VIKNA KOMMUNE
Postadresse

Telefon

Telefaks

Postboks 133, Sentrum

74 39 33 00

74 39 00 70 / 74 39 33 12

7901 RØRVIK

MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyre
Kantine, Rørvik Samfunnshus
16.09.2010
12:00 – 17:15

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Karin Søraunet
Reinert Eidshaug
Brit Helen Helmersen Buvarp
Reidun Gutvik Korssjøen
Lars Halvar Nilssen
Dagfinn Eriksen
Kjetil Williksen
Kjartan Tørum
Merethe Kristin Lervåg
Oddvar Bakke
Børge Andreassen
Harald Holand
Viggo Lothe
Ivar Grindvik
Bjørn Ola Holm
Pål Sæther Eiden

Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:
Navn
Funksjon
Espen Lauritzen
MEDL
Kay Henky Knotten
MEDL
Terje Sørvik
MEDL
Line Bakke Fjær
MEDL
Sveinung Iversen
MEDL
Mabel Dybdahl Pettersen
MEDL
Tore Holand
MEDL

Representerer
KRF
AP
AP
KRF
KRF
KRF
KRF
SP
SV
FRP
FRP
FRP
FRP
V
V
H

Representerer
SP
AP
AP
AP
FRP
V
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Arne Johan Sørvik
Kay Henky Knotten
Marit Kallestad
Line Bakke Fjær
Ove Martin Johansen
Terje Sørvik
Paul Woxeng Sollid
Espen Lauritzen
Terje Roger Larsen
Børge Andreassen
Ole Morten Fjukstad
Mabel Dybdahl Pettersen
Linn Chatrin Mykletun
Brit H.H. Buvarp
Skule Moe
Ove Martin Johansen
Hans H. Nygård
Dagfinn Eriksen

Representerer
AP
AP
AP
SP
FRP
V
AP
AP
KRF

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Arne Martin Drag
ungdomsråd
Roy Harald Ottesen
rådmann
Trine Kvalø
ass. rådmann
Anton Bævre
teknisk sjef
Åshild Opsjøn
personalsjef
Elsa Elde
økonomisjef
Synnøve A. Westgård
avd. leder regnskap
Paul Ingvar Dekkerhus
havnefogd
Merknader:
Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende endringer foreslått av
ordfører Karin Søraunet: Sak 56/10 og 57/10 flyttes fram og behandles først
i møtet. Før behandlingen av selve sakslisten gis en orientering om status
for flykningarbeidet i kommunen v/flyktningkonsulent Rita M. Nordheim.
Etter forslag fra ordfører Karin Søraunet ble Marit Kallestad og Terje Roger
Larsen valgt til å godkjenne og underskrive møteprotokollen.

Underskrifter:

Annet:

• Representanten Børge Andreassen møtte kl 12.50 etter behandlingen av PS 50/10 og PS
56/10 og før behandlingen av PS 57/10. Han deltok derfor i behandlingen av alle saker
utenom PS 50/10 og PS/56/10.
• Representanten Dagfinn Eriksen ble av personlige årsaker innvilget permisjon kl 16.50
før votering i PS 57/10.
• Hans H. Nygård (vararepresentant for Dagfinn Eriksen) tiltrådte møtet kl. 17.00 før
behandlingen av PS 54/10.
• Linn Chatrin Mykletun og Skule Moe (vara for hhv. Brit H.H. Buvarp og Ove Martin
Johansen) tiltrådte møtet før behandlingen av PS 57/10 (Etter at Buvarp og Johansen var
funnet inhabile i behandlingen av saka). De deltok også i behandlingen av PS 54/10.

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 50/10

Referatsaker

RS 14/10

Legater i Vikna kommune - Disposisjon av frigitte midler og
opprettelse av avviklingsstyre.

RS 15/10

Kompetansebygging i Namdal. Partnerskapsavtale mellom
kommunene i Namdal og Høgskolen i Nord-Trøndelag

RS 16/10

Rekrutteringsprosjektet "Fra by`n til BYN - velkommen til
Bindal og Ytre Namdal!" Sluttrapport fra styringsgruppen.

RS 17/10

Ytre Namdal Vekst AS - Årsberetning 2009
Til behandling:

PS 51/10

Landsdelsutvalget vedtak om felles fiskeri- og
havbrukspolitikk - LU møte 28.06.10

PS 52/10

Løvøen Gård AS, Lauvøya, 7900 Rørvik - Tildeling av
alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3.

PS 53/10

Mabel Pettersen - Søknad om fritak fra kommunale verv ut
inneværende kommunestyreperiode.

PS 54/10

Finansiering av hurtigbåtanlegg i Rørvik, Vikna havnevesen Rørvik havn KF

PS 55/10

Energi- og klimaplan 2010 - 2020

PS 56/10

Budsjett hjemmetjenesten avd 2 og legetjenesten - tilsvar på
kommunestyrets sak 40/10

PS 57/10

Vikna kommunes økonomiplan 2011-2014.

