Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Kommunestyre
Møtested:

Kommunestyresalen, 3.etg. Rådhus

Møtedato:

31.10.2013

Tidspunkt:

14:00 - 18:10

Til behandling:

Saksliste nr. 086/13 - 092/13

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
SV - Viviann Midtbø (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
AP - Frode Falkevik Kupen (Medlem)
FRP - Sølvi Grov (Medlem)
H - Inger Grethe Dalehamn (Medlem)
KRF - John Inge Refvik (Medlem)
SP - Reiel Fagerlid (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
AP - Helen Hjertaas (Medlem)
FRP - Lars Truls Kjølen (Medlem)
SP - Nils Isak Myklebust (Medlem)
FRP - Kjell-Bjørn Refvik (Medlem)
H - Reidun Synnøve Blaalid (Medlem)
V - Selma Strand Larsen (Medlem)
H - Paul Inge Angelshaug (Medlem)
H - Anett Berg (Medlem)
Varamedlemmer:
SP - Marit Nore Sørhaug (Varamedlem)
H - Rune Henden (Varamedlem)
V - Vegard Åstebøl Larssen (Varamedlem)
H - Sylvi Lem (Varamedlem)
H - Andreas Wik (Varamedlem)

Forfall:

H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
H – Erlend Hagen (Medlem)
V - Geir Arne Solheim (Medlem)
SP - Terje Kolseth (Medlem)
H - Øystein Kjartan Sandøy (Medlem)

Av 27 medlemmer møtte: 22. Totalt frammøtte: 27
Fra administrasjonen møtte: konst. rådmann Tone Holvik, konst.kommunalsjef Jeanette Jensen og
økonomisjef Norvall Bakke. Økonomikonsulent Per Jarle Mathisen møtte under behandling av sak
091/13.
Representanten Kristin Maurstad tiltrådte møtet kl. 14.15 under presentasjon av Nordfjord Vekst.
Representanten Vegard Åstebøl Larsen tiltrådte møtet kl. 14.30 under presentasjon av Nordfjord
Vekst.
Representantene Andreas Wik og Rune Henden tiltrådte møtet kl. 14.45 i pausen før orientering av
Nordfjord Havn.

Måløy 31.10.2013

Morten A. Hagen
Larsen
Ordfører

Nils Myklebust

Inger Grethe Dalehamn

Linda A. Myhre

tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

086/13

Godkjenning av møteprotokoll

087/13

Referatsaker/orienteringssaker

088/13

Økonomimelding II 2013 Vågsøy kommune

089/13

Kommunedelplan trafikksikring i Vågsøy

090/13

Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2013-2025

091/13

ASVO Måløy AS - søknad om kommunal garanti

092/13

Tilsetting av rådmann i Vågsøy 2013

Unntatt
offentlighet

1. Orientering av Nordfjord Vekst v/daglig leder Edvin Haugen. Presentasjon ligger vedlagt
møteprotokollen for kommunestyret 31.10.2013.
2. Orientering om Nordfjord Havn v/leder Havnestyret Stig Oldeide. Presentasjon ligger vedlagt
møteprotokollen for kommunestyret 31.10.2013.
Representantene Inger Grethe Dalehamn (H) og Nils Myklebust (SP) ble valgt til å skrive under
protokollen.

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1521

Saksnummer
086/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
K-086/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 26.09.2013 er utsendt på epost tidligere og ligger under «Mine referater» i
Politikerportalen.

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1520

Saksnummer
087/13

Saksansvarlig:
Irene Sivertsen

Referatsaker/orienteringssaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:

Ordfører Morten A. Hagen orienterte om referatsakene.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
K-087/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/13875

I

17.09.2013

2

13/14423

X

03.10.2013

3

13/14568

I

04.10.2013

4

13/15071

I

22.10.2013

Avsender/Mottaker

Tittel
Oppnemning av
Fylkesmannen i Sogn setjemedlemar til Vågsøy
og Fjordane
forliksråd for eitt enkelt høve
den 25.09.2013
Oversikt over utgifter knytt til
interkommunale samarbeid,
tilskot og kjøp av tenester frå
staten - Helse og omsorg
Måløyraidsenteret og
Det kongelige
tildeling av støtte fra Sogn
forsvarsdepartement og Fjordane Fylkeskommune
et
etter at støtten ble gitt av
Fiskeridepartementet
Sogn og Fjordane
Svar fra Sogn og Fjordane
Fylkeskommune
Fylkeskommune om Søknad

Kulturavdelinga
5

13/14175

I

25.09.2013

6

13/14176

I

25.09.2013

7

13/15119

I

09.10.2013

8

13/14126

I

25.09.2013

9

13/14118

I

24.09.2013

10

13/14267

I

30.09.2013

11

13/13982

I

16.09.2013

om delfinansiering av
Måløyraidsentret
Kontrollutvalet i
Møteprotokoll for
Vågsøy kommune
Kontrollutvalet 24.09.2013
Budsjett for Kontrollutvalet
Kontrollutvalet i
2014 - Utskrift til
Vågsøy kommune
Kommunestyret
Vest
Tilskot til Vest kontroll (Vest
Kontrollutvalssekretar kontrollutvalssekretariat)
iat (VKUS)
2014
Informasjon om prosessen
Vesla Victoria Kalve rundt omorganisering av
110-regionene
Statusrapport om arbeidet i
Nordfjord
prosjekt Vassområde
Vassområde
Nordfjord
Kommunenes
Høyringsuttale fra KS: <Ett
Interesse- og
politi rustet til å møte
arbeidsgiverorganisa
framtidens utfordringer>
sjon
likestillings- og
Handlingsplan 2013 - 2016:
inkluderingsdepartem
Vi trenger innvandrernes
ent Det kongelige
kompetanse
barne-

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Helse-og omsorgsutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
14.10.2013
15.10.2013
17.10.2013
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1172

Saksnummer
036/13
053/13
084/13
088/13

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Økonomimelding II 2013 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013

14.10.2013 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke og konst. kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte.
V v/repr. Geir Arne Solheim ytret ønske om tilbakemelding vedr. Statsbudsjettet slik at denne
kan sees opp i mot Økonomimeldingen.
SP v/repr. Nils Myklebust mente utvalget burde skrive brev til Departementet om at man får for
lite tilført.
SV v/repr. Viviann Midtbø foreslo at man burde henvende seg til Helse Førde.
Konst. kommunalsjef Jeanette Jensen vil innhente tall fra Helse Førde og vedr. «sekkeposten».
Helse- og omsorgsutvalget ble enige om å utforme et brev til Departementet, og ønsker deretter
å legge brevet frem for Kommunestyret.
SP v/repr. Nils Myklebust fremmet følgende kommentar til rådmannens innstilling:
«Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy
kommune kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke
budsjett.»

Votering

Det ble først votert over kommentar fra SP v/repr. Myklebust, dette ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med kommentar fra SP v/repr. Myklebust,
dette ble enstemmig vedtatt.

HS-036/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.
Kommentar:
Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy
kommune kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke
budsjett.

