MØTE NR.2/2018

HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 15.03.2018
Tid: Fra kl.11:00 til kl. 13:05
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Terje Wikstrøm
Jan Arvid Johansen
Randi Solli Pedersen
Grete Svendsen
Karl Nikodemussen
Ingar Eira
Robert Wilhelmsen
Geir Nesse
Vegard Loke Rønning
Ellen Birgitta Johansen
Jorunn Mikkelsen
Harald Bredesen
Yngve Nilsen
Bente Israelsen
Alf Sakshaug
Maria Aksberg
Roald Andreas Nilsen
Silje Mikkelsen Sørnes

Forfall Møtt for
AN

FO
FO
AN

AN
Robert Wilhelmsen
Jan Arvid Johansen
Bente Israelsen

Forfallskoder:
AN= Annen deltager
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet
Organet er beslutningsdyktig med 13 av 15 representanter.
Varaordfører Jan Arvid Johansen har meldt forfall til møtet. Ordfører foreslår Ellen Birgitta
Johansen som varaordfører for møtet. Enstemmig vedtatt. Ellen Birgitta Johansen tiltrer som
varaordfører for møtet.
Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Opplæringskontoret i Hammerfest presenterte sitt arbeid, og
svarte på spørsmål fra organet i forbindelse med
lærlinghjemmel i kommunen.
Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Økonomi Kvalsund kommune, status
- Kommunereform, status og prosess videre
- Regnskap 2017
- Regnskapsresultat på enheter
- Havbruksfondet 2018
- Ad-Hocutvalget snøskuterløyper, status og prosess
- Folkemøte Kokelv, boligbygging

INNKALLING:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

MERKNADER:

Ordfører ber organet ta stilling til om ettersendt sak 18/271
Parallellnavn samisk for navnet Hammerfest kommune kan tas
inn på sakslisten. Enstemmig vedtatt, saken tas inn som sak
13/18. Det fremkom ellers ingen merknader. Sakslisten er
godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 7/18 til og med sak 13/18.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,
media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
7/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/239
GODKJENNING KST MØTEPROTOKOLL 15.02.2018

8/18

18/111
STRATEGIPLAN: SPRÅKKOMMUNEN KVALSUND

9/18

18/166
FLYTTING AV LYRA MINNEBAUTA TIL PORSA

10/18

17/1154
ENDRING AV ORGANISASJONSKART - BARNEVERN

11/18

18/153
LØNNSPOLITIKK KVALSUND KOMMUNE 2018

12/18

18/235
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017

13/18

18/271
PARALLELLNAVN SAMISK FOR NAVNET HAMMERFEST
KOMMUNE

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
7/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/239
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
15.03.2018

GODKJENNING KST MØTEPROTOKOLL 15.02.2018
Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.02.2018 godkjennes.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.02.2018 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
8/18

Turid Pedersen
18/111
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 125
Møtedato
15.03.2018

STRATEGIPLAN: SPRÅKKOMMUNEN KVALSUND
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Omsorg- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagt strategiplan for språkkommunen
Kvalsund 2017-2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede godkjenner vedlagt strategiplan for
språkkommunen Kvalsund 2017-2019.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre godkjenner vedlagt strategiplan for språkkommunen
Kvalsund 2017-2019.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
9/18

Wivi Hansen
18/166
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: C50
Møtedato
15.03.2018

FLYTTING AV LYRA MINNEBAUTA TIL PORSA
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
På grunn av den historiske bakgrunnen for minnebautaens oppføring, lokalsamfunnets
engasjement, og faglige råd vedtar kommunestyret at Lyra Minnebauta flyttes tilbake til dens
opprinnelige oppføringssted i Porsa. Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighetene
for å oppføre et eget minnesmerke i Kvalsund sentrum som hedrer de som falt for fedrelandet
fra Kvalsund kommune under andre verdenskrig.
I tillegg bes administrasjonen lage en plan for vanlig vedlikehold av minnesmerkene og
oppfølging på høytidsdagene

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
På grunn av den historiske bakgrunnen for minnebautaens oppføring, lokalsamfunnets
engasjement, og faglige råd vedtar kommunestyret at Lyra Minnebauta flyttes tilbake til dens
opprinnelige oppføringssted i Porsa. Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighetene
for å oppføre et eget minnesmerke i Kvalsund sentrum som hedrer de som falt for fedrelandet
fra Kvalsund kommune under andre verdenskrig.
I tillegg bes administrasjonen lage en plan for vanlig vedlikehold av minnesmerkene og
oppfølging på høytidsdagene

