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Saksnummer
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083/2014

03.12.2014

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - DELEGASJON
TIL VALGSTYRET

Dokumenter i saken:
2014022337 INFORMASJON OM VALGUTSTYR
2014021053 PÅMELDING TIL OPPLÆRINGSKONFERANSER I FORBINDELSE MED
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014016874 FORSØK MED NEDSATT STEMMERETTSALDER TIL 16 ÅR
2014011182 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014011075 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014010733 UTTALELSE - STEMMERETT FOR 16-17 ÅRINGER I SØR-VARANGER FRA UNGDOMSRÅDET.
2014006085 INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM
SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED
KOMMUNESTYREVALGET I 2015

Kort sammendrag:
I medhold av valglovens § 4-2 skal det oppnevnes stemmestyrer for de ulike kretsene ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Denne myndigheten er tillagt kommunestyret, men kan delegeres til valgstyret.
Erfaringsmessig vet vi at det i løpet av året forekommer utskiftning av stemmestyremedlemmer og medhjelpere. For å få raskere beslutninger på supplering, anmoder

rådmannen kommunestyret om å delegere sin beslutningsmyndighet til valgstyret.

Faktiske opplysninger:

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
I medhold av valglovens § 4-2 delegerer kommunestyret til valgstyret å utpeke medlemmer,
varamedlemmer og medhjelpere til stemmestyrene.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015 - FASTSETTING
AV VALGDAGER

Dokumenter i saken:
2014022337 INFORMASJON OM VALGUTSTYR
2014021053 PÅMELDING TIL OPPLÆRINGSKONFERANSER I FORBINDELSE MED
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014016874 FORSØK MED NEDSATT STEMMERETTSALDER TIL 16 ÅR
2014011182 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014011075 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
2014010733 UTTALELSE - STEMMERETT FOR 16-17 ÅRINGER I SØR-VARANGER FRA UNGDOMSRÅDET.
2014006085 INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM
SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED
KOMMUNESTYREVALGET I 2015

Kort sammendrag:
I medhold av Valglovens § 9-2 (1) er det besluttet at valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er fastsatt til mandag 14.09.
Lovens § 9-2 (2) har bestemmelse om at kommunestyret selv, med tilslutning fra minst 1/3
av medlemmene, kan vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg

også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes senest samtidig med
budsjettet for det året valget skal holdes.

Faktiske opplysninger:

Det har de aller fleste valgår vært avholdt 2-dagersvalg i Sør-Varanger kommune, for å gi
flest mulig anledning til å avgi stemme etter eget ønske. Kirkenes krets, som er den største
kretsen og med flest «fremmede stemmer» (d.v.s. velgere som er hjemmehørende i andre
kretser), har både ved valget 2011 og i 2013 i sin evaluering gitt enstemmig tilbakemelding
om at søndagen er dårlig besøkt, og bør utgå som valgdag, begrunnet i de utvidede
muligheter som nå ligger i forhåndsstemmegivningen.

I underkant av 1/3 av forhåndsstemmene totalt mottas på søndag.

Rådmannen ser at antallet forhåndsstemmer hovedsakelig øker, og dette kan antakelig
tilskrives offensivt mottak, der kommunen har tilrettelagt for mottak av stemmer både på
servicekontoret, distriktene og AMFI-senteret, samt lørdagsåpent – i tillegg til de lovbestemte
mottak på institusjoner og hjemmestemmer.

I 2013 hadde vi det høyeste antall forhåndsstemmer hittil, og inkludert i tallet er selvsagt
også stemmer som er avgitt i utlandet og i andre kommuner. Valgloven gir anledning til å
avgi forhåndsstemme i perioden 01.07. – 12.08.

Dersom kommunestyret velger å videreføre 2-dagers valg i Sør-Varanger kommune, bør det
vurderes om samtlige kretser skal ha åpent begge dager, eller om dette kan begrenses til
kun distriktskretsene, som har noe høyere prosentvis andel stemmer avgitt søndag.

Kommunestyrevalget 2011
KRETS

KRYSS SØNDAG

KRYSS MANDAG

Kirkenes
Hesseng/Elvenes
Sandnes
Bjørnevatn
Nedre Pasvikdalen

294
159
69
113
62

856
443
288
369
106

PROSENTVIS
ANDEL SØNDAG
26
26
19
23
37

Skogfoss
Jarfjord
Jakobsnes
Neiden/Bugøyfjord
Bugøynes
Totalt

49
42
32
38
30
888 kryss søndag

44
62
60
75
47
2350 kryss mandag

53
40
35
34
39
27 % søndag

KRETS

KRYSS SØNDAG

KRYSS MANDAG

Kirkenes
Hesseng
Sandnes

250
188
131

Bjørnevatn
Nedre Pasvikdalen
Skogfoss
Jarfjord
Jakobsnes
Neiden
Bugøynes
Totalt

127
62
38
32
38
39
40
945 kryss søndag

PROSENTVIS
ANDEL SØNDAG
895
22
522
26
277
32 (økning skyldes
fremmede
stemmer)
393
24
123
34
53
42
67
32
75
34
60
39
48
45
2.513 kryss mandag 27 % søndag

KRETS

KRYSS SØNDAG

KRYSS MANDAG

Kirkenes
Hesseng
Sandnes
Bjørnevatn
Nedre Pasvikdalen
Skogfoss
Jarfjord
Jakobsnes
Neiden
Bugøynes
Totalt

17
5
2
7
1
2
3
3
9
0
49 kryss søndag

38
27
21
23
8
8
10
4
10
1
150 kryss mandag

Stortingsvalget 2013

Sametingsvalget 2013
PROSENTVIS
ANDEL SØNDAG
31
16
9
23
11
20
23
43
47
0
25 % søndag

Sentrumskretsene (Kirkenes, Hesseng, Sandnes, Bjørnevatn) har naturlig nok et større
apparat i sving, og det vil være lettere å rekruttere medlemmer til disse stemmestyrene
dersom det kun er åpent mandag.

Rådmannen ønsker å ta på alvor tilbakemeldingen fra Kirkenes krets de siste 2 valgavviklinger om at søndag bør utgå som valgdag, som følge av at den er dårlig besøkt, og at
Sør-Varanger kommune gir velgerne gode muligheter for å avgi forhåndsstemme.