PS 50/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Referatsakene tas til orientering og legges ved møteboka.
Votering:
Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering og legges ved møteboka.

RS 14/10 Legater i Vikna kommune - Disposisjon av frigitte midler og opprettelse av
avviklingsstyre.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.
Votering:
Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.

RS 15/10 Kompetansebygging i Namdal. Partnerskapsavtale mellom kommunene i
Namdal og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.
Votering:
Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.

RS 16/10 Rekrutteringsprosjektet "Fra by`n til BYN - velkommen til Bindal og Ytre
Namdal!" Sluttrapport fra styringsgruppen.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.
Votering:
Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.

RS 17/10 Ytre Namdal Vekst AS - Årsberetning 2009

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.
Votering:
Det ble votert over forslag fra ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsaken tas til orientering og legges ved møteboka.

PS 51/10 Landsdelsutvalget vedtak om felles fiskeri- og havbrukspolitikk LU møte 28.06.10
Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.
Begrunnelse:
Møtet var satt opp med tidsramme fra kl. 12.00 til 16.00. Lang behandlingstid på PS 57/10
medførte at møtet gikk ut over oppsatt tidsramme.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.

PS 52/10 Løvøen Gård AS, Lauvøya, 7900 Rørvik - Tildeling av alminnelig
skjenkebevilling for alkohol i gruppe 1,2 og 3.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
1. I henhold til Lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk
m.v., med endringer ved Lov av 16.05.1997 nr. 28, §1-4b, § 1-7a, § 1-7b, § 1-7c, §
4-2, §4-4, § 4-7 og forskrift gitt i medhold av loven, samt den til enhver tid
gjeldende lokal forskrift, vedtar kommunestyret å gi:
Løvøen Gård AS – org.nr. 977163102
alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, gruppe 2
og
gruppe 3. (øl, vin og brennevin).

2. Styrer.
Forutsatt at Kunnskapsprøven om alkoholloven bestås godkjennes Kristin
Darell – født 04.05.1970. – som styrer for bevillingen.
Alkohollovens krav om stedfortreder for bevillingen fravikes med vising til
stedets størrelse, karakter og beregnet alkoholomsetning.
3. Skjenkeareal:
Godkjente serveringslokaler.
4. Skjenketid:
I samsvar med gjeldende lokal forskrift for serverings- og skjenkesteder og
salgs- og skjenketider for alkoholholdig drikk i Vikna kommune.
Skjenking til overnattingsgjester kan skje uavhengig av den til enhver tid
gjeldende lokal forskrift.
5. Skjenkegebyr/salgsgebyr:
Skjenkegebyr innkreves i samsvar med forskrift av 11. desember 1977 nr. 1292
om omsetning av alkoholholdig drikk m.v..
6. Internkontroll:
I henhold til forskrift av 01.01.06 skal det utarbeides internkontroll som skal
medvirke til at innehaver har et system for å kontrollere at lovens, forskriftenes
og bevillingens krav overholdes. Internkontrollen skal videre forebygge og
korrigere eventuelle overtredelser. Interkontrollen forutsettes etablert innen
31.12.2010.
7. Skjenkeperiode:
Skjenkebevillingen er gyldig fram til 30.06.2012.

Saksprotokoll i Formannskap - 30.06.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.
Begrunnelse:
Møtet var satt opp med tidsramme fra kl. 12.00 til 16.00. Lang behandlingstid på PS 57/10
medførte at møtet gikk ut over oppsatt tidsramme.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.

PS 53/10 Mabel Pettersen - Søknad om fritak fra kommunale verv ut
inneværende kommunestyreperiode.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Vikna kommunestyre vedtar:
1.

Søknad fra Mabel Pettersen av 16.08.2010 om fritak fra følgende politiske
verv i Vikna kommune ut inneværende kommunestyreperiode innvilges:
• Varamedlem i formannskapet for Venstre
• Varamedlem i planutvalget
• Medlem i eldrerådet
• Varamedlem i overskattetakstnemnda (eiendomsskatt)
• Vararepresentant i representantskapet for AL Samfunnshuset

• Tredje vararepresentant i styret for Kystmuseet i NT Eiendom –
Vikna KF.

2.

Kommunestyret har ved avgjørelsen vurdert søknaden fra Mabel Pettersen
opp mot bestemmelsen i kommunelovens §15.2 og finner her at lovlig
fritaksgrunn foreligger. Dette med bakgrunn i arbeidsmessige forhold som
er av en slik karakter at det vil gjøre det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører.

3.

Valg av nytt 2. varamedlem til formannskapet ut inneværende
kommunestyreperiode:
Knut Arne Valø, 4. mandat for Venstre i hht. valgoppgjøret i 2007, trer inn
som 2. varamedlem i formannskapet ut inneværende kommunestyreperiode.

4.

Valg av nytt varamedlem til planutvalget ut inneværende
kommunestyreperiode:
…………………………… velges som nytt personlig varamedlem for Bjørn
Ola Holm for denne perioden.

5.

