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SAKSLISTE: 

Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID:  
 

083/11 VALG AV KONTROLLUTVALG 2011 - 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987 

    

084/11 VALG AV UTVALG FOR PLAN OG 
SAMFERDSEL, UTVALG FOR MILJØ OG 
NÆRING OG UTVALG FOR LEVEKÅR 2011 – 
2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

085/11 VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2011 – 
2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

086/11 VALG AV HAVNESTYRE 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

087/11 VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

088/11 VALG AV ELDRERÅD 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter  

11/1987  

    

089/11 VALG AV KOMITE FOR SAMEFOLKETS DAG 
2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter  

11/1987  

    

090/11 VALG AV REPRESENTANT TIL 
MENIGHETSRÅDET 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

091/11 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET OG 
REPRESENTANTSKAPET FOR NORA-
SENTERET 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter  

11/1987  

    

092/11 VALG AV DISPENSASJONSUTVALG 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter  

11/1987  
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093/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET OG 
REPRESENTANTSKAPET FOR ØFAS 2011 – 
2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

094/11 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR 
STIFTELSEN BOLIG BYGG 2011 – 2015 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/1987  

    

095/11 KIRKENES STADION - INVESTERING 2012 
Saksordfører: Linda Beate Randal 

11/2198  

    

096/11 ANBUD TJENESTEPENSJON 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

11/912  

    

097/11 EIENDOMSKATT - UTVIDELSE AV 
EIENDOMSKATTEOMRÅDET 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 

09/2207  
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VALG AV KONTROLLUTVALG 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 13.09.2011 VALG AV KONTROLLUTVALG 

2 02.11.2011 251011-Kontrollutvalg.pdf 

 

 

 

 
 
Dokumenter i saken: 
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Kort sammendrag: 
 I medhold av brev av 02.09.11 fra Kontrollutvalgan IS, jfr. anbefaling fra Norges kommune-
revisorforbund (NKRF), bør kontrollutvalg velges i kommunestyrets konstituerende møte, og 
rett etter at valg av formannskap, ordfører og varaordfører er foretatt. 
 
Hovedgrunnen til dette, er at det er spesielle regler knyttet til sammensetningen av kontroll-
utvalget, og at enkelte kommuner får problemer med å sette sammen utvalget dersom dette 
ikke gjøres før valg av andre utvalg og komiteer foretas. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Kontrollutvalget skal ha minst 3 medlemmer, og velges enten som forholdsvalg eller 
avtalevalg, med kjønnsmessig balanse. NKRF foreslår imidlertid at det velges minst 5 
medlemmer. Dette vil gi flere partier mulighet for slikt innsyn som utvalget har rett til, samtidig 
som det vil bidra til å understreke utvalgets betydning. 
 
Minst 1 av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Medlemmet 
kan ikke være ordfører, varaordfører, medlem eller varamedlem av formannskapet,  andre 
utvalg/komiteer eller styret for foretak, eller ansatt i kommunen. 
 
Kommunestyret må også utpeke leder og nestleder for kontrollutvalget. 
 
 
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: 
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Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
 
 
Behandling 25.10.2011  Kommunestyret 
 
Valgkomiteens leder foreslo følgende: 
Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 – 2015 utsettes til neste kommunestyremøte, og tas 
som første sak. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 081/11: 
Valg av kontrollutvalg for perioden 2011 – 2015 utsettes til neste kommunestyremøte, og tas 
som første sak. 
 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Saken ble utsatt. 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 002/11: 
Saken ble utsatt. 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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VALG AV UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL, UTVALG FOR 
MILJØ OG NÆRING OG UTVALG FOR LEVEKÅR 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 31.10.2011 Saklige virkeområder.pdf 

 

 

 
Saklige virkeområder for h.h.v. formannskapet, utvalg for miljø og tekniske tjenester og 
utvalg for levekår. 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge 3 utvalg som skal fungere for hver sine saklige virkeområder 
kommende periode. Utvalg for levekår har fungert også foregående periode, mens to av 
utvalgene er nye: Utvalg for plan og samferdsel, og utvalg for miljø og næring, som skal 
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ivareta deler av formannskapets og utvalg for miljø og tekniske tjenesters tidligere saklige 
virkeområde. 
 
Utvalgene skal besettes med 5 representanter i hvert. 
 
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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
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Pål Gabrielsen (SV) foreslo følgende: 
Intensjonen med gjennomgående representasjon følges. Hvert kommunestyremedlem får 
hver sin rolle i de kommunale utvalg. 
 
H, FrP, V og Sp foreslo følgende: 
Valgkomiteen innstiller på at det opprettes tre utvalg bestående av 5 + varamedlemmer i 
hvert utvalg. Utvalgenes navn er: 
 
Utvalg for plan og samferdsel 
Utvalg miljø og næring 
Utvalg for levekår 
 
Det ble først votert over forslaget fra H, FrP, V og Sp. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra SV. Dette ble vedtatt sendt over til kommunestyret 
for prinsipiell behandling. 
 
FrP, H, V og Sp foreslo følgende medlemmer: 
 
UTVALG FOR MILJØ OG NÆRING 
Leder: Bjørnar Gjetmundsen, H 
Nestleder: Sigbjørn Ove Kurthi, Sp 
Medlem Camilla Svegaard, H 
 
UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 
Leder: Kurt Wikan, Sp 
Nestleder: Hans Hatle, H 
Medlem. Reidun Kolpus, Sp 
 
UTVALG FOR LEVEKÅR 
Leder. Stine Tharaldsen, Sp 
Nestleder: Monica Hauge Stiansen, FrP 
Medlem: Bror O. Sundstrøm, H 
 
 
Ap foreslo følgende medlemmer: 
 
UTVALG FOR MILJØ OG NÆRING 
Hilde Michelsen 
Vegar Olsen 
 
UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 
Tarja Karine Emanuelsen 
Roger Bruer 
 
UTVALG FOR LEVEKÅR 
Helene Erlandsen 
Knut Mortensen 
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SV foreslo følgende medlemmer: 
 
UTVALG FOR MILJØ OG NÆRING 
Pål K. Gabrielsen. 
Vara:  

1. Elin Steigberg 
2. Ellen Brunvoll 
3. Liv Trude Rafaelsen 

 
UTVALG FOR PLAN OG SAMFERDSEL 
Pål K. Gabrielsen. 
Vara:  

1. Elin Steigberg 
2. Ellen Brunvoll 
3. Liv Trude Rafaelsen 

 
UTVALG FOR LEVEKÅR 
Pål K. Gabrielsen. 
Vara:  

1. Elin Steigberg 
2. Ellen Brunvoll 
3. Liv Trude Rafaelsen 

 
 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 003/11: 
Forslagene ble ikke realitetsbehandlet. 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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FORMANNSKAPET/ UTVALG FOR STRATEGI OG 
UTVIKLING 
 
Alle saker som er av overordnet strategisk betydning skal til første gangs 
behandling i formannskapet. 
 