Anbefalingen blir derfor å avvikle søndagsvalg for sentrumskretsene, men framdeles ha
åpent i distriktene på søndag, slik at velgere skal ha mulighet til å avgi stemme i egen krets
søndag.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar Sør-Varanger kommunestyre at det ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 også skal holdes valg søndag 13.09. k. 17:00 –
20:00 i følgende kretser:
·
·
·
·
·
·

Nedre Pasvikdalen
Skogfoss
Jakobsnes
Jarfjord
Neiden med Bugøyfjord
Bugøynes

Behandling26.11.2014 Formannskapet
Saksordfører: Alstadsæter, Tove
Saksordfører: Tove Alstadsæter.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapet sitt vedtak i sak 057/2014:
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret:
I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar Sør-Varanger kommunestyre at det ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 også skal holdes valg søndag 13.09. k. 17:00 –
20:00 i følgende kretser:
·
·
·
·
·
·

Nedre Pasvikdalen
Skogfoss
Jakobsnes
Jarfjord
Neiden med Bugøyfjord
Bugøynes

Bente Larssen
rådmann
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EIERSKAPSKONTROLL - BRENDSELSUTSALGET AS
Vedlagte dokumenter:
Vedtak sak 18.doc
Rapport eierskapskontroll Brenselsutsalget AS 01.docx
Dokumenter i saken:
2014021051 EIERSKAPSKONTROLL BRENDSELSUTSALGET AS - RAPPORT TIL
KOMMUNESTYRET

Kort sammendrag:

Kontrollutvalget har i møte 10. juni 2014,sak 18/14, behandlet rapport om
gjennomført
eierskapskontroll i Brendselsutsalget AS og gjort følgende enstemmige vedtak:

Rapporten sendes kommunestyret for endelig behandling og kontrollutvalget anbefaler
kommunestyret å gjøre følgende vedtak:
·

Kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk
styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn
kommunen. Dette for å sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums

anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt
eide selskaper og foretak.

·

Kommunen, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske kurs
og/eller eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til
eierstyring av utskilt virksomhet.

·

Kommunestyret får seg forelagt årsberetning, årsregnskap og annen løpende
informasjon om selskapet, etter gjennomføring av representantskapsmøte.

Faktiske opplysninger:
Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2012-2016 som ble vedtatt av
kommunestyret i Sør-Varanger kommune.

I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølgning av eierskapet i
Brenselsutsalget AS, etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften
foreskriver. Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget. Fra
kontrollutvalgets bestilling framgår det at følgende problemstillinger skal besvares:
·
·

Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?

·
·

Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?
Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring
og
selskapsledelse?

Selskapskontrollen avdekker en rekke funn. Nedenfor gjengis de viktigste funn i
selskapskontrollen:
·
·

Det er ikke etablert eierstrategi for selskapet
Det kan ikke dokumenteres at det rapporteres fra valgte representanter til

kommunens
politiske organer. En eventuell slik rapportering må foregå muntlig
·
·

Kommunen har ikke etablert et system for oppfølging av selskapet
Det er ikke etablert rutiner for opplæring i styrearbeid

Videre konkluderer kontrollen med
«Eiernes manglende utarbeidelse av eierskapsstrategier og øvrig oppfølging av eierskapet,
er
forhold som kan innebære en risiko for at kommunenes formål med eierskapet ikke
etterleves. Dette kan føre til en lavere utnyttelse og/eller risiko for tap av selskapets
finansielle, organisatoriske potensial, samt en generell svekkelse av det tilbudet som søkes
gitt gjennom driften. Det er derfor nødvendig å utarbeide retningslinjer fra eierne for hva
man ønsker å få ut av eierskapet, hvordan man skal sørge for å nå målsettingen samt
definere hvem som skal ha ansvar for at målene nås»

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk styringsinstrument for
virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn kommunen. Dette for å sikre
nødvendige styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar.

Kommunen, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet.

Kommunestyret får seg forelagt årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon
om
selskapet, etter gjennomføring av representantskapsmøte.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

Kontrollutvalgan IS

Vår dato: 16. juni 2014

Sør – Varanger kommune
kommunestyret
Postboks 406
9915 KIRKENES

RAPPORT OM GJENNOMFØRT EIERSKAPSKONTROLL – BRENDSELSUTSALGET
AS

Kontrollutvalget har i møte 10. juni 2014,sak 18/14, behandlet rapport om gjennomført
eierskapskontroll i Brendselsutsalget AS og gjort følgende enstemmige vedtak:
Rapporten sendes kommunestyret for endelig behandling og kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å
gjøre følgende vedtak:


Kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk styringsinstrument for
virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn kommunen. Dette for å sikre nødvendige
styringssignaler til selskapene og tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse
til KS Eierforums anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak.



Kommunen, som en del av folkevalgtopplæringen, gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring av utskilt
virksomhet.



Kommunestyret får seg forelagt årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon om
selskapet, etter gjennomføring av representantskapsmøte.

.

Sissel Mietinen
sekretariatsleder

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Telefon
78 96 30 00

Organisasjonsnummer
974 795 159
Bankkonto
4930 09 12051

Kontrollutvalgan IS

Eierskapskontroll
Brenselsutsalget AS

20.05.2014
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Eierskapskontroll Brenselsutsalget AS

Side 1

Bakgrunn for prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er plan for selskapskontroll 2012-2016 som ble vedtatt av
kommunestyret i Sør-Varanger kommune.
I denne kontrollen er hovedformålet å vurdere eiernes oppfølgning av eierskapet i
Brenselsutsalget AS, etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften
foreskriver.
Mandat for gjennomføring av prosjektet er vedtatt av kontrollutvalget. Fra kontrollutvalgets
bestilling framgår det at følgende problemstillinger skal besvares:


Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser?
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt?

 Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og
selskapsledelse?

Metode
Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og
14.
Selskapskontrollen bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne
kilder, herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder
utover informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.
Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål og i utgangspunktet ikke en kontroll av innholdet i selskapets drift.
Funn
Nedenfor gjengis de viktigste funn i selskapskontrollen:
 Det er ikke etablert eierstrategi for selskapet
 Det kan ikke dokumenteres at det rapporteres fra valgte representanter til kommunens
politiske organer. En eventuell slik rapportering må foregå muntlig
 Kommunen har ikke etablert et system for oppfølging av selskapet
 Det er ikke etablert rutiner for opplæring i styrearbeid
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Konklusjon
Eiernes manglende utarbeidelse av eierskapsstrategier og øvrig oppfølging av eierskapet, er
forhold som kan innebære en risiko for at kommunenes formål med eierskapet ikke
etterleves. Dette kan føre til en lavere utnyttelse og/eller risiko for tap av selskapets
finansielle, organisatoriske potensial, samt en generell svekkelse av det tilbudet som søkes
gitt gjennom driften. Det er derfor nødvendig å utarbeide retningslinjer fra eierne for hva
man ønsker å få ut av eierskapet, hvordan man skal sørge for å nå målsettingen samt
definere hvem som skal ha ansvar for at målene nås.
Med utgangspunkt i den tilgjengelige informasjon er det vår innstilling at det ikke synes
nødvendig med videre undersøkelser av virksomheten gjennom forvaltningsrevisjon.
Anbefalinger
Med utgangspunkt i de funn som er gjort i denne selskapskontrollen anbefaler
Kontrollutvalgan IS at:
 kommunen utarbeider eierskapsstrategier som et overordnet politisk
styringsinstrument for virksomheter som er lagt til et annet rettssubjekt enn
kommunen. Dette for å sikre nødvendige styringssignaler til selskapene og
tydeliggjøre lokalpolitikernes ansvar. Vi viser i denne forbindelse til KS Eierforums
anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt
eide selskaper og foretak.


