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MØTEINNKALLING
Kommunestyret
Kommunestyret holder møte den 18.05.2017 klokka 11:00 i kommunestyresalen,
Kvalsund rådhus.

Innkalte til møtet:
Funksjon
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Ordfører

Terje Wikstrøm

Varaordfører
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Medlem
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Medlem
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Medlem
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Medlem
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Medlem
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Medlem

Geir Nesse

Medlem

Vegard Loke Rønning

Medlem

Ellen Birgitta Johansen

Medlem

Jorunn Mikkelsen

Medlem

Harald Bredesen

Medlem

Yngve Nilsen

Medlem

Bente A. R. 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.
Kvalsund 11.05.2017
Terje Wikstrøm
ordfører
(sign.)
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/430

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

36/17

18.05.2017

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL AV 20.04.2017
KOMMUNESTYRET

Ordførers innstilling:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll kommunestyret 20.04.2017

SAKSGRUNNLAG:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 37/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/384

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/17

Formannskapet

04.05.2017

10/17

Rådet for eldre og funksjonshemmede

10.05.2017

19/17

Utviklingsutvalget

11.05.2017

/

Omsorgs- og oppvekstutvalget

29.05.2017

/

Naturforvaltningsutvalget

07.06.2017

37/17

Kommunestyret

18.05.2017

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2017

Formannskapets innstilling:
Møter i formannskapet 2. halvår 2017 legges til tirsdager kl. 10.00. Endringen gir mer
fleksibilitet med hensyn til kommunestyrets møter, og sikrer at møtene i formannskapet ikke
kommer i konflikt med innkallingsfristen for kommunestyremøtene. Datoer: 29. august, 31.
oktober og 28. november.
Møter i kommunestyret 2. halvår 2017 legges til torsdager kl. 11.00. Datoer: 14. september,
16. november og 14. desember.
Valgstyret har møte i etterkant av formannskapets møte 29. august 2017, samt 7., 10., og 11.
september.
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SAKSVURDERING:
Møteplanen for 2. halvår skal følge normen med møteinnkalling syv dager i forkant av
det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som har
innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager før
det neste møtet i organet.
Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for
eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste
kommunestyremøte.
Med fordel kunne man også valgt fast dag for de enkelte utvalg, for å gjøre møteplanen
mer forutsigbar – slik det gjøres per i dag for kommunestyret på torsdager.
Forslag til møteplan 2. halvår 2017:
Aug.
Kommunestyret
Formannskapet

Okt.

14.
29.

Omsorg- og oppvekstutvalget
Utviklingsutvalget

Sept.

4.
31.

Nov.

Des.

16.

14.

31.

28.

30.

27.

19.

30.

Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede

6.

8.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget
Valgstyret (FSK)

29.

7.
10.
11.

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for
kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

6.
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Rådmannens tilråding:

Aug.
Kommunestyret

Sept.

Okt.

14.

Formannskapet

29.

Omsorg- og oppvekstutvalget

4.

Utviklingsutvalget

31.

Nov.

Des.

16.

14.

31.

28.

30.

27.

19.

30.

Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede

6.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget
Valgstyret (FSK)

29.

7.
10.
11.

Gunnar Lillebo
rådmann

8.

6.

Sak 38/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

17/387

Arkiv: 080

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

23/17

Formannskapet

04.05.2017

38/17

Kommunestyret

18.05.2017

VALG AV REPRESENTANT OG VARAMEDLEM TIL
FINNMARK FRILUFTSRÅD FOR
KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Formannskapets innstilling:
Som representant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Aina Holmgren.
Som vararepresentant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Terje Wikstrøm.

VEDLEGG:
-

Saksprotokoll, kommunestyret, sak 18/16 07.04.2016
Vedtekter, Finnmark friluftsråd
e-postinnkalling til årsmøte og seminar, Finnmark friluftsråd.
Oversikt, Finnmark friluftsråd - politisk valgte
Karasjok 2017 – møteinnkalling, årsmøte.