15.10.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Økonomisjef Norvall Bakke og konst. rådmann Tone Holvik orienterte og svarte på spørsmål.
Ap v/Frode Falkevik Kupen stiller spørsmål om lovlighet av å invistere i ikkje lovpålagde
oppgåver. Økonomisjefen svarer at kommunestyret er suverent så lenge ein held seg innanfor
norsk lov, og kommunen ikkje er i ROBEK.
Ap v/Frode Falkevik Kupen peikar på at politikarane visste at budsjettet ikkje ville gå når det vart
lagt, og at det er politikarane som har lagt rammene og ikkje administrasjonen. Det er
politikarane som har ansvaret.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.
OK-053/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.

17.10.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik og økonomisjef Norvall Bakke gikk gjennom Økonomimelding II for
Vågsøy kommune. Økonomimelding II henger nøye i hop med økonomiplanarbeidet for neste
år. Ser ut til å bli et underskudd på ca. 10 millioner slik det ser ut nå. Konst. rådmann orienterte
også om Statsbudsjettet.
SP v/repr. Asgeir Solheim fremmet Helse- og omsorgsutvalgets innstilling fra 14.10.2013:
«Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.
Kommentar:
Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy
kommune kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke
budsjett.»

Votering

Rådmannens innstilling inkludert kommentar fra Helse- og omsorgsutvalget ble enstemmig
vedtatt.
F-084/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.

Kommentar:
Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy
kommune kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke
budsjett.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte.

Votering

Formannskapets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.
K-088/13

Vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013.
Kommentar:
Helse- og omsorgsutvalget kan ikkje akseptere rådmannens kommentar om at Vågsøy
kommune kan få eit underskot på mellom 11 og 12 mnok. Rådmannen må styre etter vedteke
budsjett.

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
Rådmannen legger med dette frem forslag til økonomimelding II 2013. Vedlagt.

Saksopplysninger / fakta
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 2013 med vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
Det vises til vedlagt dokument Økonomimelding II 2013 med vedlegg.
Rådmannen tilrår at Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til økonomimelding II 2013
Vedlegg:
Dok.nr
124359
124360
124361

Tittel på vedlegg
Økonomimelding II 2013 - Vågsøy kommune (20131007).pdf
Vedlegg 1 - ØKM II 2013 Investeringer(20131009).pdf
Vedlegg 2 - ØKM II 2013 Vågsøy sokneråd.pdf

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

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
17.10.2013
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/52

Saksnummer
061/13
089/13

Saksansvarlig:
Odd-Henning Svoren

Kommunedelplan trafikksikring i Vågsøy 2013-2020

Rådmannens innstilling

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyre
Kommunedelplan for trafikksikring 2013-2020, datert 29.05.2013.

17.10.2013 Planutvalg
Møtebehandling:

Tjenesteleder Plan & utvikling Janne Midtbø orienterte.
KrF v/repr. Dag Almenning fremmet følgende nytt punkt 2 til 5.2.1.1 Strakstiltak gs-veger,
vegljos, gangfelt, fartsgrense mm:
«Manglende gatelys på RV15 i Deknepollen (ca 300 meter) må få prioritet på strakstiltak vedr.
Fylkes- og riksvegen».

Votering

Det ble først votert over nytt punkt 2 fremmet av KrF v/repr. Almenning. Dette ble vedtatt mot 4
stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med tillegg av nytt punkt 2. Dette ble enstemmig
vedtatt.
PU-061/13

Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyre Kommunedelplan for
trafikksikring 2013-2020, datert 29.05.2013.
Nytt punkt 2 til 5.2.1.1 Strakstiltak gs-veger, vegljos, gangfelt, fartsgrense mm:
Manglende gatelys på RV15 i Deknepollen (ca 300 meter) må få prioritet på strakstiltak vedr.
Fylkes- og riksvegen.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:

SP v/repr. Asgeir Solheim fremmet følgende tilleggspunkt:
«Strakstiltak gang- og sykkelveger, vegljos, gongfelt, fartsgrense m.m.
Pkt. 2: Fartsgrensene i sjøgata, gate 1 og gate 2 som nå.
Ekstrapunkt RV 15 – Strakstiltak:
1. Busskur til Rimstaddalen og til gamle Bryggja må ha lys.
2. Nytt busskur til gamle Bryggja.»
KrF v/repr. John Inge Refvik fremmet følgende tilleggspunkt:
«Strakstiltak på fylkes- og riksvegar
Nytt pkt. 10: Ved busstoppet på fv 602 på Leite/Raudeberg må det monterast gatelys og vurderast
ein sikker overgang då det er eit bussstopp som vert bruk av skuleelevar. «
AP v/repr. Frode Kupen fremmet følgende tilleggspunkt:
«5.2.11 – Pkt. 7
Punktet bør utvides til å innbefatte alle busstopp mellom Raudeberg – Halsør – Vedvik. «

Votering

Det ble først votert over tilleggspunkt fra KrF v/repr. John Inge Refvik. Dette ble enstemmig
vedtatt.
Deretter ble det votert over tilleggspunkt fra AP v/repr. Frode Kupen. Dette ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over tilleggspunktene 1. og 2. fra SP v/repr. Asgeir Solheim vedr. lys i
busskur og nytt bussskur. Disse ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble det votert over tilleggspunkt fra SP v/repr. Asgeir Solheim vedr. fartsgrense i sjøgata,
gate 1 og gate 2 som nå. Forslaget fikk 12 stemmer og falt.
Til sist voterte Kommunestyret over formannskapet innstilling til vedtak i tillegg til tilleggspunktene
ovenfor. Dette ble enstemmig vedtatt.
K-089/13

Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Kommunestyre Kommunedelplan for
trafikksikring 2013-2020, datert 29.05.2013.
Nytt punkt 2 til 5.2.1.1 Strakstiltak gs-veger, vegljos, gangfelt, fartsgrense mm:
Manglende gatelys på RV15 i Deknepollen (ca 300 meter) må få prioritet på strakstiltak vedr.
Fylkes- og riksvegen.
Ekstrapunkt RV 15 – Strakstiltak:
Busskur til Rimstaddalen og til gamle Bryggja må ha lys. Nytt busskur til gamle Bryggja.
Strakstiltak på fylkes- og riksvegar: Nytt pkt. 10:
Ved busstoppet på fv 602 på Leite/Raudeberg må det monterast gatelys og vurderast ein sikker
overgang då det er eit bussstopp som vert bruk av skuleelevar.
5.2.11 – Pkt. 7
Punktet bør utvides til å innbefatte alle busstopp mellom Raudeberg – Halsør – Vedvik.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Statens vegvesens Håndbok 209 «Kommunale trafikksikringsplaner»
Nasjonal Transportplan 2010-2019
Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Norge 2010-2019
Plan og bygningsloven (pbl)
Kommunedelplan veg og trafikktrygging 2005

