Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Formannskap
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

14.11.2013

Tidspunkt:

14:00 - 18:40

Til behandling:

Saksliste nr. 090/13 - 095/13

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
Varamedlemmer:
AP - Frode Falkevik Kupen (Varamedlem)
Forfall:

V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 8.
Fra administrasjonen møtte: konst. rådmann Tone Holvik, konst. kommunalsjef Jeanette Jensen,
økonomisjef Norvall Bakke, tjenesteleder Plan & utvikling Janne Midtbø, tjenesteleder Eiendom
Frode Weltzien og økonomikonsulent Per Jarle Mathisen.

Måløy 14.11.2013
Morten A. Hagen
ordfører

Linda A. Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

090/13

Godkjenning av møteprotokoll

091/13

Referatsaker

092/13

Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017 Vågsøy
kommune

093/13

Drøftingssak - Rehabilitering av Vågsøy ungdomsskole

094/13

Drøftingssak - Skavøypoll skule og Skram skole

095/13

Drøftingssak - Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014
Vågsøy kommune

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
14.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1571

Saksnummer
090/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
F-090/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 31.10.2013 er sendt ut på epost og ligger i Politikerportalen under «Mine
referater».

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
14.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1570

Saksnummer
091/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-091/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

13/14773

I

14.10.2013

2

13/14543

I

04.10.2013

3

13/14564

I

08.10.2013

4

13/14622

I

09.10.2013

5

13/14031

I

03.09.2013

Avsender/Mottaker

Tittel
Tilleggsprotokoll til
Det Kongelige
Europarådets charter om
kommunal- og
lokalt selvstyre vedrørende
regionaldepartement rett til deltakelse i offentlige
myndigheters saker
Eigarmøte og ekstraordinær
Furene AS
generalforsamling i Furene
as 25.10.2013
Innkalling til møte i
Nordfjordrådet
Nordfjordrådet 14.10.2013
Ekstra sakliste møte i
Nordfjordrådet
Nordfjordrådet 14.10.2013
Møtebok frå
Kommunerevisjonen I
Kommunerevisjonen i
Nordfjord
Nordfjord 03.09.2013

6

13/14805

I

15.10.2013

Sjøfartsdirektoratet

7

13/15041

I

21.10.2013

Det Kongelige
Kommunal- og
regionaldepartement

8

13/15310

I

30.10.2013

Nordfjordhallen Drift
AS

Høring - Forslag om
meldeplikt for havner
vedrørende skipsavfall og
lasterester
Veileder om
lovlighetskontroll etter
kommuneloven § 59
Referat fra ekstraordinær
generalforsamling
05.09.2013 Nordfjordhallen
drift AS

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

Endeleg vedtak i:
Formannskapet

Møtedato
14.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1091

Saksnummer
092/13

Saksansvarleg:
Norvall Bakke

Handlingsdelen til kommuneplanen 2014 - 2017 Vågsøy kommune
Rådmannen si innstilling

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-4 vedtek formannskapet å leggje Handlingsdelen
til kommuneplanen for Vågsøy kommune 2014-2017, datert 30.10.2013 ut til offentleg
ettersyn.

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:

AP v/Frode Kupen ba om en rask gjennomgang for tidsaspektet med tanke på høring og innspill til
sentrumsplanen.
Konst. rådmann Tone Holvik og tjenesteleder Plan & utvikling Janne Midtbø orienterte. Det er et
rent administrativt arbeid og en del av kommuneplanen. Høringsfrist er satt til 30 dager.
Gjennomfører man møte i Kommunestyre 12. desember vil man ikke rekke denne fristen, men det
går om Kommunestyre blir den 19. desember. ART-arkitektkontor er engasjert ut 2014, avhengig
om det er politisk vilje for dette.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
F-092/13

Vedtak:

I samsvar med plan- og bygningslova § 11-4 vedtek formannskapet å leggje Handlingsdelen til
kommuneplanen for Vågsøy kommune 2014-2017, datert 30.10.2013 ut til offentleg ettersyn.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Plan- og bygningslova (pbl)
Rettleiar for utarbeiding av kommuneplanar T-1492
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging T-1497
Planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplan for Vågsøy, datert 30.10.2011.
Kommuneplan for Vågsøy kommune 2012-2024. Del 2 Vedlegg, datert 17.10.2012

Kommuneplan for Vågsøy kommune 2013-2025 samfunnsdelen vedteken 20. juni 2013.

Bakgrunn for saka
I samsvar med pbl § 11-1 skal samfunnsdelen ha ein handlingsdel som årleg skal reviderast. I tråd
med pbl § 11-4 skal framlegg til handlingsdel leggjast ut til offentleg ettersyn i 30 dagar. Framlegg
til Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy kommune 2014-2017, datert 30.10.2013 vert lagt
fram med tilråding om å gjere vedtak i samsvar med pbl § 11-4.

