
 

 

MØTE NR. 4/2017 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Kommunestyret 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 18.05.2017 Tid: Fra kl.11:00 til kl. 14:40 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for Merknad 

Ordfører Terje Wikstrøm    

Varaordfører Jan Arvid Johansen    

Medlem Randi Solli Pedersen    

Medlem Grete Svendsen    

Medlem Karl Nikodemussen    

Medlem Ingar Eira FO   

Medlem Robert Wilhelmsen FO   

Medlem Geir Nesse    

Medlem Vegard Loke Rønning    

Medlem Ellen Birgitta Johansen    

Medlem Jorunn Mikkelsen FD   Deltok fom sak 43/17 

Medlem Harald Bredesen FO   

Medlem Yngve Nilsen    

Medlem Ivar Sørnes    

Medlem Alf Sakshaug    

Varamedlem Lena Marie Jacobsen 

Rydningen 

 Ingar Eira  

     
Forfallskoder:  

FO = forhåndsmeldt forfall 

FD = forfall for deler av møtet 

FU = forfall uten forhåndsmelding 

 

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

Arve Solvi Paulsen, helse- og omsorgssjef 

Truls O. Mehus, næringssjef 

Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær 

  

MERKNADER: Det fremkom ellers ingen merknader. Innkallingen er godkjent. 

  

SAKSLISTE:  Ettersendt sak 14/327 Videreutbygging av bredbånd 2017 

legges til sakslisten som utvalgssak 44/17. Det fremkom ellers 

ingen merknader. Sakslisten er godkjent. 

  



  

ORIENTERING: Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:  

- Status økonomi/regnskap, Kvalsund kommune 

- Kvalsund kommune ny språkkommune 

- Kommunereformen 

- Bosetting av innvandrere i Kvalsund kommune 

- Beredskap – overflateredningsutstyr 

- Tilskudd fra Utddir – økt lærerinnsats 1.-4. trinn 

- Prosjektkoordinatorstilling – kommunereformen 

- Økonomiavdelingen i Kvalsund kommune 

- Partistøtte og møtegodtgjørelse 

- Samarbeid NAV/Hammerfest 

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 36/17 til og med sak 44/17.  

Sak 36/17 til og med sak 42/17 ble behandlet av 12 

stemmeberettigede representanter. Representant Jorunn 

Mikkelsen deltok i behandlingen fra og med sak 43/17 til og 

med sak 44/17 – sakene ble behandlet av 13 

stemmeberettigede representanter. 

  

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  

36/17 17/430  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL AV 20.04.2017 

KOMMUNESTYRET  

 

37/17 17/384  

 MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2017  

 

38/17 17/387  

 VALG AV REPRESENTANT OG VARAMEDLEM TIL FINNMARK 

FRILUFTSRÅD FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019  

 

39/17 17/397  

 MANDAT TIL AVTALEINNGÅELSE VEDR. NÆRINGSAREALER 

ORDFØRER OG RÅDMANN I FELLESSKAP 

 

40/17 17/360  

 FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I 

SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG I KVALSUND 

KOMMUNE  

 

41/17 17/193  

 REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV  

 

42/17 16/825  

 FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT 

OPPVEKSTSENTER I KVALSUND  

 

43/17 17/400  

 FULLMAKT OG MYNDIGHET TIL INTERIMNEMND OG 

FELLESNEMND  

 

44/17 14/327  

 VIDEREUTBYGGING AV BREDBÅND - 2017  

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 17/430  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/17 Kommunestyret 18.05.2017 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL AV 20.04.2017 

KOMMUNESTYRET 

 
 

Ordførers innstilling: 
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.  

 

 

 

Behandling: 
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.  

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 17/384  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 

 

 

 

Behandling: 
Representant Geir Nesse, Ap, fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap og KrF: 

Møte i kommunestyret den 14.12.2017 flyttes til onsdag den 13.12.2017.  

 

VOTERING: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.  

 

VOTERING, SAK: Formannskapets innstilling med vedtatt endringsforslag, enstemmig 

vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
 

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 13. desember. 

 

Valgstyret har møte i etterkant av formannskapets møte 29. august 2017, samt 7., 10., og 11. 

september. 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Tonje Jelstad Sandanger Arkiv: 080 

Arkivsaksnr.: 17/387  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 

 

 

Behandling: 
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Vedtak: 
Som representant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Aina Holmgren. 

Som vararepresentant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Terje Wikstrøm. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 030 

Arkivsaksnr.: 17/397  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 

 

 

 

Behandling: 
VOTERING: Utviklingsutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
 

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.  
 