- faste utvalg for plansaker 
- Økonomiplan/kommuneplan 
- årsbudsjett 
- finans- og økonomiforvaltning 
- kommunens forretningsdrift 
- eierstrategier 
- Innkjøpsordninger/ anbudsreglement 
- Eiendomsskattesaker 
- Boligpolitikk/ tomtetildelinger 
- Beredskap 
- Informasjonsteknologi (utviklingsdel) 
- Likestilling 
- Internasjonalt samarbeid 
- Reguleringsplaner 
- politisk utvalg for større utbyggingsprosjekter  
- myndighet etter kommunelovens § 13 
- skjønnhetsråd, jfr plan og bygningsloven 
- Avgi uttalelse eller endringsforslag til sentral tariffavtale 
- innstille i arbeidsgiverpolitiske saker 
- høringssaker 
 
 
Alle økonomiske saker som skal til kommunestyret må via formannskapet. 

Oppstart av arbeid med kommunale planverk skal 
hjemles etter § 20 i plan- og bygningsloven, og vedtas 
igangsatt av formannskapet.
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UTVALG FOR MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER 
 
- Miljørettet helsevern 
- Bygdeutvikling 
- landbruk 
- Skogbruk 
- Velferds- og inntektspolitiske tiltak for primærnæringene 
- Naturvern 
- Forurensning/forsøpling 
- Motorferdsel i utmark 
- Kulturminner og kulturlandskap 
- Friluftsliv 
- Brann/ feiervesen 
- Veg/trafikk/parkering/ ski og skuterløyper 
- Renovasjon 
- Vann/avløp 
- FDV 
- ENØK 
- Kart/oppmåling 
- Forurensningsloven 
- Vilt og innlandsfiske 
- Jordlov 
- Konsesjonslov 
- Primærnæringsfond 
- Næringsfond 
- Trafikksikkerhetsutvalg, herunder fastsettelse av fartsgrenser 
- klimapolitikk 
- fjernvarmeprosjektet 
- fiskeri 
- høringer innenfor eget saklige virkeområde 
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UTVALG FOR LEVEKÅR 
 
- tilbud til psykisk utv hemmede 
- Sosiale tjenester 
- Institusjonsbasert omsorg 
- Hjemmebasert omsorg 
- Avlastning/rehabilitering 
- rus/ edruskapsarbeid 
- Lokal helseovervåking 
- Smittevern - beredskap 
- samfunnsmedisin 
- fastlegeordningen 
- Funksjonshemmede 
- Omsorgsboliger 
- Psykiatri 
 
- Grunnskole, herunder spesialundervisning 
- Skolefritidsordning 
- kulturskolen 
- Voksenopplæring 
- PP-tjenesten 
- Barnehager (inkl. tilsyn med private og ikke-kommunale) 
- Barnevern 
- Ungdomsarbeid, BASEN 
- SLT- arbeid 
- Biblioteket 
- Teater 
- Musikk 
- Museum 
- Kino 
- Kunst 
- Helsetjenester til barn/ unge, herunder skolehelsetjenesten og 
helsesøstertjenesten 
- Lag/foreninger 
- Idrett/park 
- Kirke 
- Allmenn kultur 
- Lokale kulturbygg 
- bosetting av flyktninger 
- alkoholloven, herunder utarbeidelse av alkoholpolitiske retningslinjer. 
- boligsosialt arbeid 
- høringer innenfor eget saklige virkeområde 
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VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 31.10.2011 Administrasjonsutvalget.pdf 

 

 

 
Reglement for administrasjonsutvalget 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge administrasjonsutvalg for kommende periode. Utvalget skal bestå 
av 5 politisk oppnevnte representanter, valgt blant formannskapets medlemmer.   
Kommunestyret skal utpeke leder og nestleder. 
 
Faktiske opplysninger: 
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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: 
 
 
 
005/11: VALG AV ADMINISTRASJONSUTVALG 2011 - 2015  

 
 
Forslag til innstilling: 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
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FrP, H, V og Sp foreslo følgende: 
Cecilie Hansen 
Stian Celius 
Bror O. Sundstrøm 
 
Ap foreslo følgende: 
Aksel Emanuelsen 
Linda Beate Randal 
 
 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 005/11: 
Forslagene ble ikke realitetsbehandlet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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REGLEMENT FOR ADMINISTRASJONSUTVALGET I 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
 
 
1. VALG OG SAMMENSETNING. 
Administrasjonsutvalget opprettes i medhold av kommunelovens § 25, og er å 
betrakte som et fast utvalg. 
 
Administrasjonsutvalget består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 5 
medlemmer med varamedlemmer velges for den kommunale valgperiode av 
kommunestyret. 2 medlemmer med varamedlemmer utpekes etter 
forholdstallsprinsippet av og blant de arbeidstaker-organisasjoner kommunen har 
tariffavtale med. 
 
Utvalgets politisk valgte medlemmer skal velges blant formannskapets 
medlemmer. Varamedlemmer velges blant formannskapets medlemmer og 
varamedlemmer. 
 
Kommunale arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter. 
 
Kommunestyret velger leder og nestleder for valgperioden, blant de politisk 
valgte medlemmene. 
 
2. ARBEIDSOMRÅDE. 
Administrasjonsutvalgets oppgave er å forberede og innstille i saker som gjelder 
forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Dette gjelder saker 
som skal behandles i kommunestyret, unntatt saker som er tillagt 
formannskapets/utvalg for strategi og utvikling arbeidsområde. 
 
I de sistnevnte saker, forbereder og innstiller administrasjonsutvalget til 
formannskapet/utvalg for strategi og utvikling. 
 
Ordfører/rådmann fordeler saker til administrasjonsutvalget ut fra utvalgets 
saklige virkeområde, på en slik måte at hensynet til helhetlig politisk styring blir 
ivaretatt. 
 