SAKSOPPLYSNINGER:
I utvalgssak 18/16 (arkivsak 16/128) den 7. april 2016 vedtok Kvalsund kommunestyre
at Kvalsund kommune skulle være medlemskommune i Finnmark friluftsråd, og
godkjente samtidig Friluftrådets foreslåtte vedtekter.
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I Finnmark friluftsråds vedtekter § 4 heter det blant annet:
«Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes
hvert år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet består av 1 representant
med personlig varamedlem fra hver medlemskommune valgt for
kommunestyreperioden av kommunen. Årsmøtet er beslutningsdyktig når
minst halvparten av representantene er tilstede.»
I innkallingen til årsmøtet i Finnmark friluftsråd (e-post) presiseres det:
«Som kjent er friluftsrådet organisert med en administrativ kontaktperson og
politisk valgt utsending til årsmøtet. Ikke alle kommuner har valgt sin
utsending. Vedlagt følger oversikten. Der kontaktperson mangler er
ordfører ført opp som kontaktperson. Dersom kommunene ønsker å delta
med flere personer fra administrasjon eller politikk er det bare en fordel.»
Se også vedlagt oversikt over politisk valgte i Finnmark friluftsråd. Kvalsund
kommune har ikke valgt representant og varamedlem til Finnmark friluftsråd. Aina
Holmgren fungerer som administrativ kontaktperson.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommunestyre velger en representant med personlig varamedlem blant de
folkevalgte i kommunen. Representanten og varamedlemmet vil sitte som kommunens
utsending til Friluftsrådet ut kommunestyreperioden, og delta på rådets årsmøter.
Det foreligger ingen begrensninger på hvem som kan velges i vedtektene til Finnmark
friluftsråd.

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

Sak 39/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Truls Olufsen Mehus

Arkivsaksnr.:

17/397

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/17

Utviklingsutvalget

11.05.2017

39/17

Kommunestyret

18.05.2017

MANDAT TIL AVTALEINNGÅELSE VEDR.
NÆRINGSAREALER
ORDFØRER OG RÅDMANN I FELLESSKAP
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune gir rådmann og ordfører i fellesskap mandat til å inngå økonomisk
uforpliktende avtaler med relevante næringsaktører for Kvalsund kommunes næringsarealer.
Avtalene skal der det er relevant, kvalitetssikres av kommunens advokat.

VEDLEGG:
1) Eksempel på intensjonsavtale

SAKSOPPLYSNINGER:
Administrasjonen i Kvalsund kommune ønsker mandat til å inngå avtaler med relevante
næringsaktører for å samarbeide tett med mål om etablering på næringsarealer i
Kvalsund kommune. Mandatet skal begrenses ved at avtalene ikke skal være
økonomisk forpliktende for Kvalsund kommune. Økonomisk forpliktende avtaler skal
forankres politisk. Det sees på som hensiktsmessig at mandatet gjelder ordfører og
rådmann i felleskap. Alle avtaleinngåelser skal orienteres om. Eksempel på
intensjonsavtale er vedlagt 1.

Sak 39/17

Kvalsund kommune har attraktive næringsarealer for aktiviteten knyttet til
Barentshavsregionen, gruveetablering og relatert til akvakultur. Eksempler på arealer er
Markoppneset HUB70 industriregulert ca 385 daa, og Kvalsund Havn ca 15 daa.
Administrasjonen bruker allerede mye tid og ressurser på å jobbe med realisering av
industri på områdene, dette i form av høy møtevirksomhet, konferansedeltakelse og
dialog med aktører og oppfølging.
Formålet med mandatet er å kunne inngå intensjonsavtaler og andre kontrakstfestede
bestemmelser som er økonomisk uforpliktende med næringsaktører som har behov for
dette som første steg i den møysommelige prosessen mot en endelig
investeringsbeslutning og utbyggingsavtale. Det vil være fordelaktig for administrasjon
og næringsaktører å kunne jobbe sømløst i fasene før steget mot investeringsbeslutning.
Tilliten kommuneadministrasjonen får av næringsaktører vil bli styrket ved et slikt
mandat.
Det endelige avtaleutkastet som blir jobbet fram vedrørende næringsarealer, som enten
er av prinsipiell art, eller økonomisk forpliktende med næringsaktører skal behandles
som normalt (UU, FSK og KST.)

