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MØTE NR. 2/2017

HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 30.03.2017
Tid: Fra kl.17:00 til kl. 19:20
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
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
Ivar Sørnes
Alf Sakshaug
Maria Aksberg
Marion Palmer
Roald Andreas Nilsen
Sten Magnar Nikodemussen

Fra adm. (evt. andre):

Forfall Møtt for
FO

FO
FO
FD

FO
Robert Wilhelmsen
Ivar Sørnes
Jan Arvid Johansen
Ingar Eira

Gunnar Lillebo, rådmann
Truls O. Mehus, næringssjef
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

Ellen Birgitta Johansen, KrF, foreslått og valgt som
varaordfører for møtet.
MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Godkjent.

ORIENTERING:

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Økonomisk status Kvalsund kommune
- nøkkeltall, Kvalsund kommune 2016
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-

Tiltak mot mobbing i skolen i Kvalsund
Samarbeidsprosjekt med Hammerfest,
velferdsteknologi
Nye bosettinger i Kvalsund
Nye ansettelser i Kokelv
Økte midler fra Utdanningsdirektoratet til skole

Truls O. Mehus, næringssjef, orienterte om:
- Status næringsliv i Kvalsund kommune
- Strategisk næringsplan
- Status næringsfondet
- Pågående prosjekter i Kvalsund kommune
o regodkjenning snøskuterløyper
o reiselivsmesse Skaidi
o Vinterfestivalen på Skaidi
- Kvalsund fiskebruk
- Havn og kai, status
- Kvalsund industrihavn 2.0
- Havnesamarbeid med Hammerfest 2017
- Næringsprosjekter 2017
o Polar Algae AS
o Tre nye fiskebåter
o Holmgren Sjøservice
o Tre nye reiselivsaktører
- Markoppneset
- Barentshavskonferansen 2017 – felles stand med
Hammerfest
SAKSLISTE:

Det fremkom ingen merknader. Sakslisten er godkjent.

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 18/17 til og med sak 29/17

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
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SAKSLISTE
Saksnr.
18/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/298
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRETS
MØTE 02.03.2017

19/17

16/1027
MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 FOR POLITISKE ORGANER I
KVALSUND KOMMUNE

20/17

17/182
FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

21/17

17/183
FRITAK FOR KOMMUNALE VERV

22/17

17/197
SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET FOR PERIODEN
2015-2019

23/17

17/286
NYVALG I KONTROLLUTVALGET ETTER FRITAK

24/17

17/290
SUPPLERINGSVALG VARA FOR AP/KRF TIL OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET FOR PERIODEN 2015-2019

25/17

17/293
SUPPLERINGSVALG VARA TIL UTVIKLINGSUTVALGET FOR
PERIODEN 2015-2019

26/17

17/216
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. OVERTAKELSE AV
SAKSBEHANDLING

27/17

17/266
INTENSJONSAVTALE MELLOM ASCO NORGE OG KVALSUND
KOMMUNE OM MARKOPNESET

28/17

17/268
RENOVERING MORENEVEIEN 14 A/B

29/17

17/223
ETABLERING AV AD-HOC UTVALG FOR RE-GODKJENNING AV
SNØSCOOTERLØYPER I KVALSUND KOMMUNE
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
18/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/298
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
30.03.2017

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
KOMMUNESTYRETS MØTE 02.03.2017
Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte nr. 1/2017 den 02.03.2017 godkjennes.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte nr. 1/2017 den 02.03.2017 godkjennes.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
19/17

Kim Rydningen
16/1027
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 030
Møtedato
30.03.2017

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2017 FOR POLITISKE ORGANER I
KVALSUND KOMMUNE
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.
Behandling:
Ordfører Terje Wikstrøm fremmet følgende forslag:
Møteplan vedtatt 15.12.2016 godkjennes.
VOTERING: Fremmet forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteplan vedtatt 15.12.2016 godkjennes.
Utvalg
Kommunestyret

Jan.

Feb.
16.

Mar.
30.

Apr.
20.

Mai.
18.

Formannskapet

12.

2.

9.

6.

4.

1.

3.

23.

11.

22.

Utviklingsutvalget
Omsorg- og oppvekstuvalget
Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre- og
funksjonshemmede

16.

27.

27.

29.

Jun.
20.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
20/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/182
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 465
Møtedato
30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre innvilger Ivar Sørnes’ søknad om fritak fra kommunale verv. Det
gjennomføres opprykk/suppleringsvalg til kommunestyret, samt nyvalg av kontrollutvalgets
medlemmer.

Habilitetsspørsmål:
Representant Jorunn Mikkelsen, SV, reiser spørsmål ved egen habilitet i behandlingen av sak
20/17 og sak 21/17, da begge søkerne er familiemedlemmer.
VOTERING: Reist inhabilitetsspørsmål, enstemmig vedtatt, Jorunn Mikkelsen erklæres
inhabil, og trekker seg fra behandling av sakene 20/17 og 21/17. Sakene behandles av
kommunestyrets gjenstående 13 representanter.
Behandling, sak:
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre innvilger Ivar Sørnes’ søknad om fritak fra kommunale verv. Det
gjennomføres opprykk/suppleringsvalg til kommunestyret, samt nyvalg av kontrollutvalgets
medlemmer.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
21/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/183
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 465
Møtedato
30.03.2017

FRITAK FOR KOMMUNALE VERV
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre gir ikke Silje Sørnes fritak fra sine kommunale verv, da distansen
mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan sies å utgjøre en «uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte skjøttelse av verv i kommunen, jf.
Kommuneloven § 15, pkt. 2.