Utvalget skal aktivt bidra til helhetlig arbeidsgiverpolitikk i Sør-Varanger 
kommune, og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens 
tjenester der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til 
kommunens innbyggere. 
 
3. ARBEIDSFORM. 
Utvalget kommer inn i saksbehandlingen etter at den administrative 
saksbehandling er sluttført. 
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Utvalget kan benytte ulike typer arbeidsform: 
 
- Innstille til kommunestyret 
- Nedsette ad hoc-utvalg for å utrede saken nærmere 
- Arrangere åpne møter for å få større medvirkning fra ansattes side 
- Avholde temamøter for kommunestyret 
 
 
Leder av utvalget utpeker en saksordfører for hver sak. Saksordføreransvaret 
skal rullere blant utvalgets arbeidsgiverrepresentanter. 
 
Saksordfører har ansvar for å sammenfatte diskusjon i utvalget og fremme dette, 
samt innstilling for kommunestyret og eventuelt formannskap og kommunestyre. 
 
Ved ulike innstillinger fra formannskap og utvalg, skal begge fremmes for 
kommunestyret. 
 
4. UTVALGETS MØTER. 
Utvalget holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av lovbestemt 
taushetsplikt eller vedtak etter kommunelovens § 31. 
 
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører, kan skje når hensynet til 
personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. 
Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller 
utvalget vedtar det. 
 
Møter holdes i henhold til vedtatt møteplan. I tillegg kan det holdes møter når 
lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det. 
 
Møtene kunngjøres på den måte utvalget selv finner hensiktsmessig innenfor 
kommunelovens krav. 
 
Lederen av utvalget setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger 
for at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. 
Innkalling og sakspapirer utsendes senest 7 dager før møtet til utvalgets 
medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker. 
 
Medlemmer som melder forfall, eller antar de er inhabile i en sak, plikter selv å 
innkalle varamedlem som kan møte i deres sted. 
 
Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
Møtet ledes av utvalgets leder, ved leders fravær av nestleder. Har begge forfall, 
velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 
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Utvalgets vedtak om innstilling fattes i møter. Utvalget er vedtaksfør når minst 
halvparten av medlemmene har vært tilstede under behandlingen av og avgitt 
stemme i vedkommende sak. 
 
Hvis det av utvalgets leder vurderes særlig påkrevd å få avgitt innstilling i en sak 
før neste møte, kan hun/han i medhold av kommunelovens § 30 beslutte saken 
tatt opp til behandling ved fjernmøte eller skriftlig saksbehandling. 
 
Ordfører og rådmann, eller de som hun/han bemyndiger, har møte- og talerett i 
utvalgets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike 
rettigheter. Utvalgets leder og rådmann kan også bli enige om at en 
tjenestekvinne/-mann skal innkalles til møter for å informere i konkrete saker med 
det formål å lette saksbehandlingen. 
 
Det skal føres protokoll for samtlige møter. Protokollen føres under ledelse av 
møtelederen. 
 
I protokollen føres: 
 
- Eventuelle protester mot innkalling og saksliste 
- Møtested og -tid 
- Dato og måte for innkalling 
- Fraværende medlemmer 
- Meldte forfall 
- Møtende medlemmer og varamedlemmer 
- Hvem som møter for rådmannen 
- Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret 
- Valg av saksordfører 
- Kort tekst om hva hver sak gjelder 
- For den enkelte sak, de forslag som reises 
- For den enkelte sak, de forslag som trekkes 
- Det som må til for å vise at vedtak om innstilling gjøres etter rett  
 framgangsmåte 
- Utvalgets vedtak om innstilling 
 
Trer noen til eller fra under forhandlingen, protokollføres dette, slik at en av 
protokollen kan se hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak. 
 
Utskrift av protokollen sendes til medlemmer, varamedlemmer og til de som har 
møterett i henhold til utvalgets bestemmelser. Utskrift sendes også til de som 
etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det. 
 
5. TAUSHETSPLIKT. 
I taushetsbelagte saker, plikter alle å bevare taushet om de vedtak som fattes. 
 
Straffelovens § 121 lyder: 
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"Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til 
lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig 
eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. 
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget 
vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt 
med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Denne bestemmelsen 
rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten 
eller arbeidet". 
 
Forvaltningslovens § 13 kommer også til anvendelse. 
 
I saker som behandles for lukkede dører i h.h.t. offentlighetsloven, varer 
taushetsplikten inntil annet blir bestemt, eller inntil de hensyn som lå til grunn for 
lukkede dører er falt bort. 
 
6. INHABILITET 
Den som erklæres inhabil i en sak, tar ikke del i behandlingen av vedkommende 
sak. 
 
Om inhabilitet gjelder forvaltningslovens § 6 og særregler gitt i kommunelovens § 
40 nr. 3. Etter forvaltningslovens § 10 vil lovens inhabilitetsregler gjelde for 
offentlig ansatte og folkevalgte. 
 
Forvaltningslovens § 6 lyder: 
 
"En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse 
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
 
a) når han selv er part i saken; 
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar, fostermor 
eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller 
fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i eller er medlem av styret eller 
bedriftsforsamlingen for: et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av 
stat eller kommune eller forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 
 
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen 
i saken innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse 
er reist av en part. 
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Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at 
tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke ville kunne påvirke hans 
standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete". 
 
 
 
 
”Kommunelovens § 40 nr. 3 lyder: 
 
"a) Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastlegging av 
godtgjørelse o.l. for slike verv. 
 b) Kommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggingen 
av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal 
alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling 
av årsbudsjett, økonomiplan og kommuneplan gjelder ikke første punktum. 
 c) Ved behandling av klager etter forvaltningslovens § 28 andre ledd er ansatte 
eller folkevalgt som var med på å fatte det påklagede vedtak eller som medvirket 
til tilretteleggelsen for grunnlaget av dette, inhabile ved klageinstansens 
behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. Er en 
overordnet ansatt inhabil i en sak, kan en direkte underordnet ansatt ikke delta 
ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen". 
 
7. SEKRETARIATETS OPPGAVER. 
Rådmann eller den hun/han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for 
utvalget. Sekretariatet har ansvaret for utvalgets sakspapirer, innkalling av 
medlemmer, kunngjøring av møter, protokoller og protokollutskrifter. 
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VALG AV HAVNESTYRE 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge havnestyre for kommende periode. Havnestyret skal bestå av 6 
politisk oppnevnte representanter. 
 