Bakgrunn for saken
Kommunedelplan for trafikksikring 2013-2020 for Vågsøy kommune er en plan utarbeidet etter
Statens vegvesens håndbok 209 «Kommunale trafikksikringsplaner». Vågsøy kommune v/ drift- og
anleggsavdelingen har hatt oppdragsgivereransvaret for prosjektet.
Norconsult AS avd Bergen v/ Alex Lunde har vært knyttet til prosjektet som konsulent.
Denne planen representerer en revisjon av dokumentet «Kommunedelplan veg og trafikktrygging»,
og er lagt til grunn for tiltak og prioriteringer i perioden etter 2005. Tiltak som ikke ble utført eller
som manglet tilskudd i forrige periode er tatt inn i den nye planen.
Planen skal kartlegge ulykkesproblemene i kommunen og prioritere ulykkesreduserende tiltak.
Visjonen til Vågsøy kommune er at ingen skal bli drept eller varig skadet i trafikken i Vågsøy.
Grunnlaget for søknad om trafikksikringsmiddler der Statens vegvesen dekker 60% av kostnadene,
og kommunens andel er 40%, ligger i gjeldende plan.
Statens vegvesen bevilget i 2010 Kr. 120.000,- i tilskuddsmidler til en ny plan. I tillegg til dette er
kommunens andel Kr. 80.000,-.
Arbeidet med planen kom i gang i desember 2012. Norconsult AS ble innleid til å delta i
utarbeidelse av en ny plan.

Saksopplysninger / fakta
Det ble opprettet en arbeidsgruppe med bred kompetanse slik at en skulle få en så faglig god
vurdering som mulig.
Arbeidsgruppen har bestått av følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Alex Lunde
Odd-Henning Svoren
Ingvald Tennebø
Morten Hagen
Åse Romuld
Asgeir Helleseth Furnes
Kenneth Karlsen

- Nordconsult
-prosjektleder
- prosjektansvarlig
- politisk valgt
- trafikkansvarlig Vågsøy lensmannskontor
- Statens vegvesen
- Nettbuss

Det har vært avholdt 3 møter i 2012/2013 og flere befaringer rundt om i kommunen. Det har også
vært en del kommunikasjon på e-post/ telefon mellom Norconsult AS og Vågsøy kommune.
Arbeidet med utarbeidelse av planen har gått som planlagt. Det var satt opp en stram
fremdriftsplan som er fulgt nøye. Dette med tanke på at planen skulle kunne fremmes politisk før
sommeren 2013.
Kommunedelplan for trafikksikring ble annonsert med oppstart og « Invitasjon til å komme med
innspill».
Det ble annonsert 21.12.2012 i Fjordenes Tidende og på kommunens hjemmeside at arbeidet er
startet opp, og at innspill til den nye planen kunne sendes som brev, epost på
post@vagsoy.kommune.no eller leveres i Servicetorget.
Frist ble satt til 01.02.2013.
Det kom inn 28 innspill ved fristens utløp.
Saken ble behandlet 13.06.2013 i sak PU: 042/13, med følgendevedtak: Hovedplan for
trafikksikring 2013-2020 datert 29.05.2013 legges ut på høring .

Høringsutkastet ble annonsert 26.06.2013 i Fjordenes Tidende og på kommunens hjemmeside,
med frist for innspill 15.08.2013.
Det kom inn 1 innspill som berører flere av de punktene som er innarbeidet i planen.
Følgende innspill til planen er kommet inn og vurdert:
Brev av 21.11.2012 har satt fokus på trafikkale forhold i og rundt Skram skole, men også alle gater
i
Måløy.
FAU Skram har følgende spørsmål:
• Hvordan stiller kommunen seg til å legge fartshumper i gatene, fra Gt 2 oppover?
• Kan farshindringer, som et tiltak for å øke trafikksikkerheten komme inn i kommunens
trafikksikringsplan?
• Når er det realistisk å få på plass dette i en trafikksikringsplan dersom kommunen mener
dette er viktig?
• Stemmer det at kommunen kan legge fartshindrende tiltak uten annet vedtak så lenge dette
er i et område som allerede har 30 km/t sone, slik som er vist til fra Statens vegvesens
håndbok 072 om fartsdempende tiltak?
• Har det blitt bevilget Kr 120.000,- til kommunen som en delfinansiering for arbeid med en
trafikksikringsplan?
Innspill datert 31.12.2012
• Ønske om rundkjøring i krysset i Gt 1 Rådhuset- Gjensidigegården.
• Ønske om rundkjøring i krysset i Gt 2 v/ Telehuset.
• Opphevelse av «Forkjørsvei» i x RV15 v/ Telehuset.
Innspill datert 31.12.2012
• Ønske om speil i Bedehusbakken for å bedre sikt.
Brev datert 02.01.2013
• Søknad om gatelys og busstopp på Røysa FV622.
Innspill datert 14.01.2013
• Innspill til Kommunedelplan for trafikksikring RV15 v/Rema og XL-bygg.
Innspill datert 17.01.2013
• Innspill til Trafikksikringsplan, Halsbakken, Gt 3, Noreveien til Gt 5.
Innspill datert 28.01.2013
• Blålidveien, smalt uoversiktlig.
Innspill datert 10.01.2013
• FV 623 Sæterneset, ny vei, fartsdempende tiltak.
Innspill datert 29.01.2013
• Gt 5 Idrettsveien til Gt 6, fartsdempende tiltak, siktbedring, kontroller, trafikkprosjekt skole.
Innspill datert 29.01.2013
• Gt 4 og Noreveien til Skram skole, Høg fart, fartsdempende tiltak, kontroller, bruke refleks.
Innspill datert 29.01.2013
• FV 623 Hagevik, høg fart, manglende gatelys, farsdempende tiltak.
Innspill datert 30.01.2013
• Gang- og sykkelvei Ivahavet til Skavøypoll skole, Idrettshall er delt ved Polljakrysset. Høg
fart, manglende belysning.
Innspill datert 31.01.2013
• Enveikjøring i flere gater, fartsdempende tiltak, ny vei Gt6 A til Idrettsveien, farlig i
Midtgårdsveien – Noreveien – Utsiktsveien.
Innspill datert 30.01.2013
• Enveiskjøring i Gt 3 fra x Halsbakken til x Brannstasjonen, fartsdempende tiltak, Høg fart,
dårlig sikt grunnet parkerte biler, farlige forhold i område Halsbakken – Skramsmarka
barnehage.
Innspill datert 30.01.2013
• Farlige forhold i Gt 4 fra Halsbakken og nordover, ned mot x Bamsebo, høg fart,
enveiskjøring ned Noreveien og Halsbakken vil føre til fordeling av trafikken opp og ned fra
øvre deler av Måløy, dårlig sikt i veikryss, bruk av refleks.