Valg av nytt varamedlem til overskattetakstnemnda (eiendomsskatt) ut
inneværende kommunestyreperiode:
…………………………… velges som nytt personlig varamedlem for
Renathe Nilsen for denne perioden.

6.

Valg av nytt varamedlem til eldrerådet ut inneværende
kommunestyreperiode:
…………………………… velges som nytt personlig medlem i eldrerådet for
denne perioden.

7.

Knut Arne Valø trer inn i vervet som vararepresentant til
representantskapet for AL Samfunnshuset. Vervet følger vervet som
varamedlem til formannskapet.

8.

Valg av nytt 3. varamedlem til Styret for Kystmuseet i NT Eiendom – Vikna
KF ut inneværende kommunestyreperiode:
…………………………… velges som nytt 3. varamedlem til Styret for
Kystmuseet i NT Eiendom – Vikna KF ut inneværende
kommunestyreperiode.

Saksprotokoll i Formannskap - 31.08.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vikna Venstre legger fram forslag på kandidater til de vervene det søkes fritak fra for Mabel
Pettersen i kommunestyrets møte 16.09.2010.
Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.
Begrunnelse:
Møtet var satt opp med tidsramme fra kl. 12.00 til 16.00. Lang behandlingstid på PS 57/10
medførte at møtet gikk ut over oppsatt tidsramme.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.

PS 54/10 Finansiering av hurtigbåtanlegg i Rørvik, Vikna havnevesen Rørvik havn KF
HAVNEFOGDENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Foretaksstyret rår til slikt vedtak av kommunestyret
Kommunestyret vedtar:
1. Vikna kommune v/Vikna havnevesen – Rørvik havn KF igangsetter arbeidet
og innkjøpsprosessen, for etablering av nytt kaiarrangement til hurtigbåten i
samarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune.
2. Vikna havnevesen – Rørvik havn KF gis fullmakt til opptak av lån på inntil
kr 3 560.000 for finansiering av innkjøp og forskottering av tilskudd og
merverdiavgift (brutto ramme).
3. Regulering av investeringsbudsjett i henhold til vedlagt reguleringsskjema
datert 24. august 2010.
Saksprotokoll i Styre for Vikna havnevesen - Rørvik havn KF - 02.09.2010
Behandling:

Ingen andre forslag.

Vedtak:
Havnefogdens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Forslag til vedtak fra Styre for Vikna havnevesen - Rørvik havn KF enstemmig vedtatt.

PS 55/10 Energi- og klimaplan 2010 - 2020
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar framlagte Energi- og klimaplan 2010 – 2020 for Vikna
kommune.
2. Planen er retningsgivende for kommunens arbeid på dette området og den
rulleres hvert 4 år. Når det gjelder gjennomføringen av tiltakene i planen som
har økonomiske konsekvenser blir disse å ta stilling til i forbindelse med den
årlige behandlingen av kommunens økonomiplan/budsjett.
3. Kommunestyret vedtar i tråd med Energi- og klimaplanens tiltaksdel, pkt 3 side
10, å opprette et Energi- og klimautvalg. Medlemmer i utvalget:
Teknisk sjef, leder
Jordbrukssjef
Havnefogd
Representant fra næringslivet (oppnevnes av Vikna Næringsforening)
Rådmannen kan supplere utvalget ved behov.
Mandatet til utvalget er inntatt i Energi- og klimaplanen, pkt. 3, side 11.

Saksprotokoll i Formannskap - 31.08.2010
Behandling:
Orientering v/ avdelingsingeniør Erik Jakobsen.
Ingen andre forslag.
Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Forslag fra ordfører Karin Søraunet:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.
Begrunnelse:
Møtet var satt opp med tidsramme fra kl. 12.00 til 16.00. Lang behandlingstid på PS 57/10
medførte at møtet gikk ut over oppsatt tidsramme.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.

PS 56/10 Budsjett hjemmetjenesten avd 2 og legetjenesten - tilsvar på
kommunestyrets sak 40/10
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar driftsendring for hjemmetjenesten avd. 2 fra september
2010 slik det framgår av rådmannens saksframlegg. Endringen innebærer
reduksjon med 3,28 stillingshjemler, jfr. pkt A i saksframlegget. Reduksjonen i
2011 blir 2,48 stillingshjemler, jfr. pkt B i saksframlegget.
2. Kommunebudsjettet 2010 reguleres i samsvar med vedlagte reguleringsskjema
datert 24.08.2010.
3. Kommunestyret tar informasjonen i saksframlegget om kostnader tilknyttet
legetjenesten til orientering.

Saksprotokoll i Formannskap - 31.08.2010
Behandling:
Forslag fra Pål Sæther Eiden:
Siste setning i pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak strykes.
Pkt. 1 får derved følgende ordlyd:
Kommunestyret vedtar driftsendring for hjemmetjenesten avd. 2 fra september 2010 slik det
framgår av rådmannens saksframlegg. Endringen innebærer reduksjon med 3,28
stillingshjemler, jfr. pkt A i saksframlegget.