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 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


Side 2 av 3 

 

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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Saken ble utsatt. 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 004/11: 
Saken ble utsatt. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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VALG AV RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge råd for funksjonshemmede for perioden 2011-2015. Rådet skal 
bestå av 9 representanter, hvorav 3 er politisk oppnevnt, 3 er representanter fra 
administrasjonen, og 3 representerer brukerne. Kommunestyret velger leder og nestleder. 
 
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 
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Saken ble utsatt. 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 006/11: 
Saken ble utsatt. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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Behandling: Møtedato: Saksnr.: 
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VALG AV ELDRERÅD 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge eldreråd for perioden 2011 – 2015. Eldrerådet har foregående 
periode bestått av 8 representanter, hvorav 1 er politisk oppnevnt. Kommunestyret utpeker 
leder og nestleder. 
 
Faktiske opplysninger: 
Det er innkommet følgende forslag til representasjon i eldrerådet: 
 
Kirkenes Pensjonistforening: 

1. Henry Håkonsen, med personlig vara Evelyn Olsen Lid 
2. Roger Sivertsen, med personlig vara Roald Brækkan 
3. Eva Henriksen, med personlig vara Asmund Hansen 
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Pasvikdalen Pensjonistforening: 

1. June Lillebil Danielsen, med personlig vara Arne Andersen 
2. Odd Emanuelsen, med personlig vara Nils Erlandsen 

 
Neiden Pensjonistforening: 

1. Rolf Arvola 
2. Liv Mikkola 

 
 
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: 
 
 
 
007/11: VALG AV ELDRERÅD 2011 - 2015  
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Forslag til innstilling: 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Som eldreråd foreslås: 

1. Monica Hauge Stiansen, FrP 
2. Henry Håkonsen, Kirkenes pensjonistforening 
3. Roger Sivertsen, Kirkenes pensjonistforening 
4. Eva Henriksen, Kirkenes pensjonistforening 
5. June Lillebil Danielsen, Pasvikdalen pensjonistforening 
6. Odd Emanuelsen, Pasvikdalen pensjonistforening 
7. Rolf Arvola, Neiden pensjonistforening 
8. Liv Mikkola, Neiden pensjonistforening 

 
Vararepresentanter: 
For 1: 
For 2: Evelyn Olsen Lid, Kirkenes pensjonistforening 
For 3: Roald Brækkan, Kirkenes pensjonistforening 
For 4: Asmund Hansen, Kirkenes pensjonistforening 
For 5: Arne Andersen, Pasvikdalen pensjonistforening 
For 6: Nils Erlandsen, Pasvikdalen pensjonistforening 
For 7:  
For 8:  
 
 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 007/11: 
Forslagene ble ikke realitetsbehandlet. 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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Kommunestyret 17.11.2011 089/11 

 

 

 

 
  

VALG AV KOMITE FOR SAMEFOLKETS DAG 2011 - 20153 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal oppnevne 2 representanter med vara til komite for Samefolkets Dag 6. 
februar. Valget skal gjøres for halve valgperioden. 
 
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 
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
H, FrP, V og Sp fremmet følgende forslag: 

1. Stine Tharaldsen, Sp 
 
Ap fremmet følgende forslag: 

1. Mariann Wollmann Magga, Ap 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 010/11: 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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Formannskapet   

Valgkomiteen 07.11.2011 009/11 

Kommunestyret 17.11.2011 090/11 

 

 

 

 
  

VALG AV REPRESENTANT TIL MENIGHETSRÅDET 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge 1 representant til menighetsrådet for perioden 2011 – 2015. 
 
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 
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. Kommunestyret må ta hensyn til kriiterier til 
representasjon, bl.a. at vedkommende må være medlem av formannskapet. 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 009/11: 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET OG 
REPRESENTANTSKAPET FOR NORA-SENTERET 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal oppnevne 1 medlem til styret og 1 medlem til representantskapet for 
Nora-senteret for perioden 2011 – 2015. Det skal også oppnevnes vararepresentanter for 
disse. 
 
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 
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
Det ble fremmet følgende forslag: 
 
Som representant til styret for Nora-Senteret velges Kurt Wikan og vara Hilde Michelsen. 
Som representant til representantskapet for Nora-Senteret velges Tove Alstadsæter og vara 
Sigbjørn Kurthi. 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 008/11: 
Forslagene ble ikke realitetsbehandlet. 
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Bente Larssen 
rådmann 
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VALG AV DISPENSASJONSUTVALG 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge dispensasjonsutvalg for å behandle saker i medhold av Lov om 
motorferdsel, for perioden 2011 – 2015. Dispensasjonsutvalget består av 3 medlemmer med 
vara. 
 
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 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
H, FrP, V og Sp fremmet følgende forslag: 
Leder: Andre Johnsen, H 
Nestleder: Hanne Kalliainen Kyrrø, Sp 
 
Ap fremmet følgende forslag: 
Medlem: Hilde Michelsen, Ap 
 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 011/11: 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Siv Merete Wollmann 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  09.11.2011 

Arkivkode:  K1-033 Arkivsaksnr.:  11/1987 

Saksordfører: 
 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Valgkomiteen   

Kommunestyret 17.11.2011 093/11 

 

 
  

VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRET OG 
REPRESENTANTSKAPET FOR ØFAS 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge representanter til ØFAS’ styre og representantskap, med 1 
medlem til hver og personlige varamedlemmer. 
 
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. 

 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


Side 2 av 2 

 

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: 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Siv Merete Wollmann 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  07.11.2011 

Arkivkode:  K1-033 Arkivsaksnr.:  11/1987 

Saksordfører: 
 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Valgkomiteen 07.11.2011 012/11 

Kommunestyret 17.11.2011 094/11 

 

 

 

 
  

VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN BOLIG 
BYGG 2011 - 2015 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

 
 
 
Kort sammendrag: 
 Kommunestyret skal velge 3 representanter med vara til styret for Stiftelsen Bolig Bygg for 
perioden 2011 – 2015.  
 