Innspill datert 31.01.2013
• Ny vei mellom Gt 6 A og Idrettsveien, høg fart, bruk av refleks, opplæring av barn i
trafikken, veiutbedring, fartsreduserende tiltak.
Innspill datert 31.01.2013
• Skavøypoll barnehage, forholdene til/fra parkeringsplass, belysning av denne, parkering,
stien fra RV15 og til Dalsneset Polljavatnet, smal vei ned til barnehagen, mangler fortau og
fortgjengerfelt.
Innspill datert 01.02.2013
• Farlige forhold Gt 5, Midtgårdsveien, trafikkprosjekt skoler, oppsetting av lys, veiutbedring,
parkerte biler, bruke refleks, sykkelhjelm, bilbelte.
Innspill datert 01.02.2013
• Utrygge forhold i Midtgårdsveien, Noreveien, Utsiktsveien, bygging av ny vei fra Gt 6 A til
Idrettsveien, vurdere flere enveiskjørte gater, ikke bare fart som gjør det farlig, mobil sms
bruk bør kunne kontrolleres.
Innspill datert 04.02.2013
• Fartsdempende tiltak, bedre sikt i gatene.
Innspill datert 04.02.2013
• Fartsdempende tiltak, bedre sikt, holde vikeplikt, bruke sykkelhjelm, refleks, bilbelte, øve
med barn i trafikken.
Innspill datert 04.02.2013
• Forholdene i og rundt Skram skole og Skramsmarka barnehage, fartsreduserende tiltak,
bedre lys, fotgjengerfelt, bygging av fortau, reflekskampanje, politikontroller, trafikkprosjekt
på skole, holde fartsgrense, vikeplikt, bruke refleks, hjelm, bilbelte.
Innspill datert 01.02.2013
• Utrygge forhold i Gt 4 fra Midtgårdsveien videre Noreveien og Utsiktsveien, fartsdempende
tiltak, flere enveiskjørte gater, bygging av ny vei mellom Gt 6A og Idrettsveien.
Innspill datert 07.02.2013
• Forholdene i og rundt Skram skole Gt 3 og Gt 4 enveiskjøring.
Innspill datert 12.02.2013
• Veikrysset mellom Gt 5 0g Gt 6, fartshumper, enveiskjørte gater, avlastningsvei mellom Gt
6 A og Idrettsveien, høg fart, dårlig sikt, bruke hjelm og refleks.
Innspill datert 14.02.2013
• Etablere fartshumper og fortau der det er mulig, parkering bak Skram skole må utvides den
er trafikkfarlig, overholde fartsgrense, vikeplikt, bruke hjelm, refleks.
Brev datert 20.11.2012
• Tilførselsveier til øvre deler av Måløy er sprengt, mangler fortau og fartshumper, er svært
uoversiktelig.
Alle innspill/ brev som er kommet inn er vurdert og de fleste er helt eller delvis tatt med. Noen få
innspill har en vurdert som ikke mulig å gjennomføre, enten av praktiske, økonomiske eller
arealmessige hensyn.
Arbeidsgruppen og innspillene har spesielt fokus på forholdene rundt skole/ barnehage, der Skram
skole, Skramsmarka barnehage, Skavøypoll skole og Skavøypoll barnehage har de største
utfordringene. Det er et stort behov for å endre på både trafikk og parkering rundt disse to skolene.
Dette er forhold som er innarbeidet som tiltak i planen.
Saken ble behandlet 13.06.2013 i PU: 042/13 med følgende vedtak: Hovedplan for trafikksikring
2013-2020 datert 29.05.2013 legges ut på høring.
Høringen ble annonsert på Vågsøy kommunens nettside og Fjordenes tidende 26.06.2013, med
høringsfrist 15.08.2013. Ved fristens utløp var det ikke kommet inn nye innspill.
FAU Skram fikk utsatt fristen til første møte i FAU etter skolestart og kom med innspill datert
27.08.2013.
FAU Skram slutter seg til de tiltakene som foreslått, spesielt rundt Skram skole, De slutter seg
også til forslag om å bygge vei mellom Gt. 6 A og Idrettsveien.
Videre kommer FAU Skram med innspill til 30-sone både i Sjøgata og i Gt.1.

I tillegg til dette har de kommet med et forslag om «fartshumper» i alle gater med 30km/t sone.
Dette er et tiltak som er vurdert.
Arbeidsgruppen har lagt til grunn både de tidligere innkomne innspillene og innspillet fra FAU
Skram skole. I tillegg det som arbeidsgruppen selv har kommet til, men også tiltak som ikke var
gjennomført i den gamle planen. Fartshumper i Måløy vil ha en kostnad på ca 3 mill.
Fartshumpene er tenkt i gater som har et betydelig behov for nytt asfaltdekke før eventuelle
farshumper. Tiltaket er derfor ikke tatt med i prioriteringene.

Vurdering / konsekvenser

Kommunedel for trafikksikring 2013-2020 vil ha en klar prioritering som vil ligge til grunn for
søknader om trafikksikringsmiddler i de kommende årene.
Planen er et resultat av innkomne innspill og arbeidet som arbeidsgruppen har lagt ned, og på det
grunnlaget kommet frem til en prioritering som spesielt har hatt fokus på:
Forholdene i og rundt skolene/ barnehagene.
Trygg skolevei.
Trafikkale forhold i Måløy sentrum.
Forhold på Riks- og fylkesveiene.
Fotgjengerfelt/ kryssninger.
Belysning av fotgjengerfelt.
Reduserte fartsgrenser.

•
•
•
•
•
•
•

Den nye planen er ment å kunne være et godt verktøy for å kunne søke trafikksikringsmidler.
Statens vegvesens andel i alle tiltak er pr. i dag 60%, og kommunens andel 40%
Kommunen søker Trafikksikringsmidler i tråd med planen.
Uten en godkjent trafikksikrings plan kan det ikke søkes om midler fra Statens vegvesen.
Det er svært viktig at Vågsøy kommune kommer i gang med nye trafikksikringstiltak.
Rådmann tilrår å vedta Hovedplan for trafikksikring 2013-2020, datert 29.05.2013.

Vedlegg:
Dok.nr
113283
113673

Tittel på vedlegg
Kommunedelplan trafikksikring i Vågsøy
Rapport Kommunedelplan trafikksikring 29.05.2013

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr
1

T
I

Dok.dato
Avsender/Mottaker
12.11.2012 Audun Røland

2

I

31.12.2012 Olav Sølvberg

3

I

31.12.2012 Olav Sølvberg

4

I

31.12.2012 Olav Sølvberg

5

I

02.01.2013 Stine Øvrelid

6

U

10

I

10.01.2013 Fau Skram skole
Bjørn Andre Weltzien
10.01.2013
Årdal

7

I

14.01.2013 Stig-Tore Aarvik

Tittel
En trygg skolevei i Måløy
Innspill til kommunedelplan trafikksikring - Kryss
Gate 2 / Televeien
Innspill til kommunedelplan trafikksikring - Kryss
Gate 1 / Televeien / Sjøgata
Innspill til kommunedelplan trafikksikring - Gate 2
/ Bedehusbakken
Søknad om gatelys/busstopp på Røysa Fylkesveg 602 - Trafikktryggingstiltak
Tilbakemelding til FAU - Trygg skolevei i Måløy
Veiplan og sikkerhet
Innspel til Kommunedelplan trafikksikring Vågsøy
- RV 15 v/Rema og XL-Bygg

