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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/239

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

7/18

15.03.2018

Kommunestyret

GODKJENNING KST MØTEPROTOKOLL 15.02.2018

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.02.2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 15.02.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.02.2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyrets møte den 15.02.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 8/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/111

Arkiv: 125

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

10/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.03.2018

7/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.03.2018

8/18

Kommunestyret

15.03.2018

STRATEGIPLAN: SPRÅKKOMMUNEN KVALSUND

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Omsorg- og oppvekstutvalget godkjenner vedlagt strategiplan for språkkommunen
Kvalsund 2017-2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede godkjenner vedlagt strategiplan for
språkkommunen Kvalsund 2017-2019.

VEDLEGG:
 Språkkommunen Kvalsund. Strategiplan 2017-2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter søknad ble Kvalsund kommune våren 2017 tatt opp som
SPRÅKKOMMUNE. Dette er en satsing som er veiledet og finansiert av
Utdanningsdirektoratet (Udir). Satsingen skal i hovedsak omfatte lese- og
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språkferdigheter for alle barn i aldren 0-16 år. Strategiplanen er laget på
kommunenivå i samarbeid med lederne på skole- og barnehagenivå.
Kvalsund kommune ble tildelt kr 521 000,- kroner fra Udir til denne satsingen.
Tilskuddet skal brukes til å etablere, lede og drifte lærende nettverk i språk,
lesing og skriving der barnehagelærere og lærere deltar. Tilskuddet skal videre
brukes til å frikjøpe ressurspersoner som skal støtte utviklingsarbeidet i
barnehage og skole.
Tilskuddsbeløpet skal brukes i perioden mai 2017 og ut året 2018.

SAKSVURDERING:
Utviklingsarbeidet skal både på kort og lang sikt føre til praksisendring i språkarbeidet
i barnehage og skole. Det skal jobbes fram en felles forståelse av det arbeidet som
gjøres i barnehagen og skolen. Dette vil være viktig for læringseffekten i det helhetlige
læringsløpet fra 0-16 år.
Fremlagte strategiplan er laget på kommunenivå, i samarbeid med lederne i skole og
barnehage. Det er orientert til politisk nivå om satsingen, samt lagt frem for personalet
på planleggingsdager. Satsingen vil i første omgang gjelde frem til 2019, for den
perioden vi har fått utviklingsmidler. Etter dette må evaluering av arbeidet vise hvor
langt vi er kommet og hva den videre satsingen skal inneholde. Vi er innforstått med at
dette ikke bare er en «happening», men vil bli et langvarig læringsløp for alle
involverte, slik at arbeidet må videreføres også etter denne første planperioden og
etableres som en varig arbeidsform og endring av praksis.
Det er startet en sammenslåingsprosess mellom Kvalsund og Hammerfest kommune,
med endelig sammenslåing i januar 2020. Hammerfest kommune er allerede en
språkkommune, så vi finner det naturlig å få til et samarbeid med dem innenfor denne
språksatsingen.

Rådmannens tilråding:
Omsorg- og Oppvekstutvalget godkjenner vedlagt strategiplan for språkkommunen
Kvalsund 2017-2019.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/166

Arkiv: C50

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.03.2018

9/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.03.2018

9/18

Kommunestyret

15.03.2018

/

Formannskapet

FLYTTING AV LYRA MINNEBAUTA TIL PORSA

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
På grunn av den historiske bakgrunnen for minnebautaens oppføring, lokalsamfunnets
engasjement, og faglige råd vedtar kommunestyret at Lyra Minnebauta flyttes tilbake til dens
opprinnelige oppføringssted i Porsa. Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighetene
for å oppføre et eget minnesmerke i Kvalsund sentrum som hedrer de som falt for fedrelandet
fra Kvalsund kommune under andre verdenskrig.
I tillegg bes administrasjonen lage en plan for vanlig vedlikehold av minnesmerkene og
oppfølging på høytidsdagene

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
På grunn av den historiske bakgrunnen for minnebautaens oppføring, lokalsamfunnets
engasjement, og faglige råd vedtar kommunestyret at Lyra Minnebauta flyttes tilbake til dens
opprinnelige oppføringssted i Porsa. Kommunestyret ber administrasjonen utrede mulighetene
for å oppføre et eget minnesmerke i Kvalsund sentrum som hedrer de som falt for fedrelandet
fra Kvalsund kommune under andre verdenskrig.
I tillegg bes administrasjonen lage en plan for vanlig vedlikehold av minnesmerkene og
oppfølging på høytidsdagene