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 
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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: 
 
 
 
 
Behandling 07.11.2011  Valgkomiteen 
Saksordfører: Tove Alstadsæter 
 
H, FrP, V og Sp foreslo følgende: 
Leder: Pål Haaheim Henriksen, Ap 
Nestleder: Bjørnar Gjetmundsen, H 
Medlem: Gunn Inger Svane, Sp 
 
 
Valgkomiteens vedtak i sak 012/11: 
Saken ble ikke realitetsbehandlet. 
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SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Nina Bordi Øvergaard 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  14.10.2011 

Arkivkode:  K2-D11, K1-223 Arkivsaksnr.:  11/2198 

Saksordfører: 
Linda Beate Randal 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling   

Formannskapet 15.11.2011 157/11 

Kommunestyret 17.11.2011 095/11 

 

 

 

 

 

 
  

KIRKENES STADION - INVESTERING 2012 
 
Vedlagte dokumenter: 

Nr. Dok.dato    Tittel 

1 12.10.2011 oversiktsplan.pdf 

2 12.10.2011 139803_1_P.PDF 

3 14.10.2011 KOSTNADSOVERSLAG ALT 3 
KIRKENES STADION.PDF 

 

 

 

 

 
 
 
Dokumenter i saken: 
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Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

27.09.2011 
 

I Barentshallene Sør-
Varanger KF 

UTKAST SAKSFREMLEGG INVESTERING 
KIRKENES STADION 2012 

12.10.2011 I Steinsvik 
Arkitektkontor AS 

FORPROSJEKT 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
9. desember 2009 vedtok kommunestyret i sak 089/09 å øke låneramme med 4,5 millioner i 
forbindelse med bygging av ny skole. Denne rammen skulle gå til rehabilitering av Kirkenes 
Stadion. Innenfor dette forprosjektet lå skifte av kunstgress med innbytterbenker, nye mål, 
vedlikeholdsutstyr, nye gjerder og nytt lysanlegg. Deler at dette er allerede utført blant annet 
skifte av kunstgresset.  
 
Videre ble det i Formannskapet sak 064/10 gitt mandat til utarbeidelse av en helhetlig plan 
for skole-/stadionområdet. Landskapsarkitekt Steinsvik AS ble bedt gjennom Skoleprosjektet 
også å ivareta omliggende område mot Kirkenes Stadion og Barentsbadet.  
 
Prosjektskissene fra Steinsvik AS er nå klar med to kostnadsalternativer, alternativ 1 og 
alternativ 2. Se vedlegg.  
 
Da alternativene viser forholdsvis kostbare løsninger har rådmannens administrasjon og 
Barentshallene KF utarbeidet et mindre kostnadskrevende minimumsalternativ (heretter kalt 
alternativ 3). Alle alternativ redegjøres for i denne saken.    
   
Faktiske opplysninger: 
 
Alternativ 1. 
Alternativ 1 har en kostnadsramme på vel 11 mill.kr, hvorav spillemidler utgjør vel 1/3 
dekning. Lånerammen på dette alternativet er beregnet til 7,1 mill.kr.  
 
I alternativet er det lagt opp til løpedekke rundt hele banen samt to 5 er baner, en i asfalt og 
en med kunstgress. Det er i alternativet lagt opp til lengdegrop og korte løpebaner på 
fotballbanens kortside.  
 
Det er også lagt opp til basketballbane med to kurver samt beplantning og forskjønning av 
hele området.  
 
Vedlagte plantegninger viser alternativ 1.  
 
Alternativ 2.  
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Alternativ 2 er i all hovedsak som alternativ 1, men det mindre løpedekke. Løpedekket er 
erstattet med asfalt. Dette medfører at kostnadsrammen er vel 1,7 mill.kr mindre og 
lånebehovet for dette alternativet er 6,3 mill.kr. Det er ikke utarbeidet plantegninger for 
alternativ 2, men det er i all hovedsak løpebanedekket rundt fotballbanen som er erstattet 
med asfalt.  
 
Alternativ 3.  
Kirkenes stadion vil aldri få kapasitet i forhold til utbygging av et fullverdig friidrettsanlegg 
med hensyn på beliggenhet og arealbehov. Barentshallene KF har etter dialog med Kirkenes 
skole og lokale lag og foreninger kommet frem til at vil være tilfredsstillende med et 
friidrettsdekke med 6 baner på 100 meter på den ene langsiden av fotballbanen. I alternativet 
ligger også kun en 5’er bane mot skolen, dekket her blir kunstgress. Det eksisterende areal 
blir asfaltert. Det er også innarbeidet en lengdegrop og et basketballstativ/bane, dekket her 
blir asfalt.   
 
I alternativ 3 er det ikke lagt inn midler til beplantning og forskjønning som i alternativ 1 og 2. 
Dette da Barentshallene KF av erfaring ser at asfalt og gressbakke er det som fungerer best 
med hensyn på brukerbehov og fremtidig vedlikehold og vinterbrøyting.   
 
Alternativ 3 har en kostnadsramme på 3,6 mill.kr hvorav lånebehovet er beregnet til 2,2 
mill.kr.  Se tegninger.  
 
Rådmannen er av den oppfatning at også idrettsområdet trenger en forskjønning og 
oppgradering. Rådmannen er også tilfreds med at det er utarbeidet et tredje alternativ som 
vil forskjønne og oppgradere området med mindre lånebehov. Kommunen står ovenfor store 
økonomiske utfordringer i planperioden og med det som bakgrunn vil rådmannen fremme 
forslag om at kommunestyret vedtar alternativ 3 og at lånebehov kr. 2 200 000,- innarbeides i 
kommunens budsjett for 2012.  
 
Styret i Barentshallene KF har sluttet opp om alternativ 3.  
 
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: 
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Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
Alternativ 1 
Kommunestyret vedtar alternativ 1. Prosjektet løses innenfor en kostnadsramme på 11 
mill.kr hvorav det totale lånebehovet vil være 7,1 mill.kr. 
  
Alternativ 2 
Kommunestyret vedtar alternativ 2. Prosjektet løses innenfor en kostnadsramme på 9,3 
mill.kr hvorav det totale lånebehovet vil være 6,3 mill.kr.   
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar alternativ 3 for Kirkenes stadion.  
 
