
 
 
 

Møteprotokoll 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Vardobaiki 
Dato: 30.03.2022 
Tid: Kl. 09:00 - 15:40 

 
Følgende medlemmer møtte Parti 
Birgit  Marskar Larsen AP 
Evald Joakimsen AP 
Helene Berg Nilsen AP 
Katrine Flostrand AP 
Lars-Kristian Berg AP 
Pål Brodtkorb AP 
Stein Roar Nilssen AP 
Tor-Einar Fagereng FRP 
Bjørnar Pettersen H 
Christine Killie H 
Jan Hugo Olsen H 
Knut Andreas Sletten H 
Liv Kristin Johnsen H 
Sigve Samuelsen H 
Gunnhill Andreassen HTL 
Pål Johansen SP 
Odd Are Hansen SV 
Laila Marie Benjaminsen UAVH 
 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Jorunn Heidi Adjokatse FRP Kyrre Grotnes FRP 
Hugo Edgar Heimgård SP Kenneth Nystad Markussen SP 
Randi Bruun SP  
 
 
Møtenotater: 
Møtet satt med 20 av 21 representanter til stede. Cristine B. Killie ble innvilget permisjon i 
tidspunktet 15.25 - 16:00. Sak 23/22 og sak 24/22 behandlet med 19 representanter. 
 
Fra administrasjonen/ andre 
Rådmann Torbjørn Simonsen 
Kommunalsjef oppvekst og forebygging Grete Jacobsen 
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Merete Jankila 
Fagansvarlig økonomi/HR Bente Solvang  
Prosjektleder Marja Partapouli til etter sak 11/22  
Ungdomskoordinator Linn Eva Sæter 
Nestleder eldrerådet Per Sandengen til og med sak 15/22 
Leder ungdomsrådet Emilie Karoline Kristoffersen  
Medlem ungdomsrådet Cathrine Nilsen 
Nestleder kommunedelsutvalget i Kongsvik Robin Ridderseth under behandling av forespørsler og 
sak 14/22 



Side 2 av 20 

 

 
Godkjenning av innkalling 
Innkallinga enstemmig godkjent 
 
Godkjenning av saksliste 
Ordfører refererte sakslista, og foreslo at behandling av innkommet spørsmål samt PS 14/22 
Kontinuerlig opptak i kommunale barnehager flyttes fram til behandling etter FO 02/22. Redusert 
oppetid i kommunens bassenger. 
Saksliste med endringer enstemmig godkjent 
 
Valg av to til å underskrive protokollen: 
Kyrre Grotnes, FrP, og Stein Roar Nilssen, Ap, enstemmig valgt til å underskrive protokollen. 
 
Valg av settevaraordfører: 
Evald Joakimsen enstemmig valgt som settevaraordfører. 
 
 
 
Evenskjer 30.03.2022 
Underskrifter: 
 
 
 
     

Helene Berg Nilsen  Kyrre Grotnes  Stein Roar nilssen 
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Sakliste 
 
Sakstype Sak nr. Sakstittel  
FO 02/22 Redusert oppetid i kommunens bassenger- 

Interpellasjon til kommunestyremøte 30. Mars 
 

FO 03/22 Spørsmål til ordføreren kommunestyremøte 
30.03.2022 

 

PS 14/22 Kontinuerlig opptak i kommunale barnehager  

PS 11/22 Aktivitetsplan for tospråklighetsmidlene 2022-
2004 og samarbeidsavtale med Sametinget 

 

PS 12/22 Finansreglement Tjeldsund kommune  

PS 13/22 Rekruttering fastleger – omgjøring fra 
næringsdrivende til fast lønnede stillinger 

 

PS 15/22 Kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund 
2022-2034 

 

PS 16/22 Endringer Forskrift for godtgjøring og rettigheter 
for folkevalgte i Tjeldsund 

 

PS 17/22 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til 
boligbygging for private 

 

PS 18/22 Søknad om innføring av vegavgift i henhold til 
Veglovens § 56 

 

PS 19/22 Søknad om overtakelse av festetomt  

PS 20/22 Orienteringer/drøftinger  

PS 21/22 Referatsaker  

PS 22/22 Rapportering delegerte vedtak  

PS 23/22 Bosetting av flyktninger i Tjeldsund kommune 
etter anmodning fra IMDI 

 

PS 24/22 Uttreden fra verv Viktoria Instanes Markussen  
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FO 02/22 Redusert oppetid i kommunens bassenger- Interpellasjon til kommunestyremøte 30. 
Mars 
 
 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Forslag, foreslått av Christine Killie, Høyre 
Kommunale basseng holdes åpent i henhold til skoleruta, som tidligere praksis. Økonomiske 
konsekvenser innarbeides i budsjettregulering juni 2022. 
 

 
Fellesforslag, foreslått av Christine Killie, Høyre 
Kommunestyret opphever innsparingsvedtaket budsjett/økonomiplan 2022-2025, og går tilbake til 
tidligere praksis vedrørende oppetid for bassenger. 

 
Interpellanten, Sigve Samuelsen, H, leste interpllasjonen.  
 
Ordfører svarte som følger: 
Ordfører uttrykker forståelse for Skånland svømmeklubbs bekymring og ønsker. 
 
Hvor mye sparer kommunen på redusert åpningstid av bassengene? 
På tiltaket knyttet til redusert åpningstid har vi ett felles tiltak for bassengene på Evenskjer og 
Ramsund.  
Den totale innsparingen var budsjettert til kr. 182.367,- for 2022 og kr. 364.739,- årlig for de 
resterende årene.  
Kostnader som er direkte knyttet til bassenget på Skånland skole er totalt kr. 112.919,- for 2022 og 
kr. 225.841,- årlig for resterende økonomiplanperiode.  
 