Behandling:
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre gir ikke Silje Sørnes fritak fra sine kommunale verv, da distansen
mellom Hammerfest og Kvalsund kommuner ikke kan sies å utgjøre en «uforholdsmessig
vanskelighet eller belastning» i hennes fortsatte skjøttelse av verv i kommunen, jf.
Kommuneloven § 15, pkt. 2.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
22/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/197
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033 &15
Møtedato
30.03.2017

SUPPLERINGSVALG TIL KOMMUNESTYRET FOR
PERIODEN 2015-2019
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.
Gjeninntreden:
Jorunn Mikkelsen, SV, deltar igjen i behandling av saker. Kommunestyrets saker behandles
av 14 representanter.
Behandling, sak:
Alf Sakshaug, Høyre, fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre, KrF, Ap og SV:
Nytt fast medlem Bente Israelsen, SV
Nytt varamedlem Christel A. Strandheim, SV
Nytt varamedlem Unni Larsen Bredesen, SV
Nytt varamedlem Tor Ottem, Ap
VOTERING: Fremlagt fellesforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nytt fast medlem Bente Israelsen, SV
Nytt varamedlem Christel A. Strandheim, SV
Nytt varamedlem Unni Larsen Bredesen, SV
Nytt varamedlem Tor Ottem, Ap
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
23/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/286
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
30.03.2017

NYVALG I KONTROLLUTVALGET ETTER FRITAK
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Representant Harald Bredesen, SV, fremmet følgende fellesforslag på vegne av Høyre, KrF,
Ap og SV:
Kvalsund kommunestyre velger følgende til kontrollutvalget:
Representanter:
1. Anne Larsen, SV, leder
2. Alf Sakshaug, Høyre, nestleder
3. Marion Palmer, SV, medlem
4. Ellen Johansen, KrF, medlem
5. Sten Nikodemussen, Ap, medlem
Vararepresentanter Ap/KrF:
1. Unni Nilsen, Krf, vara
2. Hillbjørg Wikstrøm, Ap, vara
3. Catharina Stenersen, Ap, vara
Vararepresentanter SV/H:
1. Mariell Lien, SV, vara
2. Karin Jacobsen, H, vara
Marion Palmer, SV, innvilges fritak som vara til omsorg- og oppvekstutvalget.

VOTERING: Fremlagt fellesforslag, enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kvalsund kommunestyre velger følgende til kontrollutvalget:
Representanter:
6. Anne Larsen, SV, leder
7. Alf Sakshaug, Høyre, nestleder
8. Marion Palmer, SV, medlem
9. Ellen Johansen, KrF, medlem
10. Sten Nikodemussen, Ap, medlem
Vararepresentanter Ap/KrF:
4. Unni Nilsen, Krf, vara
5. Hillbjørg Wikstrøm, Ap, vara
6. Catharina Stenersen, Ap, vara
Vararepresentanter SV/H:
3. Mariell Lien, SV, vara
4. Karin Jacobsen, H, vara
Marion Palmer, SV, innvilges fritak som vara til omsorg- og oppvekstutvalget.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
24/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/290
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033 &15
Møtedato
30.03.2017

SUPPLERINGSVALG VARA FOR AP/KRF TIL OMSORG- OG
OPPVEKSTUTVALGET FOR PERIODEN 2015-2019
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Representant Ellen Birgitta Johansen, Krf, fremmet følgende fellesforslag:
Som nytt varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget fra Ap/Krf velges Randi Pedersen, Ap.
VOTERING: Fremlagt fellesforslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt varamedlem til omsorg- og oppvekstutvalget fra Ap/Krf velges Randi Pedersen, Ap.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
25/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/293
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033 &15
Møtedato
30.03.2017

SUPPLERINGSVALG VARA TIL UTVIKLINGSUTVALGET
FOR PERIODEN 2015-2019
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Representant Jorunn Mikkelsen, SV, fremmet følgende forslag på vegne av SV:
Unni Bredesen, SV, velges til 2. vara til utviklingsutvalget.
VOTERING: Fremlagt forslag, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Unni Bredesen, SV, velges til 2. vara til utviklingsutvalget.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
26/17

Pål-Reidar Fredriksen
17/216
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: K01
Møtedato
30.03.2017

LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK. OVERTAKELSE AV
SAKSBEHANDLING
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune imøtekommer anmodningen fra Hammerfest kommune om
saksbehandling av motorferdselssaker. Dette underforutsetning av at antallet saker
holdes innenfor angitt ramme og at det kan tilstås refusjon for de utgiftene som påløper
Kvalsund kommune.
Habilitetsspørsmål:
Representant Geir Nesse, Ap, reiser spørsmål ved egen habilitet, ettersom han er
kommunalleder i Hammerfest kommune. Ordførers innstilling: Geir Nesse er habil i saken.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. Geir Nesse vurderes som habil, og
deltar i behandlingen av saken.
Behandling, sak:
VOTERING: Utviklingsutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune imøtekommer anmodningen fra Hammerfest kommune om
saksbehandling av motorferdselssaker. Dette underforutsetning av at antallet saker
holdes innenfor angitt ramme og at det kan tilstås refusjon for de utgiftene som påløper
Kvalsund kommune.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
27/17

Truls Olufsen Mehus
17/266
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: U00 &01
Møtedato
30.03.2017

INTENSJONSAVTALE MELLOM ASCO NORGE OG
KVALSUND KOMMUNE OM MARKOPNESET
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune inngår intensjonsavtale med Asco Norge slik kontrakten vedlagt
tilsier og partene jobber sammen mot et felles mål om en endelig avtale som realiserer
etableringen på Markoppneset.
Behandling:
VOTERING: Utviklingsutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune inngår intensjonsavtale med Asco Norge slik kontrakten vedlagt
tilsier og partene jobber sammen mot et felles mål om en endelig avtale som realiserer
etableringen på Markoppneset.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
28/17

Geir Israelsen
17/268
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 613 &46
Møtedato
30.03.2017

RENOVERING MORENEVEIEN 14 A/B
Utviklingsutvalgets innstilling:
Det anbefales at kommunestyret innvilger en utvidet investeringsramme på kr. 500.000.-, for
fullføring av dette prosjektet.