Innspill til trafikksikringsplan - Halsbakken, Gate
3 - Noreveien til gate 5.
Ragnhild Elin Fimreite
Kartlegging av utryggleik i nærmiljøet
Kartlegging av utryggleik i nærmiljøet - Gt 5 fra
Stian Garnes
idrettsplassen til krysset v gt 6
NN
Tilbakemelding vedr. Noreveien i gate 4 i Måløy
Tilbakemelding vedr.: Kommunedelplan
Olav Petter Humborstad
trafikksikring i Vågsøy
Tilbakemelding vedr. kommunedelplan
NN
trafikksikring i Vågsøy
Skram FAU v/Audun
Innspill til trafikksikkerhetsplan fra Skram FAU
Røland
Eva Westvik og Audun
Innspill til trafikksikkerhetsplan
Roeland
Utfylt spørreskjema for kartlegging av utryggleik i
NN
nærmiljøet
Skavøypoll barnehage
Innspel til Kommunedelplan trafikksikring Vågsøy
v/Janne Halsør
2012
Marine Piranema
Innspill til trafikksikringsplan
Innspill til kommunedelplan trafikksikring i
J. Olseth
Vågsøy
Skjema for kartlegging av utryggleik - Gate 5 /
NN
Midtgårdsveien
Bente Olseth
Spørreskjema ang trafikktryggleik i kommuna
Innspill til kommunedelplan trafikksikring i
NN
Vågsøy
Innspill til kommunedelplan trafikksikring i
NN
Vågsøy
Innspill til kommunedelplan trafikksikring i
NN
Vågsøy
Skram FAU
Innspill til trafikksikkerhetsplan
NN
Innspill vedr. gate 5 og 6 i Måløy
NN
Innspill vedr. gate 5 - 1
Statens vegvesen
Referat fra trafikktryggingsmøte/synfaring
Region vest
Vågsøy kommune
Rapport Kommunedelplan trafikksikring
Norconsult AS
29.05.2013
Annonse, kunngjøring av Kommunedelplan
Fjordenes Tidende
trafikksikring 2013-2020
FAU Skram
Innspill til kommunedelplan trafikksikring
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07.02.2013
12.02.2013
14.02.2013
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23.05.2013
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31.05.2013
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27.08.2013

Vågsøy kommune
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SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Oppvekst- og kulturutvalg
Planutvalg
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Endeleg vedtak i:
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Møtedato
15.10.2013
17.10.2013
31.10.2013

Arkivsaknr.:
12/35
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052/13
060/13
090/13

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune, 2013-2025

Rådmannen si innstilling
Vågsøy kommune vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 11-15 Kommunedelplan for
Oppvekst i Vågsøy kommune 2013 – 2025, Kvalitetsdel.

15.10.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannen si innstilling samrøystes vedtatt.
OK-052/13

Vedtak:

Vågsøy kommune vedtek i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommunedelplan for
Oppvekst i Vågsøy kommune 2013-2025, Kvalitetsdel, datert 13.06.2013

17.10.2013 Planutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Oppvekst- og kulturutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
PU-060/13

Vedtak:

Vågsøy kommune vedtek i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommunedelplan for
Oppvekst i Vågsøy kommune 2013-2025, Kvalitetsdel, datert 13.06.2013.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Planutvalgets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.
K-090/13

Vedtak:

Vågsøy kommune vedtek i medhald av plan- og bygningslova §11-15 Kommunedelplan for
Oppvekst i Vågsøy kommune 2013-2025, Kvalitetsdel, datert 13.06.2013.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Barnehagelov med forskrifter
Rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen
Formålsparagraf for barnehagen 2010
Opplæringslova med forskrifter
Læreplanverket
Forskrift om Miljøretta Helsevern i barnehage og skule
St. meld. 18 (2010–2011)Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn,
unge og voksne med særlige behov
St. meld. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, Ungdomstrinnet
St.meld. nr. 16 (2006-2007) ”…..og ingen stod igjen”
St. meld. nr. 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen”
St. meld. nr. 41 (2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen”
St. meld. nr. (2009-2010) ”Tid til læring” (Oppfølging av Tidsbruksutvalets rapport
NOU 2009:18 ”Rett til læring” (Betre læring for barn, unge og vaksne med særskilte behov)
NOU 2009:22 ”Det du gjør, gjør det helt” (Betre samordning av tenester for utsette barn)
NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring” (Fleirspråklege, born, unge og vaksne i opplæringssystemet.)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova)
Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (helse og omsorgstenestelova)
Kulturlova
Lov om barnevernsteneste
Lov om folkebibliotek
Plan- og bygningslov (pbl)
Kommuneplan 2002-2014
Planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplanen 2012-2024
Handlingsprogrammet 2013-2016
Kommunedelplan for helse og omsorg, 2011-2023
Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune, 2012-2024
Kommunedelplan Oppvekst 2012 – 2024 Høyringsutkast
Kommunedelplan for Oppvekst i Vågsøy kommune 2013-2025, Kvalitetsdel Høyringsutkast

Bakgrunn for saka

Kommunedelplan for oppvekst kvalitet og struktur låg ute til høyring i perioden 22.10.2012 –
03.12.2012. Kommunen fekk inn 26 høyringsuttalar. På bakgrunn av oppsummeringa av
høyringsuttalane vedtok planutvalet i sak 008/13 den 31.01.2013 ei ulik handtering av det vidare
arbeidet med planen. Planutvalet bad prosjektgruppa arbeide vidare med innspela på
kvalitetsdelen av oppvekstplanen og innarbeide dei i kap.4.» Hovudgrep i oppvekstplanen».
Arbeidet skulle munne ut i ei klår prioritering av utfordringane for Vågsøy. Råma for arbeidet vart
sett til utgangen av april. Det er denne delen som no er ferdig. Arbeidet har gått inn i 2013 og
namnet er difor oppdatert i tråd med dette. Det nye høyringsutkastet vart i møte i planutvalet den
13.06.2013 vedteke lagt ut på ny høyring. Høyringsutkastet har lagt ute i perioden 17.06. –
06.09.2013.

Saksopplysningar / fakta
For å få til ei klårare prioritering av innsatsen har gruppa arbeidd med å få fram eit tydlegare bilete
av utfordringane. Det har vore arbeidd med suksessfaktorar frå forsking for å komme fram til dei
rette strategiane og tiltaka for å kunne løyse utfordringane. Planen har ein forskingsdel til kvart
kapittel for å utdjupe vala av strategiar og tiltak i planen.
Arbeidet med utfordringane våre og suksessfaktorar for å få til ei klår prioritering i tråd med ønskja
i høyringsuttalen har ført til at hovudområda for innsats er noko justert i forhold til planprogrammet
og høyringsutkastet.
Gruppa er kome til at dei viktigaste innsatsområda i forhold til utfordringane i Vågsøy er:
•
•
•
•
•

Tidleg innsats
Tverrfagleg innsats
Foreldresamarbeid
Tilpassa opplæring
Leiing av utviklings og endringsarbeid