Har kommunen varslet departementet om vedtak om stenging av basseng på Evenskjer i 6 
måneder? 
Nei, kommunen har ikke varslet departementet.  
Rådmannen har forelagt saken for Troms og Finnmark fylkeskommunes kultur, idrett og 
folkehelseavdeling (TFFK). Skånlandhallen/bassenget er tilleggsfinansiert med spillemidler. 
Kommunens øvrige basseng er ikke omfattet av dette.  Med spillemiddelfinansering følger visse 
kriterier som må være oppfylt mht driften; 
Bl.a. skal Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) informeres hvis bassenget skal stenge mer enn 3 
mnd.  
TFFK understreker at søknaden til KUD ikke bør begrunnes med dårlig økonomi, da vil man mest 
sannsynlig få et negativt svar. Dårlig kommuneøkonomi er mao ikke et godt nok argument for å holde 
stengt i flg. KUD. 
 
Har Skånland Sportsklubb blitt konsultert før vedtak om å desimere deres mulighet for videre drift 
av svømmeklubben ble vedtatt? 
Nei. Formannskapets budsjettforslag lå i henhold til bestemmelser i kommuneloven ute til offentlig 
ettersyn i 2 uker før kommunestyret vedtok budsjettet 15.12.2021. 
 
Vil Ordfører bidra til å finne en løsning på den oppståtte krisen for svømmegruppa? 
Ordfører vurderer situasjonen slik at dette innsparingstiltaket i budsjettet isolert sett ikke er stort 
nok til å løpe risikoen for et avslag fra KUD. Kommunens økonomiske utfordringer må i stedet rettes 
inn mot strukturendringer.  Bassenget på Evenskjer bør derfor som tidligere år, med bakgrunn i 
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ovennevnte begrunnelse, driftes og holdes åpent/tilgjengelig i tråd med skoleruta.  
 
Ordfører vil inviterer kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 

1. Bassenget på Skånland skole driftes og holdes åpent i tråd med skoleruta.  
2. Merkostnaden som dette medfører innarbeides i budsjettregulering 1. tertial.  

 
 
Saka ble diskutert. 
 
Ordfører og Høyre trakk forslagene. 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
 
KST - 02/22 Vedtak: 
Kommunestyret opphever innsparingsvedtaket budsjett/økonomiplan 2022-2025, og går tilbake til 
tidligere praksis vedrørende oppetid for bassenger. 

 
 
 
FO 03/22 Spørsmål til ordføreren kommunestyremøte 30.03.2022 
 
 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Spørsmålstiller Gunnhiill Andreassen, leste spørsmålet som følger: 
1. Beredskapsarbeidet i kommunen  
I forrige kommunestyremøte stillet jeg spørsmål vedr beredskapsarbeidet i kommunen. Svaret fra 
ordfører var generelt. Når vi kort tid etter møtet befant oss i en situasjon med krig i Europa og med 
atomdrevne ubåter i våre farvann, ble behovet for mer utfyllende svar viktig for meg som ombud. 
  

·  Hvor mange tilfluktsrom har kommunen og hvor ligger disse? 
·  Ligger atomdrevne fartøyer til kai i vår kommune eller i våre nabokommuner? 

 
Tjeldsund kommune har plassert jodtablettene på aldersinstitusjonene ikke i barnehager og skoler 
slik anbefalingen er, begrunnelsen er at disse er døgnåpne. Utplassering av jod tabelletter er viktig 
ikke bare med utgangspunkt  i krigen i Ukraina, men med bakgrunn i faren for uhell i forbindelse med 
de atomdrevne ubåtene som ferdes i vårt farvann. Skulle det skje et uhell i vårt nærområde, er 
varslingstida kort. I en slik situasjon vil det være svært viktig at jodtablettene er plassert i 
barnehagene og på skolene. 

·  Vil Kommunen ta initiativ til en ny vurdering av plassering av jodtablettene?  
 
2. Er alt av trafikksikkerhetsarbeid på Hinnøysiden av kommunen uteglemt? Trafikkøkningen på E 10 
har vært formidabel. Politiets hyppige trafikk kontroller viser et nedslående resultat.  
Sammenbinding av gang-sykkelvei mellom Staksvoll og Kongsvik over Kongsvik bru har lenge vært 
ferdig prosjektert (9 mill). Statens vegvesen sa i 2020 at de var fullstendig klar over situasjonen, men 
at saka måtte løftes opp på departementsnivå. Ved tidligere behandling av trafikksikkerhet i 
kommunestyret er det bedt om at Tjeldsund kommune tar initiativ for å få fortgang i saken.  

·  Hva er gjort så langt? 
 
3. Kommunale avgifter for lag og foreninger i kommunen 
I gamle Tjeldsund fikk lag og foreninger dekket kostnadene til kommunale avgifter. Ved 
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sammenslåing til ny kommune fikk jeg inntrykk av at dette ikke hadde vært tilfelle i Skånland. Nytt 
vedtak i den nye kommunen ble at lag og foreninger skulle kunne søke om å få dekket kommunale 
utgifter.  
Har nylig fått forståelsen av at Skånland hadde samme ordning som gamle Tjeldsund og at det 
reageres på nyordningen Derfor spørsmålsstillingen: 

·  Hvordan kunngjøres ordningen? 
·  Hvor mange søker om dette/kostnader ved ordningen? 
·  Hvilke takster legges til grunn ved innkreving av kommunale avgifter hos lag og 

foreninger? (næringsbygg/husholdning liten eller stor/hytterenovasjon etc) 
 
 
Ordfører besvarte spørsmålene som følger: 
 
1. Beredskapsarbeidet i kommunen  
·  Hvor mange tilfluktsrom har kommunen og hvor ligger disse? Ordfører viser til artikkel på 

kommunens hjemmeside og på facebook 28. februar: det er det ingen offentlige tilfluktsrom i 
Tjeldsund kommune. Etter 1998 bortfalt krav om bygging av tilfluktsrom. Før 1998 forelå det, så 
langt dagens administrasjon kjenner til, ikke krav til Tjeldsund kommune om bygging av offentlig 
tilfluktsrom. 7 av kommunens bygninger har private tilfluktsrom klasse C, dimensjonert for å huse 
dem som oppholder seg i bygningen. Totalt er det 22 private tilfluktsrom i kommunen, fordelt på 
alle tettsteder i kommunen. Sivilforsvaret har frarådet oss å gjøre oversikt over private 
tilfluktsrom offentlig tilgjengelig.  