Votering:
Det ble votert over rådmannens forslag til vedtak med de endringer i pkt. 1 som framgår av
forslag fra Pål S. Eiden.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
4. Kommunestyret vedtar driftsendring for hjemmetjenesten avd. 2 fra september
2010 slik det framgår av rådmannens saksframlegg. Endringen innebærer
reduksjon med 3,28 stillingshjemler, jfr. pkt A i saksframlegget.
5. Kommunebudsjettet 2010 reguleres i samsvar med vedlagte reguleringsskjema
datert 24.08.2010.
6. Kommunestyret tar informasjonen i saksframlegget om kostnader tilknyttet
legetjenesten til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Ingen andre forslag.

Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PS 57/10 Vikna kommunes økonomiplan 2011-2014.
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Formannskapets forslag til økonomiplan 2011-2014 vedtas.
Planen legger følgende forutsetninger og føringer til grunn mht drifts- og
investeringsbudsjettet i perioden:
1. Drift
Økonomiplanen vedtas med følgende hovedtall skjema 1 A og 1B:

Skjema 1 A
(Tall i mill kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Rentekompensasjon
Sum frie inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg. Og andre fin.utg.
Avdragsutgifter
Netto finansutgifter (rente/avdrag)
Avsetning til disposisjonsfond 2,5 %
Bruk av disposisjonsfond
Overføring investeringsbudsjett
Til driftsrammer:
Sum fra 1B
Skjema 1B
Rådmann/politisk virksomhet
Oppvekst
Helse og sosial
Teknisk
Forsikr./omstillingsprosjekt/lønnsoppgjør
Sum drift
Avskr./kalk ber.
Sum driftsrammer

2011
68
97
6,7
3,2
174,9
3
-12
-12,1
-21,1
-

Økonomiplanperiode
2012
2013
68
68
98,7
98,7
6,7
9,9
3,2
3,2
176,6
179,8
3
3
-13
-14
-12,9
-13,5
-22,9
-24,5

2014
68
98,7
9,9
3,2
179,8
3
-14,6
-11,6
-23,2

2,1

3,4

0,1
-0,8
153,1
153,1

-0,8
152,9
152,9

-0,8
152,4
152,4

-0,8
152,4
152,4

2011
22,4
44,3
70,4
25,9
5,2
168,2
15,1
153,1

2012
22,4
44,3
70,4
25,9
5
168
15,1
152,9

2013
22,4
44,3
70,4
25,9
4,5
167,5
15,1
152,4

2014
22,4
44,3
70,4
25,9
4,5
167,5
15,1
152,4

2) Reduksjon av driftsnivået med 5 mill. kr – jfr. k. sak nr. 79/09, pkt. 9
Kommunestyret vedtar reduksjoner i driften fra 2011 i samsvar med forslag i pkt 3b på side 11
i økonomiplandokumentet.
3) Investering/finansiering
3.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme for årene 2011-2014:
Investeringsoversikt
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Selvfinansierende investeringer VAR
Sum investeringsramme

2011
40 150
4 000
44 150

Økonomiplan
2012
2013
5 250
8 750
3 000
4 000
8 250
12 750

Detaljert oversikt over investeringene er inntatt i plandokumentet, sidene 25-31.

3.2 Finansiering av investeringene

2014
8 750
3 000
11 750

Investeringene vedtas finansiert slik:
Budsjett
(Tall i 1000 kr)
2011
Låneopptak
31 150
Investeringstilskudd inkl mva
12 000
Salg av eiendeler
1 000
Overført fra drift
0
Sum finansiering
44 150

Økonomiplan
2012
2013
7 250
8 750
0
3 000
1 000
1 000
0
0
8 250
12 750

2014
7 750
3 000
1 000
0
11 750

Overføring til investeringsbudsjettet hensyntatt med 0,8 mill kr for å dekke avdrag startlån og
KLP-andel.
4. Rørvik barnehage:
Legges ned fra 1.01.2012 og erstattes med ny avdeling ved Tårnet barnehage. De gamle
lokalene selges.
5. Kommunestyret ber rådmannen om følgende:
5.1 Austafjord Oppvekstsenter - ungdomstrinnet:
Utrede de pedagogiske og økonomiske konsekvensene ved å flytte ungdomstrinnet ved
Austafjord Oppvekstsenter til Rørvik skole. Frist: 1.03.2011.
5.2 Austafjord Oppvekstsenter – barnehagen:
Utrede de pedagogiske, bygningsmessige og økonomiske konsekvensene ved å
flytte barnehagen inn i skolebygget. I utredningen forutsettes at eksisterende lokaler
selges. Frist: 1.03.2011.
5.3 Kommunale bygg:
Utarbeide en samlet plan over rehabiliteringsbehovet for kommunale bygg,
herunder om det er bygningsmasse som kan selges. Frist: 1.03.2011.
5.4 Vann og avløp:
Utarbeide en samlet plan over status og behov for utbedring av ledningsnett i
kommunen. Frist: 1.03.2011.