Saksopplysningar / fakta
Det er ynskjeleg at handlingsdelen til kommuneplanen skal inkludere økonomiplanen (etter
kommunelova kapittel 8) og årsbudsjettet til kommunen. I den vidare prosessen vil ein kople dei to
dokumenta. Av omsyn til framdrift og krav til høyringsperiode er det ikkje mogleg å få til ei
samordning i år.
Det vart i vår starta ein brei prosess der både administrasjonen, politisk nivå og ei breitt samansett
arbeidsgruppe vart invitert til å komme med innspel til handlingsdelen.
Med bakgrunn i desse innspela er det utarbeidd eit framlegg til handlingsdel som viser korleis
samfunnsdelen skal følgjast opp dei komande 4 åra. Kommunen har eit lite økonomisk
handlingsrom noko som handlingsdelen avspeglar.
Framlegg til handlingsdel skal leggjast ut i minst 30 dagar.

Vurdering / konsekvensar
Handlingsdelen til kommuneplanen er eit viktig strategisk verktøy for gjennomføring av
samfunnsdelen. Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knytt til satsingsområde og
strategiar i samfunnsdelen. Handlingsdelen er difor bygd opp etter dei same strategiske
innsatsområda som er peika ut i samfunnsdelen.
Handlingsdelen legg føringar for utviklinga i kommunen og grunnlag for prioritering av ressursar,
planleggings- og samarbeidsoppgåver innanfor det økonomiske handlingsrommet kommunen har
dei komande 4 åra.
Rådmannen rår formannskapet til å leggje Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy
kommune 2014-2017, datert 30.10.2013 ut til offentleg ettersyn.
Vedlegg:
Dok.nr
125582

Tittel på vedlegg
Handlingsdelen til kommuneplanen for Vågsøy 2014-2017 01-11-13.pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr
17
26

T
X
X

34

I

33

I

Dok.dato
Avsender/Mottaker
09.09.2013
12.09.2013
Vest
25.09.2013
Kontrollutvalsekretariat
Kontrollutvalet i Vågsøy
25.09.2013
kommune

Tittel
Lønnsbudsjett 2014 - Ansvar 2130
Lønnsfil Ansvar 2270 - ACOS
VÅ 03-13 SAK 24-13 Budsjett for Kontrollutvalet
2014 - Utskrift til kommunestyret
Budsjett for Kontrollutvalet 2014 - Utskrift til
Kommunestyret

Vågsøy kommune
Sakspapir

Endelig vedtak i:
Formannskap

Arkivsaknr.:
13/1109

Saksansvarlig:
Frode Weltzien

Drøftingssak - Rehabilitering av Vågsøy ungdomsskole

17.10.2013 Formannskap
Møtebehandling:

ART arkitekter og ingeniører AS startet møtet kl. 12.00 med å presenterte sine forslag på
alternative løsninger for Vågsøy ungdomsskole. De gikk gjennom tre ulike skisser; rehabilitering
trinnvis (A), rehabilitering nybygg (B) og nybygg (C).
ART-arkitektkontor viste også fremtidsplanene og oversikt over det bygningstekniske.
Konklusjon fra ART:
Alternativ A er teknisk veldig utfordrende og komplisert. Fraråder dette alternativet. Kostnad på
nesten 200 millioner. Med midlertidig sk, driftskostnad og leiekostnad blir totalsummen nesten 272
millioner.
Alternativ B er et bedre enn alternativ A. Kostnad på nesten 160 millioner. Med midlertidig sk,
driftskostnad og leiekostnad blir totalsummen nesten 233 millioner.
Alternativ C rive hele bygningsmassen og bygge en ny skole. Kostnad på nesten 150 millioner.
Med midlertidig sk, driftskostnad og leiekostnad blir totalsummen nesten 198 millioner.
ART arkitekter og ingeniører AS anbefaler alternativ C. ART ønsker en klar tilbakemelding på hva
politikerne ønskes skal gjøres videre.
Ordfører foreslo å utsette drøftingen til neste møte i Formannskapet, og Formannskapet var enige i
dette.

Votering

Ingen votering.
F-085/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

31.10.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Formannskapet drøftet saken.
Formannskapet er uenige i hvor ungdomsskolen skal ha beliggenhet i fremtiden.

