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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/322

Arkiv: 033 &17

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/17

06.04.2017

Formannskapet

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
09.03.2017

Leders innstilling:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 09.03.2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll formannskapet 09.03.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 09.03.2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra formannskapets møte den 09.03.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 15/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/826

Arkiv: 613

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

46/16

Formannskapet

29.09.2016

78/16

Kommunestyret

10.11.2016

15/17

Formannskapet

06.04.2017

/

Kommunestyret

20.04.2017

16/17

Formannskapet

06.04.2017

/

Kommunestyret

20.04.2017

UTLEIEBOLIGER KVALSUND KOMMUNE - NY
VURDERING 2017

Leders innstilling:
Vedtak fra kommunestyret av 10. november 2016 oppheves. En beslutning om salg av
utleieboliger bør ikke tas før reelle avtaler om bygging er gjort.

VEDLEGG:
Vedtak fra KST den 10. november 2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Saken om utleieboliger i Kvalsund kommune (KK) ble behandlet i kommunestyret 10.
november 2016. Vedtaket i kommunestyret ble som følger:
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Vedtak:
Kommunestyret vurderer med grunnlag fra takstfirmaets anbefaling om
avhending av boliger om mulighetene for å avhende de dårligste boligene.
Rådmannen får i oppgave å avhende inntil 9 boliger i 2017. Boligene som
avhendes vurderes ut fra kriteriene – tilstand, plassering og behov.
Rådmannen bes utarbeide et saksfremlegg til kommunestyret med anbefaling på
hvilke 9 boliger som kan avhendes når alternative boliger er tilgjengelige.
Grunnlaget for vedtaket er oppføring av 3 boligblokker med inntil 36 enheter eller 18
store enheter på eiendommen nedenfor kirka. KK var tiltenkt halvparten av disse
enhetene, med en fast månedlig leie for leilighetene.
Tilbakemeldingene fra Husbanken er at tilsagnet på om lag 9 millioner og lån på 35
millioner for denne utbyggingen er trukket tilbake. Bakgrunnen for dette er ikke
igangsatt prosjekt som tidligere omsøkt.
Kommunen har mottatt melding fra BBI’s partner BAR eiendom at det er forbundet for
stor risiko med å bygge på tomta. Grunnforholdene synes ikke å være tilfredsstillende.

SAKSVURDERING:
Vurdert ut fra de faktiske forholdene er det lite sannsynlig med bygging av det antall
leiligheter/boliger som er planlagt i 2017 av BBI. Kommunen vil føre en dialog om
videre framdrift og vil drøfte dette med sin partner i denne utbyggingssaken. Et slikt
møte forventes gjennomført i nær framtid.
Vedtaket i KST i november 2016 forutsatte en utbygging av prosjekterte boligblokker.
Med bakgrunn i de signalene kommunen har mottatt, er forutsetningene for vedtaket
borte. Vedtaket innebærer at rådmannen skal fremme en anbefaling på hvilke 9 boliger
som kan avhendes i 2017.
Alle tilgjengelige boenheter er utleid, med unntak av enheter som ikke er beboelig
(Engmovn 13 og Ringvn 21). Utleide boenheter disponeres av ansatte i kommunen og
mennesker med særskilte behov. Markedet for salg av boliger er tregt og prisene er
generelt sett lave. Omsetningshastigheten på salgsobjekter kan ta opptil mer enn 3
måneder. I dag er det få objekter til salgs i Kvalsund kommune.
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Utleieboliger er vanskelig å oppdrive i Kvalsund. Boligpartner har planer om bygging
av nye boliger for salg eller utleie. Det planlegges med inntil 8 leiligheter i to bygg for
salg eller leie. KK er forespurt om leie av inntil 50 % av oppførte boliger. Kommunen
har gitt uttrykk for sin interesse og kan leie 2 leiligheter over en periode på 2-3 år.
Slik situasjonen er for tiden er det vanskelig å gi en anbefaling på avhending av boliger.
Dersom KST opprettholder sitt vedtak vil rådmannen selvsagt legge en anbefalt liste
over objekter som kan selges.

