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Møtested: Rådhuset  
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Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 
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Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

Medlem Nina Karin Blomsø   

Medlem Irene Mathisen   
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 SØKNAD OM DEKNING AV FLYTTEUTGIFTER - LIV HEGE 

MARTINUSSEN  

 

 

 

 

Træna, 22.11.2017 

 

Per Pedersen 

ordfører  
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REFERAT OG MELDINGER 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/219    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Administrasjonsutvalget 30.11.2017 

 

 

Administrative ansettelser: 

03/17 – Oddrun Jakobsen tilsettes i 53% stilling som pedagogisk leder i barnehagen 

04/17 – Christina Remmen tilsettes midlertidig som lærer uten godkjent utdanning i inntil  

50% stilling for skoleåret 2017/2018 og i inntil 50 % stilling som fagarbeider ift 

spesialpedagogiske tiltak for skoleåret 2017/2018. 

05/17 – Randi Tøgersen tilsettes midlertidig i lærerstilling (uten godkjent utdanning) i 38,5%    

stilling for skoleåret 2017/2018 samt i 61,5 % i stilling som assistent i undervisning. 

6/17 – Karolina Raubo tilsettes midlertidig i lærerstilling (uten godkjent utdanning i 32,6 %  

stilling og i tillegg som 56% assistent i skolen. 

7/17 – Mathilde Marceliussen tilsettes midlertidig i lærerstilling (uten godkjent utdanning) i  

27% stilling for skoleåret 2017/2018 og i tillegg 66 % lærerstilling fagarbeider i 

skolen. 

8/17 – Hilde Sørvik tilsettes midlertidig i lærerstilling (uten godkjent utdanning) i 21,9%  

stilling for skoleåret 2017/2018 og i tillegg i lærerstilling 46% fagarbeider i 

skolen/SFO. 

9/17 – Veronika Anbakk tilsettes i stilling som fagarbeider i barnehagen i 60% - midlertidig  

frem til 31.7.2018. 

10/17 – Linn Merethe Hembre ansettes i vikariat som pedagogisk leder i barnehagen. 

11/17 – Kirstie Ann Ruiz ansettes som fast nattevakt på sykehjemmet 50% stilling. 
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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 

 

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. 

 

 

Træna 21.11.2017  

 

Per Pedersen       Gunn Eliassen 

ordfører       saksbehandler 

      

 

 

 

 

 

 


