
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskap 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 05.09.2018 Tid: kl: 10.00 - 16.00 

 

 

Til stede på møtet: 

Medlemmer: Sigrun W. Prestbakmo, Terje Bertheussen, Gunnar Sæbø, Anne V. 

Nesje 

 

Forfall: Sveinung Nyvoll 

Varamedlemmer:  

Evt. andre: Adm.sjef Frode Skuggedal, øk.sjef Heidi S. Aasen, tekn. sjef Reidar 

Berg (sak 72-76), kultursjef Kurt-Jan Kvernmo (sak 77) 

  

Merknader:  

Behandlede saker: Sak 72-84/18 

 

Underskrifter: 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

 

 

Salangen, 7.9.2018 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr.,  avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 



  

Side 2 av 9 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

72/18 18/68   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL (FSK) 

  

73/18 18/67   

 REFERATSAKER (FSK) 

  

74/18 18/162   

 OPPFØLGING AV SAKER - FORMANNSKAPET 2018  

  

75/18 18/489   

 PROSJEKTER FOR GJENNOMFØRING TEKNISK - ORIENTERING  

  

76/18 16/52   

 UTESTÅENDE LEIE VED SALANGSVERKET  

  

77/18 08/1253   

 ORIENTERINGSSAK - GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE I SALANGEN 

KOMMUNE             

  

78/18 18/479   

 DELEGASJON OG LOV ETTERLEVELSE  

  

79/18 17/48   

 ASTAFJORDLEGEN  

  

80/18 17/544   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

  

81/18 18/475   

 SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV - LEVEKÅRSUTVALGET  

  

82/18 17/390   

 ØKONOMI POLARSKY - INVESTERINGSBUDSJETT  

  

83/18 18/163   

 ØKONOMIRAPPORTER 2018  

  

84/18 18/490   

 BUDSJETT 2019  
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72/18  

GODKJENNING AV PROTOKOLL  

(FSK) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Protokoll fra møte i formannskapet 27.6.18, 28.8.18  og B-protokoll fra møtet 27.6.18 

godkjennes. 

 

 

Vedtak: 

Protokoll fra møte i formannskapet 27.6.18, 28.8.18  og B-protokoll fra møtet 27.6.18 

godkjent. 

 

 

73/18  

REFERATSAKER  

(FSK) 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

74/18  

OPPFØLGING AV SAKER - FORMANNSKAPET 2018  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Adm.sjefen orienterte om NAV-reformen 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 
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75/18  

PROSJEKTER FOR GJENNOMFØRING TEKNISK - ORIENTERING  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

1. Orientering tas til etterretning. 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

 76/18  

UTESTÅENDE LEIE VED SALANGSVERKET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Saken tas til orientering.  

 

 

Behandling: 
Fortsetter dialogen med de ulike aktørene 

 

Advokat Thorbjørn Hågensen deltok på møtet via skype. 

 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

 

 77/18  

ORIENTERINGSSAK - GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE I SALANGEN KOMMUNE             

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 

 

Vedtak: 

Saken tatt til orientering 
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78/18  

DELEGASJON OG LOV ETTERLEVELSE  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Saken tas til orientering  

 

 

Behandling: 
Administrasjonssjefen orienterte 

 

 

Vedtak: 

Saken tatt til orientering 

 

 

79/18  

ASTAFJORDLEGEN  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen 

og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 

vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 

blir samarbeidskommuner.  

2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16.  

3. Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 

dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 

Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag.  

4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 

kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 

ansvarsområder, herunder faglig ledelse.  

5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.  

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelse av Astafjordlegen, ansettes på 

et tjenestested, men må ved behov påregne å jobbe ved andre legekontor.  

7. Fra dato for iverksettelse av Astafjordlegen gjennomføres all tjenestekjøring fra primært 

arbeidssted til andre legekontor innenfor normal arbeidstid i kjøretøy som eies/leases av 

Astafjordlegen.  

8. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres.  

9. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres.  

10. Det utarbeides kompetanseplan for leger og medarbeidere.  
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11. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 

bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler.  

12. Merkostnadene på kommunene fordeles slik: 20% fordeles likt, og 80% etter 

befolkningstall.  

   Merkostnad  Felleskostnader Sum 

   enkeltkommuner  

Dyrøy    kr 647.040  kr 361.894   kr 1.008.934  

Ibestad    kr 269.700   kr 423.564   kr 693.264 

 Lavangen                   kr 346.958  kr 346.958  

Salangen     kr 622.548   kr 622.548  

13. For å gjennomføre punktene 1-12 nedsettes egen styringsgruppe bestående av 

rådmenn/administrasjonssjef. Vertskommunen, Salangen kommune, har prosjektleder-ansvar 

fram til administrativ leder har tiltrådt.  