Prosjektet skal løses innefor en kostnadsramme på kr. 3 600 000,-. Momskompensasjon skal 
i sin helhet tilbakeføres prosjektet som en del av finansieringen. Spillemidler er beregnet til 
kr. 680 000,- og må forskutteres ved låneopptak.  
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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Mengde Pris Alt 3

225 318    Rigg/drift

1000 m2 70,- 70 000       Terrengarbeid

3200 m2 150,- 480 000    Asfalt

40 m 200,- 8 000         Ledelinjer

828 m2 800,- 662 400    Løpedekke

1 stk. 40000,- 40 000       Oppmerking

5,2 m3 300,- 1 560         Sand 

400 m2 250,- 100 000    Kunstgress

1000 m2 1000,- 800 000    Ballnett

1 stk. 15000,- 15 000       Lengdegrop

3212 m2 23,73 76 221       Gressbakke

247 850    Margin/reserve

2 726 349 Byggkostnad

681 587    25 % mva

136 317    Prosjektledelse

3 544 253 Prosjektsum

677 900    Spillemidler

2 184 766 Netto utgift
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INNLEDNING

Steinsvik Arkitektkontor har utarbeidet 
forprosjekt for Kirkenes Idrettsplass på oppdrag fra 
Barentshallene og Sør-Varanger kommune. 
Planer(nedkopierte), snitt, kostnadsoverslag 
og perspektiver presenteres i denne rapporten. 
Tegningssett i full målsetokk er vedlagt

Tromsø 05.05.11

Steinsvik Arkitektkontor AS
v/Mari Bergset, Landskapsarkitekt MNLA
Helder Neves, Sivilarkitekt

OVERSIKTSBILDE EKS. SITUASJON 
- markert omfang av prosjekt med rødt
-ikke i målestokk- (kilde: www.sor-varanger.kommune.no)

GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_svk/PrintComponent/...

1 av 1 14.04.2011 09:50

Idrettsplassen
prosjektområde
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 OVERSIKTSPLAN - SOMMER- NEDKOPIERT
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Tegningsstatus

Steinsvik Arkitektkontor A/S

Postadresse:      Postboks 2286, 9269 TROMSØ
Besøksadresse: Fiolvegen 21,    9016 TROMSØ

  @     steinsvik.arkitektkontor@c2i.net
www   steinsvikarkitektkontor.blogspot.com

Tegningsnavn
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Prosjektnr.:

Prosjekt

Tegnet av: Kontrollert av:

Oppdragsgiver:

Dato:

Tlf.: 77 68 12 94

 1 : 500 L100

10022

Kirkenes Idrettsplass

Landskapsplan MB/HN MB

Sør-Varanger kommune

20-04-2011

Forprosjekt
.rtnoK.ngeTtskeTotaDveR
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 PLANUTSNITT ØSTRE SVING - SOMMER- NEDKOPIERT
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Format:
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Tegningsstatus

Steinsvik Arkitektkontor A/S

Postadresse:      Postboks 2286, 9269 TROMSØ
Besøksadresse: Fiolvegen 21,    9016 TROMSØ

  @     steinsvik.arkitektkontor@c2i.net
www   steinsvikarkitektkontor.blogspot.com

Tegningsnavn

Målestokk: Tegningsnr.: Rev.:

Prosjektnr.:

Prosjekt

Tegnet av: Kontrollert av:

Oppdragsgiver:

Dato:

Tlf.: 77 68 12 94

 1 : 200 L101

10022

Kirkenes Idrettsplass

Landskapsplan MB/HN MB

Sør-Varanger kommune

20-04-2011

Rev Dato Tekst Tegn. Kontr.

NORD

Forprosjekt

EKS. PÅ BRUK AV MØNSTRET GUMMIBELEGG PÅ 
IDRETTSPLASS OG LEKEOMRÅDE

BESKRIVELSE

Eks. lysanlegg skiftes ut med ny 
stadiobelysning. Det samme gjelder 
innbytterbenkene. Kunstgresset som er 
skiftet ut på fullstørrelsebane gjenbrukes, 
så langt mulig, på de to 5-er banene.
I vintersesongen kjøres det opp bare enkle 
spor for skilek/skisprint på banen og det 
legges opp snødeponi som “ungedunger” 
og ressurs for lek utenfor fotballbanene. 
Se vinterplan.

Sone bak mål mot tribuner kan brukes til 
fysisk lek/gymnastikk i skolens undervisn.
Mønster i dekket kan fungere som baser
å hoppe mellom etc. I denne sonen er det
også plass til 4 løpebaner 40m og 
1 lengdegrop. Høydeforskjell mellom 

som også kan brukes i gymnastikk til
forskjellige styrkeøvelser m.m. Trinnene
fortsettes mot vest der de danner

bearbeidet til en skulpturell form som
også har en kvalitet når det ikke er i bruk
som sitteplasser ved kamp. Det er mange
dager det ikke er fotballkamp, men
andre aktiviteter på idrettsplassen. Mot

 

veiene er det etablert skille i form av
plasstøpt skulpturell mur med 
utsparinger/vindu som understreker

 

formen. Muren fungerer som ballvegg
ved 5-er banen i vest. Over muren er
det ballnett. Vestafor kunstgressbanen
foreslåes 2stk 5-er baner med kunstgress
og 2 basketkurver montert mot

 

veggen i tillegg til ballveggen. Arealet
mellom kunstgressbaner får asfalt 

 

; sykle,løpe etc.
Det foreslåes trær opp mot svømmehall 
og i øst mot Kirkenes skole for å myke 
opp og bedre lokalklima.

3

slik at dette også kan brukes til aktiviteter

sittetrinn
plasstøpt 
betong
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 OVERSIKTSPLAN - ALTERNATIV LØSNING - NEDKOPIERT
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BESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING TRIBUNE

Tribune trekkes opp mot svømmehall og stenger mulighet for å kjøre inn lenger enn til Klubbhuset. Sam-
tidig opprettholdes gangforbindelse mot skolen. Den slake rampen får da asfalt som gangveien ellers 
har.
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 PERSPEKTIVER FRA 3D MODELL

MOT ØST FRA TRIBUNE

MOT ØST OG TRIBUNE/ADKOMSTVEI RULLESTOL FRA  HØY VINKEL MOT VEST - BALLVEGGER, 5-ER BANER  OG BASKETNETT  I BAKGRUNNEN
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 KOSTNADSOVERSLAG

Kirkenes Idrettsplass -revB 28.06.11
Grov mengdeoversikt med kostnadsoverslag
Forutsetninger:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Pris Alt 1 Alt 2-MINDRE løpedekke
1 RIGG OG DRIFT

10% av anleggssum 791 634,04 612 034,04 
2 RIVEARBEIDER OG TERRENGARBEIDER

Riving og fjerning av eks. vegetasjon og gjerde m2 1000 70 70 000,00 70 000,00 
4 VEI OG PLASSARBEIDER