Saksprotokoll i Formannskap - 31.08.2010
Behandling:
Forslag fra Ivar Grindvik:
Formannskapet mener at det ikke er aktuelt å overføre ungdomsskoleelevene på Austafjord
oppvekstsenter til Rørvik skole. Det settes derfor ikke i gang utredningsarbeid om overflytting.
Votering:
Det ble først votert alternativt mellom rådmannens forslag til pkt. 5.1 og forslag fra Ivar
Grindvik.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Deretter ble det votert over øvrige punkter i rådmannens forslag til vedtak.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:
Formannskapets forslag til økonomiplan 2011-2014 vedtas.
Planen legger følgende forutsetninger og føringer til grunn mht drifts- og
investeringsbudsjettet i perioden:
2. Drift
Økonomiplanen vedtas med følgende hovedtall skjema 1 A og 1B:

Skjema 1 A
(Tall i mill kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Rentekompensasjon
Sum frie inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteutg. Og andre fin.utg.
Avdragsutgifter
Netto finansutgifter (rente/avdrag)
Avsetning til disposisjonsfond 2,5 %
Bruk av disposisjonsfond
Overføring investeringsbudsjett
Til driftsrammer:
Sum fra 1B
Skjema 1B
Rådmann/politisk virksomhet
Oppvekst
Helse og sosial
Teknisk
Forsikr./omstillingsprosjekt/lønnsoppgjør
Sum drift
Avskr./kalk ber.
Sum driftsrammer

2011
68
97
6,7
3,2
174,9
3
-12
-12,1
-21,1
-

Økonomiplanperiode
2012
2013
68
68
98,7
98,7
6,7
9,9
3,2
3,2
176,6
179,8
3
3
-13
-14
-12,9
-13,5
-22,9
-24,5

2014
68
98,7
9,9
3,2
179,8
3
-14,6
-11,6
-23,2

2,1

3,4

0,1
-0,8
153,1
153,1

-0,8
152,9
152,9

-0,8
152,4
152,4

-0,8
152,4
152,4

2011
22,4
44,3
70,4
25,9
5,2
168,2
15,1
153,1

2012
22,4
44,3
70,4
25,9
5
168
15,1
152,9

2013
22,4
44,3
70,4
25,9
4,5
167,5
15,1
152,4

2014
22,4
44,3
70,4
25,9
4,5
167,5
15,1
152,4

2) Reduksjon av driftsnivået med 5 mill. kr – jfr. k. sak nr. 79/09, pkt. 9
Kommunestyret vedtar reduksjoner i driften fra 2011 i samsvar med forslag i pkt 3b på side 11
i økonomiplandokumentet.

3) Investering/finansiering
3.2 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme for årene 2011-2014:
Investeringsoversikt
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Selvfinansierende investeringer VAR
Sum investeringsramme

2011
40 150
4 000
44 150

Økonomiplan
2012
2013
5 250
8 750
3 000
4 000
8 250
12 750

2014
8 750
3 000
11 750

Detaljert oversikt over investeringene er inntatt i plandokumentet, sidene 25-31.

3.2 Finansiering av investeringene
Investeringene vedtas finansiert slik:
Budsjett
(Tall i 1000 kr)
2011
Låneopptak
31 150
Investeringstilskudd inkl mva
12 000
Salg av eiendeler
1 000
Overført fra drift
0
Sum finansiering
44 150