Rådmannens tilråding:
Saken legges fram uten tilråding i saken.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

16/826

Arkiv: 613

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

46/16

Formannskapet

29.09.2016

78/16

Kommunestyret

10.11.2016

15/17

Formannskapet

06.04.2017

/

Kommunestyret

20.04.2017

16/17

Formannskapet

06.04.2017

/

Kommunestyret

20.04.2017

TILSTANDSVURDERING AV UTLEIEBOLIGER, RAPPORT
FRA TAKSERINGSARBEID MESTER NORD AS

Leders innstilling:
Rapporten tas til orientering.

VEDLEGG:
Takstrapport fra Mester Nord AS, datert 26. november 2015.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune fikk gjennomført en vurdering og taksering av kommunens
utleieboliger i 2015. Saken har vært behandlet tidligere med tanke på avhending av
utleieenheter. Det vises til sak 16/286 og KST sak 78/16.
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SAKSVURDERING:
Kommunen har boenheter i 4 områder:
•

Kokelv (10 boenheter + 2 leiligheter)

•

Kvalsund (28 boenheter)

•

Stallogargo (1 boenhet)

•

Neverfjord (2 boenheter)

Tilstanden på boligene varierer kraftig, og firmaet som har vurdert tilstanden, anbefaler
salg av over halvparten av enhetene. KK behov er ikke tatt med i vurderingen, men
vurderingen er satt ut fra et økonomisk perspektiv.
Rapporten er på 220 sider og legges ved dette saksframlegget.

Rådmannens tilråding:
Rapporten tas til orientering.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Geir Israelsen

Arkivsaksnr.:

16/1057

Arkiv: M75

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/17

Formannskapet

06.04.2017

/

Kommunestyret

20.04.2017

BRANNVARSLINGSANLEGG KVALSUND SYKEHJEM OG
LEGESTASJONEN

Leders innstilling:
Kvalsund kommunestyre bevilger kr. 220 000 til utbedring av avvik i forbindelse med
branntilsyn på Kvalsund sykehjem og legestasjonen. Det opprettes et prosjekt innen
investering for formålet. Det foretas en omdisponering av lånemidler fra prosjekt 1404
– oppussing av utleieboliger.

VEDLEGG:
Tilsynsrapport – Kvalsund sykehjem: 22.08.2014
Prisoverslag Gagama Elektro: 25.11.2016

SAKSOPPLYSNINGER:
Hammerfest kommune v/brannvesenet gjennomførte branntilsyn den 19.08.2014, på
Kvalsund sykehjem og legestasjonen.
Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og Forskrift av 26. juni 2002 nr 847
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(forebyggingsforskriften) § 6-2.
Dette tilsynet er en oppfølging etter tilsyn gjort 19.10.2010.
Under tilsynet ble det avdekket flere avvik under tilsynet, branntekniske tegninger og
brannalarmanlegg:
 Branntekniske tegninger er under produksjon av firma fra Hammerfest.
 Brannalarmanlegget er under arbeid. (Gagama Elektro)
Kvalsund kommune har hentet inn et prisoverslag fra Gagama Elektro på utbedring av
avvikene. Prisoverlaget er på 169 232.- eks. mva.

SAKSVURDERING:
I investeringsbudsjettet for 2017 er det ikke satt av ressurser for å etterkomme pålegget
fra Hammerfest/Kvalsund brannvesen.
Kvalsund kommune plikter å ivareta eldre og trengende beboere på Kvalsund
sykehjem. Viktigheten av å knytte legestasjonen til alarmanlegget fra sykehjemmet, kan
ikke understrekes sterkt nok.
De som jobber på legestasjonen er utvilsomt ressurspersoner ved en eventuell krise. I
verste fall vil de som jobber på legestasjonen ikke høre brannalarmen på sykehjemmet,
med de konsekvenser det vil kunne få.
For å dekke utgiftene Kvalsund kommune v/teknisk avdeling vil ha i forbindelse med
utbedringen av avvik i forbindelse med branntilsyn på Kvalsund sykehjem og
legestasjonen bes det om en budsjettregulering på ivesteringsbudsjettet.
Investeringsbudsjettet utvides med et prosjekt som bevilges kr. 220 000. Dette dekker
prisoverslaget, inkl. mva. Dette kan dekkes innenfor prosjekt oppussing av utleieboliger
– 1404. Arbeidet med å utbedre grunnmurprosjektet synes å bli billigere enn forventet.
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Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre bevilger kr. 220 000 til utbedring av avvik i forbindelse med
branntilsyn på Kvalsund sykehjem og legestasjonen. Det opprettes et prosjekt innen
investering for formålet. Det foretas en omdisponering av lånemidler fra prosjekt 1404
– oppussing av utleieboliger.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 18/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/287

Arkiv: 082 080 &00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/17

06.04.2017

Formannskapet

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE REVIDERING 2017

Leders innstilling:
Saken fremmes uten leders innstilling.

