Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Fellesnemnd Nye Kvalsund / Hammerfest
Kommunestyresalen, Kvalsund rådhus
15.12.2017
10:00 – 13:40

Til stede:
Fra Hammerfest møtt:
Marianne Sivertsen Næss (AP), leder
Alf Einar Jakobsen (AP)
Tom - Kristian Tommen Hermo (AP)
Berit Hågensen (AP)
Anne-Mette Bæivi (AP)
Kurt Methi (AP)
Harald Knudsen (H)
Reidar Johansen (SV)
Turid Lien (KrF)
Arne Myrseth (FRP)
Fra Kvalsund møtte:
Terje Wikstrøm (AP), nestleder
Vegard Loke Rønning (Krf)
Randi Solli Pedersen (AP)
Grethe Svendsen (AP)
Ingar Eira (AP)
Ellen B. Johansen (KrF)
Yngve Nilsen (SV)
Harald Bredesen (SV)
Alf Sakshaug (H)

Faste representanter som har meldt forfall:

Faste representanter som har meldt forfall:

Robert Wilhelmsen (AP)
Bente Israelsen (SV)

18 representanter (av19) til stede. Vegar Loke Rønning ankom kl. 10:40 (er ikke med under
behandling av sakene 29/17, 31/17 og 34/17).
19 representanter (av 19) til stede.
Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Leder fremmet forslag om å endre rekkefølgen på sakslista (se rekkefølge i sakslista) –
godkjent
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann i Kvalsund Gunnar Lillebo, rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen, assisterende
rådmann Elisabeth Paulsen, konstituert kommunalsjef Christer Ringheim og personalsjef
Trude Klaussen.

Fra konsulentfirma Kreativ industri møtte Knut Arne Iversen
Underskrift:
Marianne Sivertsen Næss
Leder
Fellesnemnda

Svanhild Moen
formannskapssekretær
protokollfører

Saksliste:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

F29/17 Protokoll fra Fellesnemnd – møte 1.11.17
F31/17. Møtegodtgjørelser
F32/17. Reglement - innstillinger
F34/17. Kommunenavn og - våpen
F30/17. Sekretariat - retningslinjer
F33/17. Budsjett
F35/17. Antall representanter i nytt kommunestyre
F36/17. Valg av revisor
9) F37/17. Ansettelse rådmann
Innkalling – godkjent
Saksliste / dagsorden:
Leder fremmet forslag om å endre rekkefølgen på sakslista (se rekkefølge i sakslista) –
godkjent
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann i Kvalsund Gunnar Lillebo, rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen, assisterende
rådmann Elisabeth Paulsen, konstituert kommunalsjef Christer Ringheim og personalsjef
Trude Klaussen.
Fra konsulentfirma Kreativ industri møtte Knut Arne Iversen
Underskrift:
Marianne Sivertsen Næss
Leder
Fellesnemnda

Svanhild Moen
formannskapssekretær
protokollfører

Saker:

F29/17

Protokoll fra fellesnemndsmøte – møte 01.11.17

Tilrådning:
Fellesnemnda godkjenner protokollen av 01.11.17.
Behandling:
Tom - Kristian Tommen Hermo (AP) ba om at navnet ble skrevet rett.
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda godkjenner protokollen av 01.11.17 med følgende kommentar: Tom - Kristian
Tommen Hermo (AP) ba om at navnet ble skrevet rett.

F 30/17

Sekretariat - retningslinjer

Forslag til vedtak:
Fellesnemnda vedtar Rutiner for politisk sekretariat for partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg
og fellesnemda i kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar Rutiner for politisk sekretariat for partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg
og fellesnemda i kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda vedtar Rutiner for politisk sekretariat for partssammensatt utvalg, arbeidsutvalg
og fellesnemda i kommunesammenslåingsprosessen mellom Kvalsund og Hammerfest.

F 31/17

Møtegodtgjørelser

Innstilling:
Fellesnemda vedtar Reglement for godtgjøring til fellesnemnda, arbeidsutvalg og
partssammensatt utvalg.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:

Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar Reglement for godtgjøring til fellesnemnda, arbeidsutvalg og
partssammensatt utvalg.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar Reglement for godtgjøring til fellesnemnda, arbeidsutvalg og
partssammensatt utvalg.