Behandling:
Ordfører foreslår en redaksjonell endring av utviklingsutvalgets innstilling – stryk «Det
anbefales at». Enstemmig vedtatt.
VOTERING: Utviklingsutvalgets innstilling med redaksjonell endring, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret innvilger en utvidet investeringsramme på kr. 500.000.-, for fullføring av
dette prosjektet.
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
29/17

Gunnar Lillebo
17/223
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 030
Møtedato
30.03.2017

ETABLERING AV AD-HOC UTVALG FOR REGODKJENNING AV SNØSCOOTERLØYPER I KVALSUND
KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av rådmannen eller
den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke nødvendige medlemmer fra
administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 3 medlemmer fra NFU, og interessegrupper
skal involveres i arbeidet med regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal
utarbeide et forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer
ressursbehov for dette arbeidet.

Behandling:
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre nedsetter et ad-hoc utvalg som skal gjennomgå dagens
snøscooterløyper med tilhørende kommunal forskrift. Utvalget skal ledes av rådmannen eller
den som utpekes av ham. Rådmannen kan også utpeke nødvendige medlemmer fra
administrasjonen til utvalget. Utvalget skal ha 3 medlemmer fra NFU, og interessegrupper
skal involveres i arbeidet med regodkjenning av løypenettet i kommunen. Utvalget skal
utarbeide et forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/18. Rådmannen fremmer
ressursbehov for dette arbeidet.
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Kvalsund Kommune
Rådhusveien 18
9620 Kvalsund
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Deres ref.: Sigurd Beite

Dato: 26.11.2015

Vår ref: Bjarne Hansen

Anskaffelse - kjøp av utredning om tilstandsvurdering samt taksering av kommunale
utleieboliger i Kvalsund Kommune.

Tilstandsrapportene er en tilstandsbeskrivelse utført iht. NTFs regler og NS 3424/345 l. 'Nivå
l' er registreringsnivået, basert på kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket,
eventuelt supplert med enkle målinger. NS 3424 (1995-utgaven) angir at Tilstandsgrader (Tg)
fra O - 3 skal benyttes for å angi grader av tilstandssvekkelse. 0: ingen symptomer, 1: svake
symptomer, 2: middels kraftige symptomer, 3: kraftige symptomer.
I tillegg er det gitt en vurdering ut i fra skala på 1-6 hvor I er lavet vurdert. Dette i henhold til
retningslinjer gitt i skriv av Kvalsund Kommune.
Vedrørende prissetting av bolig- og leiligheter så er markedsverdien satt i samsvar med
sammenlignbare solgte objekter, justert for standard, areal og beliggenhet. Når det gjelder
boenheter i Kokelv så anmerkes imidlertid at salg generelt ikke forekommer hyppig. For
leiligheter er det ikke registrert sammenlignbare objekter i området.
Når det gjelder anslag kostnader for restaurering av objektene så er dette satt ut fra gjeldende
byggekostnader, med 3/4% fradrag for elde/ vedlikeholdsmangler. I tillegg skjønnsmessig
vurdering av eventuell ytterliggere svekkelser.
V edlikeholdsmessige kostnader er
skjønnsmessig vurdert. For mer nøyaktige priser må konkurrerende pristilbud på hvert enkelt
oppdrag innhentes.
Vurdering angående salg av kommunale boliger, eller oppgradering boligen byggetekniske
tilstand er salt ut i fra gitte retningslinjer. Kvalsund Kommune' s behov er ikke vurdert, men
vurderingene er satt ut i fra et økonomisk perspektiv.

Mester Nord AS
Bøkkcrvcicn 9
Postboks 99
961 S Hammerfest

Telefon
959 25 753

Internett
post@mestemord.no
www mestemord.no

Org. nr
914 279 46 t

Banlc

1503 52 28680

Medlem av:
NORGES TAKSERINGSFO RBUND
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Økonomisk vurdering ansees det som mest gunstigs å selge boenheter som framstår med høyt
slitasjepreg, utsatt vedlikehold og som har større skader/svekkelser. Dette på grunn av at
kommunen skal kunne fri seg fþa større framtidige kostnader. I tillegg ansees det som
overveiende sannsynlig at boligen kan ha skjulte skader som følge av utsatt vedlikehold. Det
vil i også følge med kostnader som flyttekostnader og mellomlagring av inventar som ikke er
henqmtatt i kostradsoverslaget.
Boenheter med normalt vedlikehold samt nyere bygningsmasse,

har genererer mindre

kostnader knyttet til oppgradering av boligen enkelte konstruksjoner. Bygningsmassen bærer
med seg hovedsakelig kun kostnader tilknytte generell vedlikehold. Dette er rutiner som
mindre bemannet teknisk etat kan følge opp i sitt daglige virke. I tillegg vil bygningsmasse
av nyere dato generelt generere større leieinntekter pr år.