Planen fastlegg fem hovudmål for å nå visjonen og møte utfordringane:
Tidleg innsats:
• Vi har kompetanse og system til å ta tak tidleg.
Tverrfagleg innsats:
• Vi samarbeider på tvers av nivå og fag til beste for kvart einskild barn og ungdom.
Tilpassa opplæring:
• Barnehage og skule motiverer alle barn og unge til lærelyst og nyskjerrigheit.
Foreldresamarbeid:
• Vi samarbeider med foreldre for å sikre foreldra sitt medansvar for barn og ungdom si
utvikling.
Leiing av utviklings og endringsarbeid:
• Vi har tydelege leiarar som bidreg til utvikling av ein lærande organisasjon.
Viktige område for handling er:
•
•
•
•

Utarbeide felles pedagogisk plattform for oppvekstsektoren i Vågsøy
Utvikling av kompetanseplan
Vidareutvikle kvalitetssystemet
Vidareutvikle entreprenørskapsplan for Vågsøy

•
•
•
•
•
•
•
•

Vidareutvikle frå eldst til yngst planen
Utvikling av felles plan for arbeid med psykososialt læringsmiljø
Utvikle lokal læreplan
Interne utviklingsarbeid for foreldresamarbeid i tenestene
Opprette kommunelt foreldreutval for barnehage KFUB
Etablere foreldreskule
Opprette innføringsklasse
Plan for bruk av arbeidstid

Etter at høyringsfristen gjekk ut har det kome inn 2 høyringsuttaler, frå PPT Eid og Vågsøy og frå
det kommunale foreldreutvalet for skulane (KFU).
PPT:
• Det ligg i planen framlegg om å opprette innføringsklasse for å sikre ein god start for
minioritetsspråklege elevar. PPT meiner desse elevane kan sikrast ein god start gjennom å
kvalitetssikre betre tiltaka for desse barna i barnehagen, foreldrerådgjeving og gjennom god
oppfølging i ordinær klasse i grunnskulen med naudsynt tilrettelegging. Tverrfagleg
samarbeid vil vere naudsynt for å få til eit heilskapleg tilbod.
• Det er trong for styrking av kompetansen i barnehage og skule og i hjelpetenestene for å
kunne ivareta dei minioritetsspråklege barna/elevane på ein god måte.
• PPT vil tilrå at det i samband med utarbeiding av ein plan for tilrettelegging av
opplæringstilbodet for barn, unge og vaksne særskilde behov må utarbeidast rutinar for
tilrettelegging og oppfølging av barnehage- og opplæringstilbodet til dei
minioritetsspråklege barna. Det vil alt frå førskulealder vere viktig med fleire
satsingsområde, ikkje åleine språk.
• PPT vil tilrå at det i kommunedelplanen kjem klarare fram at det i det spesialpedagogiske
arbeidet skal leggjast vekt på utviklingsutsiktene til elevane. Ressursane til elevane skal stå
i fokus i arbeidet. De er gjennom fokus på eleven sine ressursar at skulen vil sikre god
måloppnåing.
• PPT meiner det er behov for å få betre samarbeidsrutinar for individuell plan og individuell
opplæringsplan.
• PPT vil rå til at det i kommunedelplanen vert teke med korleis ein best kan sikre
overgangen frå vidaregåande opplæring til spesialundervisning for vakse / tilrettelagt
arbeids- og dagtilbod.
• PPT vil rå til at det i samarbeidet mellom Vågsøy ungdomsskule og Måløy vidaregåande
skule vert teke med korleis ein skal førebu og tilretteleggje opplæring i bedrift. For ein del
elevar vil kombinasjonen av skule/opplæring i bedrift gje eit meir tilfredsstillande tilbod.
• PPT vil rå til at Vågsøy kommune gjer meir for å opprette plassar for lærekandidatar og
lærlingar i kommunen. Dette vil kunne gjere at fleire unge greier å fullføre den
vidaregåande opplæringa. Dette bør med i planen.
• PPT vil merke at det i opplæringslova § 1-3 Tilpassa opplæring no er pressisert at tidleg
innsats frå 1. – 4. årstrinn no er lovfesta.
KFU:
• Prosessen er blitt bedre i andre runde, men en unødvendig lang pause i arbeidet gjorde at
det igjen ble travelt da arbeidet startet opp igjen. Dette gjør det vanskelig å få til reell
medvirkning og innflytelse.
• Vågsøy kommune har prioritert kvalitetsdelen i det videre arbeidet slik KFU ga innspill om.
Dette har gjort arbeidet med kvalitetsdelen lettere og bedre.
• Innholdet i kvalitetsdelen er blitt strammet inn både i forhold til antall tiltak, realisme i
fremdriftsplanen og mer konkrete mål og strategier. Fremdriftsplanen i handlingsdelen
virker likevel fremdeles ambisiøs.
• Likevel er ikke planen mer konkret enn at det krever en god implementering ute i
avdelingene for å få til gode tiltak og forbedringer i tilbudet for barn og unge i kommunen.

KFU vil påpeike følgjande:
1. Foreldreskole Det er viktig at Vågsøy kommune får på plass et felles opplegg for
«opplæring» av foreldre slik at foreldre får innsikt i hvordan skolen fungerer i dag. Det har
blant annet skjedd store endringer i måten det blir gitt tilbakemeldinger på elevene på
hvordan man følger opp lekser. Det er viktig at foreldrene har innsikt i dette slik at de kan
samarbeide godt med skolen.
2. Arbeid i FAU, SU og SMU Alle skoler må få like rammer for arbeidet i FAU og SU. Der er
for stor variasjon mellom skolene ift hvordan dette fungerer i dag. Det bør lages årshjul for
arbeidet som viser hovedsakene som skal behandles i SU slik at det blir lettere å planlegge
møter i FAU. Virksomhetsplanene er skolenes strategiske dokument og bør behandles i SU
minst en gang i året. Aktiv deltagelse av politikere i SUene. Her er det også for stor
variasjon. Fast rapportering i OK-utvalet frå politiske representanter i SU.
3. Møte med Vågsøy kommune som en instans Samarbeidet mellom avdelingene i
kommunen er avgjørende hvis Vågsøy kommune skal lykkes med tidlig og tverrfaglig
innsats. Foreldre som forholder seg til flere instanser i kommunen må brukes som ressurs i
evalueringen av arbeidet Vågsøy kommune gjør.
4. Ta i bruk ressursen foreldre utgjør Det er foreldrene som er ansvarlig for sine egne barn.
Dette må ligge til grunn i alt arbeid med barn og unge i Vågsøy. Foreldre utgjør en stor og
viktig ressurs i Vågsøy kommune sitt arbeid med barn og unge. Hvis foreldre og ulike
avdelinger i Vågsøy kommune er godt samkjørt i oppfølgingsarbeidet av barn og unge er
sannsynligheten mye større for at vi når de målene vi har for dem. Det er viktig å sikre at
foreldrene har reell medvirkning i planprosesser.
5. Konkretisering av tiltak i avdelingenes virksomhetsplaner Det er viktig at
samarbeidsutvalgene og KFU blir involvert i arbeidet med felles Pedagogisk plattform.
Vågsøy kommune må følge opp de gode tiltakene fra kommunedelplanen gjennom å
etablere konkrete og detaljerte tiltak i avdelingenes virksomhetsplaner.
Samarbeidsutvalgene må involveres i skolenes arbeid med virksomhetsplaner.