 
·  Ligger atomdrevne fartøyer til kai i vår kommune eller i våre nabokommuner? Dette har vi 

ingen kunnskap om. 
 
·  Oppbevaring av jod-tabletter. Det kan synes som om anbefalingen tar høyde for at alle har 

anskaffet seg jodtabletter som de oppbevarer hjemme. Det er ikke nødvendigvis tilfellet.  
Barnehager og skoler er åpne 8/5, dvs en fjerdedel av tiden. Da er ikke sommerstenging, 
sommerferie/jule- og påskeferie regnet inn. Nøkkelpersoner i utdelingen vil ikke nødvendigvis 
være tilgjengelige. 
 
Ved vurdering av hvor jod-tablettene skulle oppbevares vurderte man hvordan man best kunne 
sikre tilgjengeligheten for flest mulig 24/7. 
Jodinntak skal bare skje etter råd fra myndighetene, og iverksettes i de fleste tilfellene samtidig 
med anbefalinger om innendørsopphold.  
Ved å oppbevare kommunens jod-tabletter på institusjonene som er åpne 24/7 ser man følgende 
fordeler:  

· Desentralisert oppbevaring med kort tilbringertid (5-30 minutter) til skoler og 
barnehager i kommunen.  

· Ved mulige utslipp er det alltid kvalifisert personell til stede som kan bistå med 
dosering og utdeling. 

· Jod-tabletter kan deles ut uansett ukedag og tid på døgnet til: 
· Personer med barn som ikke har nødvendige jod-tabletter hjemme  
· Gravide og ammende eller andre i målgruppen som ikke har barn på 

skole eller i barnehage 
· Elever på videregående eller lærlinger som kommer hjem fra andre 

kommuner  
· Man unngår å påføre personell risiko for radioaktivt nedfall ved at de må avbryte sitt 

innendørsopphold for å låse opp skole eller barnehage samt foreta utdeling av 
tabletter. Ved utdeling etter arbeidstid må man påregne tid til at alle foreldrene kan 
komme å hente jodtabletter for sine barn, vi har ikke oversikt over hvem som har 
jodtabletter hjemme og derfor ikke vil komme. Det må være minimum to personer da 
dosering før utdeling alltid skal kontrolleres. 
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· Man unngår «turnusoppsett» for å sikre at det er personell tilgjengelig i høytider og 
ferier -dersom nøkkelpersonell er bortreist kan ingen låse opp eller bistå under 
utdeling.  

· Oversikt over barn / elever kan sendes hjemmefra til gjeldende institusjon fra 
ansvarshavende uten å bryte anbefaling om innendørsopphold for skolens ledelse. 
Institusjonen fører oversikt over hvem som får utdelt tabletter samt utlevert dose.  

 
·  Vil kommunen ta initiativ til en ny vurdering av plassering av jodtablettene? Alle tiltak vurderes 

fortløpende dersom det skjer endringer i rammebetingelsene. Det ble i lys av de første 
meldingene om mulighet for utslipp fra atomkraftverk i Ukraina foretatt ny vurdering. 
Konklusjonen ble at ordningen med oppbevaring på institusjoner åpne 24/7 videreføres.  

 
2. Er alt av trafikksikkerhetsarbeid på Hinnøysiden av kommunen uteglemt?  
Tjeldsund kommunes prioriteringer fremgår av Trafikksikkerhetsplanen som er vedtatt. Denne ble for 
øvrig vedtatt 14.10. og 21.10.2020. 

·  Hva er gjort så langt med sammenbinding av gang-sykkelvei mellom Staksvoll og 
Kongsvik over Kongsvik bru? 

Ordfører er tilfreds med at politiet prioriterer trafikkontroller hyppig langs E10 for å avdekke 
fartssyndere. 
Levekårsutvalget fungerer som kommunens trafikksikkerhetsutvalg, jf vedtak i sak 115/20 i 
kommunestyret. Leder av Rådet for funksjonshemmede og leder for ungdomsrådet tiltrer 
levekårsutvalget når trafikksikkerhet er på sakskartet. 
Administrativt og politisk har kommunen hatt dialog med TFFK ved flere anledninger. Det har 
siden planen var vedtatt også blitt avholdt dialogmøter med Statens vegvesen. Ingen 
konkrete ting er så langt blitt avklart. 
Ordfører er kjent med at Levekårsutvalget i sitt siste møte fikk orienteringer fra samfunn og 
infrastruktur om status for trafikksikkerhetsarbeidet  bla.(framdrift i Sentrumsgata · 
Hjertesoner · Trygg trafikk · Trafikksikker kommune · Investeringsprosjekter · Veier · Gatelys · 
Viltforvaltning) og at administrasjonen i etterkant ble bedt om å undersøke og følge opp flere 
forhold i sakens anledning. Ordfører ser videre frem til at levekårsutvalget initierer rullering 
av trafikksikkerhetsplanen i 2022. 
Ordfører benytter anledningen til å fremheve Tjeldsund kommune som trafikksikker 
kommune og markeringen av dette som fant sted i februar. Tilstede under markeringen var 
representanter for Statens vegvesen og samferdselsavdelingen hos TFFK.  Ordfører synes 
videre det er svært hyggelig at Tjeldsund kommune også for 2022 er nominert til årets 
trafikksikre kommune av TFFK i den nasjonale kåringen.  

 
3. Kommunale avgifter for lag og foreninger i kommunen 

Ordningen i gamle Tjeldsund og gamle Skånland var ikke lik. I Tjeldsund fikk de dekket etter 
regning. I Skånland ble det ikke sendt ut faktura, slik at alle øvrige abonnenter derfor fikk en 
høyere faktura enn de skulle. Vi har anledning til å dekke disse utgiftene for lag og foreninger, 
men da over drift, og ikke over selvkost. Dette har vi også informert om i kommunestyret 
tidligere da saken var behandlet. 