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
Representant Vegard Loke Rønning, KrF, fremmet følgende endringsforslag til omsorg- og
oppvekstutvalgets innstilling på vegne av Ap/KrF:
Endringsforslag i siste setning, første avsnitt. Setningen endres til:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten for å oppføre et eget minnesmerke i
Kvalsund sentrum som hedrer de som falt eller kjempet for fedrelandet fra Kvalsund
kommune under 2. verdenskrig.
VOTERING, endringsforslag: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING, sak: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med vedtatt endring, enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
På grunn av den historiske bakgrunnen for minnebautaens oppføring, lokalsamfunnets
engasjement, og faglige råd vedtar kommunestyret at Lyra Minnebauta flyttes tilbake til dens
opprinnelige oppføringssted i Porsa. Kommunestyret ber administrasjonen utrede muligheten
for å oppføre et eget minnesmerke i Kvalsund sentrum som hedrer de som falt eller kjempet
for fedrelandet fra Kvalsund kommune under 2. verdenskrig.
I tillegg bes administrasjonen lage en plan for vanlig vedlikehold av minnesmerkene og
oppfølging på høytidsdagene

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
10/18

Tom Erling Henriksen
17/1154
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 000
Møtedato
15.03.2018

ENDRING AV ORGANISASJONSKART - BARNEVERN

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av administrasjonsutvalget i kommunen.

Formannskapets innstilling:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av kommunestyret.

Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av kommunestyret.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av kommunestyret.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/18

Marie Aaseby Andersen
18/153
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 081
Møtedato
15.03.2018

LØNNSPOLITIKK KVALSUND KOMMUNE 2018
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar lønnspolitiske reglement for Kvalsund kommune
2018-2020, med følgende tillegg:
Nytt punkt 4, under punkt 7:
Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning, lærerutdanning og sykepleierutdanning
Nytt punkt under 4:
Veiledergodtgjørelse
Det ytes en økonomisk støtte til arbeidstakerne som har en veilederoppgave for lærlinger.
Støtten forhandles med den enkelte arbeidstaker for enhver anledning.

Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Kvalsund kommunestyre vedtar lønnspolitiske reglement for Kvalsund kommune
2018-2020, med følgende tillegg:
Nytt punkt 4, under punkt 7:
Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning, lærerutdanning og sykepleierutdanning
Nytt punkt under 4:
Veiledergodtgjørelse
Det ytes en økonomisk støtte til arbeidstakerne som har en veilederoppgave for lærlinger.
Støtten forhandles med den enkelte arbeidstaker for enhver anledning.

Enighet fra drøftingsmøte for hovedtillitsvalgte:
Skriftlig og muntlig framstillingsevne føres inn som et ekstra punkt under kapittel 3.3.
Tredje ledd under kapittel 3.4 endres som følger: Forhandlingene føres på grunnlag av krav
fremsatt av partene. Ansatte kan fremme sitt krav gjennom arbeidsgiverorganisasjonene.
Ledere som forvalter arbeidsgiveransvar kan fremme krav på vegne av sine ansatte.
Kapittel 4, syvende ledd inkluderer også sykepleiere.

Lokal avtale om klesgodtgjøring revideres.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar lønnspolitiske reglement for Kvalsund kommune
2018-2020, med følgende tillegg:
Nytt punkt 4, under punkt 7:
Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning, lærerutdanning og sykepleierutdanning
Nytt punkt under 4:
Veiledergodtgjørelse
Det ytes en økonomisk støtte til arbeidstakerne som har en veilederoppgave for lærlinger.
Støtten forhandles med den enkelte arbeidstaker for enhver anledning.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
12/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/235
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033 &14
Møtedato
15.03.2018

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Kontrollutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
13/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/271
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 03 &23
Møtedato
15.03.2018

PARALLELLNAVN SAMISK FOR NAVNET HAMMERFEST
KOMMUNE
Fellesnemndas innstilling:
1. Fellesnemnda oversender saken til uttalelse i kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest.
2. Fellesnemnda anbefaler Hámmerfeasta souhkan som parallellnavn på samisk for navnet
Hammerfest kommune.
3. Fellesnemnda anbefaler at det norske og samiske navnet på den nye kommunen skal ha denne
rekkefølge:
Hammerfest kommune
Hámmerfeasta souhkan
4. Fellesnemnda anbefaler at alle bærere av navnet på den nye kommunen skal ha både det norske og
samiske navnet på skilt, kartgrunnlag, konvolutter og brevark, dokumenter av alle slag m.v.

Behandling:
Saken ble behandlet av 13 av 15 representanter.
VOTERING: Fellesnemndas innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Fellesnemnda oversender saken til uttalelse i kommunestyrene i Kvalsund og Hammerfest.
2. Fellesnemnda anbefaler Hámmerfeasta souhkan som parallellnavn på samisk for navnet
Hammerfest kommune.

3. Fellesnemnda anbefaler at det norske og samiske navnet på den nye kommunen skal ha denne
rekkefølge:
Hammerfest kommune
Hámmerfeasta souhkan
4. Fellesnemnda anbefaler at alle bærere av navnet på den nye kommunen skal ha både det norske og
samiske navnet på skilt, kartgrunnlag, konvolutter og brevark, dokumenter av alle slag m.v.