Vurdering / konsekvensar
Kommunedelplan for oppvekst har no ei klår prioritering av innsatsen for å møte utfordringane i
sektoren.
Planen legg til grunn eit syn på læring og utvikling som seier at individuell og kollektiv læring som
grunnlag for utvikling skjer gjennom prosessar og samhandling. Dette betyr at arbeidet for å nå
måla på dei ulike områda i stor grad må skje gjennom prosessar. Desse prosessane vil krevje
mykje av planlegging og oppfølging på ulike nivå. For å nå måla blir det viktig at vi vågar å ha eit
langsiktig perspektiv slik at vi kan jobbe grundig og systematisk.
Høyringsinnspela både frå PPT og KFU utdjupar intensjonane i kommunedelplanen og vil bli tekne
med i det vidare arbeidet som skal gjerast i det årlege handlingsprogrammet og verksemdplanane
for kvar einskild teneste. PPT sine innspel om tilbodet til minioritetsspråklege elevar vil bli tekne
med i vurderingane når det konkrete tilbodet skal utformast.
Rådmannen rår oppvekst- og kulturutvalet til å vedta kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy
kommune 2013 – 2025 Kvalitetsdel.
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Endelig vedtak i:
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Møtedato
17.10.2013
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Arkivsaknr.:
13/1405

Saksnummer
082/13
091/13

Saksansvarlig:
Per Jarle Mathisen

ASVO Måløy AS - søknad om kommunal garanti

Rådmannens innstilling

1. Vågsøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr. 2.950.000 som
ASVO Måløy AS (debitor) har tatt opp september 2013 til utbedring/renovering av
bygningsmassen og for lån fra 1997 og 1998 med restgjeld per september 2013 på kr
1.890.000. Til sammen kr 4.840.000.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr. 4.840.000 med tillegg av 10 % av til
enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr.4.840.000
+ 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år
med tillegg av inntil 2 år, jf. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier §
3.
4. Lånet skal tas opp i bank med best vilkår.
Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, jf
kommunelovens § 51.

17.10.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Konsulent Per Jarle Mathisen orienterte.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-082/13

Vedtak:

1. Vågsøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr. 2.950.000 som ASVO
Måløy AS (debitor) har tatt opp september 2013 til utbedring/renovering av
bygningsmassen og for lån fra 1997 og 1998 med restgjeld per september 2013 på kr
1.890.000. Til sammen kr 4.840.000.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr. 4.840.000 med tillegg av 10 % av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr.4.840.000 + 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med
tillegg av inntil 2 år, jf. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3.
4. Lånet skal tas opp i bank med best vilkår.
Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, jf
kommunelovens § 51.

31.10.2013 Kommunestyre
Møtebehandling:

SP v/repr. Marit Nore Sørhaug ønsket å få vurdert sin habilitet da hun tidligere har vært medlem av
styret i Asvo AS.
KrF v/repr. Dag Almenning gikk på talerstolen og viste til tidligere behandling av
habilitetsspørsmålet og kan ikke se at han er inhabil men ba om å få vurdert egen habilitet.
AP v/repr. Frode Kupen er medlem av styret i Asvo AS og ønsket vurdert egen habilitet.
Representantene Kupen, Almenning og Sørhaug fratrådte møtet under drøftingen av habilitet.
Kommunestyret voterte først over habiliteten for repr. Sørhaug og erklærte henne habil.
Kommunestyret vurderte deretter habiliteten til repr. Kupen og Almenning. Begge ble erklært
habile av kommunestyret.
Representantene Kupen, Almenning og Sørhaug tiltrådte møtet igjen.
Økonomikonsulent Per Jarle Mathisen orienterte.
SV v/repr. Viviann Midtbø fremmet nytt punkt 5:
«5. Garantisten tek 1. prioritetspant i eigedomen som sikkerhet».

Votering

Kommunestyret voterte først over nytt punkt. 5 fremmet av SV v/repr. Viviann Midtbø.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyret voterte deretter samla over Formannskapets innstilling til vedtak og nytt punkt 5.
Dette ble enstemmig vedtatt.
K-091/13

Vedtak:

1. Vågsøy kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr. 2.950.000 som ASVO
Måløy AS (debitor) har tatt opp september 2013 til utbedring/renovering av
bygningsmassen og for lån fra 1997 og 1998 med restgjeld per september 2013 på kr
1.890.000. Til sammen kr 4.840.000.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr. 4.840.000 med tillegg av 10 % av til enhver
tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger.
Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (kr.4.840.000 + 10 %).
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med
tillegg av inntil 2 år, jf. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3.

4. Lånet skal tas opp i bank med best vilkår.
5. Garantisten tek 1. prioritetspant i eigedomen som sikkerhet.
Kommunestyrets vedtak må godkjennes av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, jf
kommunelovens § 51.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommunelovens § 51
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier § 3
Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover
(nytt kapitaldekningsregelverk)
Finansreglement og økonomireglement for Vågsøy kommune

Bakgrunn for saken
ASVO Måløy AS skriver i brev av 12.08.2013 slik til Vågsøy kommune:
«ASVO Måløy AS søkjer om kommual garanti for lån i Nordea for å kunne få lån med betre vilkår
enn dei vi oppnår utan ein slik garanti.
Styret i ASVO Måløy AS har gjort vedtak om å utbetre/renovere deler av bygningsmassen for å få
ein standard på arbeids- og produksjonslokala som kan nærme seg standarden som er elles i
samfunnet. Dei planlagde investeringane vert opp under 4 millionar kroner for å få gjennomført
dette prosjektet. Vi planlegg å bruke 1 million kroner av eigenkapitalen vår, i tillegg til å låne kr
2 950 000,-.
Nordea har gitt oss tilbod om eit lån på kr 2 950 000,- med ei rente som p.t. 4,5 % p.a. Dersom vi
har ein kommunal garanti vil renta verte sett til p.t. 3,2 % p.a. Frå tidligare har vi eit anna lån i
Nordea. Dette lånet står med ei restgjeld på kr 1 890 000,- pr 12.08.2013, og med ein rentesats på
p.t. 4,5% p.a.
For desse låna vil Nordea ha følgjande sikkerheit:
• Panterett i gbnr. 105/56 I Vågsøy pålydande MNOK 3,55.
• I tillegg til at det vert etablert ein ny 2.prioritet panterett pålydande MNOK 1,55.
Vi har fått lovnad frå Nordea om lågare renter dersom vi har ein kommunal garanti, og vi reknar
med å spare fleire 10-tusenar i renteutgifter pr år.»

