Møte nr.6/2017

MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 31.08.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon

Navn

Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører

Jan Arvid Johansen

Medlem

Randi Solli Pedersen

Medlem

Grete Svendsen

Medlem

Karl Nikodemussen

Medlem

Ingar Eira

Medlem

Robert Wilhelmsen

Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Bente Israelsen

Medlem

Alf Sakshaug

Forfall Møtt for

Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf. 78415555, så
snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere
varsel.
Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
Etter gjennomført kommunestyremøte vil det være foreberedelse til felles
kommunestyremøte med Hammerfest kommunestyre i regi av fylkesmannen senere
samme dag.

Kvalsund 23.08.2017

Terje Wikstrøm
ordfører
(sign)

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr.

Arkivsaksnr.
Tittel

ORIENTERINGER

63/17

17/703
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 20.06.2017

64/17

16/825
EKSTRA RESSURSBEHOV FOR UTARBEIDELSE AV
FORPROSJEKT "NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
KOMMUNE"

65/17

17/527
VALG AV MEDLEMMER FRA KVALSUND KOMMUNESTYRE
TIL FELLESNEMND FOR NYE HAMMERFEST/KVALSUND
KOMMUNE

Sak 63/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/703

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

63/17

31.08.2017

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 20.06.2017

Ordførers innstilling:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20. juni 2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll kommunestyret 20.06.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20. juni 2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20. juni 2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 64/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

16/825

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/16

Administrasjonsutvalget

29.09.2016

41/16

Formannskapet

29.09.2016

79/16

Kommunestyret

10.11.2016

79/16

Kommunestyret

6/17

Rådet for eldre og funksjonshemmede

05.04.2017

11/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

27.04.2017

21/17

Formannskapet

04.05.2017

42/17

Kommunestyret

18.05.2017

37/17

Formannskapet

29.08.2017

64/17

Kommunestyret

31.08.2017

EKSTRA RESSURSBEHOV FOR UTARBEIDELSE AV
FORPROSJEKT "NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
KOMMUNE"

Formannskapets innstilling:
Ettersendes etter formannskapets møte den 29.08.2017 er avholdt.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret besluttet i sak 85/16 å utarbeide 2 forprosjekter for nytt oppvekstsenter
i Kvalsund. Det ble da også bevilget ytterligere kr 200 000 til arbeidet. I sak 42/17
(Forslag til rom- & funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter i Kvalsund) ble endelig
rom- og funksjonsprogram for nytt oppvekstsenter vedtatt.

Sak 64/17

Avsatte midler fra 2016 kr 500 000 og ekstrabevilgning i 2017 på kr 200 000, gjør at
det er bevilget kr 700 000 til forprosjektering av nytt oppvekstsenter.

SAKSVURDERING:
Arbeidet med rom- & funksjonsprogrammet har pågått i første halvdel av 2017. Straks
dette var ferdig ble det utlyst en konkurranse på Doffin for utarbeidelse av forprosjekt
og detaljplanlegging. Tilbudsfristen var satt til 21. august kl. 1600. Kvalsund
kommune mottok 4 tilbud. Dette anses å være tilstrekkelig og tilfredsstillende.
Tilbudene varierer svært i pris.
Tilbudene er som følger:

Nr. Navn

Mottatt

Pris
forprosjekter

Pris inkl.
opsjoner

Forbehold

1

Asplan viak

21/8-17
0935

Kr 1
380 000,-

Kr
7 799 500,-

Intet nevneverdig

2

BGM arkitekter

21/8-17
1145

Kr
2 296 480,-

Kr
10 210 360,-

Tilbudet forutsetter
totalentreprise.

3

Borealis
arkitekter

21/8-17
1145

Kr
2 983 000,-

Kr
10 752 000,-

Intet forbehold

4

Topic
architecture

21/8-17
1545

Kr 661 500,-

Kr
13 230 400,-

Ingen forbehold i
tilbudsbrevet.

Oppgitt pris på forprosjekter inkluderer ikke mva. og omfatter både skoletomta og
rådhusområdet. Det samme gjelder for oppgitt pris for opsjoner, dvs detaljregulering av
bygget.
Avsatte ressurser til forprosjektering er ikke tilstrekkelig etter gjennomført
konkurranse. For å engasjere antatt beste tilbyder krever dette en ekstrabevilgning på kr
800 000,-.
Kommunestyret har i vedtak av 2016 bestemt at det skal utarbeides 2 forprosjekter for
nytt oppvekstsenter. Dersom dette vedtaket skal oppfylles må kommunen bevilge
tilstrekkelige ressurser.