·  Hvordan kunngjøres ordningen? 
Ordningen kunngjøres på kommunens hjemmeside og facebook. Legger ved link til fjorårets 
kunngjøring: https://www.tjeldsund.kommune.no/tilskudd-til-kulturformaal-og-var-
2021.6319665-507804.html 

 
·  Hvor mange søker om dette/kostnader ved ordningen? 

Det var flere lag og foreninger som søkte om kulturmidler, men som likevel ikke sendte inn en 
søknad om dekning av kommunale avgifter. Her er det snakk om å ansvarliggjøre lag og 
foreninger, slik at de selv tar ansvar for å få dekket sine utgifter. Dersom de ikke søker, kan 
man anta at de ikke har behov for å få dekket dette.  
I 2021 var det 10 lag og foreninger som søkte om dekning av kommunale avgifter. Den totale 

https://www.tjeldsund.kommune.no/tilskudd-til-kulturformaal-og-var-2021.6319665-507804.html
https://www.tjeldsund.kommune.no/tilskudd-til-kulturformaal-og-var-2021.6319665-507804.html
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kostnaden beløp seg til kr. 88.798,-.  
 
·  Hvilke takster legges til grunn ved innkreving av kommunale avgifter hos lag og foreninger? 

Kommunale avgifter betales etter følgende satser: fritidshus, bolig, næring/ offentlig bygg <1300 
m2 BRA og næring/ offentlig bygg >1300 m2 BRA. Hus eid av lag og foreninger regnes som 
offentlige bygg. Disse faktureres ut fra byggets størrelse – over eller under 1300 m2 BRA. Hvilken 
type bygning lag eller forening eier fremgår av matrikkelen. 

 
 
Spørsmålsstiller Gunnhill Andreassen takket for svaret og kommenterte noe av innholdet.  
 
 
 
PS 14/22 Kontinuerlig opptak i kommunale barnehager 
 

1. Rådmannens innstilling: 
Orientering om nåværende praksis for opptak i kommunale barnehager tas til orientering. 

2. Opptak til kommunale barnehager videreføres i tråd med barnehagelovens § 16, 
kommunens vedtekter for kommunale barnehager og enhetenes tildelte økonomiske 
ramme. 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 20/22 

1. Orientering om nåværende praksis for opptak i kommunale barnehager tas til orientering.  
2. Opptak til de kommunale barnehagene skjer fortløpende gjennom året. Opptak ut over 

hovedopptak i august, skjer etter kapasitet i de ulike barnehagene, med utgangspunkt i 
økonomiske rammer, bemanning og godkjent areal 

 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Nytt forslag fra AP og SP, foreslått av Katrine Flostrand, Arbeiderpartiet 
Tillegg til punkt 2: 
 
Det gjennomføres 2 opptak pr år med søknadsfrist 01.03 og 01.09. 
For tilflyttende barnefamilier som ikke har hatt anledning til å søke ved opptakene, skal det tilbys 
plass i ønsket barnehage innen 1 måned i tråd med vedtektenes betingelser for å ta plassen i bruk. 
 
Nytt punkt 3. 
Kapasiteten ved Kongsvik barnehage utvides fra 1. mai slik at barn uten barnehageplass kan tas inn. 
 
Kontinuerlig opptak i kommunale barnehager, foreslått av Gunnhill Andreassen, Hinnøysiden 
tverrpolitiske liste 
Det åpnes for kontinuerlig opptak til nærmeste barnehage for barn bosatt i Tjeldsund kommune i 
løpet av barnehageåret. Eventuelle økonomiske konsekvenser legges fram for kommunestyret og tas 
med i budsjettreguleringen i juni. 
 
Tillegg til forslag fra Gunnhill Andreassen, foreslått av Lars-Kristian Berg, Arbeiderpartiet 
Formannskapet holdes løpende orientert om behov for endring i ressursrammer for barnehagene 
som følge av opptak utenom hovedopptaket. 
 
Saka ble diskutert. 
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Ap/Sp trakk sitt forslag. 
 
Forslagene fra Gunnhill Andreassen og Lars Kristian Berg enstemmig vedtatt 
 
KST - 14/22 Vedtak: 
Det åpnes for kontinuerlig opptak til nærmeste barnehage for barn bosatt i Tjeldsund kommune i 
løpet av barnehageåret. Eventuelle økonomiske konsekvenser legges fram for kommunestyret og tas 
med i budsjettreguleringen i juni. 

Formannskapet holdes løpende orientert om behov for endring i ressursrammer for barnehagene 
som følge av opptak utenom hovedopptaket. 

 
 
 
PS 11/22 Aktivitetsplan for tospråklighetsmidlene 2022-2004 og samarbeidsavtale med Sametinget 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar aktivitetsplan for tospråklighetsmidler 2022-2024 til orientering. 
Kommunestyret tar informasjon om direktetilskudd og språkutviklingstilskuddet 2022 til orientering. 
Kommunestyret godkjenner intensjonene om å knytte sammen kommuneplanens samfunnsdel og 
samarbeidsavtale mellom Sametinget og Dielddanuori suohkan | Tjeldsund kommune. 
Ordfører signerer samarbeidsavtalen på vegne av kommunestyret. 
 
 
Vedtak som innstilling fra Levekårsutvalget - 14.03.2022 - 14/22 
Kommunestyret tar aktivitetsplan for tospråklighetsmidler 2022-2024 til orientering. 
Kommunestyret tar informasjon om direktetilskudd og språkutviklingstilskuddet 2022 til orientering. 
Kommunestyret godkjenner intensjonene om å knytte sammen kommuneplanens samfunnsdel og 
samarbeidsavtale mellom Sametinget og Dielddanuori suohkan | Tjeldsund kommune. 
Ordfører signerer samarbeidsavtalen på vegne av kommunestyret. 
 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Per Sandengnen: Eldrerådets forslag til punkt 1, foreslått av ,  
Eldrerådet ber om at det også innarbeides konkrete tiltak rettet mot den eldre del av befolkningen, 
slik at de og deres kunnskap involveres i arbeidet med å ivareta og videreutvikle det samiske språket 
 
Prosjektleder Marja Partapouli orienterte om prosjektet og saka.  
 