Saksopplysninger / fakta
ASVO Måløy AS er et heleid kommunalt aksjeselskap som ivaretar viktige samfunnsoppgaver.
Bedriften ble etablert 14.01.1991 og holder til på Kulen i Deknepollen. Bedriften er en såkalt
ASVO-bedrift (ArbeidsSamVirke i Offentlig regi) som tilbyr arbeidstrening til personer som av
forskjellige årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv, eller som ikke har kommet inn i det
ordinære arbeidsliv. Bedriften har 8 ordinært ansatte, og har avtale med NAV Sogn og Fjordane om

25 varig tilrettelagte arbeidsplasser og 5 arbeidspraksisplasser i skjerma virksomhet. Bedriften tar
også imot elever fra Måløy videregående skole.
Hovedproduksjonen til ASVO Måløy AS er å avklare og trene opp arbeidsevne hos personer på
attføring gjennom kartlegging og praktisk arbeidstrening, i tillegg til sysselsetting av yrkeshemma.
Dette blir gjort ved hjelp av:
1. Ansatte med kartleggings- og attføringskompetanse
2. Ulike produksjoner og tjenester:
- Gjenvinning av papp, papir og plast
- Gjenvinning av trosser
- Fiskegarn/tau: splitting, rensing, skyting og reparasjon
- Skiltproduksjon: folie og gravering
- Kjøkkenproduksjon: internkantine og salg av bakevarer
- Makulering
- Strikking
- Salg av ved
- Salg av tjenester: daglig postrute for Vågsøy kommune og slåing av plener og stell av
hager på to eiendommer
- Oppfølging av tiltaksdeltagere utplassert i ordinære bedrifter
Årsaken til at bedriften søker om kommunal garanti på lånet er at de da oppnår betydelig bedre
rentevilkår og dermed lavere renteutgifter.
Kommunal garanti er omhandlet i kommunelovens §51 og egen forskrift med hjemmel i denne.
Kommunens mulighet til å stille garanti har følgende begrensning i kommunelovens §51.2:
Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives
av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv.
Garantier over 500 000 kr må godkjennes av fylkesmannen. Tidligere var kommunens mulighet til å
stille garanti begrenset til simpel kausjon. Etter en endring forskriften i 2008 har denne
begrensningen falt bort. Høsten 2008 åpnet Kommunal- og regionaldepartementet for at kommuner
og fylkeskommuner kan stille selvskyldnergaranti for tredjepersons økonomiske forpliktelser.
Simpel garanti innebærer at kreditor ved et eventuelt mislighold først må søke dekning hos
virksomheten det garanteres for, og kommunens ansvar begrenses til det som ikke kan drives inn
her. Selvskyldnergaranti innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten.
Kapitaldekningsreglene for banker, finansieringsforetak og verdipapirforetak sier at utlån med
simpel garanti fra kommune eller fylkeskommune skal risikovektes 100 prosent, mens utlån med
selvskyldnergaranti risikovektes på lik linje med utlån til kommuner og fylkeskommuner med 20
prosent. Dette medfører at lån med selvskyldnergaranti oppnår samme rente-betingelser som en
kommune. For tiden har Vågsøy kommune en flytende rente på 2,25% på sine lån hos
Kommunalbanken.
Kommunalbanken krever i dag en selvskyldnergaranti for å gi lån til en tredjepart, simpel garanti
aksepteres ikke. Nordea krever en selvskyldnergaranti på lånet til Asvo Måløy AS for å gi en rente
på 3,2%.

Kommuneloven § 51 nr 2 oppstiller et absolutt forbud mot garanti til næringsvirksomhet som ikke
drives av kommunen eller fylkeskommunen selv. ASVO Måløy AS vil ikke være å anse som en
næringsvirksomhet.
Det er kommunestyret i Vågsøy kommune alene som har myndighet til å fatte vedtak om garanti for
lån. Vedtaket skal godkjennes av departementet (ved fylkesmannen).

Vurdering / konsekvenser
Ved å påta seg garantiansvar påtar også Vågsøy kommune seg en risiko/ansvar.
Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor ved mislighold kan gå direkte på garantisten, uten først å
måtte søke dekning hos låntager.
Risikoen for kommunen henger sammen med bedriftens betalingsevne. Som det framgår av
vedlagte årsregnskaper i perioden 2010-2012 har ASVO Måløy AS hatt positive årsresultat i de 3
siste årene. 0,45 mnok i overskudd i 2010, 0,71 mnok i overskudd i 2011 og et overskudd i 2012 på
0,44 mnok i 2012. Bedriften har altså hatt overskudd de 3 siste årene. Egenkapitalgraden var pr.
31.12.2012 på 63,96%.
Det er i Vågsøy kommunes interesse, som eier av ASVO Måløy AS, å få rentekostnadene på lånet
ned. Rentebesparelsen totalt ved en rente på 3,2% vil være ca 525.000 kr. Dersom lånet blir
refinansiert i Kommunalbanken kan en oppnå en ytterligere lavere rente (for tiden 2,25%) og en
rentebesparelse totalt på ca 900.000 kr. Det tilrås derfor at Vågsøy kommune garanterer med
selvskyldnergaranti for lånet.
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Dok.dato
Avsender/Mottaker
21.09.2013 ASVO Måløy AS

Tittel
Søknad om kommunal garanti

Vågsøy kommune
Sakspapir
Unntatt offentlighet Unntak for tilsetjingssaker m.m.

SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Formannskap
Kommunestyre

Endelig vedtak i:
Kommunestyre

Møtedato
31.10.2013
31.10.2013

Arkivsaknr.:
13/1358

Saksnummer
089/13
092/13

Saksansvarlig:
Morten Andreas Hagen

Tilsetting av rådmann i Vågsøy 2013

Ordførerens innstilling
Arbeidsgruppas innstilling er:
1. Knut Ove Leite
2. Tone Holvik

31.10.2013 Formannskap
F-089/13

Vedtak:

Kommunestyret i Vågsøy har følgende innstilling til rådmannsstillingen:
1. Som rådmann i Vågsøy kommune tilsettes som nr. 1 Knut Ove Leite og som nr. 2 Tone Holvik.
2. Formannskapet gis fullmakt til å vedta arbeidsavtale og avlønning.

31.10.2013 Kommunestyre
K-092/13

Vedtak:

Kommunestyret i Vågsøy har følgende innstilling til rådmannsstillingen:
1. Som rådmann i Vågsøy kommune tilsettes som nr.1 Knut Ove Leite og som nr.2 Tone Holvik.
2. Formannskapet gis fullmakt til å vedta arbeidsavtale og avlønning.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Kommuneloven

Bakgrunn for saken
Stilling som rådmann i Vågsøy har vært lyst ledig med søknadsfrist 06.10.2013.

Saksopplysninger / fakta
Kommunen valgte å tilsette ny rådmann selv, og ikke benytte seg av firma utenfra i
tilsettingsprosessen.
Formannskapet oppnevnte en arbeidsgruppe med representantene Asgeir Solheim og Kristin
Maurstad sammen med ordfører Morten A. Hagen til å lyse ut stillingen og ta seg av prosessen
med intervju.
Det meldte seg 4 søkere hvorav 1 søker trakk seg ved offentliggjøring av søkerlisten og 1 trakk
seg underveis i prosessen.
Det har vært avholdt 2 intervjurunder.

Vurdering / konsekvenser
Ordfører sammen med Solheim og Maurstad, har gjennomført det innledende arbeidet med
tilsetting av ny rådmann. Hele formannskapet har vært med på intervjurunde 2. Ordfører har på
vegne av arbeidsgruppen lagt frem innstilling for tilsetting av ny rådmann.
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