Sak 64/17

I utlysningen var det gjort krav om at arbeidet med forprosjektet skulle være ferdig
innen desember 2017, for avgjørelse i KST møte i desember måned. Derfor haster det
med en beslutning om å tilføre prosjektet ekstra ressurser slik at arbeidet med
forprosjektet kan igangsettes.

Sak 64/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/527

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

61/17

Kommunestyret

20.06.2017

65/17

Kommunestyret

31.08.2017

VALG AV MEDLEMMER FRA KVALSUND KOMMUNESTYRE
TIL FELLESNEMND FOR NYE HAMMERFEST/KVALSUND
KOMMUNE

Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

VEDLEGG:
-

Møtereferat interimnemnda 06.06.2017
Møteprotokoll Hammerfest kommunestyre 19.06.2017
Møteprotokoll Kvalsund kommunestyre 20.06.2017

Sak 64/17

SAKSOPPLYSNINGER:
Valg av representanter til fellesnemnda tilfaller Hammerfest og Kvalsund kommunestyrer i felles
møte, jf. Inndelingslova § 26, første ledd, 4. setning. Fellesnemndas medlemmer skal velges av og
blant medlemmene i kommunestyrene. Medlemmer i kommuneråd kan også velges.

Reglene i kommunelova om valg og saksbehandling i folkevalgte organ gjelder ellers tilsvarende, jf.
Inndelingslova § 26, første ledd, 7. setning, med tanke på blant annet kjønnsbalanse og representativ
demokratisk representasjon for partiene.

Inndelingslova § 26 Fellesnemnd, første ledd:

«Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i § 3
andre ledd bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av
førebuinga av samanslåinga eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei
enkelte kommunane eller fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av
og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. Også medlemmer av
kommunerådet eller fylkesrådet kan veljast. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar.
Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles
tilsvarande.»

Fellesnemnda vil virke frem til kommunestyret i den nye kommunen konstitueres, jamfør
inndelingslova § 26 Fellesnemnd, åttende ledd:

«Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller
fylkestinget er konstituert etter reglane i § 27.»

Nemnda velger selv leder og nestleder, etter konstituering. Fellesnemndas fullmakter bør avklares i
felles kommunestyremøte. Det foreligger et eget saksframlegg som omhandler myndighet til
nemnda.

Representanter til fellesnemnda – antall
Antall medlemmer i Fellesnemnda er vedtatt i foregående sak, inkludert sammensetningen og
representasjon fra hver kommune. Møtereferatet med interimnemndas opprinnelige vedtatte

Sak 64/17
innstilling, samt Kvalsund og Hammerfest kommunestyrers møteprotokoller med behandlingen av
saken, ligger vedlagt.
Saken ble behandlet i interimnemnda den 6. juni 2017 som sak 20/17. Vedtaket i interimnemnda ble
fremmet som interimnemndas innstilling til Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer. Innstillingen
fra interimnemnda beskriver antall medlemmer og sammensetning for fellesnemnda, arbeidsutvalg
for fellesnemnda, og partssammensatt utvalg.
Interimnemnda vurderte flere alternativer til organisering av fellesnemnda. Ut fra et helhetlig
perspektiv og ivaretakelse av representasjon valgte nemnda å innstille en nemnd på 19.
Interimnemndas innstilling til kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund tilsier 10 representanter
fra Hammerfest og 9 representanter fra Kvalsund.

Interimnemndas innstilling til Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer:

Sammensetning fellesnemnda:
Kommune

Antall i fellesnemnda

Hammerfest

10

Kvalsund

9

Sum

19

Saken ble behandlet som PS 64/17 i Hammerfest kommunestyre den 19. juni 2017. Vedtaket var
likelydende som interimnemndas innstilling.
Saken ble behandlet som PS 61/17 i Kvalsund kommunestyre den 20. juni 2017. Vedtaket var
likelydende som interimnemndas innstilling.

Kommunelovens bestemmelser om likestilling for kjønn i politiske utvalg
Kommuneloven § 36, annet ledd, gir føringer for valg av representanter til politiske utvalg, med
tanke på kjønnssammensetning. Paragrafen sier blant annet:
«Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den
enkelte liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst to. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn
være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være

Sak 64/17
representert med minst fire, og skal det velges flere medlemmer, skal hvert kjønn være
representert med minst 40 prosent. Ved valg til folkevalgte organer som etter lov bare
består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved valg av arbeidsutvalg
for folkevalgte organer, skal disse reglene følges så langt det er mulig.»