Asfalt - inkludert 1 5'er bane m2 3400 120 408 000,00 408 000,00 
Kunstige ledelinjer- plastmaling/veimaling, 
visuell og taktil kontrast m 40 200 8 000,00 8 000,00 
Platekantstein m 60 1200 72 000,00 72 000,00 
Sittetrinn betong 50cm høye, ref. plan m2 735 1600 1 176 000,00 1 176 000,00 
Polytan WWs 15mm løpedekke(350kr/m2) på 2-
lags drensasfalt(150kr/m2) m2 3845 800 3 076 000,00 1 280 000,00 
Oppmerking RS 1 40000 40 000,00 40 000,00 
Sand lengdegrop, 40 cm dyp m3 5,2 300 1 560,00 1 560,00 
Kunstgress - bare medtatt 1 5-er baner m2 400 250 100 000,00 100 000,00 

5 VEGETASJON - for vegetasjon på dekke ref  Byggdetaljblad 525.306
inkluderer: matjord, gjødsing, kalking, planting
Trær FURU  - leveringsstørrelse TH 300-350 stk 43 6000 258 000,00 258 000,00 
Blomstereng/gressbakke m2 1606 150 240 900,00 240 900,00 
Trebeskyttelse, 3 STOKKER + BAND stk 30 3000 90 000,00 90 000,00 

6 UTENDØRS UTRUSTNING - inkl- montering
Ballnett m2 1000 800 800 000,00 800 000,00 
Betongvegg som avgrensning og ballvegg m2 600 1600 960 000,00 960 000,00 
Sluk plasser, sluk infrastruktur ikke medtatt stk 5 4000 20 000,00 20 000,00 
Lengdegrop, gummikantstein som ramme og 
satsplanke stk 1 15000 15 000,00 15 000,00 
Sykkelstativ, bøyle Vestre, Urban, RAL lakkert 
med rødfarge stk 20 4715 94 300,00 94 300,00 
Parkbelysning "Nest", targetti paulsen stk 7 13000 91 000,00 91 000,00 
Stadionbelysning,(pris fra BHKF) eks. 
fundament stk 6 RS 350 000,00 350 000,00 

8 SKJØTSEL I GARANTIÅRET
Gressbakke m2 1606 23,73 38 110,38 38 110,38 
Trær (Hovedsakelig furu) stk 30 249 7 470,00 7 470,00 
Margin / reserve 10 %) 870 797,44 673 237,44 
Byggekostnader SUM 8 787 137,82 7 405 611,86 
25% MVA 2 196 784,46 1 851 402,96 
Prosjekt budsjett inl. moms 10 983 922,28 9 257 014,82 
Pris pr. m2 inkl. moms m2 14000 784,57 661,22

Stadionbelysning komplett inkl. 
fundamentering i tråd med tilbud innhentet 
av BHKF stk 6 RS 792 500,00 792 500,00

Alle utomhusarbeider forutsettes utført av fagperson/anleggsgartner i hht. NS3420. For leveranser av 
planteskolemateriale gjelder NS4401-4413. 
Der det er spesifisert type og leverandør av produkt er det dette som er priset, eventuelle avvik/endringer 
omfattes ikke av dette mengdeoppsettet.

Grunnarbeider of fundamentering omfattes ikke av dette mengdeoppsettet eller tegningene som ligger til grunn 
for det. 

Alle mengder er teoretiske, basert på vedlagte tegninger L100, L101, L102, L201
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Arkivkode:  K1- Arkivsaksnr.:  11/912 
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Tove Alstadsæter 

 
SAKSGANG 

Behandling: Møtedato: Saksnr.: 

Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling   

Formannskapet 15.11.2011 158/11 

Kommunestyret 17.11.2011 096/11 

 

 

 

 

 
  

ANBUD TJENESTEPENSJON  
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
Rådmannen fremmer sak hvorvidt kommunen igjen skal ut på anbud med tjenestepensjon. 
Rådmannen mener det er hensiktmessig at spørsmålet hvorvidt kommunen igjen skal ut på 
anbud først drøftes som prinsippsak i kommunestyret. Saken er drøftet med de tillitsvalgte og 
et notat er sendt ut i forbindelse med saken. De tillitsvalgte har ingen innvendinger i at saken 
sendes til politisk behandling.     
 
Valg av pensjonsleverandør har tidligere vært drøftet i kommunestyret. I kommunestyret den 
30.11.2004 ble det vedtatt, med 16 mot 9 stemmer, følgende  
”Sør-Varanger kommune vedtar å beholde KLP som pensjonsleverandør”.  
 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/
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I kommunestyre den 23.06.2005 ble saken igjen tatt opp. Denne gangen var det 17 for og 8 
imot følgende  
”Kommunestyret vedtar at kommunen viderefører avtalen med KLP”.  
 
 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Rådmannen er av den oppfatning at kommunen bør vurdere sin pensjonsordning i KLP opp 
mot de øvrige pensjonstilbyderne i markedet. Pensjon utgjør en betydelig utgiftspost for 
kommunebudsjettet og det er derfor rimelig at denne vurderes jevnlig slik at en kan oppnå 
best mulige økonomiske vilkår.    
 
Tjenestepensjonsforsikring er som kjent en rettighet en har som arbeidstaker i 
kommunesektoren, mens valg av pensjonsleverandør er opp til den enkelte arbeidsgiver.   
Offentlig tjenestepensjon er fult ut bestemt gjennom hovedtariffavtalen og 
pensjonsleverandørene tilbyr derfor identiske produkter.  
 
Fra år 2004 ble det innført nye regler for kommunal tjenestepensjon. Lovendringen medførte 
at KLPs tidligere dispensasjon opphørte samtidig som andre selskaper har mulighet for å 
tilby utjevnede (kjønns og aldersnøytrale) premier i konkurranse med KLP. Ved tariffrevisjon i 
2004 ble hovedtariffavtalenes bestemmelser vedrørende kommunal tjenestepensjon endret 
slik at bestemmelsene ble leverandørnøytrale. Regjering har videre vedtatt å revidere 
overføringsavtalen slik at alle selskaper er likestilt i forhold til avtalen. I tillegg er det flere 
tiltak som er igangsatt for å øke konkurransesituasjon for offentlig tjenestepensjon. I dag 
finnes det tre tilbydere i markedet Storebrand, KLP og Vital.        
 
Reglene i lov om offentlige anskaffelser skal i utgangspunktet gjelde for innkjøp av offentlig 
tjeneste pensjon. Partene i hovedtariffavtalen i KS området har allikevel i felleskap forstått og 
tolket anbudsreglene slik at det ikke er nødvendig å anbudsutsette løpende kontrakter om 
tjenestepensjon, men at kommunen med jevne mellom – enten selv eller ved hjelp av megler 
bør foreta forretningsmessige undersøkelser i markedet for offentlig tjenestepensjon.  
 