Det vurderes som mcst gunstigs at kommunale eneboliger prioriteres ved salg. Dette på
grunn av at eneboliger generelt er mer lett omsettelig i marked med lengre avstand til større
sentra, en leiligheter. I ti[egg ansees kjøpergruppen for eneboliger å være til stede særlig i
Kvalsund sentrum. Når det gjelder tettstedet Kokelv ansees kjøpergruppa for eneboliger å
være til stede i større grad, enn ved salg av leiligheter, selv om markedet ansees som svakt.

Bygningsmasse:

For primære bygningskonstruksjoner framstår kontrollerte bygninger hovedsakelig med
stabile konsruksjoner. Når det gjelde bygning Engmovegen 13 og Ringvegen 2l registreres
det store skader som følge av jordtrykk og svak konstruksjon. Grunnmur er trykket/presset
inn mot kryprom og buler. Midlertidig sikringsarbeid cr utført. Men ved Engmovegen ansees
sikringsarbeidct som risikokonstruksjon. Øvrige boliger har hovedsakelig mindre riss/brudd
samt mur- og pusskader som følge av elde slitasje.
Bygningenes drensfunksjon har gjennomsnittlig normal brukstid pà 20-60 ãr. De fleste av
konununale boliger har drensfunksjon som bar høy alder og kort gienværende brukstid. I
tillegg registueres det ved befaring flere kryprom hvor det er imsig av grunnvann. Kryprom
som over tid har innsig av grunnvann kombinert med manglende fuktsperre på grunn, samt

svakt ventilert kan være risikokonstruksjon med tanke på følgeskader som fukt/råte i
stubbgulv.
Vedrørende taktekking er det en kombinasjon hvor det er utført ny tekking på bygningene i
den senere tid, samt elde papptekking med høyere slitasjcpreg. Bygninger med elde tekking
bør i nær framtid tekkes om. Dette for å forhindre ytterliggere skader på underliggencle
konstruksjoner. Ved befaring syres det hovedsakelig som at primære yttertakkonstruksjoner
som taklro og sperre å være god. Enkelte bygninger i Engmovegen har skade i taktro som
følge av elde tekking og kombinasjon med svak ventilering. Vedrørende manglende ventiler i
raft og gavler mot kaldloft synes å gå igjen i de fleste bygningen. Men oppretting av ventiler
er

tiltak som krever lite kostnader.

Mester Nord AS

Telefon

Org.nr

Bøk&erycicn 9
Postboks 99
9615 HanmerlesL

959 25'753

9t4 219 461

Dank
ls03 52 2E680

Medlern av:

NORGES TAKSERINGSFORBUNI)
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ster

NordAS

i Kvalsund sentrum registreres det vedlikehold vedrørende utskifting av vindu
og ytterdører. Bygningsmasse i Kokelv har hovedsakelig vindu og dører fra opprinnelig
byggeår. Gjennomsnitt funksjonstid for vinduer er 15-20 år. Eksisterende vinduer har
oppnådd denne tid. Punktering av glass betyr ikke at vindu må umiddetbart skiftes. Vindu
kan fortsatt kunne fungere som isolerglass men at dugging i glass vil kunne bli økende.

For bygninger

Generelt registreres det enkeltleiligheter med ny overflatebehandling samt ny innredning
kjøkken. Dette gielder også for våtrom som bad/wc og vaskerom. Men større del av
kommunal bygningsmasse har boenheter med elde montasje og større bruksslitasje for
innvendige overflater og innredning. I tillegg registreres det våtrom med utsatt vedlikehold
og wak fuktsikring.

Overslag kosürader

for oppgradering av den totale bygningsmasse i henhold til
vil kunne beløpe seg til næTïnere kr l0 000 000.- Kostnader knyttet opp
mot oppgradering av gjenstående bygningsmasse som ikke selges ut er anslått til kr
Anslag kosûradcr
oppdragsbeskrivelse

2 500 000.Verdivurdering av foreslått bygningsmasse er vurdert til kr 3 000 000.- for salg av boenheter i
Kokelv. For Kvalsund sentrum og Stallogargo er bygningsmasse vurdert til kr 8 900 000.Markedsverdi er satt ut i fra normal markedsverdi. Risiko ligger i at rnan ikke vil kunne
oppnå normal markedsverdi på leiligheter samt bygninger med større svekkelser/-skade.
For salg av vertikaldelte boliger må det hensyntas at seksjoneringbørl-mãgjennomføres.

Meste¡ Nord AS

Telefo¡

krtemett

Bøkkerveien 9

959 2s 7s3

gqut@$_çs_tsml¿rd.ne

Postboks 99

9615 Hammerfest

\t rvw-mes[emord.no

Org. nr
9t+279 +61

Bank
1503 s2 286E0

Medlern av:
NORCES TAKSERINGSFORBUND
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NordAS
Konklusjon
Bygningsmasse med høy bruksslitasje og utsatt vedlikehold selges ut for at Kvalsund skal fri
se fra å måtte påta seg større kostnader. I tillegg ansees salg av kommunale eneboliger som
med lettsolgte e,l:heter i markedet. Bygningsmassc av nyere dato beholdes samt h-amtidig
husleie vurderes justert. Dette gielder også for boenheter som oppgraderes underveis.

Det bør satses på opprettelse av vedlikeholdsplan med fokus på generell vedlikehold. Dette
for å forlenge gieldende brukstid for bygningenes enkelte konstruksjoner. Forlengelse av
brukstid vil kunne gi økte besparelser.

For øvrige opplysninger om tilstand av kommunale boliger vises det

til

utarbeidede

tilstandsrapporter for hver enkelt bygning.