Sak 18/17

VEDLEGG:
-

Reglement for godtgjøring til folkevalgte, vedtatt 23.09.2014
Forslag til nytt reglement for godtgjøring til folkevalgte
Utregning, endring i utgifter til godtgjøring ved nytt reglement

SAKSVURDERING:
Reglement for godtgjøring til folkevalgte ble sist revidert av kommunestyret
23.09.2014. Det eksisterende reglementet er lite detaljert, og stedvis mangelfullt når det
gjelder rutiner. For å sikre mest mulig likebehandling fremmes derfor et nytt forslag til
reglement for godtgjøring til folkevalgte.
Endringer i satser
I det nye forslaget er den faste godtgjøringen til ordfører hevet fra 85 % til 90 % av en
stortingsrepresentants godtgjøring. I tillegg heves varaordførers godtgjøring fra 6 % til
10 % av ordførers godtgjøring. Dette gjøres fordi varaordfører ikke tilkommer
møtegodtgjøring, men den eksisterende satsen gjør vervet svært ulønnsomt relativt til
andre politiske verv i kommunen, spesielt dersom varaordfører har lederverv i noen
utvalg.
Endringen i ordførers godtgjøring medfører at alle øvrige faste godtgjøringer, samt
møtegodtgjøringer, også blir høyere i sum, fordi de er en gitt prosent/promille av
ordførers godtgjøring. Prosent-/promillesatsen er ikke foreslått endret for de øvrige
godtgjøringssatsene.

Øvrige endringer
Det eksisterende reglementet mangler retningslinjer for godtgjørelse til folkevalgte som
deltar i møter i arbeidsgrupper, befaringer på vegne av kommunen, og andre
representasjoner på vegne av kommunen utad. Det nye reglementet fastsetter satser for
dette, basert på satsene i Hammerfest kommune.
Reglementet fastsetter også tydligere retningslinjer for dekning av tapt
arbeidsfortjeneste, for å sikre størst mulig likebehandling.
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I tillegg er det tatt inn en sats for dekning av eventuelle omsorgsutgifter som måtte
påløpe for folkevalgte dersom de har omsorg for barn på 12 år eller yngre, eller barn
med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom på 18 år eller yngre.
Konsekvenser av endringene
De økonomiske merutgiftene for kommunen dersom de nye satsene vedtas er regnet ut i
sin helhet i vedlegg nr. 3, «Utregning, endring i utgifter til godtgjøring ved nytt
reglement». Merk at eventuelle endringer i utgifter for mindre utvalg med få årlige
møter, samt i forbindelse med dekning av tapt arbeidstid, ikke er tatt med i
beregningen. Årsaken er at grunnlaget for sammenlikning er lite, og således vil ikke
informasjonen være spesielt representantiv.
Endringene i ordførers, varaordførers og for de større utvalgene i kommunen (KST,
FSK, OO, UU, NFU, REF og klagenemnda) vil i henhold til utregningen medføre ca.
100.000 kr ekstra i utgifter for kommunen. Det er viktig å bemerke at øvrige utvalg,
samt ungdomsrådet, ikke er tatt med, og heller ikke økte utgifter til dekning av tapt
arbeidsfortjeneste eller øvrig representasjon av kommunen som ikke dekkes av
møtegodtgjøring. I tillegg må det bemerkes at ettersom varaordfører er leder for NFU
kan man trekke fra rundt 20.000 kr fra denne summen.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar det fremlagte forslaget til reglement for godtgjøring til
folkevalgte.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/311