SAKSVURDERING:
Positive konsekvenser ved intensjonsavtaler er at kunder og leverandører av
avtalepartene vil bli presentert Markoppneset og Kvalsunds muligheter, og det er en
god tilnærming i prosessen mot en økonomisk forpliktende avtale mellom partene og
industrietablering. Markedsføringseffekten ved slike avtaler vil være av stor relevans
og kommunen kan vise til progresjon mot realiseringen av industriområdene sine.
En intensjonsavtale som ikke binder Kvalsund kommune opp i unødvendig lang tid, og
som har oppsigelsesmulighet, betyr at det er lav risiko for kommunen å inngå en slik
avtale. Avtaler som dette ses på som er et viktig ledd i samarbeidet med næringsaktører
for å bygge gjensidig tillit mot målet om å konkretisere en endelig avtale som muliggjør
etablering og utbygging. Kontraktgrunnlaget skal være utprøvd mot Advokat Hegg og
Co.
Eksisterende vedtak fra KST:
I delegasjonsreglementet under rådmannens delegeringer, strekpunkt nr 8, står det at
«Rådmannen gis mandat til å inngå utbyggingsavtaler som ikke er økonomisk
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forpliktende». Dette saksfremlegget spisser mandatet som er gitt av kommunestyret om
avtaleinngåelser for administrasjonen.
Kvalsund kommune bør gi mandat til rådmann og ordfører i felleskap for å inngå
økonomisk uforpliktende avtaler med relevante næringsaktører for Kvalsund
kommunes næringsarealer.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune gir rådmann og ordfører i felleskap mandat til å inngå økonomisk
uforpliktende avtaler med relevante næringsaktører for Kvalsund kommunes
næringsarealer. Avtalene skal der det er relevant, kvalitetssikres av kommunens
advokat.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 40/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gina Wikstrøm

Arkivsaksnr.:

17/360

Arkiv: H12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/17

Omsorgs- og oppvekstutvalget

27.04.2017

9/17

Rådet for eldre og funksjonshemmede

10.05.2017

40/17

Kommunestyret

18.05.2017

FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG I KVALSUND
KOMMUNE

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter rådmannens tilråding i saken.

VEDLEGG:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Orientering om egenandel for opphold i institusjon mv.
Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende
bolig i Kvalsund kommune.

Sak 40/17

SAKSOPPLYSNINGER:
Stortinget vedtok i juni 2016 endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og
omsorgsloven som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgnstjenester. Alle kommuner er pålagt å utarbeide kommunale
kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som
senest skal være trådt i kraft 01.07.2017.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har tidligere brukt lokale retningslinjer ved tildeling av
sykehjemsplass og tilsvarende bolig.
Kommunene er nå pålagt å ha lokal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.
Den enkelte kommune skal, på bakgrunn av kommunens helhetlige tjenestetilbud,
utarbeide egen lokal forskrift med kriterier. Forskriften skal være tilpasset lokale
forhold, behov og tilgjengelig tjenestetilbud.
Hensikten med kriteriene er at de som søker, og har behov for sykehjemsplass eller
tilsvarende bolig skal ha mer forutsigbarhet og åpenhet rundt tildelingsprosessen.
Helse- og omsorgsdepartementet har tatt sikte på at de kommunale forskriftene må
være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1.juli.2017. Det vil si bestemmelsene om
pasient og brukers rett til vedtak og til å bli satt på venteliste.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 41/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:

17/193

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

22/17

Utviklingsutvalget

11.05.2017

41/17

Kommunestyret

18.05.2017

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringplan for Neverfjord –
Sørnes – Botnelv jfr pbl 12-14. Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2 endres
til område for fritidsboliger H6.

VEDLEGG:
21.02.17 Høringsbrev – offentlig ettersyn
06.03.17 Uttalelse fra Fylkesmannen i Finnmark
09.03.17 Uttalelse fra Finnmark Fylkeskommune

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune ønsker å tilrettelegge for en formålsendring i gjeldende plan:
Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2 endres til område for fritidsboliger
H6. Dette som følge av at det ikke har vært etterspørsel etter boligtomter i området.
Planbestemmelser for detaljreguleringsplan Neverjord-Sørnes-Botnelv endres
tilsvarende.