Med vennlig hilsen

Mester Nord AS

?yoll**o
I

Bjarne Hansen
Takstnann/-Tømrerm ester

Mester Nord AS
Bøkkerveien 9
Postboks 99
9615 Hammerlest

Telefon
959 25 753

lntemett
poslÐrnestemord.no

m.t¡etemord.no

Org. nr
914219 46r

Ba¡k
1503 s2 28680

Medlem av:
NORGES TAKSERINGSFORBTJND

Vedlegg sak 16/17 FSK

Tilstandsvurdering samt taksering av kommunale utleieboliger i Kvalsund kommune
Nr.
L

2
3

4
5

6
7

8

9
1_0

L7
L2

L3

14
15
L6
L7
L8
19

20

2I
22
23

24
25
26
27
28

Størrelse (kvm og
antall soveroml

Adresse
Moreneveien 8
Moreneveien 10
Moreneveien 12
Moreneveien l-4 A
Moreneveien 14 B
Moreneveien 15
Moreneveien 17 A
Moreneveien 17 B
Moreneveien 19 A
Moreneveien19 B

sammendrag

Verdivurdering (2f

selses 14)

2

J
J

400 000.-

450 000.-

Ja

600 000.600 000.-

600 000.-

Ja

600 000.-

Ja

360 000.360 000.600 000.200 000.-

250 000.400 000.600 000.-

Nei
Ja

2s0 000.2s0 000.-

Ja

l2tlssl

707

3

5

QL/s9l

707

3

J

QL/781

80

L

4

(21-/781

80
L06

L

3

3

5

QL/731

55

1

3

1

3

Qtl8rl
Qtlgtl

60
60

').

3

I

3

19/s/201

37

L

5

(s/sl20)

L

5

(8/363)
(8/363)
(8/363)

37
55
55
55

L

5

T

5

1

5

ß13261

118

3

5

200 000.200 000.200 000,370 000.370 000,600 000,600 000.600 000.1 770 000.-

1.06

2

3

r_

104

(8/3271
(8/36e)

87

2

6

L0B

ß/36e1

87

2

6

ß13701

87

2

6

(8/370)

87
66

1

5

1

2

124

BøT

80

55

Engmovegen 128
Engmovegen 134
Engmovegen L3B
Sandmovegen 6
Sandmovegen 124
Sandmoveeen 128
Sandmoveeen 14A
Sandrnovegen 148

(31

(21/s7l

121,1741

8

Anslag kostnader

restaurering

l2u74l

Kirkevesen 3 A
Kirkevegen 3 B
EnRmovegen 3A
Engmoveeen 3B
Engmoveeen 3C
Enemovegen 6 t/r(
Engmovegen
Engmovegen
Engmovegen
Engmovesen

Tilstand/standard (1)

-

Ja

280 000.-

Ja

280 000.50 000.50 000.-

Ja

100 000.
100 000,100 000,200 000.-

Nei

Nei

Nei
Nei
Nei

Nei

500 000.900 000,900 000.900 000.-

600 000,80 000.80 000.-

Ja

80 000.-

Nei

80 000,350 000.450 000.600 000.200 000.200 000.2m 000.200 000.-

75

t

2

900 000.400 000.450 000,-

(6/ss)

99

3

3

1400 000.-

(s/361

65

1

4

ß/351

55

1

Ie/36\

65

T

4
4

(e/36)

65

1

4

lt8/3041
(8/3041

Nei

680
680
580
680

000.000.000.000.-

Nei

Nei
Na¡
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
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29

30
31
32
33

34
35
36

Ringvegen
Ringvegen
Ringveeen
Ringvegen
Ringvegen

21

(8/288t

66

l_

2

400 000.-

350 000.-

214

(8/2881

66

T

2

218

(8/27e\
(8/27s\

40

L

2

1

2

18/27s\

40
50

400 000.240 000.240 000.-

1

2

(r0/621

LL4

3

lrol62l
(sl45l
(s/4sl
(s/4sl
(s/4sl

84

2

4
4

35

1

L

35

1

1

35

1

1

35

I

1

303

4

3

350 000.250 000.250 000,300 000.200 000.150 000.400 000.400 000,400 000.200 000.850 000.-

21C

21D
BjØrkhaug 4A
BjØrkhaug 4B

214

37
38
39

Grubevegen
Grubevegen
Grubevegen
Grubevegen

40

Stallogargoveien 107

218

2lC
2LD

(1411.671

300
s70
420
1s0

000.000.000.000.r.50 000.150 000.1s0 000.2 000 000.-

Merknader:

L. Tilstand/standard er en totalvurdering av leiligheten og vurderes på en skala fra l til 6, hvor L er lavest.
2. Verdivurderingen er også basert på en totalvurdering hvor man har vektlagt dagens standard på leiligheten og beliggenhet
3. Kostnader for totalrestaurering er et anslag for å oppgradere leiligheten til om lag sanrme standard som for ny leilighet

4,

Dette er en vurdering fra takstmann ut fra en Økonomisk og faglig vurdering, og ikke ut fra behov som kommunen har for utleieboliger

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Kvalsund kommune

Reglement for godtgjøring til
folkevalgte i Kvalsund kommune

Kvalsund kommune

[Forslag]
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1.0 Faste godtgjøringer
a) ORDFØRER
Grunnlaget for ordførerens godtgjøring er den til enhver tid gjeldende
godtgjøring til stortingsrepresentantene. Ordfører i Kvalsund kommune mottar
90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.
Ordfører gis rett til medlemskap i pensjonsordning for ordførere i den til enhver tid
gjeldende pensjonsordning som Kvalsund kommune er tilsluttet.
Ordføreren gis slik ettergodtgjøring ved valgperiodens utløp:
 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter
valgperiodens utløp.
Ordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.
I de tilfeller varaordfører overtar alle ordførerens gjøremål, herunder kontortid, gis
godtgjørelse tilsvarende ordførerens fra første dag. Det samme gjelder for
setteordfører.