Økonomiplan
2012
2013
7 250
8 750
0
3 000
1 000
1 000
0
0
8 250
12 750

2014
7 750
3 000
1 000
0
11 750

Overføring til investeringsbudsjettet hensyntatt med 0,8 mill kr for å dekke avdrag startlån og
KLP-andel.
4. Rørvik barnehage:
Legges ned fra 1.01.2012 og erstattes med ny avdeling ved Tårnet barnehage. De gamle
lokalene selges.
5. Kommunestyret ber rådmannen om følgende:
5.1 Austafjord Oppvekstsenter - ungdomstrinnet:
Utrede de pedagogiske og økonomiske konsekvensene ved å flytte ungdomstrinnet ved
Austafjord Oppvekstsenter til Rørvik skole. Frist: 1.03.2011.
5.2 Austafjord Oppvekstsenter – barnehagen:
Utrede de pedagogiske, bygningsmessige og økonomiske konsekvensene ved å
flytte barnehagen inn i skolebygget. I utredningen forutsettes at eksisterende lokaler
selges. Frist: 1.03.2011.
5.3 Kommunale bygg:
Utarbeide en samlet plan over rehabiliteringsbehovet for kommunale bygg,
herunder om det er bygningsmasse som kan selges. Frist: 1.03.2011.
5.4 Vann og avløp:
Utarbeide en samlet plan over status og behov for utbedring av ledningsnett i
kommunen. Frist: 1.03.2011.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 16.09.2010
Behandling:
Habilitet:
Før behandlingen av saken ba representantene Brit H. H. Buvarp og Ove M. Johansen
kommunestyret om å vurdere deres habilitet, jfr. FVL § 6.2, da de er eiere av private barnehager.
Kommunestyret drøftet saken og konkluderte med at Buvarp og Johansen var inhabile i denne
saken. De deltok derfor ikke i behandlingen.
Linn Cathrin Mykletun og Skule Moe tiltrådte behandlingen av saken som vararepresentanter
for hhv. Brit H.H. Buvarp og Ove M. Johansen.
Forslag fra Pål S. Eiden på vegne av H og Frp:
Punkt 1
Som forslag fra formannskapet.
Punkt 2
Som forslag fra formannskapet, hvor følgende punkter tas ut:
• Pkt. 5 Helse og sosialetaten – årlig kostnad: 200.000
• Pkt. 6 Helse og sosialetaten – årlig kostnad: 200.000
• Pkt. 7 Helse og sosialetaten – årlig kostnad: 200.000
• Teknisk etat styrkes med kr 150.000 til vedlikehold av kommunal eiendom.
Inndekning:
Kostnad jordmortjeneste reduseres med kr 100.000 pr. år som følge av annen finansiering.
• Kostnad legetjeneste husleie overføres Boligforetaket – Årlig innsparing kr 200.000
• Stilling som flyktningkonsulent reduseres med 50 % - Årlig innsparing kr 250.000
• Reduksjon i hjemmetjenesten avd. 2 videreføres på 2010 nivå.
Årlig besparelse kr 200.000
Punkt 3
Som forslag fra formannskapet med følgende endringer:
Investering i boliger Namdalstun flyttes til 2012.
Punkt 4
Rådmannen bes redegjøre for kommunal barnehagedrift. Herunder evt. nedlegging av Rørvik
barnehage, bygging av ny avdeling ved Tårnet barnehage, kommunens totale behov og dekning
av barnehageplasser. Kommunestyret ber også om å få belyst nåværende kommunal finansiering
av private barnehager. Rådmannen bes vurdere endringer av denne.
5.
5.1

Kommunestyret ber rådmannen om følgende:
Austafjord oppvekstsenter – ungdomstrinnet:
Utrede de pedagogiske og økonomiske konsekvensene ved å flytte ungdomstrinnet ved
Austafjord oppvekstsenter til Rørvik skole. Frist: 01.03.2011.

5.2

Austafjord oppvekstsenter – barnehagen:

5.3

Utrede de pedagogiske, bygningsmessige og økonomiske konsekvensene ved å flytte
barnehagen inn i skolebygget. I utredningen forutsettes at eksisterende lokaler selges.
Frist: 01.03.2011.
Kommunale bygg:
Utarbeide samlet plan over rehabiliteringsbehovet for kommunale bygg herunder om det
er bygningsmasse som kan selges. Frist: 01.03.2011.

5.4

Vann og avløp:
Utarbeide en samlet plan over status og behov for utbedring av ledningsnett i
kommunen. Frist: 01.03.2011.

5.5.

Betalt matpause for kommunalt ansatte:
Kommunestyret ber å få utredet muligheten for å trekke inn betalt matpause for ansatte,
mulige konsekvenser og innsparingspotensial. Dette kan gjøres på følgende måte:
• Ansatte arbeider 30 minutter lengre pr. dag
• Ansatte har samme arbeidstid, men får redusert godtgjørelse tilsvarende 30
minutter pr. dag.

5.6

Kommunale møter:
Ved endret møtegodtgjørelse forutsetter kommunestyret at minimum 80 % av alle møter
legges etter kl 16.00. Kommunestyret forutsetter at rådmannen fremmer forslag om
endringer i kommunens permisjonsreglement, knyttet til permisjon for politiske møter,
slik at dette harmoniseres med reglene i arbeidslivet for øvrig.

5.7

Gamle Rørvik skole:
Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for salg av gamle Rørvik skole, og
tomteområdet rundt denne. Frist: 01.02.2011.

Forslag fra Lars Halvar Nilssen på vegne av Krf:
Pkt 4. Rørvik Barnehage
Kommunestyret ber innen god tid før budsjettbehandlingen framlagt egen sak i forhold til
beregningsmodellene for tilskudd private barnehager samt de økonomiske konsekvensene av
følgende alternativer:
• Salg av Rørvik barnehage og utbygging av ny avdeling ved Tårnet barnehage
• Mulighetene for optimalisering av kapasiteten ved Tårnet barnehage i forhold til dagens
arealkrav
• Prioritering av kommunens barnehager gjennom samordnende opptak.
I tillegg ber kommunestyret om få fremlagt:
• Dagens kapasitet og framskrevet kapasitet i forhold til behov i 5 år
• Eventuelle andre tiltak for optimal rasjonell drift.
• Barnehage
2. Reduksjon av driftsnivået med 5 mill kr –jfr k.sak nr 79/09. pkt 9
Kommunestyret vedtar reduksjoner i driften fra 2011 i samsvar med forslag i pkt 3b side 11,
med følgende endringer:
Oppvekst pkt. 1:
Kommunestyret forutsetter at skoleskyss til elever knyttet i Austafjord
skolekrets opprettholdes som i dag