Sak 9/18

VEDLEGG:
Høringssvar 2013 fra:
Porsa sanitetsforening
Vargsund grendelag
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms
Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner
Forsvarsdepartementet

SAKSOPPLYSNINGER:
Minnebautaen ble flyttet fra Porsa til Kvalsund i mai 2014. En informasjonsplate om Lyra og
historien bak, ble samme år satt opp i tilknytning til minnesmerket.
Flyttingen av minnesmerket for Lyra-/Porsagjengen, til Kvalsund, førte til at mange engasjerte
seg for å få den bragt tilbake til Porsa. Flyttingen vekket også sterke følelser. I sosiale medier
ble saken ofte kommentert og debattert, med klar adresse til de som fattet vedtak om flytting.
Argumentene var og er fremdeles sterk i forhold til at Lyra senderen lå i Porsa og det var der
motstandsfolket risikerte livet for fedrelandet. De engasjerte mener at minnesmerket tillhører
Porsa, der historien utspilte seg.
Reaksjonene har ført til at representanter i ulike politiske partier, har reist spørsmål om en ny
vurdering av saken. I en ny saksvurdering bør alle tidligere innspill i saken, fortsatt gjelde

Minnesmerket ble opprinnelig plassert ved inngangen til kraftstasjonen i Porsa i 1988. Det var
her en av 2.verdenskrigs sentrale spionasjeoppdrag ble utført av en gruppe norske
motstandskjempere. To hemmelige radiosendere kom i drift i løpet av 1943 i Porsa og i Alta.
Senderne med kallenavnene Lyra (Porsa) og Ida (Alta) leverte rapporter til den britiske
etterretningstjenesten om de tyske flåtebevegelsene i Finnmark. Disse to samarbeidet om å
skaffe britene opplysninger om slagskipenes bevegelser i nord. Rapportene fikk avgjørende
betydning for arbeidet med å sette to av Hitler-Tyskland største krigsskip ut av spill. Resultatet
av det dristige etterretningsarbeidet ble utført av en rekke kvinner og menn i Vest-Finnmark.
Opprullingen av virksomheten i juni 1944, resulterte i at flere nordmenn ble arrestert av
tyskerne og satt i fangenskap. Minnesmerket ærer de mange involverte i det farlige
etterretningsarbeidet, knyttet til den hemmelige senderen Lyra.
Minnebautaen ble vedtatt flyttet til Kvalsund sentrum i F-sak 15/13, samt 2. gang etter en
hørings-runde blant lag og foreninger i Neverfjord/Vargsund (F-sak 27/13), som opprettholdt
det første vedtaket. Høringsrunden blant lag og foreninger i Neverfjord og Vargsund ga
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negative tilbakemeldinger:
“…syns ikke den passer inn i Kvalsund sentrum, for det var ikke der det skjedde.”
“…bautaen bør være plassert i det området radiosenderen Lyra stod. Det har med respekt og
symbolikk overfor de som utførte en heltemodig innsats under 2.verdenskrig å gjøre.”
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms skriver i et brev av 1.okt 2013 at det gir
ingen mening å flytte bautaen til Kvalsund. Museet sier at historien bak bautaen er om mot,
vilje og evne til å handle. Denne historien eier Porsa.
I forkant av andre vedtak om flytting, ble det innhentet uttalelse fra noen av etterkommerne av
de som var involvert i denne farlige motstandsvirksomheten, de hadde ingen innvendinger og
var positiv til flytting.
Bautaen ble flyttet og står nå ved helleristningssteinene i Kvalsund sentrum. Den ble flyttet
like i forkant av 200 års grunnlovsmarkering 17.05.2014.
Etter flere forespørsler ble det også satt opp en informasjons tavle ved siden av bautaen høsten
2014. På tavlen kan man lese en kortfattet informasjon om bakgrunnen til at bautaen ble reist
og om historien bak Porsa gjengen. Informasjonen er også oversatt til engelsk.
Bakgrunnen for flytting var for å få historien om LYRA bedre kjent og «fram i lyset». I saksvurderingen står følgende: Minnesteinen fortjener langt større oppmerksomhet og kjennskap til
blant befolkningen, enn hva tilfellet er nå.
Det avgjørende for flytting av minnesbautaen fra Porsa til Kvalsund, var å få løftet kunnskapen
om Lyra senderen og om Porsagjengens motstandsarbeid under 2.verdenskrig.