Antall varamedlemmer til fellesnemnda
Kommuneloven § 37, fjerde ledd, sier følgende om varamedlemmer til politiske utvalg:
«Hver liste skal såvidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får
medlemmer, med et tillegg av to. Varamedlemsplassene fordeles ved fortsatt opptelling
på samme måte som bestemt for medlemmene i pkt. 2 og 3 ovenfor.»

SAKSVURDERING:
Valg av faste medlemmer til fellesnemnda og arbeidsutvalg
Kvalsund og Hammerfest kommunestyrer velger representanter til fellesnemnda blant sine
medlemmer i henhold til vedtak om fellesnemndas sammensetning. Dette innebærer at Kvalsund
kommunestyre velger 9 representanter til fellesnemnda blant sine folkevalgte i kommunestyret og 3
representanter av de 9 i fellesnemnda til arbeidsutvalget.

For å sikre at kjønnsbalansen opprettholdes, bør Kvalsund kommunestyre søke å ha minst 40 %
representasjon fra hvert kjønn blant sine 9 representanter.
Valg av varamedlemmer
Inndelingslova gir ingen føringer for valg av vararepresentanter til fellesnemnda. Det finnes derfor
flere mulige løsninger for valg av varamedlemmer til fellesnemnda.

Alternativ1: det utnevnes personlig(e) vararepresentant(er) for hver faste representant.
Dersom man velger dette alternativet og utnevner kun 1 personlig vararepresentant per faste
representant, gir dette lite fleksibilitet i ordningen og man risikerer stort forfall i antall
representanter i fellesnemndas møter. Dersom det utnevnes flere personlige vararepresentanter per
faste representant vil det være et stort antall vararepresentanter, men liten fleksibilitet likevel, da
vara er knyttet direkte til fast representant.
Alternativ 2: det utnevnes vararepresentanter etter kommuneloven §37
Hver liste får tildelt like mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to.
Dersom man velger dette alternativet må man enes om hva som i dette tilfellet menes med begrepet
«liste». Det mest hensiktsmessige vil kanskje være at hver liste er knyttet til kommuneparti – altså
at hvert parti fra hver kommune som får medlemmer i fellesnemnda, blir tildelt det antall
vararepresentanter som tilsvarer deres faste medlemmer, med et tillegg av to. Altså slik: Parti 1 –
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Kvalsund får X antall representanter, og X+2 vararepresentanter, Parti 1 – Hammerfest får Y antall
representanter, og Y+2 vararepresentanter. Parti 2 – Kvalsund får Z antall representanter, og Z+2
vararepresentanter, Parti 2 – Hammerfest får W antall representanter og W+2 vararepresentanter.

Felles kommunestyre avgjør hvilket av alternativene (eller eventuelle andre løsninger) som skal
benyttes for fellesnemnda. Kvalsund kommunestyre bør imidlertid forberede en varaliste for hvert
parti, ettersom valg av Alternativ 2 vil kreve en relativt omfattende liste for vara, og Alternativ 1 vil
kreve en viss forberedelse på forhånd

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre velger 9 faste representanter blant egne kommunestyrerepresentanter til
fellesnemnda, og 3 medlemmer av fellesnemndas representanter til arbeidsutvalget for den nye
kommunen Kvalsund/Hammerfest, jf. Inndelingslova § 26 og vedtak i Kvalsund og Hammerfest
kommunestyrer om fellesnemndas sammensetning. Vararepresentanter velges etter kommunelovens
§ 37. Kommunestyret bør søke å oppnå representasjon på minst 40 % fra hvert kjønn.

Følgende representanter velges til fellesnemnda:
-

Repr 1
Repr 2
Repr 3

-

Repr 4
Repr 5
Repr 6

-

Repr 7
Repr 8
Repr 9

-

Vararepr 11
Vararepr 12
Vararepr 13
Vararepr 14
Vararepr 15

Følgede vararepresentanter velges til fellesnemnda:
-

Vararepr 1
Vararepr 2
Vararepr 3
Vararepr 4
Vararepr 5

-

Vararepr 6
Vararepr 7
Vararepr 8
Vararepr 9
Vararepr 10

Sak 65/17
Følgende representanter velgers til arbeidsutvalget:
-

Repr 1
Repr 2
Repr 3

Følgende vararepresentanter til arbeidsutvalget:
-

Vararepr 1
Vararepr 2
Vararepr 3

-

Vararepr 4
Vararepr 5
Vararepr 6

Gunnar Lillebo
rådmann

-

Vararepr 7
Vararepr 8
Vararepr 9