Arkiv: 089

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/17

06.04.2017

Formannskapet

TILSKUDD TIL FOLKEVALGTE GRUPPER I
KOMMUNESTYRET, KVALSUND KOMMUNE

Leders innstilling:
1. Kvalsund kommunestyre vedtar etter Lov om visse forhold vedrørende de politiske
partiene (partiloven) av 17.06.2005 nr 102 å yte årlige tilskudd til folkevalgte grupper i
kommunestyret.
2. Kommunestyret fastsetter størrelsen på den årlige rammen for tilskudd til folkevalgte
grupper gjennom kommunens budsjett og økonomiplan.
3. Kommunestyret vedtar at den totale tilskuddrammen fordeles slik:
a) Til grunnstøtte: __20_%___ som fordeles med likt kronebeløp pr politisk
gruppe i kommunestyret.
b) Til stemmestøtte:__80_ %___ som fordeles med likt kronebeløp pr innvalgt
representant til kommunestyret.
4. Kommunestyret krever at hver gruppe har et eget bankkonto hvor tilskuddet
oppbevares, eller etter gruppens bestemmelse om at tilskuddet kan overføres direkte til
bankkonto tilhørende gruppens lokale forening.
5. Eventuell endring av gruppesammensetning, eller dannelse av nye grupper skal av
kommunestyrerepresentant/-er meldes til kommunen innen 31. desember før
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tilskuddsåret. Tilskuddet utbetales en gang i året og er for hele det angjeldende
tilskuddsår.
6. Kommunestyret krever ikke rapport eller regnskap fra de folkevalgte gruppene for
bruken av tilskuddet. Gruppene er selv ansvarlig for de skattemessige rapporteringene
ved bruken av tilskuddet.
7. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtak og behandles etter behov, og hvert 4. år etter
kommunevalget og i samme møte som kommunens budsjett og økonomiplan.

VEDLEGG:
Ingen

SAKSOPPLYSNINGER:
I 2014 og 2015 utbetalte Kvalsund kommune støtte til folkevalgte grupper i
kommunestyret, etter følgende satser:
Grunnstøtte:

kr. 2 100,-

Støtte per representant i kommunestyret:

kr. 1 200,-

I 2014 ble det utbetalt kr. 24 300,-, til folkevalgte grupper i kommunestyret.
I 2015 ble det utbetalt støtte til folkevalgte grupper på kr. 23 100,-. Differansen skyldes
at Arbeiderpartiet fikk støtte for én representant mindre, grunnet utmelding fra partiet.
I 2016 ble det ikke utbetalt støtte til folkevalgte grupper, og det er heller ikke utbetalt
støtte for 2017.
Partiloven gir føringer for kommunal støtte til de folkevalgte gruppene i
kommunestyret. Lovens § 10 (3) sier at støtte fra en kommune ikke skal knytte
betingelser som kan komme i konflikt med de politiske partienes selvstendighet og
uavhengighet. Kommunen kan heller ikke føre kontroll med partienes eller gruppenes
disponering av støtten, jf. §10 (4).
Støtte etter § 10 (2) er ikke partistøtte som sådan, men støtte til de folkevalgte
gruppene.
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Etter lovens § 13 (1) kan støtten ytes som:
 Grunnstøtte
 Stemmestøtte
Partilovnemnda har gitt følgende tolkning av partilovens § 13 (1) bestemmelse om
stemmestøtte, som også Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har sluttet
seg til:
”Det bør ellers være opp til den enkelte kommune å avgjøre om stemmetallene
ved siste kommunestyrevalg eller representantfordelingen skal være
utgangspunktet for den forholdsmessige fordelingen av støtta, selv om det neppe
er tvilsomt at en fordeling etter stemmetall vil være mest i samsvar med lovens
ordlyd (”deres oppslutning ved valget”). Antall representanter reflekterer
likevel stemmefordelingen så vidt godt, at det ikke kan sies å bryte med
forholdsmessighetsprinsippet å benytte representantfordelingen som nøkkel.”
Etter partiloven er det opp til det enkelte kommunestyre selv å bestemme om ordningen
med partstøtte (grunnstøtte og stemmestøtte) skal videreføres og å utforme et regelverk
for ordningen.
Partilovnemnda uttaler også om forholdet mellom registrerte politiske partier og
uregistrerte politiske grupperinger følgende:
”En kommune kan derfor ikke ha et reglement for
gruppestøtte/representantstøtte som ekskluderer en eller flere representanter
fordi disse ikke representerer et registrert parti. Selv om det i en kommune bare
skulle være registrerte partier representert i kommunestyret, bør reglementet ta i
betraktning at situasjonen kan endre seg.”
I rundskriv av 27.08.07 ber departementet (FAD) om at alle kommuner og
fylkeskommuner legger følgende tolkning til grunn ved etablering av støtteordninger til
folkevalgte organer særlig hva angår maksimal størrelse på grunnstøtte til de politiske
grupper i kommunestyret:
”…… en maksimale grense for hvor mye av den kommunale støtten til det
folkevalgte organ som kan unntas fra forholdsmessighetsprinsippet, dvs være
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stemmeuavhengig. Denne grensen (”flate” satsen) kan ikke være høyere enn 20
pst av bevilget beløp.
Uttalelsen fra Partilovnemnda skal videre tolkes slik at det ved
stemmeuavhengig støtte opptil 10 pst av bevilget beløp, kun kreves simpelt
flertall i kommunestyret eller fylkestinget. For vedtak om stemmeuavhengig
støtte opptil 20 pst. av bevilget beløp, kreves det enstemmighet i kommunestyret
eller fylkestinget.
Departementet ber om at alle kommuner og fylkeskommuner legger
ovennevnte tolkning til grunn ved etablering eller videreføring av
støtteordninger til folkevalgte organer etter partiloven § 10 annet ledd.”
Dette er å forstå slik at dess høyere prosentsats som nyttes til grunnstøtte, så vil det
medføre at de grupper med få representanter vil få en forholdsvis større prosentandel av
støtten enn de større gruppene i kommunestyret. Derfor er departementets krav om
enstemmighet, dersom kommunestyret velger at grunnstøtten skal overstige 10 % til
maksimalt 20 %.
Partilovsnemndas tolkning av 11.01.07 til FAD at en fordeling pr. representant er en
akseptabel fordelingsnøkkel da denne også reflekterer stemmefordelingen så vidt godt
at den ikke bryter med forholdsmessighetsprinsippet i Partiloven.