SAKSVURDERING:
Som minnesmerke står slike bautaer i en særstilling som kulturminne. De er elementer i det offentlige
rom og har også kunstnerisk verdi, men er primært skapt for at ettertiden skal minnes et menneske(r)
eller en hendelse.

Flyttingen av minnesmerket, har vekket sterke følelser spesielt fra befolkningen som bor i
Neverfjord – Porsa distriktet.
Under kulturminnedager i 2018 ble det laget et arrangement i Porsa, hvor historien til Porsa
el.verk og Porsa gruber ble løftet frem. Her fulgte mange interessert med på
historieforedragene som også inkluderte historien om Lyra senderen. Bygda Porsa med
Vargsundet har en unik og sterk historie. Det er vanskelig ikke å se Porsa historien i
sammenheng.

Sak 9/18
Et minnesmerke må ikke nødvendigvis være på stedet, men det får en egen kraft og ekthet hvis
hendelsen og stedet er knyttet sammen, slik at en kan stanse opp og la det synke inn (Åse
Kleveland, tidl kulturminister).
Det er på annen side ikke vanskelig å forstå bakgrunnen til at minnesmerket ble flyttet. Det var
godt ment. Hvert år på frigjøringsdagen og grunnlovsdagen blir her lagt blomster og krans, for
å minnes Lyra gjengen og deres innsats for å frigjøre landet. Minnebautaen har fått god
oppmerksomhet og mange stopper opp for å bli kjent med historien. Den blir stelt og tatt vare
på.
Minnebautaen fungerer i dag som en sterk påminnelse om vår historie.

Rådmannens tilråding:

Saken legges fram uten tilrådning fra rådmann.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tom Erling Henriksen

Arkivsaksnr.:

17/1154

Arkiv: 000

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

2/18

Administrasjonsutvalget

27.02.2018

3/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.02.2018

2/18

Tillitsvalgte

25.01.2018

9/18

Formannskapet

27.02.2018

10/18

Kommunestyret

15.03.2018

ENDRING AV ORGANISASJONSKART - BARNEVERN

Formannskapets innstilling:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av kommunestyret.

Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av kommunestyret.

VEDLEGG:
Plan for tidlig innstas.

SAKSOPPLYSNINGER:

Sak 10/18

Erfaring gjennom flere år viser at barneverntjenesten og oppvekstetaten har et stort
behov for samarbeid og faglig utveksling.
De aller fleste barn underlagt barnevernstjenesten er barn i aldersgruppen 0-16 år.
Disse er oftest knyttet til barnehage eller grunnskole. Det faglige samarbeidet som
barnevernet trenger i de fleste situasjonene finnes i oppvekstetaten, her menes
skolefaglig ansvarlig, barnehage ansvarlig og PP-tjenesten.
Det er viktig med denne overflyttingen med tanke på økonomisk oversikt over de tiltak
som barnevernstjenesten iverksetter. Det være seg fosterhjemsplasseringer i annen
kommune, som medfører undervisningsplikt eller eventuelt barnehage plass o.a. I slike
tilfeller er dette utgifter som tilfaller Kvalsund Kommune (KK) og oppvekstetaten.
Ut fra faglig samarbeid, samt det å ha økonomisk oversikt over de tiltak
barnevernstjenesten iverksetter, at en ser at barnevernstjenesten faller naturlig inn
under oppvekstetaten.
Det er i dag allerede et utstrakt samarbeid mellom skoler, barnehage,
barnevernstjenesten og helsesøster. I 2017 ble det utarbeidet en plan for «Tidlig
innsats» (se vedlegg 1) hvor nettopp disse faggruppene er representert.
Hammerfest kommune har en organisering av barnevernet inn under oppvekstsektoren.
En lignende organisering i KK vil kunne forenkle sammenslåingen av enhetene i
kommunene.