F32/17

Reglement - innstillinger

Innstilling:
Fellesnemda vedtar at «Reglement for fellesnemnda og andre utvalg for nye
Hammerfest/Kvalsund kommune» endres slik:
Avsnitt to i 1. Innstillingsmyndighet endres til:
Fellesnemnda gir arbeidsutvalget innstillingsmyndighet til fellesnemnda.
Prosjektleder / rådmannen i den nye kommunen innstiller i alle saker. Dersom det ikke
er behandling i arbeidsutvalget, skal rådmannens innstilling behandles i fellesnemnda.
Partssammensatt utvalg sitt vedtak i saken er å anse som en uttalelse som følger saken
fram til behandling i fellesnemda.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Marianne Siversen Næss fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
I saker hvor Fellesnemnda ønsker en behandling i begge kommunestyrer, gjøres det ingen
innstilling, men henvisning til vedtak i begge kommunestyrer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tillegget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar at «Reglement for fellesnemnda og andre utvalg for nye
Hammerfest/Kvalsund kommune» endres slik:
Avsnitt to i 1. Innstillingsmyndighet endres til:
Fellesnemnda gir arbeidsutvalget innstillingsmyndighet til fellesnemnda.
Prosjektleder / rådmannen i den nye kommunen innstiller i alle saker. Dersom det ikke
er behandling i arbeidsutvalget, skal rådmannens innstilling behandles i fellesnemnda.
Partssammensatt utvalg sitt vedtak i saken er å anse som en uttalelse som følger saken
fram til behandling i fellesnemda.

Tillegg:
I saker hvor Fellesnemnda ønsker en behandling i begge kommunestyrer, gjøres det ingen
innstilling, men henvisning til vedtak i begge kommunestyrer.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Terje Wikstrøm fremmet på vegne av AP følgende tillegg:
I saker hvor Fellesnemnda ønsker en behandling i begge kommunestyrer, gjøres det ingen
innstilling, men henvisning til vedtak i begge kommunestyrer.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Tillegget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar at «Reglement for fellesnemnda og andre utvalg for nye
Hammerfest/Kvalsund kommune» endres slik:
Avsnitt to i 1. Innstillingsmyndighet endres til:
Fellesnemnda gir arbeidsutvalget innstillingsmyndighet til fellesnemnda.
Prosjektleder / rådmannen i den nye kommunen innstiller i alle saker. Dersom det ikke
er behandling i arbeidsutvalget, skal rådmannens innstilling behandles i fellesnemnda.
Partssammensatt utvalg sitt vedtak i saken er å anse som en uttalelse som følger saken
fram til behandling i fellesnemda.
Tillegg:
I saker hvor Fellesnemnda ønsker en behandling i begge kommunestyrer, gjøres det ingen
innstilling, men henvisning til vedtak i begge kommunestyrer.

F33/17

Budsjett

Innstilling:
Fellesnemda vedtar budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 – 2019 slik det framkommer i
saksutredningen.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Terje Wikstrøm fremmet på vegne av Kvalsund AP et nytt punkt 16:
Punkt 16:
Markedsføringskonsulent i Kvalsund kommune videreføres. Finansielt betaler Kvalsund
kommune 50 % av lønnsutgifter. Resterende 50 % tas av reformmidlene.
Votering:
Nytt punkt 16 – enstemmig vedtatt.
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 – 2019 slik det framkommer i
saksutredningen og med følgende nytt punkt 16:

Markedsføringskonsulent i Kvalsund kommune videreføres. Finansielt betaler Kvalsund
kommune 50 % av lønnsutgifter. Resterende 50 % tas av reformmidlene.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Marianne Sivertsen Næss fremmet på vegne av AP følgende forslag:
Markedsføringskonsulent- og informasjonsmedarbeiderstillingene er prosjektstillinger som
varer frem til kommunesammenslåingen er et faktum. Vurdering av videreføring av
stillingene gjøres i forbindelse med at stillingene gjøres i forbindelse med at nytt
organisasjonskart vedtas.
Votering:
Tillegg – enstemmig vedtatt
Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemda vedtar budsjett 2018 og økonomiplan for 2018 – 2019 slik det framkommer i
saksutredningen og med følgende nytt punkt 16:
Markedsføringskonsulent i Kvalsund kommune videreføres. Finansielt betaler Kvalsund
kommune 50 % av lønnsutgifter. Resterende 50 % tas av reformmidlene.
Markedsføringskonsulent- og informasjonsmedarbeiderstillingene er prosjektstillinger som
varer frem til kommunesammenslåingen er et faktum. Vurdering av videreføring av
stillingene gjøres i forbindelse med at stillingene gjøres i forbindelse med at nytt
organisasjonskart vedtas.

