Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

28.02.2013

Tidspunkt:

15:00 - 17:00

Til behandling:

Saksliste nr. 011/13 - 014/13

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)
V - Edvard Johan Iversen (Varaordfører)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer:
H - Inger Grethe Dalehamn (Varamedlem)
Forfall:
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
Av 9 medlemmer møtte: 8. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmannn Svanhild Mosebakken og kommunalsjef Tone Holvik.
Måløy 04.03.2013

Morten A. Hagen
Ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

011/13

Godkjenning av møteprotokoll

012/13

Referatsaker

013/13

Investeringsprosjekt 3022: Rehabilitering eldreboliger til
omsorgsboliger Bryggja

014/13

Drøftingssak

Merknader til saklisten:
Senterpartiet v/repr. Asgeir Solheim ønskte følgende saker som ekstra drøftingssaker
1. Utbygging av Storsenteret i Deknepollen
2. Kommunale veier – private veier
Formannskapet stilte spørsmål om midler som ble bevilget i 2012 til maling av Kulatoppen og som
ikke ble utført i 2012.
Økonomirapport 2012
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte om foreløpig resultat for økonomi 2012.
Det ser ut til å bli et underskudd på i overkant av 5 mill kroner.
De store trekkene er:
Barnehage
Overforbruk på 1 mill – 0,5 halv mill kommunale og tilsvarende for private barnehager og
pedagogiske tiltak.
Skole
Overforbruk 0,9 mill kroner – beregning av pris for barn i andre kommuner – ny modell koster mer.
Kultur
Mindre forbruk kr. 100.000
PRO
Overforbruk kr. 250.000
Barn og Unge
Overforbruk kr. 250.000
Nav
Overforbruk kr. 100.000
Drift og anlegg
Overforbruk ca kr 500.000, gjelder lønn.
Tekn service
Overforbruk kr. 50.000
Eiendom
Overforbruk kr. 500.000 – renovasjon & ungdomsskole
Lønn
Underforbruk kr. 200.000
Administrasjon
Overforbruk ca 2 mill – annonsering, ekstra lønn kommunalsjef, konsulenttjenster, kommuneplan
og IKT.
Kystplan Sogn og Fjordane
Vågsøy kommune har mottatt brev fra Sogn og Fjordane fylkeskommune vedr. samarbeid med
Flor om Kystplan for Sogn og Fjordane. Brevet blir meldt opp som referatsak til neste møte. En må
sette av tidspunkt til videomøte der 2-3 politikere deltar sammen med administrasjonen.

Formannskapet ønskte at administrasjonen, ordfører Morten A. Hagen, varaordfører Edvard
Iversen og representant Hogne Bleie deltar.
Delegasjonsreglementet
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte om at adminstrasjon og innleid konsulent har jobbet
aktivt med reglementet og et ferdig utkast er klart. Rådmann Mosebakken spurte om
Formannskapet ønsket drøfting av reglementet før kommunestyret drøfter det.
Flertallet i Formannskapet ønsket drøfting i Formannskap før drøfting i kommunestyret.
Måløy videregående skule
Utkast til skulestrukturplan blir lagt ut på høring mandag 04.03.2013. Høringsutkastet vil bli sendt
ut til alle kommunestyrerepresentantene. Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om at det er viktig
at politikerne setter seg inn i modellene og at det blir gitt en uttale for den beste modellen for
kommunen.

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
28.02.2013

Arkivsaknr.:
13/352

Saksnummer
011/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

28.02.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-011/13

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 31.01.2013 er tidligere utsendt på mail i tillegg til at den ligger i «Mine
referater» i Politikerportalen.

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
28.02.2013

Arkivsaknr.:
13/351

Saksnummer
012/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker / Orienteringssaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

28.02.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-012/13

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

13/1094

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

21.01.2013

NAV Arbeids- og
velferdsdirektoratet

Høring - rapport om (Avhør
av særlig sårbare personer i
straffesaker) - Frist
16.04.2013
Høring av planprogram vedr.

2

13/1343

I

16.01.2013

Det kongelige justisog
beredskapsdepartem
ent

3

13/1704

I

11.02.2013

Sogn og Fjordane

Tittel
Nasjonale mål,
hovedprioriteringer og
tilskudd innenfor de sosiale
tjenestene i arbeids- og
velferdsforvaltningen 2013

fylkeskommune
Fylkesrådmannen

Regional plan for
verdiskaping - Høringsfrist
26.03.2013

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

Møtedato
28.02.2013

Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Saksnummer
013/13

21.03.2013

Arkivsaknr.:
12/1835

Saksansvarlig:
Frode Weltzien

Investeringsprosjekt 3022: Rehabilitering eldreboliger til
omsorgsboliger Bryggja

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar fremlagt prosjektrapport for investeringsprosjekt 3022 Rehabilitering
eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja til etterretning.