SAKSVURDERING:
For å få en helhetlig og faglig organisasjon der kompetansen er samlet under en etat,
mener administrasjonen det som mest hensiktsmessig at Barnevernstjenesten flyttes i
sin helhet fra Helse- og omsorgsetaten til oppvekst- og kulturetaten.
Saken er drøftet med tjenestemannsorganisasjonene. Disse har ingen innvendinger til
forslaget. For øvrig er de ansatte også involvert i endringen og bifaller forslaget til
endringen.

Rådmannens tilråding:
Barnevernet flyttes organisatorisk og administrativt fra Helse & Omsorgsavdelingen til
Oppvekst & Kulturavdelingen. Endringen gjøres med virkning f o m vedtaket er fattet
av administrasjonsutvalget i kommunen.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Marie Aaseby Andersen

Arkivsaksnr.:

18/153

Arkiv: 081

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

8/18

Tillitsvalgte

22.02.2018

3/18

Administrasjonsutvalget

27.02.2018

10/18

Formannskapet

27.02.2018

11/18

Kommunestyret

15.03.2018

LØNNSPOLITIKK KVALSUND KOMMUNE 2018

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar lønnspolitiske reglement for Kvalsund kommune 20182020, med følgende tillegg:
Nytt punkt 4, under punkt 7:
Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning, lærerutdanning og sykepleierutdanning
Nytt punkt under 4:
Veiledergodtgjørelse
Det ytes en økonomisk støtte til arbeidstakerne som har en veilederoppgave for lærlinger.
Støtten forhandles med den enkelte arbeidstaker for enhver anledning.

Administrasjonsutvalgets uttalelse:
Kvalsund kommunestyre vedtar lønnspolitiske reglement for Kvalsund kommune 20182020, med følgende tillegg:
Nytt punkt 4, under punkt 7:
Utdanningsstøtte til vernepleierutdanning, lærerutdanning og sykepleierutdanning
Nytt punkt under 4:
Veiledergodtgjørelse
Det ytes en økonomisk støtte til arbeidstakerne som har en veilederoppgave for lærlinger.
Støtten forhandles med den enkelte arbeidstaker for enhver anledning.

Sak 11/18

VEDLEGG:
 Lønnspolitisk reglement, 2018-2020

SAKSOPPLYSNINGER:
Lønnspolitisk plan, 2014-2016 ble vedtatt i Kvalsund kommunestyre, sak 19/14. Nytt
lønnpolitisk reglement går fra året 2018 til 2020, og må rulleres/justeres etter HTA.
Reglementet er drøftet med de tillitsvalgte.

SAKSVURDERING:
Medarbeidernes lønnsøkning fastsettes gjennom sentrale og lokale tarifforhandlinger.
Stadig flere lønnsforhandlinger skjer lokalt innenfor rammer som fastsettes sentralt.
Lønnpolitisk reglement skal være retningsgivende og veiledende for lønnsfastsettelse i
kommunen. Lokale lønnsforhandlinger er et av flere viktige virkemidler som kan
benyttes for å styre organisasjonen i ønsket retning. Dette reglementet bygger på de
rekrutterings- og kompetanseutfordringer kommunen står ovenfor.
Kompetanse- og rekrutteringsplan vil derfor være styrende på kommunens
lønnspolitikk.
I forhold til lønnsveksten for den enkelte medarbeider utgjør potten en svært liten del.
Kommunen vil derfor gjennom lønnpolitisk reglement vise sine prioriteringer for de
områder som har det største behovet for ektrainnsats fra sine medarbeidere.
Lønnpolitisk reglement gir rom for lokale tilpasninger og skal være en plattform for
partene i lønnsforhandlingene.

Rådmannens tilråding:
Vedlagte lønnpolitiske reglement for Kvalsund kommune godkjennes.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/235

Arkiv: 033 &14

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

12/18

15.03.2018

Kommunestyret

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2017

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

VEDLEGG:
-

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Særutskrift fra kontrollutvalgets sak 4/18 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 den
20. februar 2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets
aktivitet i 2017. I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som
kontrollutvalget har i henhold til «forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner» overfor kommunestyret. Forskriften inneholder krav til rapportering
både når det gjelder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og
rapporteringen skal skje minst en gang pr år.
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i
Kvalsund kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2017. På
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bakgrunn av gjennomgangen i kontrollutvalgets møte den 20. februar 2018 legges den
endelige årsmeldingen frem for kommunestyret.

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