Saka ble diskutert. 
 
Levekårsutvalgets innstilling og forslag fra eldrerådet enstemmig vedtatt med følgende endringer i 
oppsettet - punktene nummereres. Eldrerådet erstattes med kommunestyret og tilknyttes punkt 1.  
 
 
KST - 11/22 Vedtak: 

1. Kommunestyret tar aktivitetsplan for tospråklighetsmidler 2022-2024 til orientering. 
Kommunestyret ber om at det også innarbeides konkrete tiltak rettet mot den eldre del av 
befolkningen, slik at de og deres kunnskap involveres i arbeidet med å ivareta og 
videreutvikle det samiske språket 

2. Kommunestyret tar informasjon om direktetilskudd og språkutviklingstilskuddet 2022 til 
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orientering. 
3. Kommunestyret godkjenner intensjonene om å knytte sammen kommuneplanens 

samfunnsdel og samarbeidsavtale mellom Sametinget og Dielddanuori suohkan | Tjeldsund 
kommune. 

4. Ordfører signerer samarbeidsavtalen på vegne av kommunestyret. 
 

 
 
 
PS 12/22 Finansreglement Tjeldsund kommune 
 
Rådmannens innstilling: 
Tjeldsund kommunestyre vedtar finansreglement for Tjeldsund kommune. Reglementet gjøres 
gjeldende fra vedtaksdato.  
 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 16/22 
Tjeldsund kommunestyre vedtar finansreglement for Tjeldsund kommune. Reglementet gjøres 
gjeldende fra vedtaksdato.  
 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Saa ble diskutert. 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 
 
KST - 12/22 Vedtak: 
Tjeldsund kommunestyre vedtar finansreglement for Tjeldsund kommune. Reglementet gjøres 
gjeldende fra vedtaksdato.  
 
 
 
 
PS 13/22 Rekruttering fastleger – omgjøring fra næringsdrivende til fast lønnede stillinger 
 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape en mer stabil legesituasjon ved ETS medisinske 
senter: 

1. 2 fastlegehjemler endres fra næringsdrivende til fastlønnede stillinger.  
2. Ved behov for vikariat for næringsdrivende fastlege kan dette lyses ut som vikariat i 

fastlønnsstilling i inntil 1 år. 
3. Merkostnaden som dette medfører innarbeides i budsjettregulering 1. tertial. 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 19/22 
Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape en mer stabil legesituasjon ved ETS medisinske 
senter: 

1. 2 fastlegehjemler endres fra næringsdrivende til fastlønnede stillinger.  
2. Ved behov for vikariat for næringsdrivende fastlege kan dette lyses ut som vikariat i 

fastlønnsstilling i inntil 1 år. 
3. Merkostnaden som dette medfører innarbeides i budsjettregulering 1. tertial. 
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30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Saka ble diskutert.  
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 
 
KST - 13/22 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape en mer stabil legesituasjon ved ETS medisinske 
senter: 

1. 2 fastlegehjemler endres fra næringsdrivende til fastlønnede stillinger.  
2. Ved behov for vikariat for næringsdrivende fastlege kan dette lyses ut som vikariat i 

fastlønnsstilling i inntil 1 år. 
3. Merkostnaden som dette medfører innarbeides i budsjettregulering 1. tertial. 

 
 
 
 
PS 15/22 Kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund 2022-2034 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Viser til vedlagt kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 2022-2034, med 
tilhørende vedlegg.  

2. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik den foreligger, med endringer som følge av 
behandling av innspill fra høringsperioden  

3. Administrasjonen gjør de nødvendige endringer og sluttbehandling som følge av politisk 
behandling og vedtak  

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 21/22 
 

1. Viser til vedlagt kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 2022-2034, med 
tilhørende vedlegg.  

2. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik den foreligger, med endringer som følge av 
behandling av innspill fra høringsperioden  

3. Administrasjonen gjør de nødvendige endringer og sluttbehandling som følge av politisk 
behandling og vedtak  

 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Forslag, foreslått av Helene Berg Nilsen, Arbeiderpartiet 
Formuleringa Program for folkehelse tas inn i planen. 
 
Nytt pkt 4 - forslag fra AP/SP, foreslått av Stein Roar Nilssen, Arbeiderpartiet 
Høringsinnspill som ikke er direkte tatt hensyn til i kommuneplanens samfunnsdel, 
tas med i det videre arbeid med arealdelen, kommunedelplaner, handlingsplaner, økonomiplaner og 
ved revidering av samfunnsdelen i neste kommunestyreperiode. 
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Saka ble diskutert.  
 
Formannskapets innstilling samt forslag fra Helene Berg Nilsen og Ap/Sp enstemmig vedtatt.  
 
KST - 15/22 Vedtak: 
 

1. Viser til vedlagt kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 2022-2034, med 
tilhørende vedlegg.  

2. Kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik den foreligger, med endringer som følge av 
behandling av innspill fra høringsperioden  

3. Administrasjonen gjør de nødvendige endringer og sluttbehandling som følge av politisk 
behandling og vedtak  

4. Høringsinnspill som ikke er direkte tatt hensyn til i kommuneplanens samfunnsdel, 
tas med i det videre arbeid med arealdelen, kommunedelplaner, handlingsplaner, 
økonomiplaner og ved revidering av samfunnsdelen i neste kommunestyreperiode. 

Formuleringa Program for folkehelse tas inn i planen. 
 
 
 
 
PS 16/22 Endringer Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Formannskapet legger forslag til endring av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund ut på høring med frist for innspill til 14.02.2022. 

2. Innkomne innspill legges til saken og behandles av kommunestyret.  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Det vises til framlagte forslag til endringer av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund. 

2. Forslaget vedtas 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.02.2022 - 09/22 
 

1. Formannskapet legger forslag til endring av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund ut på høring med frist for innspill til 14.02.2022. 

2. Innkomne innspill legges til saken og behandles av kommunestyret.  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Det vises til framlagte forslag til endringer av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for 
folkevalgte i Tjeldsund. 