Helse & sosial pkt 1: Vikna kommune skal opprettholde inntak av 4 lærlinger hvert år.
Inndekning: reduksjon av innleie vikar kto 10220 og 10260
Helse&sosial pkt. 5,6,7: Kommunestyret forutsetter at aktivitørstillingene opprettholdes
innenfor sektoren
Nytt punkt :
Kommunestyret ser det som meget viktig at kommunens organisasjon og administrasjon er i
samsvar med de prioriteringer og utfordringer som ligger foran oss. Kommunestyret ber et
utvidet formannskap, representert av alle partiene, drøfte alternative organiseringer og
fremlegge innen budsjettbehandlingen en anbefaling for kommunestyret . Som en konsekvens
av dette må tilsetting av oppvekstsjef og helse og sosialsjef avventes.
Nytt punkt:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette framforhandling av rammeavtaler på alle private
leverandører av varer og tjenester til kommunen. Dette må gjøres i samråd med den
Fylkeskommunale innkjøpsordningen.
Rådmannen må også gjennomgå alle leieforhold med leietakere av kommunal eiendom
Nytt punkt:
Kommunestyret ber om å få utredet muligheten for å trekke inn betalt matpause, mulige
konsekvenser og innsparingspotensial.
Forslag fra Kjartan Tørum på vegne av Sp:
1. Foreslått bevilgning til ny avdeling i Tårnet barnehage strykes til fordel for oppstart
rehabilitering av bassenget ved Austafjord oppvekstsenter i 2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede endringer i skolekretsene i Vikna.
3. Tjenesten ved dagsenteret opprettholdes i planperioden. Inndekning ved regulering av
inntekt ved utleie av kommunale kontorer til normert leie.
Forslag fra Reinert Eidshaug på vegne av Ap:
Lærlinger:
Kommunestyret ønsker ikke å redusere eller kutte i antall lærlingplasser. Lærlingplasser er
viktig for rekruttering av helsefagarbeidere.
Stilling på skole:
Kommunestyret ønsker ikke en reduksjon av 50 % stilling ved Rørvik skole. Dette ut fra
størrelse på grupper og økende utfordringer med elever med sammensatte vansker.
Kommunestyret ber rådmannen om å kutte 50 % stilling innenfor oppvekstsektoren, etter en
vurdering fra etaten på hvor det er mest skånsomt å kutte.
Kommunens permisjonsreglement:
Kommunestyret ønsker en gjennomgang av kommunens permisjonsreglement. Dette ut fra at det
er store variasjoner i ansvarsområde 10210, permisjon med lønn.
Godtgjøring til folkevalgte:
Kommunestyret er positivt til å kutte i godtgjøringen til folkevalgte. Dette forutsetter at møtene
legges utenom ordinær arbeidstid.
Barnehage:

Kommunestyret ønsker en gjennomgang av ledige barnehageplasser både kommunale og
private.
Kommunestyret ønsker svar på følgende spørsmål:
• Er det forsvarlig å vedta en utbygging når en ikke vet behovet?
• En vurdering og avgjørelse på hvor mange barnehageplasser kommunen bør ha for å
innfri det lovpålagte kravet om rett til barnehageplass.
• Fastsettelse av hvor mange barnehageplasser som skal være kommunale.
• En gjennomgang av leike og oppholdsarealet i Tårnet for å se på hvor mange plasser
kommunen har mulighet for å få til i eksisterende areal.
• Få på plass en barnehageplan.
Forslag fra Bjørn Ola Holm på vegne av V:
Oppvekst:
Kommunestyret mener at tiltak for å bedre skoleresultatene må prioriteres. Innenfor skole må
Vikna ha fokus på å lære av de beste skolene, og løfte resultatene uten økt ressursbruk. Økt
fokus på ledelse vil være et viktig grep for å bedre skoleresultatene. Undervisning er meget
arbeidsintensivt, og resultatet er først og fremst avhengig av samspillet mellom lærer og elev, og
lærer og foreldre. Skal skolen bli bedre må dette samspillet bli bedre. Rørvik skole er en stor
skole som har over 500 elever og ca 50 lærere som en rektor har direkte personalansvar for.
Denne oppgaven er etter vårt skjønn for stor for en person. Kommunestyret ber derfor
rådmannen legge fram en vurdering av om en oppdeling av Rørvik skole med to eller tre
rektorer kan bidra til bedre skoleresultater uten økte kostnader.
Kommunestyret går i mot rådmannens forslag om en utredning av mulige pedagogiske og
kostnadsmessige gevinster av å legge ned ungdomsskolen på Austafjord og kjøre elevene i buss
til Rørvik.
Kommunestyret støtter ingen av de foreslåtte reduksjoner i driftskostnadene innenfor oppvekst
med unntak av reduksjon i antall delingstimer på Austafjord.
Kommunestyret tror ikke en flytting av barnehagen på Austafjord over til skolen vil gi noen
gevinst fordi man frykter at ombyggingskostnaden blir minst like stor som salgssummen av
dagens bygning, fordi det er uheldig å samlokalisere en barnehage med en ungdomsskole og til
slutt fordi en flytting vil kunne gjøre barnehagen mindre attraktiv med dertil fallende barnetall
og økte enhetskostnader.
Kommunestyret vedtar at Rørvik barnehage legges ned fra 01.07.2011, og at
kostnadsbesparelsen anslått av rådmannen til 450.000 fordeles med 250.000 på oppvekst og
200.000 på teknisk. I tillegg vil kostnadsreduksjonen i den kommunale barnehagen gi en
reduksjon i tilskudd til private barnehager med 1.038.000 kroner.
Rådmannen og politisk styring:
Kommunestyret ber ordføreren i samråd med formannskapet, legge fram en drøftingssak for
kommunestyret en vurdering av de erfaringer man har med dagens politiske organisering.
Kommunen bærer med sin store gjeld en betydelig renterisiko. Fastrenten er nå på et historisk
lavt nivå. Rådmannen bør legge fram en vurdering av kostnadseffekten av å binde en større del
av lånene til en langsiktig fastrente.
Kommunestyret forutsetter at ikke-avtalefestet, betalt spisepause blir tatt bort. Etableringen av
Servicetorget gjør det unødvendig å forstyrre ansatte i spisepausen. Dermed kan godtgjøringen
fjernes. Beregnet effekt på 625.000 pr år.

