om tilskudd til Nordfjordhallen Drift AS.doc
Styrets handlingsrapport NFH 30092012.pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

14

I

13.11.2012 Nordfjordhallen Drift AS

Tittel
Søknad om driftstilskudd og informasjon fra
styret i Nordfjordhallen Drift AS