F34/17

Kommunenavn og – våpen

Saksprotokoll Kvalsund kommunestyret – 09.11.17
Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune blir det nye navnet etter
kommunesammenslåingen.
Kommunevåpenet blir isbjørn i sølv på rød bunn, lik Hammerfest sitt per dags dato.
Saksprotokoll Hammerfest kommunestyre – 15.12.17
Vedtak:
Hammerfest kommunestyre anbefaler fellesnemda å velge følgende navn og kommunevåpen
for den nye kommunen: Hammerfest med dagens kommunevåpen Hammerfest kommune.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Fellesnemnda vurderte habiliteten til representantene Turid Lien (KrF) og Ingar Eira (AP) og
fattet vedtak om at de ikke er inhabil i saken.
Representant Vegar Loke Rønning (KrF) ankom under behandling av saken og tiltrådte ikke
før saken var ferdigbehandlet.

Ingar Eira fremmet følgende fellesforslag på vegne av alle partiene i Fellesnemnda:
I tillegg til det norske navnet «Hammerfest kommune», vedtar Fellesnemnda at den nye
kommunen også skal ha et samisk parallellnavn.
Fellesnemda avventer høringsprosessen som er i gang vedrørende dette, og sluttbehandler
navnevalget om det samiske navnet etter at høringsprosessen er over.
Votering: Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt
Kommunestyrenes forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar at Hammerfest kommune blir det nye navnet etter
kommunesammenslåingen.
Kommunevåpenet blir isbjørn i sølv på rød bunn, lik Hammerfest sitt per dags dato.
I tillegg til det norske navnet «Hammerfest kommune», vedtar Fellesnemnda at den nye
kommunen også skal ha et samisk parallellnavn.
Fellesnemda avventer høringsprosessen som er i gang vedrørende dette, og sluttbehandler
navnevalget om det samiske navnet etter at høringsprosessen er over.

F35/17

Antall representanter i nytt kommunestyre

Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 35.
Kurt Methi fremmet på vegne av Hammerfest AP følgende forslag:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 31.
Votering: SV’ forslag fikk 4 stemmer og AP’s forslag fikk 3 stemmer.
Vedtak:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 35.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Kvalsund kommunestyrets vedtak:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 35.
Hammerfest kommunestyrets vedtak:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 31.
Votering:
Innstilling fra Hammerfest kommunestyre, antall kommunestyrerepresentanter på 31 falt og

innstilling fra Kvalsund kommunestyre, antall kommunestyrerepresentanter på 35 ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Antall kommunestyrerepresentanter i nye Hammerfest / Kvalsund kommune skal være 35.

F36/17

Valg av revisor

Innstilling:
Fellesnemnda viser til mandat fastsatt av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund
kommuner, hvor nemnda er pålagt å velge revisjonsordning/revisor for den sammenslåtte
kommunen. Fellesnemnda viser videre til likelydende innstilling i saken fra kontrollutvalget i
Kvalsund kommune og fra kontrollutvalget i Hammerfest kommune.
Fellesnemnda slutter seg til kontrollutvalgenes likelydende innstilling og vedtar følgende:
Den sammenslåtte kommunen (Hammerfest og Kvalsund) viderefører revisjonsordningen i
henholdsvis Hammerfest og Kvalsund kommuner ved at:
1. Kommunen kjøper sine revisjonstjenester etter prinsippet om utvidet egenregi
igjennom interkommunalt selskap
2. Kommunen søker eierskap i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
a. Fellesnemnda avklarer sitt mandat snarest i forhold til nødvendige
fullmakter fra kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund kommuner
for å gjennomføre prosess med sikte på eierskap i Vefik IKS.
b. Med hjemmel i Inndelingslova § 26, femte ledd, tar fellesnemnda
dersom nødvendige fullmakter, formelt initiativ overfor Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS med sikte på eierskap i selskapet.
c. Fellesnemnda sørger for å holde kommunestyrene i Hammerfest og
Kvalsund orientert om prosessens forløp.
d. De selskapsrettslige forhold må være på plass i god tid før den
sammenslåtte kommunen som nytt rettssubjekt trer i kraft.
e. Kontrollutvalget i den nye kommunen gis orientering så snart
revisjonsordningen er på plass.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda viser til mandat fastsatt av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund
kommuner, hvor nemnda er pålagt å velge revisjonsordning/revisor for den sammenslåtte
kommunen. Fellesnemnda viser videre til likelydende innstilling i saken fra kontrollutvalget i
Kvalsund kommune og fra kontrollutvalget i Hammerfest kommune.
Fellesnemnda slutter seg til kontrollutvalgenes likelydende innstilling og vedtar følgende:
Den sammenslåtte kommunen (Hammerfest og Kvalsund) videreførerrevisjonsordningen i
henholdsvis Hammerfest og Kvalsund kommuner ved at:

1. Kommunen kjøper sine revisjonstjenester etter prinsippet om utvidet egenregi
igjennom interkommunalt selskap
2. Kommunen søker eierskap i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
a. Fellesnemnda avklarer sitt mandat snarest i forhold til nødvendige
fullmakter fra kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund kommuner
for å gjennomføre prosess med sikte på eierskap i Vefik IKS.
b. Med hjemmel i Inndelingslova § 26, femte ledd, tar fellesnemnda
dersom nødvendige fullmakter, formelt initiativ overfor Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS med sikte på eierskap i selskapet.
c. Fellesnemnda sørger for å holde kommunestyrene i Hammerfest og
Kvalsund orientert om prosessens forløp.
d. De selskapsrettslige forhold må være på plass i god tid før den
sammenslåtte kommunen som nytt rettssubjekt trer i kraft.
e. Kontrollutvalget i den nye kommunen gis orientering så snart
revisjonsordningen er på plass.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Votering: Som innstillingen – enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Fellesnemnda viser til mandat fastsatt av kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund
kommuner, hvor nemnda er pålagt å velge revisjonsordning/revisor for den sammenslåtte
kommunen. Fellesnemnda viser videre til likelydende innstilling i saken fra kontrollutvalget i
Kvalsund kommune og fra kontrollutvalget i Hammerfest kommune.
Fellesnemnda slutter seg til kontrollutvalgenes likelydende innstilling og vedtar følgende:
Den sammenslåtte kommunen (Hammerfest og Kvalsund) videreførerrevisjonsordningen i
henholdsvis Hammerfest og Kvalsund kommuner ved at:
1. Kommunen kjøper sine revisjonstjenester etter prinsippet om utvidet egenregi
igjennom interkommunalt selskap
2. Kommunen søker eierskap i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.
a. Fellesnemnda avklarer sitt mandat snarest i forhold til nødvendige
fullmakter fra kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund kommuner
for å gjennomføre prosess med sikte på eierskap i Vefik IKS.
b. Med hjemmel i Inndelingslova § 26, femte ledd, tar fellesnemnda
dersom nødvendige fullmakter, formelt initiativ overfor Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS med sikte på eierskap i selskapet.
c. Fellesnemnda sørger for å holde kommunestyrene i Hammerfest og
Kvalsund orientert om prosessens forløp.
d. De selskapsrettslige forhold må være på plass i god tid før den
sammenslåtte kommunen som nytt rettssubjekt trer i kraft.
e. Kontrollutvalget i den nye kommunen gis orientering så snart
revisjonsordningen er på plass.

Unntatt offentlighet

F37/17

Ansettelse rådmann

Sakspapirene var unntatt offentlighet jfr. fvl. §13.1 og møtet ble vedtatt lukket jfr.
kommuneloven § 31 nr. 2 og 3.
Vedtaket som fattes er offentlig.
Saksprotokoll i Arbeidsutvalget Nye Kvalsund / Hammerfest – 11.12.17
Behandling:
Votering:
Innstillingen fra Innstillingsutvalget ble fremmet direkte i møtet:
Vår innstilling til rådmann med prosjektlederansvar til ny kommune er Leif Vidar Olsen.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmann med prosjektlederansvar til ny kommune er Leif Vidar Olsen.
Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Kvalsund / Hammerfest – 15.12.17
Behandling:
Terje Wikstrøm fremmet på vegne av Fellesnemnda følgende forslag:
Den andre kandidaten, Gunnar Lillebo, som ikke tilsettes i stillingen som rådmann, ivaretas
ved at vedkommende tilbys annen passende stilling i den nye organisasjonen når nødvendige
utredninger og vedtak er fattet og nytt organisasjonskart foreligger.
Vedkommende tilbys vilkår i tråd med gjeldende arbeidsavtale med blant annet lønnspensjonsvilkår tilsvarende det han hadde i sin opprinnelige stilling. Vedkommende skal sikres
normal lønnsutvikling.
Votering: Innstillingen m/ tillegg enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmann med prosjektlederansvar til ny kommune er Leif Vidar Olsen.
Den andre kandidaten, Gunnar Lillebo, som ikke tilsettes i stillingen som rådmann, ivaretas
ved at vedkommende tilbys annen passende stilling i den nye organisasjonen når nødvendige
utredninger og vedtak er fattet og nytt organisasjonskart foreligger.
Vedkommende tilbys vilkår i tråd med gjeldende arbeidsavtale med blant annet lønnspensjonsvilkår tilsvarende det han hadde i sin opprinnelige stilling. Vedkommende skal sikres
normal lønnsutvikling.