Seniortiltakene tas ikke bort. Fjerning av seniortiltak kan føre til flere på Afp og økt sykefravær
og mindre verdig avslutning på arbeidslivet.
Helse- og sosial:
Kommunestyret anbefaler rådmannen å redusere antall ansatte i sektoren ved gradvis å fordele
årsverkene på færre ansatte. Det legges inn en årlig reduksjon på sykefraværet på 100.000 pr. år
i planperioden. Kommunestyret ønsker en gjennomgang av tjenestenivået innenfor sektoren med
det mål å få til et kutt på 700.000 pr. år i 2013 og 2014.
Teknisk:
Husleieavtalene til leietakerne lege, fysioterapeut, fagskole, museet og eventuelle andre legges
på samme nivå som andre utleiere i Rørvik har.
Kommunestyret ber om at rådmannen gjennomfører tiltak for å utvikle konkurransen i
entrepenørmarkedet. Kostnadsreduksjon på 200.000 i 2011 og 300.000 pr. år i resten av
planperioden.
Innsparing bortfall av betalt spisepause teknisk sektor på 29,34 årsverk vil gi en innsparing på ca
782.000 kroner pr. år.
Eiendomsskatt:
Kommunestyret vedtar å ikke øke eiendomsskatten ut over dagens nivå i planperioden.
Investeringsbudsjettet 2011-2014:
Kommunestyret vedtar å styrke bevilgningen til kommunale veger med 4,5 milloner, og
finansiere dette ved ikke å bygge ut Tårnet barnehage og Varmtvannsbasseng.
Kommunestyret ønsker at private skal ta utbyggingsrisikoen for nye tomtefelt, og tar derfor 8
millioner til Nylandet og 4 milloner i tomtesalg fra dette området ut av økonomiplanen.
Kommunestyret setter den øvre rammen for Sessengskjønnet til 1 million.
Kommunestyret vil understreke betydningen av at forberedelser, beslutning og gjennomføring
av investeringsprosjekter skjer i samsvar med økonomireglementet.
Salg av skolen og Rørvik barnehage 7 mill og 1,5 mill.
For å gjøre Tårnet barnehage konkurransedyktig vedtar kommunestyret en oppgraderingsramme
på 500.000 kroner.
Salg av boligtomter i eksisterende boligfelt 500.000 i 2011 og 200.000 pr. år i resten av
planperioden.
Startlån til ungdom økes fra 2 mill. til 3 mill. i planperioden.
Kommunen har inngått leieavtale med NTE om svømmehallen på Austafjord når vindmøllene
skal bygges. Det er forventninger blant innbyggerne i skolekretsen om at de skal få noe igjen for
etableringen av vindparken.
Kommunestyret forutsetter at dette på nytt blir tatt inn igjen i økonomiplanen når
investeringsbeslutning om parken blir vedtatt.
Annet:
Etter at partiene hadde lagt fram sine forslag til vedtak tok kommunestyret en pause for at
gruppelederne skulle samordne sine forslag til vedtak. Da kommunestyret trådte sammen igjen
ble det klart at gruppelederne behøvde mer tid til dette arbeidet.

Med utgangspunkt i forholdene beskrevet ovenfor, og at møtet hadde vart ut over oppsatt
tidsramme fremmet ordfører Karin Søraunet følgende forslag:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.
Votering:
Det ble votert over utsettelsesforslaget fremmet av ordfører Karin Søraunet.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes og behandles i ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 23. september.