28.02.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Senterpartiet v/Asgeir Solheim stilte spørsmål om boligene har god nok standard og tilpasset f.eks.
rullestolbrukere etter rehabilitering.
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om at rehabilitering er utført i tråd med midler en har fått fra
Husbanken, men at det burde vært gjort mer rehabilitering i disse boligene.
Dersom en får brukere med spesielle behov vil det bli søkt om støtte for utbedringer i forhold til
behov.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-013/13

Vedtak:
Kommunestyret tar fremlagt prosjektrapport for investeringsprosjekt 3022 Rehabilitering
eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja til etterretning.

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 bestemmelser i punkt 9.9.9. i ”Økonomi- og finansreglement for Vågsøy kommune” av
18.04.2006 og bestemmelser i punkt 8.9.9. i ”Økonomireglement for Vågsøy kommune” av
31.05.2011 om sluttregnskap for investeringsprosjekt med ramme på over 2,0 mnok skal det
utarbeides prosjektregnskap for prosjektet. Dette skal gjennomgås av revisor og godkjennes av
Kommunestyret. Prosjektregnskapet skulle vært lagt frem innen utgangen av 2011.
Prosjektansvarlig beklager at prosjektregnskap ikke er fremlagt innenfor frist.

Saksopplysninger / fakta
En ønsker å legge til rette for rullestolbrukere i leilighetene, samtidig som en utfører innvendig og
utvendig vedlikehold. Byggene er oppført på 1970 tallet og tilkomsten til leilighetene er ikke enkel
for en som sitter i rullestol. En god del dører må utvides og særlig badene må tilpasses de som
sitter i rullestol.
Rehabilitering av leilighetene vil medføre at de ikke kan beboes i deler av perioden det blir utført
arbeider. Det må da finnes andre boforhold for de personene som bor i leilighetene
Målsetning:
Leilighetene må oppfylle kravene til universell utforming.
Mandat:
1. Alle bad må gjøres slik at de kan brukes av rullestolbrukere
2. Gulv/påstøp må tas bort
3. Ny innredning og røropplegg
4. Nye vegger
5. Alle innerdører må utvides
6. Oppussing innvendig i leilighetene
7. Skifte altandører/vindu
8. Utvendig vedlikehold
Prosjektet lyktes i å rehabilitere 6 stk. eldreboliger oppført på 1970 tallet på Bryggja til
omsorgsboliger som er bedre tilpasset rullestolbrukere, i henhold til oppgitt målsetting og mandat
og innenfor total budsjettramme. Mesteparten av oppussing og vedlikehold, både innvendig og
utvendig, ble utført av private aktører fra mai 2007 til april 2011, men Vågsøy kommunes ansatte
også hjalp til med en del vedlikeholdsarbeid fra 2007-2009.
Utvendig rehabilitering av leilighetene omfatter:
 Bygget har fått nye vinduer og altandører.

 All utvendig bordkledning er skiftet, shingeltaket er renset for mose og under altaner er det
montert tak, da leilighetene i underetasjen har inngang rett under altanene til
hovedetasjene.
Innvendig rehabilitering omfatter:
 Alle bad er rehabilitert med nytt utstyr.
 Ved vindfang og inngang til badene er det skiftet ut til bredere innerdører, slik at de som
bruker rullator/rullestol kommer lettere til.
 Deler av noen kjøkkeninnredninger er skiftet ut på grunn av alder og slitasje.
Regnskapsoppstilling relatert til detaljbudsjett i prosjektplan:
Regnskap
Budsje tt
% av budsje tt
Utvendig oppussing og vedlikehold
1 419 797,00
1 700 000,00
84 %
Innvendig oppussing og vedlikehold
839 545,42
700 000,00
120 %
Sum
2 259 342,42
2 400 000,00
94 %

*

*Innvendig arbeid omfatter rehabilitering av bad, nye dører med mer, maler, elektrisk arbeid, og diverse poster; utvendig
arbeid omfatter nye dører og vindu og ny bordkledning, tilleggsisolering med mer, jf. ØKMII 2008 Justert
kostnadsoverslag: Bryggja rekkehus med 6 stk. leiligheter.