Kommunen har pr i dag en løpende kontrakt med KLP som løper inntil den sies opp og 
kommunen står derfor fritt om vi ønsker å gå ut på anbud med valg av tjenesteleverandør 
eventuelt om vi skal fortsette den løpende kontrakt med KLP.  
 
Å konkurranseutsette tjenestepensjon er en omfattende prosess som krever mye ressurser 
både av den administrative og politiske ledelse og i den sammenheng har Pensjonskontoret 
(som er et nøytralt kompetanse- og rådgivningskontor innefor pensjon) gitt ut en 
pensjonsveileder for innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjon. Her anbefaler man 
å starte prosessen i god til, gjerne et år før selve pensjonsleveransen legges ut på anbud. 
Pensjonskontoret anbefaler også kommunen å opprette et pensjonsutvalg som gjør seg kjent 
med og vurderer forholdene knyttet til kommunens tjenestepensjonsordning. Dette bør bestå 
av både politisk og administrativ ledelse samt tillitsvalgte.  
 
Når det gjelder valg av pensjonsleverandør etter en anbudskonkurranse er anbefalingen fra 
pensjonskontoret nokså klar. Her bør den tilbyderen med det økonomisk mest fordelaktige 
tilbudet tildeles kontrakten. KOFA har behandlet flere saker med brudd på kravet til 
etterprøvbarhet i forbindelse med valg av tjenestepensjonsleverandør etter en 
anbudsprosess.  
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Rådmannen er av den oppfatning at valg av tjenestepensjonsleverandør bør ut på anbud og 
at det i nedsettes et kommunalt pensjonsutvalg bestående av medlemmer fra både 
administrativ og politisk ledelse som kan gi sin anbefaling på prosess for valg av 
tjenestepensjonsleverandør for kommunestyret.     
 
 
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: 
Kommunestyret vedtar og ikke gå ut på anbud med tjenestepensjonsleverandør, men 
fortsette den løpende kontrakten med KLP.   
 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar at tjenestepensjonsleverandør skal ut på anbud.  
 
Kommunestyret vedtar å opprette et pensjonsutvalg bestående av ordfører, en representant 
fra formannskapet, rådmannen, økonomisjef, personalsjef og en representant fra 
arbeidstakerorganisasjonene.    
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Kommunestyret vedtar at pensjonsutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av 
anbudsprosessen som skal vedtas av kommunestyret.  
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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EIENDOMSKATT - UTVIDELSE AV EIENDOMSKATTEOMRÅDET 
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 

Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

21.01.2008 
 

I KS RAPPORT UTVIDELSE AV 
SKATTEOMRÅDET 

18.09.2009 I KS FINNMARKSEIENDOMMEN 

24.09.2009 I Geomatikk AS OPPDRAGSBEKREFTELSE FOR 
UTFØRELSE AV ENKELTOPPDRAG 

30.09.2009 I Geomatikk AS MATRIKKELANALYSE FOR SØR-VARANGER 
KOMMUNE 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


Side 2 av 5 

 

06.05.2010 I Norkart Geoservice 
v/Stig Roald 
Amundsen 

OPPDATERING MATRIKKEL? 

06.05.2010 I Norkart Geoservice v/ 
Stig Roald Amundsen 

EIENDOMSSKATT 

30.06.2010 I Stig Roald Amundsen EIENDOMSSKATT MULIG MØTE 

15.11.2010 I Norkart Geoservice 
AS 

FREMDRIFTSLAN OG KOSTNADSESTIMAT 

15.11.2010 I Norkart Geoservice SAKSDOKUMENTER - INNTEKTSANALYSE 

17.03.2011 U Økonomisjef Nina B. 
Øvergaard for 
oppfølging 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - 
EIENDOMSKATT - UTVIDELSE AV 
EIENDOMSKATTEOMRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kort sammendrag: 
  
Formannskapets vedtak i sak 153/10: 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele 
kommunen slik det gis anledning til i eiendomsskatteloven gjeldende fra og med 2013. 
 
Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor 
eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det 
utvidede området i 2012, gjeldende fra og med 2013. 
 
Det skal utarbeides nye eiendomsskattevedtekter som skal gjelde fra og med 01.01.2013. 
 
Det skal utarbeides nye takseringsprinsipper som skal vedtas av sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt. 
 
Det utnevnes en sakkyndig nemnd på 3 medlemmer og med 3 varamedlemmer som erstatter 
dagens nemnd. Den nye nemnden må være utnevnt i kommunestyret innen utgangen av 
januar 2012. 
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Det utnevnes en sakkyndig ankenemnd på 3 medlemmer og med 3 varamedlemmer til 
erstatning for dagens nemnd. Den nye ankenemnden må være utnevnt i kommunestyret 
innen utgangen av januar 2012. 
 
Det vedtas å sette av kr 9 070 576,- til prosjektet, som finansieres slik: 
 
Bruk av driftsfond 2565002     kr 4 000 000,- 
Bruk av beredskapstiltak 2565006    kr    689 059,- 
Bruk av Avsetning regnskapsoppgjør 2008 2565020 kr    900 000,- 
Bruk av investeringsfond 2545102    kr 3 481 517,- 
 
 
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: 
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Forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar orientering om oppstart av taksering for utvidelse av 
eiendomskatteområdet samt nytaksering av eiendommer innenfor området til etterretning. 
Rådmannen gis fullmakt til å velge leverandør innenfor lov om offentlig anskaffelser.   

 
 
 
 
110/11: EIENDOMSKATT - UTVIDELSE AV EIENDOMSKATTEOMRÅDET  

 
 
Forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar orientering om oppstart av taksering for utvidelse av 
eiendomskatteområdet samt nytaksering av eiendommer innenfor området til etterretning. 
Rådmannen gis fullmakt til å velge leverandør innenfor lov om offentlig anskaffelser.   

 
 
 
 
Behandling 17.08.2011  Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling 
 
Saken var ved en feil satt på sakskartet, og ble trukket. 
 
Formannskapets vedtak i sak 110/11: 
Saken ble trukket, og dermed ikke realitetsbehandlet. 
 
 
 
 
Behandling 24.08.2011  Kommunestyret 
 
Saken utgår 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 065/11: 
* 
 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 
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