eierne som en del av folkevalgtopplæringen gjennomfører obligatoriske kurs og/eller
eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspekter knyttet til eierstyring
av utskilt virksomhet.



Kommunestyret etter gjennomføring av representantskapsmøte får seg forelagt
årsberetning, årsregnskap og annen løpende informasjon om selskapet
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Kort om metode
Denne selskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om
gjennomføring av selskapskontroll i §§ 77 og 80, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og
14.
Selskapskontrollen har i utgangspunktet en bred tilnærming og søker å fange opp flest
mulige problemstillinger relatert til eierskapsoppfølgingen. Utover dette vil kontrollen ikke
gå i dybden, men heller identifisere problemstillinger som senere kan bli gjenstand for
ytterligere undersøkelser.
Det presiseres at selskapskontrollen er en vurdering av om virksomheten styres etter eiernes
formål. Dette innebærer at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har
etablert tilfredsstillende rammer for styring og at virksomheten faktisk opererer i tråd med
formålet. En materiell vurdering av selskapets organisering, drift og funksjon faller således
utenfor denne kontrollen.
Rapporten bygger på informasjon fra eiere, styret og administrasjonen samt åpne kilder,
herunder Foretaksregisteret, www.purehelp.no, www.proff.no, mv. Bruken av kilder utover
informasjon fra eierne er gjort for å sikre at eierstyringen også er omsatt i praksis.
Den samlede dokumentasjon om selskapet mottatt fra eiere, styret og daglig leder fremgår
av dokumentliste i vedlegg 1.
Som det fremgår av rapporten vil det enkelte steder presenteres informasjon om selskapet,
styret og administrasjon med detaljeringsnivå som går utover informasjon om den rene
eierstyringen. Når dette allikevel presenteres er det som bidrag til helhetsbilde som igjen er
av sentral verdi for vurdering av eierstyringen i selskapet og om denne fungerer i praksis.
Informasjonsinnhentingen og vurderingen i denne kontrollen er i hovedsak gjort med
utgangspunkt i følgende kilder/kontrollkriterier:





Lov og forskrift
Selskapets vedtekter
Eiermeldinger
KSs anbefalinger for eierstyring

Hovedfokus i rapporten vil være på negative funn. Det vil si at det som i utgangspunktet er i
orden, ikke vil være gjenstand for nærmere omtale eller vurdering.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang i denne selskapskontrollen har gitt
et tilstrekkelig grunnlag til å gjennomføre kontrollen i tråd med de problemstillinger
kontrollutvalgene har vedtatt.
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Faktabeskrivelse
Innledning
Brenselsutsalget AS er heleid av Sør-Varanger kommune og er en VTA-bedrift (varig
tilrettelagt arbeidsplass) med 20 VTA-plasser. Brenselsutsalget AS har tre avdelinger.
Brenselsutsalget, Pasvik-gruppa og Grenseprodukter.
Nærmere om selskapet
Selskapet driver med produksjon og salg av forskjellige produkter. Selskapet får årlig støtte
fra NAV på kr 2 830 000,-, kommunen bidrar med 1 510 900 i 2014, inntekter fra salg er på
ca. 1 500 000. Totalt har selskapet en inntekt på ca. 5,8 million i 2014.
Selskapet har gått med underskudd i 2011 og 2012. Brenselsutsalget AS ba om økt bevilgning
fra kommunen på ca. kr 410 000,- i 2012, men fikk avslag. Kommunestyresak 008/12 og
092/12. I 2013 gikk selskapet med overskudd på ca. 100 000.
Selskapet har fått økt tilskuddet fra kommunen til kr 1 510 900 for 2014.
Eierskapsforhold

Sør-Varanger kommune står som ene-eier av selskapet, styret har 3 medlemmer og ordfører
representerer kommunestyret som eier. Generalforsamlingen består av ordfører, daglig
leder og styreleder. Det er styret som vedtar budsjett og generalforsamlingen behandler
årsregnskap og årsberetning.
Styret består av leder Trygve Røtvold, Kari Skadsem og Kari Synnøve Pettersen.
Avtalemessige forhold

Det er ikke opprettet styreansvarforsikring for styret.
Brenselsutsalget As har ikke innkjøpsavtaler. De kjøper bjørkestrenger fra Finland som
bedriften bruker i produksjonen. Ifølge daglig leder bjørk dette fra Finland da dette er
billigst. Ved nyanskaffelser prøves det å kjøpe brukt, f.eks. biler, lastebiler og andre
maskiner.
Forpliktelser vis a vis offentlige instanser
Selskapet har ifølge daglig leder ikke forpliktelser som skatt og merverdiavgift.

Juridiske forhold

Selskapet følger Offentleglova , reglene om offentlige anskaffelser og de har fokus på
habilitet. Det er også utarbeidet HMS regler som følges i daglig drift.

Selskapet ble eQuass sertifisert i 2012.
Eierskapskontroll Brenselsutsalget AS
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Utdrag fra hjemmesiden til equass.no:

«En sertifisering iht EQUASS Assurance innfrir Arbeids- og velferdsdirektoratets sitt
krav til at alle forhåndsgodkjente arrangører av skjermede tiltak skal implementere et
sertifisertbart kvalitetssikringsystem med ekstern revisjon og sertifisering.
Sertifiseringen varer i 2 år og må da fornyes.»
Det er Degerstrøm revisjon AS som nå er revisor for firmaet.
Organisasjon
Daglig leder rapporterer til styret hver måned.

Miljø
Selskapet har ikke forurensende utslipp.

