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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Administrasjonsutvalg 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 23.03.2018 

Tid: 08:30 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Inge Store 

Oddvar Betten 

Hanne Iversen 

Marit Kjerstad 

Bjarne Store-Jakobsen 

Britt-Inger Olsen 

Toril Klogh 

LEDER 

NESTLEDER 

MEDL 

MEDL 

MEDL 

MEDL 

MEDL 

A 

SV 

A 

H/TVP 

SÁB/SFP 

Fagforbundet 

Utdanningsforbundet 

   

 

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

   

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Marit Helene Pedersen 

Tom Ivar Haukland 

Administrasjonssjef 

Møtesekretær 
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PS 3/18 Oppretting av politisk forhandlingsutvalg 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.03.2018  

Behandling: 

 

Fellesforslag fra Utdanningsforbundet v/Toril Klogh og Fagforbundet v/Britt Inger Olsen: 

  

Punkt 1. Avventes til Stortingets endringsforslag i kommuneloven jfr. vedlegg i sak 3/18 er avklart.  

Forøvrig som innstilling.  

 

Votering: 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

  

 

Administrasjonsutvalgets vedtak lyder som følger:  

 

Punkt 1. Avventes til Stortingets endringsforslag i kommuneloven jfr. vedlegg i sak 3/18 er avklart.  

Punkt 2. Den lønnspolitiske handlingsplanen skal rulleres.  

 

PS 4/18 Ny administrativ organisering av Nesseby kommune 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 23.03.2018  

Behandling: 

 

 

Fellesforslag fra Fagforbundet v/ Britt-Inger Olsen og Utdanningsforbundet v/ Torill Klogh.  

 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i juni.  

 

Vi trenger bedre tid til møter med medlemmene våre for å drøfte saken og dermed også en utvidet prosess i en sak 

som berører alle ansatte. En omorganisering med store innsparinger er en stor og alvorlig sak som trenger en like 

stor og alvorlig prosess. Det avholdes kontormøter på alle arbeidsplassene. En omorganisering berører alle, også de 

uorganiserte som ikke blir fanget opp av en fagforening.  

 

 

Votering:  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

Administrasjonsutvalgets vedtak lyder som følger: 

 

Saken utsettes til kommunestyremøtet i juni.  

 

Vi trenger bedre tid til møter med medlemmene våre for å drøfte saken og dermed også en utvidet prosess i en sak 

som berører alle ansatte. En omorganisering med store innsparinger er en stor og alvorlig sak som trenger en like 

stor og alvorlig prosess. Det avholdes kontormøter på alle arbeidsplassene. En omorganisering berører alle, også de 

uorganiserte som ikke blir fanget opp av en fagforening.  

 

Møtet hevet. 
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