2. Forslaget vedtas 

 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
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Behandling 
Nytt forslag med endringer i § § 4-2 og 4-3, foreslått av Pål Johansen, Senterpartiet 
1. Det vises til framlagte forslag til endringer av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte 
i Tjeldsund. 
 
2. Forslaget med tilføyde endringer i § 4-2 og § 4-3 vedtas. 
 
§ 4-2 Dekning av andre utgifter. 
 
For andre utgifter i forbindelse med deltakelse på møter i folkevalgte organ, som for eksempel 
utgifter til stedfortreder, barnepass av barn inntil 12 år eller barn med særlige behov, stell av syke og 
eldre etc., dekkes legitimerte utgifter inntil 0,35% av (B). Erstatning for utgifter til stedfortreder kan 
ikke gis for samme periode som det gis dekning for legitimert eller ulegitimert tap av 
arbeidsfortjeneste. Det presiseres at bestemmelsen dekker utgifter til vikar i tiden for møtets 
varighet samt nødvendig reisetid til og fra møtet. 
 
§ 4-3 Dekning av tapt inntekt. 
 
Folkevalgte har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av deltakelse i møter i organ som 
omfattes av kommunelovens §§ 5-1 og 5-2. 
Kjøretid medregnes i tapt arbeidsfortjeneste. Det utbetales tapt arbeidsgodtgjørelse for faktisk 
medgått tid + kjøretid fra bosted til møtested. Det dekkes ikke tapt inntekt ut over 8 timer pr. dag. 
 
Folkevalgte kan etter årlig søknad tilstås dekning etter følgende satser: 
 
a) Dokumentert tap erstattes med inntil 0,35% av (B) pr dag, inklusive arbeidsgiveravgift, feriepenger 
og pensjon. Kravet kan fremsettes av den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig 
dokumentasjon eller den folkevalgte selv på grunnlag av trekkoppgave fra arbeidsgiver. Krav fra 
selvstendig næringsdrivende dokumenteres ved ligningsattest hvor grunnlaget er pensjonsgivende 
inntekt. Dette dividert med 260 gir dagsats. 
 
b) Ulegitimert tap erstattes med inntil 0,075% av (B) pr. dag. Skriftlig krav kan framsettes av 
folkevalgte uten fast lønnet arbeid, som hjemmeværende, studenter, pensjonister, der grunnlaget 
for kravet sannsynliggjøres. 
 
 
Saka ble diskutert. 
 
Votering:  
Punkt 1 i formannskapets innstilling / forslag fra Ap/ Sp fremmet av Pål Johansen 

 Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For Innstillinga/ 
forslaget 

7   1 2 1 1 12 

Mot innstillinga/ 
forslaget 

 2 6     8 

Punkt 1 vedtatt med 12 mot 8 stemmer. 
 
Punkt 2 i forslaget fra Ap/Sp: 

 Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For forslaget 7   1 2 1 1 12 

Mot forslaget  2 6     8 

Punkt 2 vedtatt med 12 mot 8 stemmer. 
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KST - 16/22 Vedtak: 
1. Det vises til framlagte forslag til endringer av Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte 
i Tjeldsund. 
 
2. Forslaget med tilføyde endringer i § 4-2 og § 4-3 vedtas. 
 
§ 4-2 Dekning av andre utgifter. 
 
For andre utgifter i forbindelse med deltakelse på møter i folkevalgte organ, som for eksempel 
utgifter til stedfortreder, barnepass av barn inntil 12 år eller barn med særlige behov, stell av syke og 
eldre etc., dekkes legitimerte utgifter inntil 0,35% av (B). Erstatning for utgifter til stedfortreder kan 
ikke gis for samme periode som det gis dekning for legitimert eller ulegitimert tap av 
arbeidsfortjeneste. Det presiseres at bestemmelsen dekker utgifter til vikar i tiden for møtets 
varighet samt nødvendig reisetid til og fra møtet. 
 
§ 4-3 Dekning av tapt inntekt. 
 
Folkevalgte har krav på erstatning for tap av inntekt som følge av deltakelse i møter i organ som 
omfattes av kommunelovens §§ 5-1 og 5-2. 
Kjøretid medregnes i tapt arbeidsfortjeneste. Det utbetales tapt arbeidsgodtgjørelse for faktisk 
medgått tid + kjøretid fra bosted til møtested. Det dekkes ikke tapt inntekt ut over 8 timer pr. dag. 
 
Folkevalgte kan etter årlig søknad tilstås dekning etter følgende satser: 
 
a) Dokumentert tap erstattes med inntil 0,35% av (B) pr dag, inklusive arbeidsgiveravgift, feriepenger 
og pensjon. Kravet kan fremsettes av den folkevalgtes arbeidsgiver på grunnlag av skriftlig 
dokumentasjon eller den folkevalgte selv på grunnlag av trekkoppgave fra arbeidsgiver. Krav fra 
selvstendig næringsdrivende dokumenteres ved ligningsattest hvor grunnlaget er pensjonsgivende 
inntekt. Dette dividert med 260 gir dagsats. 
 
b) Ulegitimert tap erstattes med inntil 0,075% av (B) pr. dag. Skriftlig krav kan framsettes av 
folkevalgte uten fast lønnet arbeid, som hjemmeværende, studenter, pensjonister, der grunnlaget 
for kravet sannsynliggjøres. 
 
 
 
 
PS 17/22 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging for private 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Fremlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging for private vedtas.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader innenfor de rammer/retningslinjer som er 

fastsatt av kommunestyret.  

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 17/22 
 

1. Fremlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging for private vedtas.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader innenfor de rammer/retningslinjer som er 

fastsatt av kommunestyret.  
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30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Saka ble diskutert. 
 
Votering: 

 Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For innstillinga 7   1 2 1 1 12 

Mot forslaget  2 6     8 

Formannskapets innstilling vedtatt med 12 mot 8 stemmer. 
 
