MØTE NR. 1/2016

HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 02.02.2016

Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 13:40

TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Terje Wikstrøm, AP
Jan Arvid Johansen, KRF
Grete Svendsen, AP
Robert Wilhelmsen, AP
Yngve Nilsen, SV
Karl Nikodemussen, AP
Harald Bredesen, SV

Forfall Møtt for
FO
FO
Grete Svendsen, AP
Yngve Nilsen, SV

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann.
Knut-Åge Amundsen, økonomisjef.
Kim Rydningen, formannskapssekretær.

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader.

SAKSLISTA:

Godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 1/16 til og med sak 4/16.
Sak 4/16: Makspris barnehageplass. Ble enstemmig tatt opp til
behandling.
Ordfører fremmet følgende forslag:
Sak: 1/16, behandles som siste sak under møtet.
fremmet forslag fra ordfører, enstemmig vedtatt.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

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

SAKSLISTE
Saksnr.
1/16

Arkivsaksnr.
Tittel
14/556
KOMMUNEREFORMEN - FRAMLEGG TIL INTENSJONSAVTALE

2/16

15/1144
HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR
KOMMUNENE

3/16

16/64
UNGDOMSRÅDET I KVALSUND KOMMUNE

4/16

16/53
MAKSPRIS BARNEHAGEPLASS

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
1/16

Gunnar Lillebo
14/556
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030 &23
Møtedato
02.02.2016

KOMMUNEREFORMEN - FRAMLEGG TIL
INTENSJONSAVTALE
Ordførers innstilling:
Ingen innstilling lagt fram fra ordfører.
Behandling:
Harald Bredesen, SV, fremmet følgende endringsforslag til intensjonsavtalen:
 Tidslinje uke 19 : «Folkeavstemning.»
 Tjenestetilbudet s4
Nytt siste avsnitt under skoler:
«Kommunesammenslåingen skal i seg selv ikke føre til endringer i skolestrukturen. Det
skal fortsatt være et grunnskoleløp 1-10 i både Kokelv og Kvalsund»
Harald Bredesen, SV, fremmet følgende forslag til innstilling:
Som rådmannens tilrådning.
Jan Arvid Johansen, KRF, fremmet følgende fellesforslag på vegne av KRF/AP til innstilling:
Dokumentasjon i sak om «Kommunereformen – framlegg til intensjonsavtale» tas til
orientering og medbringes i den videre politiske behandling, for eller i mot sammenslåing med
en eller flere kommuner.
VOTERING PÅ VEDLEGG:
Det ble stemt punktvis over endringsforslagene til Harald Bredesen, SV:
Tidslinje uke 19 : spørreundersøkelse endres til: «Folkeavstemning.» enstemmig vedtatt
Tjenestetilbudet s4: Nytt siste avsnitt under skoler:
«Kommunesammenslåingen skal i seg selv ikke føre til endringer i skolestrukturen. Det skal
fortsatt være et grunnskoleløp 1-10 i både Kokelv og Kvalsund» enstemmig vedtatt.

VOTERING SAK:
Forslag fra AP/KRF ble satt opp mot SVs forslag (lik rådmannens tilrådning):
«Kvalsund kommune vedtar framlagte intensjonsavtale om kommunesammenslåing mellom
Kvalsund og Hammerfest kommune. I tillegg vedtar framlagte prosess som skal avgjøre innen 16.
juni 2016 om Kvalsund kommune skal søke sammenslåing med Hammerfest kommune.»
AP/KRF forslag:
Dokumentasjon i sak om «Kommunereformen – framlegg til intensjonsavtale» tas til
orientering og medbringes i den videre politiske behandling, for eller i mot sammenslåing med
en eller flere kommuner.
VOTERINGSRESULTAT:
AP/KRFs forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Innstilling til kommunestyret:
Dokumentasjon i sak om «Kommunereformen – framlegg til intensjonsavtale» tas til
orientering og medbringes i den videre politiske behandling, for eller i mot sammenslåing med
en eller flere kommuner.
Det ble også vedtatt følgende endringer til intensjonsavtalen:
 Tidslinje uke 19 : spørreundersøkelse endres til: «Folkeavstemning.»
 Tjenestetilbudet s4
Nytt siste avsnitt under skoler:
«Kommunesammenslåingen skal i seg selv ikke føre til endringer i skolestrukturen. Det
skal fortsatt være et grunnskoleløp 1-10 i både Kokelv og Kvalsund»