Framtidsutsikter

Det er ingen signaler som tilsier vesentlige endring i driften av selskapet for framtiden.
Selskapets økonomiske utvikling

Nøkkeltall:

2012

2011

Resultatregnskap:
Driftsinntekter
Driftsresultat

5 398 458

5 312 000

-214 145

- 58 000
-

ÅRSRESULTAT
Resultatgrad %

-1,1

Balanseregnskap:
Sum eiendeler

2 833 920

2 957 000

Egenkapital

2 164 000

2 366 000

670 000

581 000

2,6

2,8

76,4

80,3

0,3

0,2

-7,1

-1,7

Sum gjeld

Likviditetsgrad
Egenkapitalprosent
Gjeldsgrad
Total rentabilitet %
(tallene hentet fra PROFF.no)
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Tilbakemelding fra revisor
Revisor har ingen bemerkninger til selskapet, det er avgitt ren revisjonsberetning og det
er ikke utarbeidet nummererte revisorbrev.

Vedlegg
Vedlegg 1 – Dokumentliste (fullstendig oversikt over mottatt informasjon)
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Vedlegg 1 – Dokumentliste












Egenerklæring fra styret i Brenselsutsalget As
Innkalling til generalforsamling i 2012
Innkalling til generalforsamling i 2010
Årsmelding Brenselsutsalget AS 2012
Vedtekter og stiftelsesdokument
Erklæring fra revisor i BDO
Registreringsutskrift Brønnøysundregistrene
Proff; Regnskap, roller og mer
Purehelp; Firmapresentasjon
Sør-Varanger kommune
o Kommunestyrevedtak 008/12 og 092/12
o Kommunestyrevedtak i budsjett 2014
 eQuass; Kvalitetssikringsskjema
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Johnsen, Eva Johanne
Enhetsleder: Johnsen, Eva Johanne, tlf. 78 97 74 41
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører: Stiansen, Monica Hauge

Dato: 03.11.2014

Utvalg

Saksnummer

Dato

Utvalg for levekår

025/2014

17.11.2014

Kommunestyret

086/2014

03.12.2014

Administrasjonsutvalget

007/2014

27.11.2014

STENGTE BARNEHAGER JULAFTEN, NYTTÅRSAFTEN OG
ONSDAGEN FØR SKJÆRTORSDAG

Kort sammendrag:
Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager, § 11, siste avsnitt: Julaften,
nyttårsaften og onsdagen før skjærtorsdag skal fortsatt være behovsprøvd.
Viser også til Hovedtariffavtalen § 4 – 4.6 Helgeaftener og lignende
Arbeidstakere med ordinær dagsarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00
onsdag før skjærtorsdag, pinse- jul - og nyttårsaften

For å lykkes med å stabilisere og utvikle kvaliteten i barnehagen må vi fremme nye tiltak som
kan gi barnehagene et konkurransefortrinn, uten at dette skal koste for mye. Et konkret
forslag er å stenge kommunale barnehager julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Faktiske opplysninger:
Sør-Varanger har 15 barnehager, 12 kommunale og 3 private.
Til sammen har 507 barn plass, 57 i private barnehager og 450 i kommunale barnehager 202 barn under 3 år og 305 barn over 3 år.

Barnehagen har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at barn får en trygg og
god oppvekst.
Et godt barnehagetilbud for alle barn avhenger av stabilitet og personalets kompetanse. Bare
kompetente ansatte kan sikre at barnehagen oppfyller sitt samfunnsmandat i tråd med
barnehagens formål og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, jf. §§ 1, 2 og 3 i
barnehageloven.
En god barnehage krever kompetente og reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den
viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent
personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere for å
beholde og rekruttere kompetente ansatte er derfor å investere i barna.
I forbindelse med Fylkesmannens i Finnmark sin kick-off samling i Alta for å lansere
Sjumilsteget for kommunene høsten 2013, kom følgende frem om barnehager:
”Kvalitet i barnehagen er avgjørende. Det er det eneste som teller for barna og for
samfunnet. Barnehager utjevner forskjeller mellom barn, og det kom frem en sterk anbefaling
om at vi satser på barnehagene.”

Barnehagene har i perioder hatt stor mangel på ansatte, og det har vært utfordrende både å
beholde og rekruttere kvalifiserte ansatte.
Over tid mister barnehagene fagarbeidere, barnehagelærere og dyktige assistenter til skolen
bla med begrunnelse i fri jul, nyttår og onsdag før skjærtorsdag.
Sør-Varanger kommune har gjort mange grep for å beholde og rekruttere kvalifisert personell
til barnehagene, bl.a. har Kommunestyret vedtatt at grunnbemanningen i barnehagene er
styrer + at hver avdeling har 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 barne- og
ungdomsarbeider pr. 18 plasser.
I forhold til landsnormen er dette høg satsing (nasjonalt mål er innen 2020). Det er langt igjen
før vi innfrir vedtaket, men vi ser en positiv tendens.
Vår vedtatte bemanningsnorm er et viktig rekrutteringstiltak – å synliggjøre kommunens
satsing på kompetanse, voksentetthet og kvalitet.

Vi er nå inne i en positiv periode der vi mottar flere søknader om jobb i barnehagene enn

tidligere, men vi er fortsatt ikke i mål og situasjonen oppleves svært sårbar.

For å lykkes med å stabilisere og utvikle kvaliteten i barnehagen må vi fremme nye tiltak som
kan gi barnehagene et konkurransefortrinn, uten at dette er belastende i en økonomisk
vanskelig situasjon – og innebærer merkostnader. Her er et konkret forslag å stenge
barnehagene julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag, et tiltak som kan få store
positive konsekvenser.
Barnehagene tar ned driftsnivået der vi erfaringsmessig ser at behovet for barnehageplass er
lite og vi vil derfor ikke ramme kvaliteten i tilbudet. Effekten vi håper skal bli er at vi vinner
mer enn vi taper. Stengte barnehager i perioder med lite behov og i større grad beholde
kvalifisert personell.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for
etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Barnehageplass gir småbarnsforeldre mulighet til deltakelse i arbeidslivet med trygg omsorg
for barna. Vi har oversikten over antall barn som har hatt behov for barnehageplass disse
aktuelle dagene. Oversikten over mange år viser at behovet er lite, muligens fordi
barnehagene stenger kl 12 de aktuelle dagene. Derfor mener vi at tiltaket vil ha stor effekt for
personalet i forhold til å beholde og rekruttere og liten konsekvens for foreldre / foresatte
med bakgrunn i tidligere års erfaring.
Infrastruktur:
Barnehager er en del av den infrastrukturen som er nødvendig for Sør-Varanger kommune
når det gjelder å tiltrekke oss næringsvirksomhet og kvalifiserte folk.
Barn og ungdom:
Den gode barnehagen skal fylle mange roller. Foruten å være en fleksibel velferdsordning
skal den også være en god barndomsarena og det første frivillige trinnet i utdanningen.
Tilretteleggingen og det pedagogiske arbeidet som foregår i barnehagen, er helt avgjørende
for hvordan barna trives og utvikler seg, og for at samarbeidet med foreldrene fungerer godt.

