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Regulering av godtgjøring i oppdragsavtale for viltvaktordningen i
Ås kommune

Saksbehandler: Ellen Hougsrud Saksnr.: 14/01850-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014
Formannskapet 14.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Fast godtgjøring i viltvaktordningen økes med kr. 1000,- pr. vaktuke.

2. Administrasjonen jobber videre med fornyelse av oppdragsavtalen om deltakelse i
vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune gjeldende fra 06.06.08 inngått
mellom viltvaktgruppa og Ås kommune.

Ås, 28.04.2014

Trine Christensen Lars Martin Julseth
Rådmann Landbrukssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskap

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap

Vedlegg:
Brev til Hovedutvalg for teknikk og miljø fra viltvaktgruppa datert 27.01.14,
Oppdragsavtale om deltakelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:
Viltloven og dyrevernloven pålegger kommunen ansvar for avliving av skadet eller
sykt storvilt. Dette er nærmere beskrevet i Rundskriv av februar 2013 til forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst. I henhold til dette rundskrivet skal vilt som blir
påkjørt og skadet, ettersøkes og avlives så raskt som mulig, og det er kommunens
ansvar å sørge for at dette blir gjort, og da utført på riktig måte.

Viltforvaltning i Ås kommune er delegert til landbrukssjefen, inkludert ansvar for
ettersøk og avliving av skadet vilt. Ås kommune har siden 1 999 hatt en
viltvaktgruppe, som da ble oppnevnt av Hovedutvalg for teknikk og miljø.
Viltvaktgruppa består av 6 faste deltagere.

I 2008 ble det vedtatt at viltvaktordningen skulle konkurranseutsettes. Det var kun
eksisterende viltvaktgruppe som kom med tilfredsstillende og reelt tilbud, og Ås
kommune etablerte en viltvaktordning i henhold til tilbud fra eksisterende
ettersøksgruppe datert 23.01 .08. Saken ble behandlet i Formannskapet, utv.sak nr.
43/08, møtedato 07.05.2008. På bakgrunn av dette ble det laget en oppdragsavtale
om deltagelse i vaktordning for viltforvaltningen i Ås kommune, med varighet fra
06.06.08. til 06.06.1 0. Denne avtalen ligger til grunn for dagens viltvaktordning.

I brev fra viltvaktgruppa, datert 27.01 .1 4, viser gruppa til avtalens punkt
3.7.Godtgjørelse, siste del der det står at godtgjørelsen skal evalueres/forhandles
hvert år. Godtgjørelsen er ikke blitt justert over de siste seks årene, og gruppa
ønsker derfor en løsning på dette i form av en økning av den faste godtgjørelsen fra
kr. 3000,- til kr. 4000,- pr. vaktuke.

Som beskrevet i avtalen betales fast vaktgodtgjørelse på kr. 3000 pr. vaktuke. Årlige
faste kostnader til viltvaktordningen er derfor på kr. 1 56 000,-, i tillegg til godtgjørelse
for bruk av privat utstyr på til sammen kr. 48 000,-. Samlet er da faste kostnader på
kr. 204 000,- pr. år. Resterende kostnader varierer ettersom hvor stort antall
utrykninger og type hendelser som skjer. I 201 2 hadde viltvakta 70 utrykninger, i
2013 83 utrykninger. Her vil også antall kilometer og natt-/helgetillegg spille inn.
Kostnader til viltvaktordningen var i 201 3 på totalt kr. 294 991 ,-. Budsjett for
viltvaktordningen er i 201 4 satt til kr. 304 000,-.

I henhold til «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift
for elg og hjort» skal alle kommuner som har åpnet for jakt på elg etablere et
kommunalt viltfond. Inntektene til det kommunale viltfondet er den offentlige
fellingsavgiften for elg og fondets årlige avkastning. Inntekter fra omsetning av fallvilt
av hjortevilt, samt hjortevilt som felles som skadedyr (tillatelse gitt i medhold av
naturmangfoldloven § 1 8) regnes også som inntekter til det kommunale viltfondet. I
henhold til nevnte forskrift § 5a kan derfor midler innestående på viltfondet brukes til
å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt. Saldo
på viltfondet i Ås kommune var pr. 1 4.01 .1 4 på kr 19 594,-. Viltforvaltningen i Ås
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kommune har imidlertid innvilget søknad om støtte til arbeid med etablering av
elgregion i Follo på kr. 10 000,-, som må påregnes utbetalt i løpet av 2014.
Resterende sum på kr. 9 594,- kan brukes til å dekke opp utgifter til viltvakta i 2014.

Vurdering:
I avtalen mellom Ås kommune og viltvaktgruppa som ligger til grunn for godtgjøring i
dagens viltvaktordning, står det at godtgjørelsene skal evalueres/forhandles hvert år.
Godtgjøringen er ikke blitt justert siden 2008 da avtalen ble etablert. Rådmannen
finner det derfor rimelig at medlemmene i viltvaktgruppa får godtgjøringen regulert
opp slik avtalen legger til grunn. En måte å løse dette på kan være å øke den faste
godtgjørelse pr. vaktuke fra kr. 3000,- til kr. 4000,-, som viltvaktgruppa foreslår i brev
av 27.01.14.

Viltvaktgruppa vurderes å løse oppgaven i viltvaktordningen på en meget god måte
og medlemmene tilfredsstiller de spesielle kvalifikasjonskrav som er nødvendige og
som en slik oppgave krever. Rådmannen vurderer at det er i Ås kommunes interesse
å fortsette samarbeidet på samme grunnlag som før, og da med utgangspunkti
avtale inngått i 2008.

Rådmannen mener videre at avtalen mellom kommunen og viltvaktgruppa må
fornyes. I følge avtalens punkt 4 angående varighet gjelder vaktordningen i to år
regnet fra 06.06.08. til 06.06.10. Avtalen kan fra hver av partene sies opp med tre
måneders skriftlig varsel, noe ingen av partene har benyttet seg av. Avtalen bør
gjennomgås og avtaleformen videreføres uten tidsbegrensning. Godtgjørelsen bør
også vurderes indeksregulert hvert år for bedre økonomisk styring. Ny avtale bør
gjelde fra 01.01.15.

En økning av den faste godtgjøringen pr. uke vil medføre en merkostnad på kr.
52 000,- årlig som det ikke er budsjettert for i 2014. Rådmannen foreslår at den faste
godtgjøringen pr. vaktuke økes fra og med 01.06.14. Dette medfører en merkostnad
på kr. 31 000,- i 2014. Her kan viltfondet dekke opp noe av kostnadene. Resten
søkes budsjettjustert.

Økonomiske konsekvenser:
En økning av kostnader til viltvaktordningen i 2014 på kr. 31 000. Årlige
merkostnader blir på kr. 52 000,- innarbeides fra 2015.

Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Hovedutvalg for teknikk og miljø går inn for en økning på kr
1000,- av den faste godtgjørelsen pr. vaktuke, gjeldende fra 01.06.14, og til ny avtale
er inngått.

Administrasjonen arbeider videre med en fornyelse av avtalen inngått mellom Ås
kommune og viltvaktgruppa.

Kan vedtaket påklages?
Nei.