b) VARAORDFØRER
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 10 % av ordførers godtgjørelse og justeres
tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt med utviklingen i godtgjørelsen til
stortingsrepresentanter.
Varaordfører tilkommer ikke møtegodtgjøring.

c) ØVRIGE FASTE GODTGJØRINGER
Det gis følgende faste årlige godtgjøringer:
Ledere av oppvekst- og
omsorgsutvalget (OO) og
4 % av ordførers årlige
utviklingsutvalget (UU)
godtgjøring
Gruppeledere

1,75 ‰ av ordførers
årlige godtgjøring

Styreledere i kommunale foretak

4 % av ordførers årlige godtgjøring

Ledere i andre kommunale utvalg gis ikke fast godtgjøring.
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2.0 Møtegodtgjøring
a) KOMMUNALE STYRER, RÅD OG UTVALG
Det gis følgende godtgjøring per møte i kommunale styrer, råd og utvalg:
Utvalg
Ledere
Representanter
Kommunestyret
1,25 ‰
Formannskapet
1‰
Utviklingsutvalget
1‰
Omsorg- og oppvekst
1‰
Kontrollutvalg
3‰
1‰
Naturforvaltningsutvalget
2,25 ‰
0,75 ‰
Klagenemnd
2,25 ‰
0,75 ‰
Skatteklagenemnda
2,25 ‰
0,75 ‰
Takstnemnd for
2,25 ‰
0,75 ‰
eiendomsskattetaksering
Overtakstnemnd for
eiendomsskattetaksering
Forhandlingsutvalget
Rådet for eldre og
mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Ungdomsrådet
Øvrige politiske utvalg
Styrer i kommunale foretak

2,25 ‰

0,75 ‰

2,25 ‰
2,25 ‰

0,75 ‰
0,75 ‰

2,25 ‰
1,25 ‰

0,75 ‰
0,5 ‰
1,25 ‰

Kommunalt ansatte som er folkevalgte eller møter som de ansattes representant i styrer og
i administrasjonsutvalget, gis samme godtgjøring per møte som de øvrige representanter.

b) ANDRE SOM REPRESENTERER KOMMUNEN UTAD
Folkevalgte som representerer kommunen utad, for eksempel på generalforsamlinger,
regionråd og liknende, der det ikke betales godtgjøring på annen måte, kan gjøre krav på
0,1 % av ordførers årlige godtgjøring. Kravet må fremsettes av representanten selv.

c) BEFARINGER, MØTER I ARBEIDSGRUPPER ETC.
Folkevalgte som representerer kommunen på befaringer, i arbeidsgrupper og liknende, der
det ikke betales godtgjøring på annen måte, kan gjøre krav på 0,05 % av ordførers årlige
godtgjøring. Varer slike møter under 4 timer, kan det gjøres krav på 0,025 % av ordførers
årlige godtgjøring. Kravet må fremsettes av representanten selv.

3.0 Tapt arbeidsfortjeneste
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste betales til representanter for møter i alle kommunale
styrer, råd og utvalg samt styrer i kommunale foretak. Godtgjøring betales også til
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folkevalgte som er i annet oppdrag for kommunen eller foretaket (kurs, reiser og
liknende).
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste ytes bare ved faktisk tap i arbeidsfortjenesten.
Folkevalgte får dekket lønn mot dokumentasjon fra arbeidsgiver. Krav om kompensasjon
for tapt arbeidsfortjeneste bør gjøres av representantens arbeidsgiver, og i arbeidsgivers
krav skal det fremgå tap i lønn, pensjon og feriepenger.
Krav om kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste må sendes senest 3 måneder etter at den
tapte inntekten oppstod.
Som hovedregel skal det dekkes arbeidsfortjeneste for en hel dag. For møter som varer
under 4 timer gis 50 % av satsen for tapt arbeidsfortjeneste. Reisetid til/fra møter
inkluderes i beregningen av møtetid.

a) LEGITIMERT TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
Legitimert tapt arbeidsfortjeneste defineres i denne sammenheng som den lønnen
arbeidsgiver bekrefter at arbeidstakeren taper ved å inneha kommunale tillitsverv. Tapt
arbeidsfortjeneste som dokumenteres fra arbeidsgiver erstattes i sin helhet.

b) SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE
For selvstendig næringsdrivende som har sitt firma som sin hovedbeskjeftigelse
erstattes tapt arbeidsfortjeneste tilsvarende 0,4 % av ordførerens godtgjøring per dag.

4.0 Frikjøpsordning
Frikjøp kan benyttes for å fristille folkevalgte til politisk arbeid utenom tiden som
benyttes til møtevirksomhet. Frikjøp beregnes ut fra den folkevalgtes egen lønn. Dersom
denne lønnen er høyere enn ordførers godtgjøring, legges ordførers årlige godtgjøring til
grunn ved beregningen. Folkevalgte får dekket lønn.

