MØTE NR.2/2019

HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 28.03.2019
Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 14:45
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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
Alf Sakshaug
Bente Israelsen
Unni Bredesen

Forfall Møtt for

FO

AN
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 var beslutningsdyktig med 14 av 15 representanter.
Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Odd-Charles Karlsen, nærings- og teknisksjef
Wivi Hansen, kulturkonsulent
Thorbjørn Johnsen, prosjektkoordinator
Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær

ORIENTERING:

Elisabeth Misvær fra Arahavde AS, orienterte om På Sporet av
Arahavde-prosjektet.

Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om:
- Økonomi februar/mars 2019
- Regnskap 2018
o Egenkapital
o Investeringsregnskap 2018
o Gjeld
o Andre verdier/aksjer
o Fotnote til regnskapet – inntekter
- Budsjett 2019
o Endringer i 2019
- Kommunereform
o Oppsett teknisk drift og eiendom
- Viktige datoer høsten 2019
- Regodkjenning skuterløyper
o Innspill til skuterløyper
- Diverse/prosjekter
o Leie for eie – Husbanken
o Fortsatt sykepleier/vernepleier-mangel
o Pedagogiske ledere barnehagen
o Oppvekstsenter
o Kjøkken sykehjem
o Egersund Net tilrettelegging
o Nussir
o Nedgående folketall
o Menighetshuset
MERKNADER:

Organet behandlet og vedtok følgende uttalelse om
Sametingets bruk av PR-byrå for å stoppe Nussir: «Kvalsund
kommunestyre reagerer sterkt på Sametingets bruk av
fellesskapets midler for å stanse næringsutvikling i Kvalsund
kommune. Det internasjonale PR-byrået Burson-Marsteller
skal nå inn og påvirke politikere, faginstanser og
næringslivsaktører for å stoppe å utvikling av vårt
lokalsamfunn. Kommunestyret ber Sametinget respektere
demokratiske prosesser, og revurdere bruken av PR-byrå.
Oversendes regjeringen, departementene, sametingsrådet,
stortingsgruppene og de forskjellige gruppene på
sametinget». Votering over uttalelsen: 11 for, 3 mot. Det
fremkom ellers ingen merknader til innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

SAKSLISTE:

Organet bemerket at diskusjonen om sak 13/19 burde vurderes
å holdes lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 punkt 5.
Endelig avgjørelse ble avgjort ved politisk behandling av
saken. Det fremkom ellers ingen merknader til sakslisten.
Sakslisten ble godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 9/19 til og med sak 13/19.

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.

Arkivsaksnr.
Tittel
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN

9/19

19/273
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 14.02.2019

4/19

18/824
REFERATSAK - OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL
HAMMERFEST FORLIKSRÅD

10/19

18/1031
PÅ SPORET AV ARAHAVDE (ARAHÀVDI)

11/19

19/269
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018

12/19

19/271
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SOSIALTJENESTEN OG
NAV KVALSUND"

13/19

17/523
ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
9/19

Tonje Jelstad Sandanger
19/273
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
28.03.2019

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 14.02.2019
Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 14.02.2019 godkjennes.

Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 14.02.2019 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/19

Mari Stevning Bekken
18/824
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 465
Møtedato
28.03.2019

REFERATSAK - OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM
TIL HAMMERFEST FORLIKSRÅD
Formannskapets innstilling:
Saken refereres organet. Kvalsund kommunestyre tar saken til orientering.
Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken refereres organet. Kvalsund kommunestyre tar saken til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
10/19

Wivi Hansen
18/1031
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: C03
Møtedato
28.03.2019

PÅ SPORET AV ARAHAVDE (ARAHÀVDI)
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret innvilger kr 90 000 i grunnstøtte til prosjektet «På sporet av Arahavde»
og aktivitet med tiltak i 2019.
Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet.
Når kommunesammenslåingen er en realitet, ønskes prosjektet å innlemmes i den nye
kommunen Hammerfest.
Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
Representant Geir Nesse, fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap/KrF:
«Siste avsnitt i formannskapets innstilling endres til:
Når sammenslåingen blir en realitet, forutsettes prosjektet å innlemmes i den nye
kommunen Hammerfest»

VOTERING: Endringsforslag enstemmig vedtatt.
VOTERING: Formannskapets innstilling med endring, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret innvilger kr 90 000 i grunnstøtte til prosjektet «På sporet av Arahavde»
og aktivitet med tiltak i 2019.

Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet.
Når sammenslåingen blir en realitet, forutsettes prosjektet å innlemmes i den nye
kommunen Hammerfest.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
11/19

Tonje Jelstad Sandanger
19/269
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033 &14
Møtedato
28.03.2019

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2018
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
VOTERING: Kontrollutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
12/19

Tonje Jelstad Sandanger
19/271
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 041
Møtedato
28.03.2019

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
"SOSIALTJENESTEN OG NAV KVALSUND"
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Sosialtjenesten og NAV Kvalsund» til orientering, og slutter seg til rapportens
anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens
anbefalinger, herunder:


NAV Kvalsund anbefales å lage en kompetanseplan for de som skal arbeide
innenfor fagområdet.
 NAV Kvalsund anbefales å lage en plan for etterutdanning/kursing for de som
arbeider innenfor fagområdet.
 NAV Kvalsund anbefales å gå til anskaffelse av et fagsystem som er integrert med
kommunens økonomisystemer.
 NAV Kvalsund anbefales å innføre rutiner for å dokumentere vurdering av habilitet
i henhold til forskrift til lov om sosialtjenesteloven § 5.
Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
Representant Harald Bredesen fremmet følgende forslag på vegne av SV:
«NAV Kvalsund skal ha som hovedfokus å få flere ut i arbeid og aktivitet, og færre på
passiv stønad».
VOTERING: Tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING: Kontrollutvalgets innstilling med tillegg, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Sosialtjenesten og NAV Kvalsund» til orientering, og slutter seg til rapportens
anbefalinger.
Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølgning av rapportens
anbefalinger, herunder:






NAV Kvalsund anbefales å lage en kompetanseplan for de som skal arbeide
innenfor fagområdet.
NAV Kvalsund anbefales å lage en plan for etterutdanning/kursing for de som
arbeider innenfor fagområdet.
NAV Kvalsund anbefales å gå til anskaffelse av et fagsystem som er integrert med
kommunens økonomisystemer.
NAV Kvalsund anbefales å innføre rutiner for å dokumentere vurdering av habilitet
i henhold til forskrift til lov om sosialtjenesteloven § 5.
NAV Kvalsund skal ha som hovedfokus på å få flere i arbeid og aktivitet, og færre
på passiv stønad.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
13/19

Odd Charles Karlsen
17/523
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: U01
Møtedato
28.03.2019

ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommune selger gbnr 9/ 69,70,102,104 og 117, til Egersund Net med
avtalefestet gjenkjøpsrett til Kvalsund kommune. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å
forhandle pris med en nedre beløpsgrense på XXX (Unntatt offentligheten frem til
forhandlingene er over, jf. § 23 i offentlighetsloven) NOK.
Gjenkjøpspris vil da bli vurdert utfra markedspris, dog ikke under den prisen Egersund
Net har betalt pluss kostnader for utfylling og opparbeidelse av tomt.
Kvalsund kommune må i forbindelse med kontraktsinngåelse i sikre at tilgang til
kai/kaiområde ivaretas.
Kostnader med flytting av pumpestasjon dekkes av Egersund Net.
Rådmannen gis myndighet til å utarbeide en salgskontrakt som ivaretar kommunens
interesser.
Behandling:

Saken ble behandlet av 14 av 15 representanter i organet.
Med hjemmel i § 31 punkt 5 i kommuneloven, besluttet organet å lukke møtet. Møtet ble
lukket klokka 13.24. Møtet ble åpnet igjen klokka 13.58.
Med hjemmel i § 23 i offentlighetsloven, vil vedtaket om beløp forbli unntatt
offentligheten fram til avtalen er ferdigforhandlet.
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune selger gbnr 9/ 69,70,102,104 og 117, til Egersund Net med
avtalefestet gjenkjøpsrett til Kvalsund kommune. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å
forhandle pris med en nedre beløpsgrense på XXX (Unntatt offentligheten frem til
forhandlingene er over, jf. § i offentlighetsloven) NOK.
Gjenkjøpspris vil da bli vurdert utfra markedspris, dog ikke under den prisen Egersund
Net har betalt pluss kostnader for utfylling og opparbeidelse av tomt.
Kvalsund kommune må i forbindelse med kontraktsinngåelse i sikre at tilgang til
kai/kaiområde ivaretas.
Kostnader med flytting av pumpestasjon dekkes av Egersund Net.
Rådmannen gis myndighet til å utarbeide en salgskontrakt som ivaretar kommunens
interesser.