14. ……. kommune sin merkostnad per år pålydende Kr ………..,- dekkes fra konto ……..  

15. …… kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter vedtak om 

deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å delta så vil andelen 

felleskostnader øke. 

 

 

Behandling: 
Administrasjonssjefen har sendt ut et nytt vedlegg. Det er dette forslaget til vedtak som ligger 

til grunn for saken. 

 

 

Vedtak: 

1. Astafjordlegen etableres som et samarbeid mellom kommunene Dyrøy, Ibestad, Lavangen     

og Salangen med utgangspunkt i Kommunelovens §28, administrativt 

vertskommunesamarbeid. Salangen kommune er vertskommune og de tre øvrige kommunene 

blir samarbeidskommuner.   

 

 2. Det gjennomføres virksomhetsoverdragelse i henhold til Arbeidsmiljølovens §16. Det 

betyr at alt personell ved de respektive legekontorene overflyttes til Astafjordlegene.  

 

 3.Astafjordlegen opprettholder legekontor i hver kommune. Kontorene skal bemannes fem 

dager i uka på hverdager med minimum to leger, hvorav den ene kan være turnuskandidat. 

Videre bemannes det enkelte kontor med minst to medarbeidere per legedag.  

 

 4. Astafjordlegen ledes faglig av en kommuneoverlege. Det avsettes 1 årsverk til 

kommuneoverlegefunksjon. Funksjonen fordeles på flere personer med ulike faglige 

ansvarsområder, herunder faglig ledelse.  
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5. 100% stilling som administrativ leder opprettes.   

 

6. Leger og øvrige medarbeidere som ansettes etter iverksettelsen av Astafjordlegene, ansettes 

i Astafjordlegene men med et spesifikt arbeidssted. Det er behovet for opprettholdelse av 

legekontor i hver kommune som bestemmer hvilke tjenestested den nyansatte blir ansatt på. 

Ved behov må ansatte påregne å jobbe ved andre legekontor.  

 

7. Ordningen med både kommunalt ansatte og privatpraktiserende leger videreføres.  

 

8. Satsingen på turnusleger, legestudenter og andre studenter videreføres og systematiseres.  

 

9. Det innføres felles system for pasientjournalhandtering og telefon. Elektroniske system for 

pasientenes kommunikasjon med legekontorene videreutvikles, og det innføres systematisk 

bruk innenfor lovens begrensinger av teknologiske hjelpemidler.  

 

10. Eksisterende kostnader ved drift av de respektive legekontorene dekkes av de respektive 

kommunene. Merkostnadene ved innføring av Astafjordlegene fordeles slik: 20 % fordeles 

likt og 80 % fordeles etter befolkningstall  

 

11. Det nedsettes en egen referansegruppe bestående av rådmenn/administrasjonssjefer fra alle 

deltakende kommuner. Vertskommunen, Salangen kommune, har ansvaret for å innkalle og 

informere referansegruppen. Salangen kommune har prosjektlederansvaret frem til 

administrativ leder har tiltrådt.  

  

12. Salangen kommune forutsetter at minimum to av de øvrige tre kommunene fatter vedtak 

om deltakelse, og er innforstått med at dersom en kommune ikke velger å delta så vil andelen 

felleskostnader øke.  

 

 Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

  

80/18  

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV  

 

 

Ordførerens  innstilling: 

 

1. Maia Gartland Hoff, AP,  innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i 

kommunestyret og kontrollutvalget i Salangen kommune i perioden 27.08.18-

25.06.19. 

 

2. Det benyttes vararepresentanter i hht varaliste i representantens fraværsperiode.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Maia Gartland Hoff, AP,  innvilges permisjon fra sine folkevalgte verv i 

kommunestyret og kontrollutvalget i Salangen kommune i perioden 27.08.18-

25.06.19. 
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2. Det benyttes vararepresentanter i hht varaliste i representantens fraværsperiode.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

 81/18  

SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISK VERV - LEVEKÅRSUTVALGET  

 

 

Ordførerens  innstilling: 

 

Saken legges frem uten innstilling.  

 

 

Behandling: 
Omforent forslag til vedtak fra formannskapet: 

 

Søknaden avslås. 

 

Begrunnelsen av av prinsipiell karakter. Vil skape uheldige presedens for fremtidige saker. 

 

 

Vedtak: 

 

Søknaden avslås. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 

 

 

82/18  

ØKONOMI POLARSKY - INVESTERINGSBUDSJETT  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Saken tas til orientering  

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering.  

 

83/18  

ØKONOMIRAPPORTER 2018  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 
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Vedtak: 

1. Økonomirapporten tas til orientering 

2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

 84/18  

BUDSJETT 2019  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Saken tas til orientering 

 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 

 

 

 

 Møtet slutt! 

 

Protokoll v/Heidi S. Aasen 