5.0 Utgiftsdekning
a) GODTGJØRING TIL SKYSS, KOST OG OVERNATTING
Godtgjøring for skyss, kost og overnatting dekkes etter det samme reiseregulativet
som gjelder for kommunens ansatte.

b) DEKNING AV OMSORGSFORPLIKTELSER
Folkevalgte med omsorgsforpliktelser for barn på 12 år eller yngre eller barn med
funksjonshemming eller kronisk sykdom på 18 år eller yngre, kan kreve utgiftsdekning
på inntil 0,1 % av ordførers årlige godtgjøring per døgn ved fravær som krever ekstra
ressurser i hjemmet. Det kreves ikke at utgiftene legitimeres. Utgiftsdekning kan kun
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kreves av én representant for det enkelte barn per gang.
Legitimerte omsorgsforpliktelser for hjemmeværende eldre/uføre/syke som trenger
tilsyn/pleie kan kreves erstattet med inntil 0,1 % av ordførers årlige godtgjøring per
døgn.

c) KOMMUNAL RAPPORT
Abonnement på Kommunal Rapports e-avis tegnes for kommunestyrets representanter.

d) GODTGJØRING TELEFON ELLER MOBILTELEFON
Ordfører får tjenestetelefon så lenge vedkommende fungerer i vervet. Det gjelder både
anskaffelse og faste og variable utgifter ved bruk av tjenestetelefon. Ordningen
begrenses til mobiltelefon, slik at eventuell bruk ved privat fasttelefon faller utenfor
ordningen.

6.0 Utbetaling
Møtegodtgjøring og fast godtgjøring utbetales i hovedsak to ganger i året, i juni og
desember.
Reiseutgifter og tapt arbeidsfortjeneste utbetales fortløpende.

7.0 Dobbelt godtgjøring
Ingen representanter skal motta dobbel godtgjøring ut over det som er bestemt i
reglementet.

8.0 Unntaksbestemmelse
For tilfeller som ikke dekkes av dette reglementet, skal formannskapet vedta
godtgjøring. Formannskapet fortolker reglementet ved uklarheter.

9.0 Virketid
Reglementet revideres i hver kommunestyreperiode dersom ikke annet er bestemt.
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REVIDERING AV: Folkevalgtes arbeidsvilkår
Reglement for godtgjørelse og utgiftsdekning til
folkevalgte i Kvalsund kommune
1. Generelle bestemmelser.
Reglementet revideres minst hvert fjerde år i forbindelse med konstituering etter
kommunevalget.

2. Godtgjørelser.
Ordførers godtgjørelse fastsettes til 85 % av godtgjørelsen til stortingsrepresentanter,
p.t. kr. 906.928,-. Ordførers godtgjørelse utgjør p.t. kr. 770.889,- pr. år og justeres i
takt med utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter. Det utbetales ikke
møtegodtgjørelse for møter i noen utvalg utover fast årlig godtgjørelse.
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 6 % av ordførers godtgjørelse og justeres
tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt med utviklingen i godtgjørelsen til
stortingsrepresentanter. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for møter i noen utvalg
utover fast årlig godtgjørelse.
Ledere av kommunale utvalg i gruppe 1, med unntak av kontrollutvalget, får en
årlig godtgjørelse på 4 % av ordførers godtgjørelse og justeres tilsvarende ordførers
godtgjørelse i takt med utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.
Det utbetales ikke møtegodtgjørelse utover fast godtgjørelse for møtene i det utvalget
vedkommende er leder av. For møter i andre komiteer og utvalg utbetales
møtegodtgjørelse på vanlig måte.
Leder av kontrollutvalget får en forhøyet møtegodtgjørelse på 2 promille av
ordførers godtgjørelse og justeres tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt med
utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.
En oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe 1 følger som vedlegg til
reglementet.
Ledere av kommunale utvalg i gruppe 2 får en forhøyet møtegodtgjørelse på 1,5
promille av ordførers godtgjørelse og justeres tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt
med utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.
En oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe 2 følger som vedlegg til
reglementet.

Løpenr:
13/348

Saksnr.
225/12

Dato:
24.01.2013

Saksbehandler
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Ledere av kommunale utvalg i gruppe 3 får en forhøyet møtegodtgjørelse på 0,75
promille av ordførers godtgjørelse og justeres tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt
med utviklingen i godtgjørelsen til stortingsrepresentanter.
En oversikt over hvilke utvalg som kommer inn under gruppe 3 følger som vedlegg til
reglementet.
Gruppelederne for de ulike partiene/listene som har medlemmer i kommunestyret
får en forhøyet møtegodtgjørelse på 1,75 promille av ordførers godtgjørelse og
justeres tilsvarende ordførers godtgjørelse i takt med utviklingen i godtgjørelsen til
stortingsrepresentanter.

3. Møtegodtgjørelser.
Møtegodtgjørelse for medlemmer av kommunestyret fastsettes til 1,25 promille av
den til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for
møtende varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer av formannskapet fastsettes til 1 promille av den
til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for møtende
varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer av utviklingsutvalget fastsettes til 1 promille av
den til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for
møtende varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer av omsorgs – og oppvekstutvalget fastsettes til
1 promille av den til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder
også for møtende varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer av kontrollutvalget fastsettes til 1 promille av den
til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for møtende
varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer i utvalg i gruppe 2 fastsettes til 0,75 promille av
den til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for
møtende varamedlemmer.
Møtegodtgjørelse for medlemmer i utvalg i gruppe 3 fastsettes til 0,5 promille av den
til en hver tid gjeldende ordførers godtgjørelse pr. møte. Det gjelder også for møtende
varamedlemmer.

Løpenr:
13/348

Saksnr.
225/12

Dato:
24.01.2013

Saksbehandler
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4. Etterlønn.
Folkevalgte med verv på heltid gis etterlønn i inntil 3 måneder når valgperioden
utløper. Perioden for etterlønn avhenger av når inntreden i annet arbeid skjer, da det
ikke gis anledning til både å motta etterlønn og lønn i ny stilling.