Kompetansebygging:
En god barnehage krever kompetente og reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den
viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent
personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i å
beholde og rekruttere kompetente ansattes er derfor å investere i barna.

Økonomi:
Dette er et tiltak som ikke er belastende i en økonomisk vanskelig situasjon – og vil ikke
innebære merkostnader. Barnehagene tar ned driftsnivået der vi erfaringsmessig ser at
behovet for barnehageplass er lite og vil derfor ikke ramme kvaliteten i tilbudet. Vi vil vinne
mer enn vi taper. Stengte barnehager i perioder med lite behov er et tiltak for å motivere til i
større grad å beholde kvalifisert personell i barnehagene.
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Barnehagenes fysiske miljø skal utformes slik at alle barn får gode muligheter til å delta aktivt
i lek og andre aktiviteter.
Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag.

Behandling17.11.2014 Utvalg for levekår
Saksordfører: Stiansen, Monica Hauge
Saksordfører: Monica Hauge Stiansen.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekår sitt vedtak i sak 025/2014:
Utvalg for levekår avgir følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag.

Behandling27.11.2014 Administrasjonsutvalget
Saksordfører: Sundstrøm, Bror Oskar
Saksordfører: Bror Sundstrøm.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget sitt vedtak i sak 007/2014:

Administrasjonsutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunale barnehager i Sør-Varanger er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før
skjærtorsdag.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører: Gjetmundsen, Bjørnar

Dato: 10.11.2014

Utvalg

Saksnummer

Dato

Utvalg for miljø og næring

020/2014

18.11.2014

Kommunestyret

087/2014

03.12.2014

SYDVARANGER GRUVE AS - SØKNAD OM VARIG ENDRET
UTSLIPPSTILLATELSE FRA 2015
Vedlagte dokumenter:
Anmodning om høringsuttalelse - søknad om endring i tillatelse.pdf
Søknad om endring i tillatelse.pdf
Risikovurdering.pdf
Utsettelsesforslag fra Hilde Michelsen, AP
Forslag fra Erik Henneli, H
Dokumenter i saken:
2014022324 ANMODNING OM HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM ENDRING I
TILLATELSE
2014018732 NEDBRYTNING AV POLYDADMAC -SINTEFRAPPORT MAI 2014,
UTLEKKING OG GIFTIGHETSTESTING AV POLYDADMAC -NIVARAPPORT AUGUST 2014
2014018442 HØRING PÅ SØKNAD OM ENDRET UTSLIPPSTILLATELSE 2014
2014017693 ANMODNING OM HØRINGSUTTALELSE - SØKNAD OM MIDERTIDIG
ENDRING AV TILLATELSEN - SYDVAR ANGER GRUVE AS
2014017168 HØRING AV SØKNAD FRA SYDVARANGER GRUVE FOR 2014

Kort sammendrag:
Sydvaranger Gruve (SVG) søker Miljødirektoratet om varig tillatelse til å øke mengden av
vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC (LT 38) til 22 tonn pr år fra 1. januar 2015. Det vil

si en økning på 12 tonn i forhold til deres eksisterende tillatelse, som er på 10 tonn pr år.
Fra før har SVG en varig tillatelse til å slippe ut 10 tonn poly/DADMAC, (pluss 5 tonn ekstra i
2014) med produktnavn Magnafloc LT 38, og 50 tonn polyakrylamid med produktnavn
Magnafloc 10, totalt 60 tonn pr år.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor og publisert på
kommunens hjemmeside og i Sør-Varanger Avis. Høringsfrist er satt til 20. desember 2014.

Faktiske opplysninger:
Bakgrunnen for søknaden er todelt:
Etter en utglidning i Bjørnevannsbruddet i september 2013 måtte SVG stenge deler av
bruddet og hente malm fra Kjellmannsåsen og andre mindre forekomster. Det førte til at de
fikk ultrafine partikler i malmen i separasjonsverket i Kirkenes og problemer med driften på
den måten at en ikke fikk skilt ut de fine partiklene i høy nok grad. Det blir da vanskelig å
resirkulere vannet i prosessen og en må bruke mye mer ferskvann. Det er uklart når en igjen
får full drift Bjørnevannsbruddet, og igjen får bedre kvalitet på malmen.
Etter nedtapping av Første-, Andre-,Tredje- og Prestevann minket vannstanden mye vinteren
og våren 2014. SVG var innvilget tillatelse fra NVE til å regulere vannene 75 cm under
laveste regulerte vannstand som det er gitt konsesjon til. Men selv med denne tillatelsen var
vannforbruket gjennom vinteren 2013-2014 en kritisk faktor. Det måtte spares på vannet og
det må i størst mulig grad resirkuleres for å minke totalt vannforbruk.
Sommeren og høsten 2014 er ikke vannstanden i disse vannene kommet opp på ønskelig
nivå og SVG vil også måtte søke om samme nedtapping vinteren og våren 2015. Dette kan
bli et problem i flere år framover.
Eneste måte å få skilt ut disse partiklene på for å øke mengden resirkulert vann i prosessen,
og spare på vannressursene i Kirkenesvannene, er å øke mengden av
vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC. Det vil igjen føre til at en får en økning av
kjemikaliet i avgangen fra separasjonsverket til Bøkfjorden.
SVG arbeider for tiden med å skaffe ferskvann fra andre kilder, mem det vil nok ta noe tid før
denne tilleggsvannforskynningen vil være på plass. Da kan SVG eventuelt øke
ferskvannsmengden og minke kjemikalieforbruket.

SVG har fått gjennomført flere undersøkelser og giftighetstester av polyDADMAC i
Bøkfjorden.
Undersøkelsene ble gjort av Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) i 2011. Et nytt notat fra
NIVA lå ved søknad om utslippsendring fra SVG i 2013, der NIVA vurderte hvilke
miljøkonsekvenser en økning med 2,5 tonn polyDADMAC ville ha på resipienten Bøkfjorden.