 
KST - 17/22 Vedtak: 
 

1. Fremlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til boligbygging for private vedtas.  
2. Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre søknader innenfor de rammer/retningslinjer som er 

fastsatt av kommunestyret.  

 
 
 
PS 18/22 Søknad om innføring av vegavgift i henhold til Veglovens § 56 
 
Rådmannens innstilling: 
  

1. Tjeldsund kommune viser til søknad om å få tillatelse til å kreve inn bomavgift for 
Tjeldoddvegen. 

2. Kommunestyret godkjenner innføring av bomavgift på Tjeldoddvegen, med følgende satser:  
a. Enkelttur kjøretøy 100.-  
b. Tilleggsavgift ved unnlatt betaling kr 600.- 

3. Kommunestyret understreker at det forutsettes at den inntekten som bompengeavgiften 
genererer, i sin helhet tilbakeføres direkte til utbedringen av veien som forutsatt i søknaden.  

4. Det forutsettes at det kan legges fram dokumentasjon på at tiltaket er avgjort i 
medlemsmøte/årsmøte, evt ekstraordinært medlems-/årsmøte (ordinær, signert 
årsmøteprotokoll).  

5. Det forutsettes videre at satsen i pkt 2 gjelder alle brukere. 
6. Innføring av avgiften kan gjøres fra når gyldig vedtak foreligger.  
7. Vedtaket hjemles i Veglovens § 56.  

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 34/22 
 

1. Tjeldsund kommune viser til søknad om å få tillatelse til å kreve inn bomavgift for 
Tjeldoddvegen. 

2. Kommunestyret godkjenner innføring av bomavgift på Tjeldoddvegen, med følgende satser:  
a. Enkelttur kjøretøy 100.-  
b. Tilleggsavgift ved unnlatt betaling kr 600.- 

3. Kommunestyret understreker at det forutsettes at den inntekten som bompengeavgiften 
genererer, i sin helhet tilbakeføres direkte til utbedringen av veien som forutsatt i søknaden.  

4. Det forutsettes at det kan legges fram dokumentasjon på at tiltaket er avgjort i 
medlemsmøte/årsmøte, evt ekstraordinært medlems-/årsmøte (ordinær, signert 
årsmøteprotokoll).  

5. Det forutsettes videre at satsen i pkt 2 gjelder alle brukere. 
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6. Innføring av avgiften kan gjøres fra når gyldig vedtak foreligger.  
7. Vedtaket hjemles i Veglovens § 56.  

 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Forslag fra AP/SP, foreslått av Pål Brodtkorb, Arbeiderpartiet 
Justert pkt 2.1 Enkelttur kjøretøy kr 50,- 
Nytt pkt 2.2 Årskort for kjøretøy kr 500,- 
Pkt 2.2 blir nytt pkt 2.3 med følgende tillegg: Veilaget er ansvarlig for å skrive ut tilleggsavgiften. 
Justert pkt 5: Det forutsettes at satsene i pkt 2 gjelder alle brukere, med unntak for oppdrag i hht 
inngått driftsavtale vedr kommunens eiendom på Tjeldodden. 
 
Saka ble diskutert 
 
Votering: 
Punkt 1 i innstillinga enstemmig vedtatt 
Innstillingas punkt 2a/ forslag fra Ap/ Sp punkt 2.1 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For innstillinga   2 6 1       9 

For forslag fra Ap/Sp 7       2 1 1 11 

Ap/Sps forslag vedtatt med 11 mot 9 stemmer.  
 
Forslag fra Ap/ Sp punkt 2.2 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

Mot forslaget   2 6        8 

For forslag fra Ap/Sp 7      1 2 1 1 12 

Ap/Sps forslag vedtatt med 12 mot 8 stemmer.  
 
Innstillingas punkt 2b/ forslag fra Ap/ Sp punkt 2.3 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For innstillinga   2 6        8 

For forslag fra Ap/Sp 7      1 2 1 1 12 

Ap/Sps forslag vedtatt med 12 mot 8 stemmer.  
 
Innstillingas punkt 3 og 4 enstemmig vedtatt 
 
Innstillingas punkt 5 satt opp mot forslag fra Ap/Sp 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For innstillinga   2 6 1       9 

For forslag fra Ap/Sp 7       2 1 1 11 

Ap/Sps forslag vedtatt med 11 mot 9 stemmer.  
 
Formannskapets innstilling punkt 6 og 7 enstemmig vedtatt 
 
KST - 18/22 Vedtak: 

1. Tjeldsund kommune viser til søknad om å få tillatelse til å kreve inn bomavgift for 
Tjeldoddvegen. 

2. Kommunestyret godkjenner innføring av bomavgift på Tjeldoddvegen, med følgende 
satser:  
2.1  Enkelttur kjøretøy 50,-  
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2.2  Årskort for kjøretøy kr 500,- 
2.3 Tilleggsavgift ved unnlatt betaling kr 600.- Veilaget er ansvarlig for å skrive ut 
tilleggsavgiften. 

1. Kommunestyret understreker at det forutsettes at den inntekten som bompengeavgiften 
genererer, i sin helhet tilbakeføres direkte til utbedringen av veien som forutsatt i 
søknaden.  

2. Det forutsettes at det kan legges fram dokumentasjon på at tiltaket er avgjort i 
medlemsmøte/årsmøte, evt ekstraordinært medlems-/årsmøte (ordinær, signert 
årsmøteprotokoll).  

3. Det forutsettes at satsene i pkt 2 gjelder alle brukere, med unntak for oppdrag i hht inngått 
driftsavtale vedr kommunens eiendom på Tjeldodden.  

4. Innføring av avgiften kan gjøres fra når gyldig vedtak foreligger.  
5. Vedtaket hjemles i Veglovens § 56.  

 
 
 
PS 19/22 Søknad om overtakelse av festetomt 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Viser til søknad om overtakelse av festetomt G.nr./ Br.nr. 16/837. 
2. Søker er Rolf Inge Pettersen 
3. Areal på tomt er 844 m2. 
4. Tjeldsund kommune er positiv til at søker kan få overdratt 16/837 og salgssum settes til 

kr.126.600,-  
5. Ved overdragelse vil gjeldende festeavtale slettes. 