SAKSVURDERING:

For 2016 og 2017 ville en videreføring av satsene fra 2015 for grunnstøtte og
representantstøtte utgjøre en total utbetaling i støtte til folkevalgte grupper i
kommunestyret i Kvalsund på kr. 26 400,-, fordelt slik:

Tabell 1 Støtte til folkevalgte grupper 2016 og 2017 med faste satser fra 2015

Grunnstøtte Representantstøtte

Totalt

Arbeiderpartiet kr. 2 100,-

7 repr. á kr. 1 200,-

kr. 10 500,-

KrF

kr. 2 100,-

3 repr. á kr. 1 200,-

kr. 5 700,-

SV

kr. 2 100,-

4 repr. á kr. 1 200,-

kr. 6 900,-

Høyre

kr. 2 100,-

1 repr. á kr. 1 200,-

kr. 3 300,-

Totalt

kr. 26 400,-

Sak 19/17

Slik støtten fordeles her er satsen for grunnstøtte per gruppe 8 % av den totale
bevilgningen. Andelen av den totale bevilgede støtte som utbetales som grunnstøtte er
imidlertid 32 %. Tolkningen til Partilovnemnda og FAD må leses som at det er 10 % av
det totale beløpet som fordeles mellom alle gruppene som grunnstøtte, og at de
resterende 90 % kan, i henhold til tolkningen av § 13 (1) i partiloven, deles på antall
representanter i organet og fordeles til gruppene i henhold til hvor mange
representanter de har i organet.
Fordelingen vil, ved en slik ordning med samme bevilgede beløp, se slik ut:
Tabell 2 Støtte til folkevalgte grupper, KST: 10 % grunnstøtte, 90 % representantstøtte