Dette notatet bygde på resultatene fra undersøkelsene i 2011.
Også i 2014 har NIVA gjennomført undersøkelser, som lå ved SVG’s søknad om midlertidig
utslippsøkning på 5 tonn i 2014.
Som vedlegg til foreliggende søknad om varig utslippsendring ligger samme risikovurdering
fra 2014, som utgjør dokumentasjon for foreliggende søknad om økt utslipp av polyDADMAC
til 22 tonn pr år.

Følgende undersøkelser ble gjort:
Utlekking av polyDADMAC fra gruveavgang.
Konklusjon fra NIVA var at polyDADMAC ikke bidrar til utlekking av organiske forbindelser til
vannmassene.

Partikkelaffinitet ved høye doseringsmengder.
Konklusjon er at ved dosering rundt 100 ganger vil noe av kjemikaliet være fri i vannmassene
og kan flokkulere f. eks. kiselalger.

Akutte toksikologiske undersøkelser av polyDADMAC i avgangsmasser på krabbe,
fjæremark og piggvar i Bøkfjorden.
Testen ble utført i akvarium.
Konklusjon: Ingen eksponering på doser opp til 10 ganger gjennomsnittlig konsentrasjon i
avgangen fra SVG. Ved 32 - 100 ganger konsentrasjon er det påvist hemming av vekst.

Tester av selve avgangen fra SVG.
Konklusjon: Svak toksisk effekt som kan gi redusert algevekst.

Giftighetstest på krepsdyr og piggvar.
Konklusjon: Ingen signifikant reduksjon i reproduksjon hos krepsdyr og vektøkning hos
piggvar.

Giftighetstest på blåskjell.
Viser høyere aktivitet hos skjell nært utslippspunktet enn lengre ut i Bøkfjorden.
Se i tillegg konklusjon på side 19 i vedlagte risikovurdering, og opplysninger i søknaden fra
SVG.

Søknaden fra SVG sett opp mot Vannforskriften:

§ 4. (miljømål for overflatevann)
Tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes
med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand, i
samsvar med klassifiseringen i vedlegg V, og når det gjelder kjemisk tilstand også oppfylle
kravene i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 17.

§ 5. (miljømål for kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster)
Tilstanden i kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster skal beskyttes mot
forringelse og forbedres med sikte på at vannforekomstene skal ha minst godt økologisk
potensial og god kjemisk tilstand, i samsvar med klassifiseringen i vedlegg V.
En forekomst av overflatevann kan utpekes som kunstig eller sterkt modifisert dersom
de endringer i vannforekomstens hydromorfologiske egenskaper som er nødvendige for å
oppnå god økologisk tilstand, ville ha vesentlige negative innvirkninger på
a) miljøet generelt,
b) skipsfart, havneanlegg eller rekreasjon,
c) aktiviteter som krever magasinering, overføring og fraføring av vann, for eksempel
drikkevannsforsyning, elektrisitetsproduksjon eller vanning,
d) flomvern, drenering, eller

e) annen tilsvarende viktig bærekraftig virksomhet, og
de samfunnsnyttige formålene den kunstige eller sterkt modifiserte vannforekomsten tjener,
på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader,
ikke med rimelighet kan oppnås med andre midler som miljømessig er vesentlig bedre.
En slik utpeking, og begrunnelsen for den, skal nevnes spesielt i forvaltningsplanen for
vannregionen som kreves i henhold til § 26 og revurderes hvert sjette år.

Rådmannens vurdering:
Det er svært sannsynlig at Bøkfjordens miljøtilstand allerede er forringet av utslippet fra SVG.
Selv om rapport fra NIVA 2011, notat fra 2013 og risikovurdering fra 2014 viser at dagens
bruk av polyDADMAC ikke vil påvirke livet i sjøen i særlig grad, vet en ikke mye om
eventuelle langtidsvirkninger av kjemikaliene. Men utslippet fra SVG til Bøkfjorden har ikke
ført til at fjorden er satt til sterkt modifisert vannforekomst. Bakgrunnen for det er at en med
tiden har mulighet for å oppnå god økologisk tilstand i Bøkfjorden.

Sett i lys av de undersøkelsene og konklusjonene som NIVA er kommet fram til, vises det
likevel til punkt e) i vannforskriftens §5. De samfunnsnyttige formålene forringelsen av
Bøkfjorden tjener, kan pr i dag ikke med rimelighet oppnås med andre midler som er
miljømessig vesentlig bedre, på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet eller
uforholdsmessig store samfunnskostnader.

Søknaden fra SVG sett opp mot Naturmangfoldloven:
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.

Rådmannens vurdering:
Kommunen kjenner ikke til at det finnes arter som tar vesentlig skade på grunn av det
utslippet som forgår i dag. Viser her til NIVA-rapportene. Men en vet lite om eventuelle
langtidsvirkninger. Det må derfor følges opp med miljøovervåking i årene framover.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Rådmannens vurdering:
Mange av kommunens innbyggere er svært nervøse for nye virkninger på miljøet i
Bøkfjorden. Det er derfor nødvendig med oppfølgende undersøkelser over lengre tid for
eventuelt å påvise skader som ikke ble påvist i NIVA’s undersøkelse i 2011 og 2014.
Samtidig må SVG strebe etter å finne løsninger i prosessen for å unngå å slippe ut stoffer
som kan være skadelig for miljøet.
Til sist må det forskes på metoder for rask tilbakevending av liv i området der deponiet ligger

Kommunal behandling:
Kommunen har tidligere levert inn fem høringsuttalelser knyttet til utslipp fra SVG’s drift i
Kirkenes. I alle tilfeller har kommunestyret fattet positive vedtak, men også bedt om at det
må stilles strenge krav til SVG.

Rådmannens totalvurdering:
SVG har kommet opp i en vanskelig situasjon, der flere uheldige omstendigheter har

inntruffet, og skapt store problemer for drifta ved oppredningsanlegget i Kirkenes.
Med henblikk på økt utslipp til Bøkfjorden har SVG innhentet flere vurderinger fra NIVA, som
regnes som faginstans på dette området. De konkluderer med at en økning av polyDADMAC
i denne størrelsesorden det søkes om, sannsynligvis ikke vil medføre større belastning på
Bøkfjorden enn det som er i dag.
Miljøundersøkelser må fortsette for å forsøke å måle eventuelle langtidseffekter på flora og
fauna i Bøkfjorden. Dersom resultatene av slike undersøkelser viser seg å avdekke store
negative virkninger på miljøet i fjorden, må tiltak iverksettes for å stoppe denne utviklingen.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved
planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og for
etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
SVG er en svært viktig aktør i næringsutviklingen i Sør-Varanger kommune.
Infrastruktur:
Ingen merknad
Barn og ungdom:
Ingen merknad
Kompetansebygging:
Svært mye kompetanse innen gruvenæringa blir bygget opp i Sør-Varanger av SVG.
Økonomi:
Driften ved SVG gir kommunen store inntekter.
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Ingen merknad

Forslag til innstilling:
< Kommunestyret går inn for at Sydvaranger Gruve AS skal gis tillatelse til å slippe ut
inntil 22 tonn av koaguleringsmidlet polyDADMAC til Bøkfjorden fra 1. januar 2015. Det
utgjør en økning på 12 tonn i forhold til eksisterende utslippstillatelse på 10 tonn.

