
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 07.12.2017 Tid: 15:15 NB NB NB  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Træna kommunes hjemmeside: 

www.trana.kommune.no 

 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen FO  

Medlem Nina Karin Blomsø   

Medlem Irene Mathisen   

Varamedlem Trond Vegard Sletten  Jan Agnar Willumsen 

 

 

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/17 17/218    

 SØKNAD OM DEKNING AV FLYTTEUTGIFTER - LIV HEGE 

MARTINUSSEN  

 

 

 

 

Træna, 04.12.2017 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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SØKNAD OM DEKNING AV FLYTTEUTGIFTER - LIV HEGE MARTINUSSEN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 543  

Arkivsaksnr.: 17/218    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Administrasjonsutvalget 30.11.2017 

7/17 Administrasjonsutvalget 07.12.2017 

 

 

INNSTILLING: 

1. Liv Hege Martinussen tilstås en godtgjørelse på kr 20.000 minus egenandel på kr 

1.500 til dekning av flytting til Træna. 

2. Fergebillett på kr 2.136 dekkes fullt ut. 

3. Godtgjørelse gis på de vilkår som går fram av gjeldende reglement for tilståelse av 

flytteutgifter, herunder bindingstid på 2 år fra den ansatte tiltrådte i sin stilling 

14.08.2017. 

4. Utgiftene dekkes over driftsbudsjett 2017 – rammeområde 1702. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Søknad om dekning av egen flytting til Træna i forbindelse med tiltredelse av stilling som 

rådmann i Træna kommune. 

 

Fakta: 

Administrasjonsutvalget fastsetter om den enkelte arbeidstaker kommer inn under ordningen 

etter søknad fra arbeidstakeren. Fastsettingen skjer primært etter en vurdering av kostnader 

og rekrutteringssituasjonen for den enkelte stilling. Administrasjonsutvalget fastsetter om det 

skal gis full eller delvis dekning av flytteutgiftene. 

 

Arbeidstakeren betaler en egenandel på kr 1 500 ved full dekning. 

En forutsetning for å kunne oppnå flyttegodtgjøring er at man har Træna som 

skattekommune. 

 

Liv Hege Martinussen tiltrådt stillingen som rådmann i Træna kommune i august 2017. 

Hun og to av sine barn har flyttet til Træna. 

 

Martinussen har innhentet tre tilbud slik reglementet krever, se vedlegg. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at rådmann Liv Hege Martinussen kommer inn under reglene for 

flyttegodtgjøring og at hun tilstås en godtgjørelse tilsvarende laveste tilbud i henhold til 

kapasitet på bil 30 kubikk. Fratrekk for egenandel og full dekning av fergebilletter. 
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Vedlegg: 

Reglement for tilståelse av flytteutgifter i Træna kommune 

Søknad inkludert tre tilbud samt en oversikt over utgifter til bensin og fergebilletter. 

Dokumentasjon på betaling for flytting 

 

 

Træna 21.11.2017  

 

Per Pedersen       Gunn Eliassen 

ordfører       saksbehandler 

      

 

Rådmanns innstilling: 

1. Liv Hege Martinussen tilstås en godtgjørelse på kr 20.000 minus egenandel på kr 

1.500 til dekning av flytting til Træna. 

2. Fergebillett på kr 2.136 dekkes fullt ut. 

3. Godtgjørelse gis på de vilkår som går fram av gjeldende reglement for tilståelse av 

flytteutgifter, herunder bindingstid på 2 år fra den ansatte tiltrådte i sin stilling 

14.08.2017. 

4. Utgiftene dekkes over driftsbudsjett 2017 – rammeområde 1702. 

 

Behandling/vedtak i Administrasjonsutvalget den 30.11.2017 sak 6/17 

 

Behandling: 

Rådmann Liv-Hege Martinussen fratrådte møtet under behandling av saken. 

Unni Jakobsen, Trond Vegard Sletten, Irene Mathisen ba om å få sin habilitet vurderte i 

forbindelse med at søker er deres øverste leder. 

 

De ble funnet habil, da det foreligger et reglement for behandling av slike saker, vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Nina Blomsø tiltrådte møtet etter behandling av habilitetsspørsmålet. 

 

Træna AP ved T.V. Sletten etterlyste ytterligere opplysninger i saken, ha kunne ikke se at det 

forelå en faktura fra arbeidstaker, slik reglementets pkt 2 andre avsnitt sier: «Kommunen antar 

laveste anbud og refunderer flyttekostnadene mot faktura til arbeidstaker». 

 

Træna AP v/ Unni Jakobsen fremmet følgende endringsforslag: 

Saken sendes i retur til administrasjonen for innhenting av dokumentasjon / faktura for 

flytteutgifter. 

 

Træna AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken sendes i retur til administrasjonen for innhenting av dokumentasjon / faktura for 

flytteutgifter. 

 

 

 