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 16.03.2022 - 31/22 

1. Viser til søknad om overtakelse av festetomt G.nr./ Br.nr. 16/837. 
2. Søker er Rolf Inge Pettersen 
3. Areal på tomt er 844 m2. 
4. Tjeldsund kommune er positiv til at søker kan få overdratt 16/837 og salgssum settes til 

kr.126.600,-  
5. Ved overdragelse vil gjeldende festeavtale slettes. 

 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Utsettelsesforslag, foreslått av Laila Marie Benjaminsen, ArbeiderpartietUavhengig 
Saka utsettes 
Det gjøres en beregning ift tomtefesteloven ift pris på tomten. 
 
Utsettelsesforslaget ble diskutert. 
 
Votering: 

  Ap FrP H HTL Sp SV Uavh Totalt 

For forslaget 1 2 6   2 1 1 13 

Mot forslaget 6     1       7 

Saka vedtatt utsatt med 13 mot 7 stemmer. 
 
KST - 19/22 Vedtak: 
Saka utsettes 
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Det gjøres en beregning ift tomtefesteloven ift pris på tomten. 
 
 
 
20/22 Orienteringer/drøftinger 
 
Ordførers innstilling 
Orienteringer tas til orientering. 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Rådmannen orienterte om: 

·  Henvendelse om etablering av privat skole 
 
Ordfører orienterte om: 

·  Krysset i Solbergbakken på Fjelldal - skilting 
 
Innstillinga enstemmig vedtatt 
 
KST - 20/22 Vedtak: 
Orienteringer tas til orientering. 
 
 
 
21/22 Referatsaker 
 
Ordførers innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Innstillinga enstemmig vedtatt 
 
KST - 21/22 Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
22/22 Rapportering delegerte vedtak 
 
Ordførers innstilling 
Bruk av delegert myndighet tas til orientering 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Innstillinga enstemmig vedtatt 
 
KST - 22/22 Vedtak: 
Bruk av delegert myndighet tas til orientering 
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23/22 Bosetting av flyktninger i Tjeldsund kommune etter anmodning fra IMDI 
 
Ordførers innstilling: 

1. Kommunestyret i Tjeldsund uttrykker stor medfølelse og sympati med ukrainske innbyggere 
i den pågående krigen. 

2. Kommunestyret vedtar at Tjeldsund kommune skal tilrettelegge for bosetting av inntil 30 
flykninger fra Ukraina i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI. 

3. Kommunestyret er positiv til at private kan tilby innkvartering og bosetning innenfor de 
rammer og regelverk som IMDI og sentrale myndigheter fastsetter. Rådmannen bes 
kartlegge interesse for dette hos kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for kommunale 
utleieboliger og boliger via boligstiftelsen. For nødvendig tilgjengelighet og transport til 
kommunale tjenestetilbud bør boliger fortrinnsvis tilrettelegges i Evenskjerområdet. 

4. Rådmannen bes hvis nødvendig å tilrettelegge tjenestetilbudet som kreves for å bosette, og 
herunder ansette personell i nødvendig utstrekning. Dette gjelder primært stillinger innen 
flyktningetjenesten, NAV og forebyggende tjeneste. Stillingsøkningene finansieres med 
merinntekter fra integreringstilskudd.   

 
 
 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Ny siste setning i pkt 3, foreslått av Stein Roar Nilssen, Arbeiderpartiet 
Bosettingen bør skje i hele kommunen. 
 
Rådmann Torbjørn Simonsen orienterte om saka.  
 
Saka ble diskutert.  
 
Votering: 
Punkt 1 og 2 enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 3: Stein Roar Nilssens forslag til endring i punkt 3 enstemmig vedtatt 
 
Punkt 4 enstemmig vedtatt 
 
 
KST - 23/22 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret i Tjeldsund uttrykker stor medfølelse og sympati med ukrainske 
innbyggere i den pågående krigen. 

2. Kommunestyret vedtar at Tjeldsund kommune skal tilrettelegge for bosetting av inntil 30 
flykninger fra Ukraina i henhold til anmodning om bosetting fra IMDI. 

3. Kommunestyret er positiv til at private kan tilby innkvartering og bosetning innenfor de 
rammer og regelverk som IMDI og sentrale myndigheter fastsetter. Rådmannen bes 
kartlegge interesse for dette hos kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for 
kommunale utleieboliger og boliger via boligstiftelsen. Bosetting bør skje i hele kommunen. 

4. Rådmannen bes hvis nødvendig å tilrettelegge tjenestetilbudet som kreves for å bosette, 
og herunder ansette personell i nødvendig utstrekning. Dette gjelder primært stillinger 
innen flyktningetjenesten, NAV og forebyggende tjeneste. Stillingsøkningene finansieres 
med merinntekter fra integreringstilskudd.   
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24/22 Uttreden fra verv Viktoria Instanes Markussen 
 
Ordførers innstilling: 

1. Kommunestyret tar til orientering at Viktoria Instanes Markussen trer endelig ut av sine 
verv som varamedlem til kommunestyret og medlem av partssammensatt utvalg.   

2. Kommunestyret tar til orientering at Signe Trude Storli blir varamedlem nr. 11 etter at nytt 
valgoppgjør er foretatt.  

3. Som nytt medlem i partssammensatt utvalg velges:  
 

 
30.03.2022 Kommunestyret 
 
Behandling 
Til punkt 3, foreslått av Helene Berg Nilsen, Arbeiderpartiet 
Som nytt medlem i partssammensatt utvalg velges Ella Haldorsen 
 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
KST - 24/22 Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar til orientering at Viktoria Instanes Markussen trer endelig ut av sine 
verv som varamedlem til kommunestyret og medlem av partssammensatt utvalg.   

2. Kommunestyret tar til orientering at Signe Trude Storli blir varamedlem nr. 11 etter at nytt 
valgoppgjør er foretatt.  

3. Som nytt medlem i partssammensatt utvalg velges Ella Haldorsen 
 

 
 
 