Men kommunestyret ønsker ikke at en slik utslippsendring skal være varig. På grunn av den
spesielle situasjonen med lite ferskvann til produksjonen i Kirkenes, går kommunen inn for at
det gis en midlertidig utslippsendring fram til vannforsyningen av ferskvann er sikret. SVG vil
da kunne redusere bruk av kjemikaliene betraktelig ved å øke ferskvannsmengden i
produksjonen ved separasjonsverket i Kirkenes. Dette gir også SVG tid til å finne fram til nye
produksjonsmetoder som er mer miljøvennlig.

Sør-Varanger kommune vil at det skal knyttes svært strenge krav til endring i utslippstillatelsen:
1. Det gis en midlertidig endring i SVG’s utslippstillatelse fra 10 tonn til 22 tonn pr år,
med varighet fram til ferskvannforsyningen til separasjonsverket er sikret på helårlig
basis. Dette må skje innenfor eksisterende reguleringsbestemmelsers grenser for
1.- 2.- 3.- og Prestevannet. Det må settes en frist til 1. januar 2018 for å få dette på
plass.
2. Sydvaranger Gruve må bestrebe seg på ytterligere å dokumentere kjemikalienes
miljømessige virkninger på Bøkfjorden, gjennom et langvarig og seriøst program for
miljøundersøkelser. Det må særlig legges vekt på å dokumentere langtidsvirkninger
og nedbrytningstid av poly/DADMAC med produktnavn Magnafloc LT 38, og
polyakrylamid med produkt-navn Magnafloc 10, og eventuelle reaksjoner med
andre stoffer i omgivelsene. Det må utredes tiltak for å minske eventuelle
miljømessige problemvirkninger.
3. Det må legges særlig vekt på å utrede og utprøve alternative løsninger for bruk av
polyDADMAC og polyakrylamid.
4. Uavhengig fagekspertise må videreføre og følge opp
miljøundersøkelsesprogrammet som startet opp i 2011, og ble videreført i 2014.
5. Det må forskes på metoder for rask tilbakevending av liv i området der deponiet
ligger etter endt uttak av malm i Bjørnevatn.
>

Behandling18.11.2014 Utvalg for miljø og næring
Saksordfører:
Saksordfører: Erik Henneli

Utsettelsesforslag AP:
Sak 20/14 utsettes til neste møte i utvalg for miljø og næring den 9 desember 2014.
Administrasjonen skal gå i dialog/undersøke muligheten for å få fremlagt en tidsplan for økt
fersk vanntilgang.
Forslag fra H:
Sydvaranger Gruve AS gis ikke utslippstillatelse for 12 tonn ekstra utslipp på permanent
basis.
Votering:
Utsettelsesforslaget fra AP:
Forslaget falt med 3 mot 2 stemmer.
Forslag til innstilling settes opp mot Høyres forslag:
Høyres forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Utvalg for miljø og næring sitt vedtak i sak 020/2014:
Sydvaranger Gruve AS gis ikke utslippstillatelse for 12 tonn ekstra utslipp på permanent
basis.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

Adresseliste
Oslo, 07.11.2014

Deres ref.:

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2013/4672

Saksbehandler:
Bente Sleire

Høring av søknad fra Sydvaranger Gruve AS
Miljødirektoratet ber om at eventuelle uttalelser til søknaden sendes oss senest
innen 20. desember 2014. Søknaden kunngjøres i avisene og på
www.miljodirektoratet.no en av de nærmeste dagene
Vi viser til søknad om økt bruk av vannbehandlingskjemikalier fra 2015 og til kunngjøring på
vedlagte pdf-filer. Kunngjøringen er sendt til Norsk lysningsblad og lokalavisene der saken vil bli
kunngjort en av de nærmeste dagene. Sakes legges også ut på vår nettside på
http://www.miljødirektoratet.no/horing2013-4672-2. På denne adressen ligger også skjema for å gi
elektronisk høringsuttalelse til søknaden.
Miljødirektoratet ber om at eventuelle uttalelser til søknaden sendes oss innen 20. desember 2014.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Harald Sørby
seksjonsleder

Bente Sleire
sjefingeniør

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Strømsveien 96, 0663 Oslo|
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Kubban, Randi
Enhetsleder: Kubban, Randi, tlf. 78972172
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører: Hansen, Cecilie

Dato: 21.11.2014

Utvalg

Saksnummer

Dato

Formannskapet

065/2014

26.11.2014

Kommunestyret

088/2014

03.12.2014

KONSTITUERING AV RÅDMANN

Kort sammendrag:
Bente Larssen sa opp stillingen som rådmann i Sør-Varanger kommune 11. november 2014.
Kommunestyret må konstituere rådmann fra det tidspunkt Bente Larssen fratrer og fram til
rekruttering av ny rådmann er ferdigstilt.

Faktiske opplysninger:
Bente Larssen har sagt opp sin stilling som rådmann i Sør-Varanger kommune. Fra det
tidspunkt hun fratrer og fram til ny rådmann er ansatt må det konstitueres en rådmann.
Formannskapet har ikke delegert fullmakt til å foreta konstituering, og dette må derfor gjøres
av kommunestyret. Formannskapet gjør innstilling til kommunestyret i henhold til saklig
virkeområde.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør

kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret konstituerer Nina Bordi Øvergaard som rådmann inntil ansettelse av
rådmann er gjort og vedkommende tiltrer.