Formannskapet er enige i at fremtidens beliggenhet for ungdomsskolen må sees på i
sammenheng med budsjettprosessen.
Formannskapet ønsker følgende på plass til drøfting i Formannskapsmøte 14.11.2013:
•
•
•
•

Investeringskostnader oppimot de ulike løsningene
Innsparinger i driftskostnader i forhold til dagens drift
Kostnader idrettsdel kontra mulig bruk av Nordfjordhallen
Finansieringsplan

Rådmann minner om de kortsiktige utfordringene som ligger på Skavøypoll og Skram skoler i
tillegg til at det foreligger pålegg fra arbeidstilsynet for Vågsøy ungdomsskole med frist i 2016.

Votering

Ingen votering.
F-088/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Konst. rådmann Tone Holvik orienterte. ART-arkitektkontor er engasjert både når det gjelder
rehabilitering ungdomsskole og barneskole. Nå er det viktig å gi et signal på hva som skal gjøres
videre. Alternativene 2 og 3 gjeldende ungdomsskolen vurderte ART som likeverdige, men det
beste vil være å bygge nytt. Når det gjelder barneskolene kan Skavøypoll ordnes på, men anbefalt
å bygge nytt når det gjelder Skram skole. Det er ikke tilrådd å bygge videre på takene på hverken
Skram eller Skavøypoll skoler.
Formannskapet diskuterte. Det er uenighet om hvor ungdomsskolen bør ligge om man skal gå for
å bygge en ny ungdomsskole.
Formannskapet medlemmer hadde følgende oppsummering til administrasjonen om hva en ønsker
utredet videre:
AP:
1-10 skule i Vågsøy, inkl. SFO i de lokale barnehagene for 1. og 2. klassingene.
KRF:
Ungdomsskole som i dag, alt. B.
Bygge ny fløy med elever fra 5. – 7. klasse for Skram, Skavøypoll og Holvik.
SP:
Ny ungdomsskole på Tennebø
Ny barneskule/rehab. VUS m/barnehage.
FrP:
Kostnader ny skule Tennebø / Ny VUS / Idrettsdel i Nordfjordhallen.

Votering

Ingen votering.

F-093/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
Møte med ART-Arkitektkontor for vurdering av alternative løsninger for Vågsøy ungdomsskule.

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
14.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1104

Saksnummer
094/13

Saksansvarlig:
Frode Weltzien

Drøftingssak - Skavøypoll skule og Skram skole

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:
Formannskapet diskuterte.
Oppsummering:
1. Rehabilitere Skram skole og Skavøypoll skule til å ta imot funksjonshemmede elever.
2. Bryggja skule overføres til Skavøypoll skule og Holvik skule overføres til Skram skole.

Votering

Ingen votering.
F-094/13

Vedtak:

Ingen vedtak.
Det haster med å få avklaringer hvordan behovet for areal ved særlig Skavøypoll og Skram skoler
skal løses.
Det vises til innspill fra ART arkitekter og ingeniører AS i referat fra befaring på barneskolene
Skram skole og Skavøypoll skule datert 18.10.2013.
For å komme videre i prosessen må det gis politiske signal om hva som skal legges til grunn for
det videre arbeidet.
Vedlegg til drøftingssaken:
Referat fra ART arkitekter og ingeniører AS, datert 18.10.2013.
Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune, 2012-2024, Del 2, vedlegg.

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

Endelig vedtak i:
Formannskap

Møtedato
14.11.2013
18.11.2013
19.11.2013
21.11.2013

Arkivsaknr.:
13/1091

Saksnummer
095/13
040/13
057/13
099/13

Saksansvarlig:
Norvall Bakke

Drøftingssak - Økonomiplan 2014 - 2017 - Årsbudsjett 2014 Vågsøy
kommune

14.11.2013 Formannskap
Møtebehandling:

Det ble i møtet delt ut følgende dokument:
• Utkast rådmannens forslag ØKP 2014 – 2017, Hovedoversikt drift.
• Oversikt utkast tiltak
• Korrigert Utkast tiltak – grunnlag for arbeidet med økonomiplan 2014-2017
Økonomisjef Norvall Bakke orienterte om vedlegg 1 ØKP 2014-2017, Hovedoversikt investering,
og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Fung.rådmann Tone Holvik orienterte om utkast rådmannens forslag ØKP 2014-2017,
Hovedoversikt drift, og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Administrasjonen fikk ros for et godt utarbeidet utkast til tiltak.
Formannskapet diskuterte. Formannskapet tar med seg utdelte dokumenter tilbake til sine grupper
i arbeidet videre med økonomiplan for 2014-2017.

Votering

Ingen votering.
F-095/13

Vedtak:

Ingen vedtak.

Drøfting av investeringsprosjekt 2014 – 2017
Drøfting av tiltak budsjett 2014