5. Pensjon.
Ordfører gis rett til medlemskap i pensjonsordning for ordførere i den til en hver tid
gjeldende pensjonsordning som Kvalsund kommune er tilsluttet.

6. Utgiftsdekning.
6.1 I ordførers fravær frikjøpes varaordfører for det tidsrom ordfører bestemmer.
Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes i samsvar med gjeldende regler.
6.2 Lederne i utviklingsutvalget og omsorgs – og oppvekstutvalget frikjøpes en dag i
forkant av hvert møte i de respektive utvalgene. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste
dekkes i samsvar med gjeldende regler.
6.3 Tapt arbeidsfortjeneste dekkes for medlemmer i alle kommunale utvalg.
Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste utbetales med inntil kr. 2.000 pr. dag. For
møter som varer mindre enn 4 timer reduseres beløpet med 50 %. For ulegitimert
tap av arbeidsfortjeneste gjelder tilsvarende regler med unntak av at
maksimumsbeløpet fastsettes til inntil kr. 1000 pr. dag.
6.4 Bruk av egen bil refunderes etter statens satser. Det må fremsettes krav om slik
refusjon fra det enkelte utvalgsmedlem. Det gis ikke refusjon for utgifter til kost
på kommunale møter. Ved deltakelse på møter for Kvalsund kommune utenfor
kommunens grenser gjelder statens regler for diett og overnatting.
6.5 Ordfører får tjenestetelefon så lenge vedkommende fungerer i vervet. Det gjelder
både anskaffelse og faste og variable utgifter ved bruk av tjenestetelefon.
Ordningen begrenses til mobiltelefon, slik at eventuell bruk ved privat fasttelefon
faller utenfor ordningen.
6.6 Alle faste medlemmer av kommunestyret får dekket gratis abonnement på
Kommunal Rapport.

Vedtatt sist av Kvalsund kommunestyre den 13.12.2012, sak 93/12

Løpenr:
13/348

Saksnr.
225/12

Dato:
24.01.2013

Saksbehandler

Vedlegg sak 18/17 FSK

-

Vedlegg: Oversikt over politiske utvalg.
Gruppe 1.
Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget
Utviklingsutvalget
Omsorg- og oppvekstutvalget
Gruppe 2.
Naturforvaltningsutvalget
Skatteklagenemnda
Takstnemnd for eiendomsskattetaksering
Overtakstnemnd for eiendsomsskattetaksering
Forhandlingsutvalget
Klagenemnda
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet

Gruppe 3.
Heimevernsnemnda
Krigsskadenemnda

Løpenr:
13/348

Saksnr.
225/12

Dato:
24.01.2013

Saksbehandler

Vedlegg KST 20.04.2017 Sak 34/17

Økte kostnader for Kvalsund kommune ved nye satser
Utgift i dag, årlig pr. repr
Ordfører
kr
770 888,80
Varaordfører
kr
46 253,33
KST, gruppeledere kr
1 349,06
KST, repr
kr
8 672,50
FSK, leder
FSK, repr
kr
6 938,00
UU, leder
kr
30 835,55
UU, repr
kr
6 938,00
OO, leder
kr
30 835,55
OO, repr
kr
6 938,00
NFU, leder
kr
20 814,00
NFU, repr
kr
6 938,00
Klagenemnd, leder kr
5 203,50
Klagenemnd, repr kr
1 734,50
REF, leder
kr
8 672,50
REF, repr
kr
2 890,83

Utgift totalt årlig
kr
770 888,80
kr
46 253,33
kr
5 396,22
kr
112 742,49

Utgift nytt reglement, årlig pr repr
kr
816 235,20
kr
81 623,52
kr
1 428,41
kr
9 182,65

Utgift totalt årlig, nytt regl.
kr
816 235,20
kr
81 623,52
kr
5 713,65
kr
119 374,40

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

20 814,00
30 835,55
27 752,00
30 835,55
27 752,00
20 814,00
13 876,00
5 203,50
3 469,00
8 672,50
11 563,33

7 346,12
32 649,41
7 346,12
32 649,41
7 346,12
22 038,35
7 346,12
5 509,59
1 836,53
9 182,65
3 060,88

22 038,35
32 649,41
29 384,47
32 649,41
29 384,47
22 038,35
14 692,23
5 509,59
3 673,06
9 182,65
12 243,53

Differanse
kr 45 346,40
kr 35 370,19
kr 317,42
kr 6 631,91
kr kr 1 224,35
kr 1 813,86
kr 1 632,47
kr 1 813,86
kr 1 632,47
kr 1 224,35
kr 816,24
kr 306,09
kr 204,06
kr 510,15
kr 680,20

Total merutgift:

kr 99 524,01

Total merutgift, netto:

kr 77 485,66

I utregningen av "Total merutgift" er alle økte utgifter for nevnte verv tatt med. I "Total merutgift, netto" er godtgjøring for leder i NFU tatt ut, fordi det per
dags dato er varaordfører som sitter som leder av NFU. I realiteten vil derfor, for denne perioden, endringen medføre en årlig økt utgift på kr 77 485, 66 i
møtegodtgjørelser og faste godtgjørelser. Utgifter knyttet til tapt arbeidstid, annen representasjon på vegne av kommunen eller øvrige utvalg og nemnder
som ikke står nevnt over er ikke tatt med i beregningen av økte utgifter.
Godtgjørelse til stortingsrepresentant:

kr

906 928,00