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/16

Gunnar Lillebo
15/1144
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 103 &13
Møtedato
02.02.2016

HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR
KOMMUNENE

Ordførers innstilling:
Kvalsund kommune (KK) er meget betenkt og kritisk til omleggingen av inntektssystemet,
som medfører en betydelig usikkerhet om overføringene og inntektene til kommunen. I den
anledning er det differensieringen av småkommunetilskuddet som gir grunn til betydelig
bekymring, når dette inkluderes i nytt Nord-Norgetilskudd. Slik dette framstår vil KK miste
2/3 deler av småkommunetilskuddet grunnet sin størrelse. Dette medfører alvorlige
konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen, og kan ikke aksepteres.

Behandling:
Robert Wilhelmsen, AP, fremmet følgende tilleggsforslag:
Sett i sammenheng med kommunereformen ser dette fra Kvalsund kommune ut som
regjeringen bruker inntektssystemet til å framtvinge sammenslutninger av kommuner.
Dette er beklagelig.
VOTERING:
Først ble det stemt over tilleggsforslaget til Robert Wilhelmsen, AP, dette ble enstemmig
vedtatt.
Deretter ble ordførers innstilling med nylig vedtatte tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Sett i sammenheng med kommunereformen ser dette fra Kvalsund kommune ut som
regjeringen bruker inntektssystemet til å framtvinge sammenslutninger av kommuner.
Dette er beklagelig.

Kvalsund kommune (KK) er meget betenkt og kritisk til omleggingen av inntektssystemet,
som medfører en betydelig usikkerhet om overføringene og inntektene til kommunen. I den
anledning er det differensieringen av småkommunetilskuddet som gir grunn til betydelig
bekymring, når dette inkluderes i nytt Nord-Norgetilskudd. Slik dette framstår vil KK miste
2/3 deler av småkommunetilskuddet grunnet sin størrelse. Dette medfører alvorlige
konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen, og kan ikke aksepteres.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
3/16

Turid Pedersen
16/64
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: C1
Møtedato
02.02.2016

UNGDOMSRÅDET I KVALSUND KOMMUNE
Leders innstilling:
Kvalsund kommune vedtar fremlagte retningslinjer for ungdomsråder i Kvalsund.
Følgende kandidater foreslås valgt til Kvalsund ungdomsråd for valgperioden 2015-2019:
Emma Kamilla Nikodemussen, Kokelv
Siri Lill Andersen, Kokelv
Levi Pettersen, Repparfjord
Julia Nikita Vælidalo, Stallogargo
Nita Emilie Hansen, Kvalsund
Hans Vegard Fjellstad, Neverfjord

Behandling:
Ordfører trekker sin innstilling.
Harald Bredesen, SV, fremmet følgende fellesforslag på vegne av SV, AP, KRF:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstutvalget.
VOTERING:
Fremmet fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstutvalget

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/16

Toril Nilsen
16/53
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: B4
Møtedato
02.02.2016

MAKSPRIS BARNEHAGEPLASS
Ordførers innstilling:
Betalingssats for hel barnehageplass pr. måned settes til kr 2.655,- fra 01.03.16.
Kostpenger kommer i tillegg.
Kvalsund kommune følger heretter den til enhver tid gjeldende sentralt fastsatte
makspris for barnehageplass.
Behandling:
Harald Bredesen, SV, fremmet et tilleggsforslag:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstutvalget.
VOTERING:
Først ble det stemt over Harald Bredesen, SV, tilleggsforslag, dette ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble ordførers innstilling med nylig vedtatt tilleggsforslag tatt opp til votering, dette
ble enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Saken oversendes omsorg- og oppvekstuvalget.

Betalingssats for hel barnehageplass pr. måned settes til kr 2.655,- fra 01.03.16.
Kostpenger kommer i tillegg.
Kvalsund kommune følger heretter den til enhver tid gjeldende sentralt fastsatte
makspris for barnehageplass.

