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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 15.02.2018 

Tid: 08:30 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Inge Store LEDER A 

Marit Kjærstad 

Bjarne Store Jakobsen  

MEDL 

MEDL 

H/TVP 

SFP 

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Oddvar Betten  MEDL SV 

Britt Inger Olsen MEDL Fagforbundet 

Oddvar Betten  NESTL SV 

Torill Klogh  MEDL Utdanningsforbundet 

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Jan Hansen  Oddvar Betten AP 

Ann Kristin Andersen  Torill Klogh  Norsk sykepleier forbund  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

  

Marit Helene Pedersen  

Tom Ivar Haukland  

Administrasjonssjef  

Sekretær  
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Saksnr Innhold 

PS 1/18 Referater 

PS 2/18 Oppretting av politisk forhandlingsutvalg 

 

PS 1/18 Referater 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 15.02.2018  

 

PS 2/18 Oppretting av politisk forhandlingsutvalg 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 15.02.2018  

 

Behandling: 

 

Forslag fra Hanne Iversen Noste  

 

1. Nesseby kommunestyre oppretter et nytt forhandlingsutvalg som skal forestå lokale lønnsforhandlinger i 

kommunen. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å forhandle ved lokale forhandlinger i samsvar med gjeldende 

hovedavtale, hovedtariffavtale og kommunens lønnspolitiske planer. Lønnsforhandlingsutvalget skal være 

representert av to politikere valgt av kommunestyret, der både posisjon og opposisjon er representert med 

varamedlemmer. En representant valgt av administrasjonssjefen.  

Nåværende fullmakter gitt gjennom politisk delegering justeres i henhold til dette.  

 Nesseby kommunes lønnsforhandlingsutvalg velges i førstkommende kommunestyremøte i 2018.  

 Administrasjonssjefen avsetter også ressurser til å bistå forhandlingsutvalget med sekretærtjenester og organisering 

av lokale forhandlinger. 

 

2. Den lønnspolitiske handlingsplanen skal rulleres.  

 

Votering:  

 

Forslaget fra Hanne Iversen Noste ble enstemmig vedtatt  

 

 

Vedtaket lyder  

 

 

1. Nesseby kommunestyre oppretter et nytt forhandlingsutvalg som skal forestå lokale lønnsforhandlinger i 

kommunen. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å forhandle ved lokale forhandlinger i samsvar med gjeldende 

hovedavtale, hovedtariffavtale og kommunens lønnspolitiske planer. Lønnsforhandlingsutvalget skal være 

representert av to politikere valgt av kommunestyret, der både posisjon og opposisjon er representert med 

varamedlemmer. En representant valgt av administrasjonssjefen.  

 

Nåværende fullmakter gitt gjennom politisk delegering justeres i henhold til dette.  

 

Nesseby kommunes lønnsforhandlingsutvalg velges i førstkommende kommunestyremøte i 2018.  

 Administrasjonssjefen avsetter også ressurser til å bistå forhandlingsutvalget med sekretærtjenester og organisering 

av lokale forhandlinger. 

 

2. Den lønnspolitiske handlingsplanen skal rulleres.  

 

 

Vedtak: 

 

 

 

 