Kommunerevisjonen i Nordfjord har attestert fremlagt regnskap for investeringsprosjekt 3022
Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja uten merknader.

Vurdering / konsekvenser
Målet med utbedringen er oppnådd, men på litt lenger sikt, er det behov for mer utskifting av
innredninger på alle kjøkken.
Bygget vil også ha behov for beis/maling etter en stund.
Prosjekt 3022 er utført litt under budsjett på grunn av egenarbeid av kommunen sine ansatte. Det
bør også bemerkes at prosjektet hadde fått ekstra statslige tilskudd da kommunen fikk
investeringstilskuddet for dette prosjektet i juni 2011. På denne tida, ble det klart at Stortinget har
vedtatt forhøyede satser med tilbakevirkende kraft. På bakgrunn av dette, var det mulig å endre
budsjettets finansieringsdel. Statlige tilskudd ble økt med 0,24 mnok til 0,72 mnok og tilsvarende
bruk av lån var redusert fra 1,22 mnok til 0,98 mnok.
Vedlegg:
Dok.nr
101607
101101
101102
101103

Tittel på vedlegg
Attestert regnskap investeringsprosjekt 3022 Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja
Sluttrapport Investeringsprosjekt 3022: Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja- til revidering
Sluttrapport investeringsprosjekt 3022 Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger Bryggja (20121130v1).docx
Investeringsprosjekt nr 3022 bilagsrapport - 20121129v3.xlsx

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

3

U

03.12.2012

Kommunerevisjonen i
Nordfjord

4

I

10.12.2012 Frode Weltzien

Tittel
Sluttrapport Investeringsprosjekt 3022:
Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger
Bryggja- til revidering
Attestert regnskap investeringsprosjekt 3022
Rehabilitering eldreboliger til omsorgsboliger
Bryggja

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
28.02.2013

Arkivsaknr.:
13/357

Saksnummer
014/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Drøftingssak

28.02.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Vannverk – Leasing bil 2
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte.
Formannskapet drøftet saken og kom frem til at det må sees på behov for bil nr. 2, hvilke
effektiviseringer dette kan gi og hvilke kostnadsbesparelser som ligger i eventuelt bil nr. 2 i drift- og
anleggsavdelingen.

Formannskapet ønsker også å få på plass en samlet oversikt over utstyr og tjenester for drift- og
anleggsavdelingen.

Utbygging av handelssenter – Vågsøy kommune
SP v/Asgeir Solheim uttrykker bekymring over at Fylkestinget sine vedtak om utbygging av
handelssenter i Florø, Førde og Sogndal går på bekostning av utbygging i Vågsøy. Kommunen
ønsker like vilkår fra fylket slik at alle kommuner har like forhold når det gjelder utbygging av
handelssenter.
En utbygging av handelssenter i f.eks. Deknepollen vil sannsynligvis føre til at en vil trekke
handlende fra andre kommuner, som videre igjen vil føre til at antall besøkende i Måløy sentrum
også vil stige.

Planutvalget er uenige i at Vågsøy kommune skal ha begrensninger når det gjelder utbygging av
handelssenter da dette vil skape konkurranse mellom regionene. Vil komme med innspill til andre
kommuner om deres støtte.

Private veier
Var diskutert som drøftingssak i tidligere møte og det er blitt sendt ut brev til oppsittere.
Det er ønske om at kommunen gjennomfører en skikkelig behandling av denne saken.

Kommunalsjef Tone Holvik informerte at konklusjonen fra formannskapsmøte 31.01.2013 var at en
måtte få ryddet opp i denne saken.
Eiere av vei og de som er tilknyttet private veier er tilskrevet og kan komme med innspill.
Saksbehandling vil bli tatt etter at innspill er kommet inn.

Bossordning
Ordfører Morten A. Hagen orienterte om at det er kommet innspill fra SV v/repr. Viviann Midtbø om
at en finner det merkelig at det er politisk vedtatt at det skal gjennomføres en evaluering da dette
ikke er behandlet i kommunestyret.

Formannskapet diskuterte saken. Det skal evalueres om innbyggerne i kommunen er fornøyde
med ordningen, om kommunen er fornøyd og økonomien i dette.

Formannskapets tilbakemelding til administrasjonen er at en fortsatt ønsker evaluering av
ordningen.

Votering
Ingen votering.
F-014/13

Vedtak:
Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
1. Vannverk – Leasing bil 2