 

 

 

  



  

 

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Gina Wikstrøm Arkiv: H12 

Arkivsaksnr.: 17/360  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 

 

 

Behandling: 
VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Vedtak: 
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune. 
 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Pål-Reidar Fredriksen Arkiv: L12 

Arkivsaksnr.: 17/193  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 
 

 

 

 

Behandling: 
Representant Geir Nesse fremmet følgende nye forslag på vegne av Ap og KrF:  

 

Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om at saken sendes ut på ordinær høring før 

den behandles som en ordinær reguleringsplan. 

 

VOTERING: Fremmet forslag, 10 stemmer for 2 stemmer i mot. Forslaget vedtatt med 10 

stemmer.  

 

 

 

Vedtak: 
Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om at saken sendes ut på ordinær høring før 

den behandles som en ordinær reguleringsplan. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 030 

Arkivsaksnr.: 16/825  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

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. 

 

 

Behandling: 
Representant Ellen Birgitta Johansen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av KrF:  

Kommunestyret ber om at arbeidsgruppen utvides med 1 mandat som utses av ungdomsrådet. 

 

VOTERING, tilleggsforslag: Fremmet tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.  

VOTERING, sak: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med vedtatt tilleggsforslag, 

enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram. Kommunestyret 

ber om at arbeidsgruppen utvides med 1 mandat som utses av ungdomsrådet. 
 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 044 

Arkivsaksnr.: 17/400  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/17 Kommunestyret 18.05.2017 

 

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 

 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 

 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 

 

 

Behandling: 
Representant Jorunn Mikkelsen trer inn i møtet, og deltar i behandlingen av sakene 43/17 og 

44/17. Kommunestyret består nå av 13 stemmeberettigede representanter.  

 

 

Representant Terje Wikstrøm fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP:  

Kulepunkt 4  under Fellesnemnda som følger:  

«Disponere tildelte ressurser og reformstøtte (engangsstøtte) fra staten i forbindelse med 

kommunesammenslåingen, ETTER at kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund har 

behandlet reformstøtten i en budsjettregulering for 2017.» 

 

VOTERING: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.  

 

VOTERING SAK: Interimnemndas innstilling med vedtatt endringsforslag, enstemmig 

vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
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 

 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, ETTER at kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund 

har behandlet reformstøtten i en budsjettregulering for 2017 

 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 

 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. 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Kommunestyret 

 
 

Saksbehandler: Truls Olufsen Mehus Arkiv: 064 

Arkivsaksnr.: 14/327  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/17 Kommunestyret 18.05.2017 

 

VIDEREUTBYGGING AV BREDBÅND - 2017 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling.  
 

 

 

Behandling: 
Representant Yngve Nilsen, SV,  fremmet følgende forslag på vegne av SV:  

Kvalsund kommunestyre gir tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging» av Stallogargo 

800.00,- som utgjør 42 % av kostnaden ved utbygningen. Dette belastes IKT og Infrastruktur.  

 

Representant Terje Wikstrøm fremmet følgende forslag på vegne av Ap/KrF:  

Som rådmannens tilråding:  

Kvalsund kommunestyre gir sin tilslutning til fremlagte prioritet og utbyggingsforslag 

(prosjekter) fra administrasjonen. Det gis tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging av 

Stallogargo» kr. 800 000,- som utgjør 42% av kostnaden ved utbyggingen. Dette belastes IKT 

infrastruktur.  

 

Videre støtte fra Kvalsund kommune til utbygger gjøres i forhold til plan og prioritering av 

administrasjonen.  

 

 

VOTERING: SVs fremmet forslag versus Ap/KrFs fremmet forslag. 

SVs forslag: 3 stemmer for 

Ap/KrFs forslag: 10 stemmer for 

 

Ap/KrFs forslag vedtatt med 10 stemmer for, 3 stemmer mot. 

SVs forslag falt med 3 stemmer for, 10 stemmer mot. 

 

 

 



  

 

Vedtak: 
 

Som rådmannens tilråding:  

Kvalsund kommunestyre gir sin tilslutning til fremlagte prioritet og utbyggingsforslag 

(prosjekter) fra administrasjonen. Det gis tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging av 

Stallogargo» kr. 800 000,- som utgjør 42% av kostnaden ved utbyggingen. Dette belastes IKT 

infrastruktur.  

 

Videre støtte fra Kvalsund kommune til utbygger gjøres i forhold til plan og prioritering av 

administrasjonen.  

 

 

 

  