Sak 41/17

SAKSVURDERING:
Saken ble sendt på høring som en «mindre endring» av detaljreguleringsplan for
Neverfjord-Sørnes-Bornelv.
Fylkesmannen skriver i sin høringsuttalelse:
«Etter Fylkesmannens vurdering kan ikke forslag til mindre endring av detaljregulering
for Neverfjord – Sørneset – Bornelv behandles som en mindre endring. Utover dette
har vi ingen merknader til saken.»
Finnmark Fylkeskommune skriver i sin høringsuttalelse:
«Finnmark Fylkeskommune vurderer det slik at detaljregulering for Neverfjord –
Sørneset – Bornelv ikke kan behandles som en mindre endring. Dette innebærer at
saken må behandles som en vanlig reguleringsendring. Ut over dette har vi ingen
planfaglige merknader til saken».
Kvalsund kommune tar høringsinnspillene til etterretning og vil behandle planen som
en vanlig reguleringendring jfr. pbl § 12-14.

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringplan for Neverfjord –
Sørnes – Botnelv jfr pbl 12-14. Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2 endres
til område for fritidsboliger H6.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

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

FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT
OPPVEKSTSENTER I KVALSUND

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede tar rom- og funksjonsprogrammet til orientering, og
støtter rådmannens tilråding.

VEDLEGG:

Sak 42/17

Utkast til revidert rom- og funksjonsprogram til nytt oppvekstsenter i Kvalsund.

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 en avgrensning i dimensjonering og
plassering av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Senere korrigerte kommunestyret i vedtak
9/17 og 10/17 antall barn og elver for det nye oppvekstsenteret.
Plangrunnlaget for antall elever i det nye senteret er besluttet å være inntil 110, og
barnehagen planlegges som en 4 avdelingers barnehage, med inntil 72 telleplasser.

SAKSVURDERING:
Rom- og funksjonsprogrammet beskriver 2 løsninger med forskjellige lokaliseringer.
Alternativ 1 er fullstendig renovering av nåværende skole og alternativ 2 er en
lokalisering av et senter mellom Kvalsundhallen og rådhuset.
Utarbeidelsen av programmet bygger på tidligere arbeid utført av arbeidsgruppen som
laget et utkast i 2013. Programmet bygde på et større antall elever.
Styrende momenter
I arbeidet med revidert program har følgende vært viktig for gruppen å vurdere:
•

Arealstørrelse på nytt oppvekstsenter

•

Kostnader

•

Funksjonalitet

•

Tilpasninger

•

Godt og sikkert læringsmiljø

•

Lover & forskrifter

•

Trygghet og trivsel

•

Arbeidsmiljø

•

Kultur og fysisk miljø

Ikke alle momentene er like godt ivaretatt i de skisserte alternativene. Særlig plass og
trafikale forhold ses på som en utfordring med en renovering av skolen hvor den er i
dag.
Arealbehov

Sak 42/17

Utkastet til rom- og funksjonsprogram utarbeidet av arbeidsgruppen i 2013, skisserte et
behov for 2.233 kvm. Revidert program beskriver et arealbehov på 2.245 kvm. Dette
inkluderer også et middels stort basseng (12,5 x 5 m) i alternativ 2. I tillegg er
barnehagen utvidet med en avdeling.
Kostnadsestimat
Arbeidsgruppen har vurdert kostnadene til å være om lag 95 mill. kr. Dette inkluderer
kun bygg og ikke utgifter til innhold i senteret (infrastruktur, møbler,
undervisningsutstyr etc.). Kostnadsoverslaget vil ikke være likt for begge alternativene.
Avgrensinger
Arbeidsgruppen har ikke vurdert kostnader eller løsninger med å flytte undervisningen
dersom senteret lokaliseres hvor nåværende skole er etablert. Dersom det blir en
lokalisering av skolen i området Kvalsundhallen har heller ikke arbeidsgruppen vurdert
alternativ bruk av gammel skole.
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppen har bestått av tillitsvalgte, representanter fra skole og barnehage,
foreldrerepresentanter og representant for eldreråd og mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 43/17

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

17/400

Arkiv: 044

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

43/17

18.05.2017

Kommunestyret

FULLMAKT OG MYNDIGHET TIL INTERIMNEMND OG
FELLESNEMND

Interimnemndas innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende:
Interimnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Interimnemnda gis følgende fullmakt og myndighet
etter kommuneloven § 28-1c:












Innstillingsmyndighet i saker som angår kommunesammenslåing til kommunestyrene i
Hammerfest og Kvalsund
Arbeide med relevante saker som har betydning for sammenslåinga av de to
kommunene.
Avgjøre saker i kommunesammenslåingen som er av ikke prinsipiell art
Tilsette prosjektkoordinator
Ivareta medvirkning fra de ansatte i nemndas virke.
Utarbeide prosjektplan og budsjett for sammenslåingen av kommunene.
Utarbeide prinsippdokumenter for selve sammenslåingen, til behandling i
fellesnemnda.
Utarbeide et sett av verdier som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for
samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom
innbyggerne og kommunen.
Tilrettelegge for god dialog med alle berørte om hva sammenslåing kan bety for dem.
Det gjelder både innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillige organisasjoner.
Politisk koordinering i de to kommunene fram til fellesnemnda er operativ
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Sikre politisk koordinering av saker som berører kommunesammenslåingen,
kommunale tjenester, organisering og struktur.
 Nemnda kan nytte administrative ressurser i kommunene for å ivareta nevnte oppgaver.
Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter
Inndelingslova og Kommuneloven:




















Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art
Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av
fellesnemnda
Disponere tildelte ressurser og reformstøtte(engangsstøtte) fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen
Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye
kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og
reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen.
Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye
kommunen.
Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen.
Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.
Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen.
Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at
sammenslåingen er satt i verk (2020).
Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to
kommunene.
Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og
tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.
Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen.
Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.
Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.
Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til
ny kommune.
Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den
nye kommunen.
Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene
blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen

Konkrete oppgaver til fellesnemnda:



Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen
Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen
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Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og
AML
Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg
Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske
momenter til prosessen
Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret
Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen
Opprette partsammensattutvalg
Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge
kontrollutvalgene
Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid
Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i
begge kommunene fram mot sammenslåing.

Marianne Sivertsen Næss
Leder Interimnemnda

VEDLEGG:
Ingen

SAKSOPPLYSNINGER:
Det skal opprettes en fellesnemnd som vil samordne og ta seg av forberedelsene til en ny
kommune, jfr. Inndelingslova § 26 (oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer).
Frem til fellesnemnda er etablert, fungerer interimnemnda som en styringsgruppe for arbeidet
med kommunesammenslåing.
Interimnemnda behandlet den 26. april sak 16/17 «Fullmakt og myndighet til interimnemnd og
fellesnemnd». Vedtaket i nemnda var en innstilling til kommunestyrene om å avstå myndighet
til interimnemnd og fellesnemnd.

SAKSVURDERING:
Interimnemnda har inntil fellesnemda er etablert, en oppgave å ivareta prosessen med
kommunesammenslåing. Interimnemnda har en begrenset funksjonstid og derfor et begrenset
behov for myndighet. Fellesnemnda har som mandat å forberede, gjennomføre og iverksette
kommunesammenslutningen, samt sikre nødvendig samordning mellom de to kommunene.
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Funksjonen til fellesnemnda opphører når konstituerende møte er holdt av nyvalgt
kommunestyre høsten 2019.
Innstillingen til interimnemnda inneholder både myndighet og ansvar til begge nemndene. I
tillegg er det skissert en struktur for organisering av arbeidet etter at fellesnemnda er etablert.
Prosessen i arbeidet med å etablere en ny kommune kan illustreres slik:

Vedtaket om sammenslåing av kommunene Hammerfest og Kvalsund forventes behandlet i
Stortinget den 8. juni. Fylkesmannen i Finnmark (FmFi) vil etter avtale med hver av
kommunene innkalle kommunestyrene til et felles møte hvor følgende vil bli drøftet (jf.
Inndelingslova § 25):






Forslag til navn på den nye kommunen
Tallet på medlemmer i det nye kommunestyret
Kriterium for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnd
Valg av revisor for fellesnemnda
Oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av
sammenslåinga
Fellesnemnda er avhengig av at kommunestyrene delegerer ansvar og myndighet til nemnda i
den hensikt å være effektiv og funksjonell. Fellesnemndas arbeid skal bygge på
konsensusprinsippet, det vil si at nemnda drøfter seg fram til løsning. Alternativt er
avstemning og simpelt flertall som vil gjelde.
Hver av kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men
spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør legges fram for fellesnemnda for
vedtak.
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Fellesnemnda med tilhørende utvalg er foreslått organisert slik:

Den endelige organisering av fellesnemnda avgjøres i fellesmøte med kommunestyrene og
FmFi.

Tilrådning:
Ingen tilrådning fremmes i denne saken.