Behandling26.11.2014 Formannskapet
Saksordfører: Hansen, Cecilie
Saksordfører: Cecilie Hansen.
Fungerende rådmann Nina B. Øvergaard fratrådte under behandling av denne saken. Som
fungerende rådmann ble satt inn Håvard Lund.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Formannskapet sitt vedtak i sak 065/2014:
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret konstituerer Nina Bordi Øvergaard som rådmann inntil ansettelse av
rådmann er gjort og vedkommende tiltrer.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling

Saksbehandler: Kubban, Randi
Enhetsleder: Kubban, Randi, tlf. 78972172
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører: Hansen, Cecilie

Dato: 24.11.2014

Utvalg

Saksnummer

Dato

Kommunestyret

089/2014

03.12.2014

Formannskapet

066/2014

26.11.2014

Administrasjonsutvalget

009/2014

27.11.2014

REKRUTTERING AV RÅDMANN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Kort sammendrag:
Bente Larssen har sagt opp sin stilling som rådmann i Sør-Varanger kommune. Fra det
tidspunkt hun fratrer og fram til ny rådmann er ansatt konstituerer kommunestyret rådmann.
Formannskapet må igangsette rekrutteringsprosess. Kommunestyret selv ansetter rådmann

Faktiske opplysninger:
Bente Larssen har sagt opp sin stilling som rådmann i Sør-Varanger kommune. Fra det
tidspunkt hun fratrer og fram til ny rådmann er ansatt konstituerer kommunestyret rådmann.
Formannskapet må igangsette rekrutteringsprosess. Kommunestyret selv ansetter rådmann.
Det må tas stilling til hvilken type prosess som skal benyttes. Det bør vurderes oppnevnt et
politisk arbeidsutvalg bestående av 3 politikere som utgår fra formannskapet, og som har
ansvaret for rekrutteringsprosessen på vegne av kommunestyret.
Ved rekruttering til denne typen stillinger er det vanlig å benytte rekrutteringsfirma for å sikre

formalitetene og fremdriften i prosessen. Formannskapet/det politiske arbeidsutvalget må ha
et tett samarbeid med og oppfølging av det rekrutteringsfirmaet som eventuelt får oppdraget.
Det bør utarbeides en kravspesifikasjon som anbefales sendt til 3-5 rekrutteringsfirma.
Hvordan et rekrutteringsfirma skal brukes vil være en viktig diskusjon, og valg av metode må
tas inn som en viktig del av kravspesifikasjonen. Denne må godkjennes av
formannskapet/det politiske arbeidsutvalget.
Personal- og organisasjonssjefen bistår ordføreren i det praktiske administrative arbeidet.
Når det gjelder tillitsvalgtes rolle i prosessen vil det være Hovedavtalens del B, § 3-1 d) og
kommunens egen praksis som ligger til grunn. Arbeidsgiver plikter i henhold til dette å
informere, drøfte og ta berørte tillitsvalgte med på råd om:
·
·
·

ledige stillinger
prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger
utvelgelse til og intervju av aktuelle kandidater

Kommunestyret må ta stilling til hvordan dette skal ivaretas i prosessen ved å avklare
arenaer hvor tillitsvalgt skal delta og hvilken rolle/status denne skal ha. Mange kommuner
har løst dette ved å gi HTV en observatørstatus ved rekruttering av rådmann når det gjelder
utvelgelse og intervju.

Saksframlegget er utarbeidet i samråd med ordfører.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:

Næringsutvikling:

Infrastruktur:

Barn og ungdom:

Kompetansebygging:

Økonomi:
Erfaringsmessig vil kostnadene være rundt kr 300 000 eks mva. Utgifter til rekruttering av ny
rådmann skal finansieres ved bruk av fond 2565133 Rekruttering, stabilisering og
kompetansestyrking. Fondet er ved utgangen av 2014 på i overkant av 4 mill kr.
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:

Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret igangsetter rekrutteringsprosess for ansettelse av ny rådmann.
Formannskapet har ansvar for prosessen. Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg bestående
av ordfører og to formannskapsmedlemmer som ivaretar framdriften.
Kommunestyret vedtar videre at rekrutteringsfirma benyttes i prosessen. Kravspesifikasjon
og metodevalg vedtas endelig av formannskapet.
Hovedtillitsvalgt gis observatørstatus ved rekruttering av rådmann når det gjelder utvelgelse
og intervju.

Kommunestyret vedtar at utgifter til rekruttering av ny rådmann skal finansieres ved bruk av
fond 2565133 Rekruttering, stabilisering og kompetansestyrking. Fondet er ved utgangen av
2014 på i overkant av 4 mill kr.

Behandling26.11.2014 Formannskapet
Saksordfører: Hansen, Cecilie
Forslag fra Høyre foreslått av Alstadsæter, Tove:
Som to representanter til det politiske arbeidsutvalget utpekes Egil Kalliainen, Ap og Bror
Sundstrøm, H.

Saksordfører: Cecilie Hansen.
Håvard Lund deltok som fungerende rådmann under saksbehandlingen.

Formannskapet sitt vedtak i sak 066/2014:
Formannskapet avgir følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret igangsetter rekrutteringsprosess for ansettelse av ny rådmann.
Formannskapet har ansvar for prosessen. Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg bestående
av ordfører og to formannskapsmedlemmer som ivaretar framdriften.
Kommunestyret vedtar videre at rekrutteringsfirma benyttes i prosessen. Kravspesifikasjon
og metodevalg vedtas endelig av formannskapet.
Hovedtillitsvalgt gis observatørstatus ved rekruttering av rådmann når det gjelder utvelgelse
og intervju.
Kommunestyret vedtar at utgifter til rekruttering av ny rådmann skal finansieres ved bruk av
fond 2565133 Rekruttering, stabilisering og kompetansestyrking. Fondet er ved utgangen av
2014 på i overkant av 4 mill kr.
Som to representanter til det politiske arbeidsutvalget utpekes Egil Kalliainen, Ap og Bror
Sundstrøm, H.

Behandling27.11.2014 Administrasjonsutvalget
Saksordfører: Hansen, Cecilie
Forslag fra hovedtillitsvalgt foreslått av Nødtvedt, Mette:
Hovedtillitsvalgt er med i prosessen når det gjelder utvelgelse og intervju.

Saksordfører: Cecilie Hansen
Tilstede under avstemningen: 4 representanter.
Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget sitt vedtak i sak 009/2014:
Administrasjonsutvalget avgir følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret igangsetter rekrutteringsprosess for ansettelse av ny rådmann.
Formannskapet har ansvar for prosessen. Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg bestående
av ordfører og to formannskapsmedlemmer som ivaretar framdriften.
Kommunestyret vedtar videre at rekrutteringsfirma benyttes i prosessen. Kravspesifikasjon
og metodevalg vedtas endelig av formannskapet.
Hovedtillitsvalgt er med i prosessen når det gjelder utvelgelse og intervju.
Kommunestyret vedtar at utgifter til rekruttering av ny rådmann skal finansieres ved bruk av
fond 2565133 Rekruttering, stabilisering og kompetansestyrking. Fondet er ved utgangen av

2014 på i overkant av 4 mill kr.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