Grunnstøtte Representantstøtte

Totalt

Arbeiderpartiet kr. 660,-

7 repr. á kr. 1 584,-

kr. 11 748,-

KrF

kr. 660,-

3 repr. á kr. 1 584,-

kr. 5 412,-

SV

kr. 660,-

4 repr. á kr. 1 584,-

kr. 6 996,-

Høyre

kr. 660,-

1 repr. á kr. 1 584,-

kr. 2 244,-

Totalt

kr. 26 400,-

Det er imidlertid anledning til å sette av inntil 20 % av den totale støtten til grunnstøtte,
dersom kommunestyret gjør et enstemmig vedtak på dette. Fordelingen vil i så tilfelle
se slik ut:
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Tabell 3 Støtte til folkevalgte grupper, KST: 20 % grunnstøtte, 80 % representantstøtte

Grunnstøtte Representantstøtte

Totalt

Arbeiderpartiet kr. 1 320,-

7 repr. á kr. 1 408,-

kr. 11 176,-

KrF

kr. 1 320,-

3 repr. á kr. 1 408,-

kr. 5 544,-

SV

kr. 1 320,-

4 repr. á kr. 1 408,-

kr. 6 952,-

Høyre

kr. 1 320,-

1 repr. á kr. 1 408,-

kr. 2 728,-

Totalt

kr. 26 400,-

For å sikre at man holder seg innenfor partilovens bestemmelser i henhold til
Partilovnemndas og FADs tolkning, er det antakelig mer hensiktsmessig at man først
bevilger et gitt beløp til støtte til folkevalgte grupper, og deretter fastsetter grunnstøtten
som en fast prosentsats av det bevilgede beløpet. Det vil i så tilfelle være nærliggende å
velge den anbefalte ordningen med 10 % av beløpet i grunnstøttesats, og de resterende
midlene deles på antall representanter totalt i kommunestyret. Et enstemmig
kommunestyre står imidlertid fritt til å velge at inntil 20 % av det totale beløpet
fordeles på gruppene som grunnstøtte. Endelig fordeles de resterende midlene etter
gruppens antall representanter.
Et reglement for støtte til folkevalgte grupper i kommunestyret i Kvalsund kommune
bør inneholde de prosentvise satsene kommunestyret bestemmer til henholdsvis
grunnstøtte og representantstøtte.
Reglementet bør også ta hensyn til at en eller flere representanter i løpet av
valgperioden kan gå ut av en gruppe, over til en annen, eller danne nye grupper. Derfor
må reglementet omhandle dette, og det må settes en frist for endringsmelding senest 31.
desember året før et nytt tilskuddsår, og tilskuddet vil da gjøres gjeldende fra 1. januar i
påfølgende år.
Forslag til nytt reglement for tildeling av støtte til folkevalgte grupper i kommunestyret:
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8. Kvalsund kommunestyre vedtar etter Lov om visse forhold vedrørende de politiske
partiene (partiloven) av 17.06.2005 nr 102 å yte årlige tilskudd til folkevalgte grupper i
kommunestyret.
9. Kommunestyret fastsetter størrelsen på den årlige rammen for tilskudd til folkevalgte
grupper gjennom kommunens budsjett og økonomiplan.
10. Kommunestyret vedtar at den totale tilskuddrammen fordeles slik:
a) Til grunnstøtte: __XX_%___ som fordeles med likt kronebeløp pr politisk
gruppe i kommunestyret.
b) Til stemmestøtte:__XX_ %___ som fordeles med likt kronebeløp pr innvalgt
representant til kommunestyret.
11. Kommunestyret krever at hver gruppe har et eget bankkonto hvor tilskuddet
oppbevares, eller etter gruppens bestemmelse om at tilskuddet kan overføres direkte til
bankkonto tilhørende gruppens lokale forening.
12. Eventuell endring av gruppesammensetning, eller dannelse av nye grupper skal av
kommunestyrerepresentant/-er meldes til kommunen innen 31. desember før
tilskuddsåret. Tilskuddet utbetales en gang i året og er for hele det angjeldende
tilskuddsår.
13. Kommunestyret krever ikke rapport eller regnskap fra de folkevalgte gruppene for
bruken av tilskuddet. Gruppene er selv ansvarlig for de skattemessige rapporteringene
ved bruken av tilskuddet.
14. Reglementet gjøres gjeldende fra vedtak og behandles etter behov, og hvert 4. år etter
kommunevalget og i samme møte som kommunens budsjett og økonomiplan.

Rådmannens tilråding:
Saken fremmes uten rådmannens tilråding.
Gunnar Lillebo
rådmann

