
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FORMANNSKAP  

Møtested: Træna Rorbuferie  

Møtedato: 13.12.2018 Tid: 08:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

Dokumentene er utlagt til offentlig ettersyn på Rådhuset, Butikken i Selvær og Træna 

kommunes hjemmeside. 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Per Pedersen   

Nestleder Lena Holmen   

Medlem Johnny Hansen   

Medlem Unni Jakobsen   

Medlem Jan Agnar Willumsen   

 

 SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

69/18 18/118    

 SEKTORLEDER FOR TEKNISKE TJENESTER - TILBUD OM 

STILLING  

 

70/18 15/359    

 LØNN RÅDMANN - FORHANDLINGER DESEMBER 2018  

 

71/18 16/329    

 LØNNSFORHANDLING LEDERE HTA KAP 3.4.1 - 2018  

 

72/18 14/288    

 LØNNSFORHANDLINGER STILLING SOM UTVIKLINGSSJEF - HTA 

KAP 5 - 2018  

 

73/18 15/304    

 LØNNSFORHANDLINGER LØNN LEGE - HTA KAP 5 - 2018  

 

74/18 16/180    

 BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE INKLUDERT 

AKUTTBEREDSKAP  

 

Træna, 07.12.2018 

Per Pedersen 

ordfører  
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SEKTORLEDER FOR TEKNISKE TJENESTER - TILBUD OM STILLING 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 411  

Arkivsaksnr.: 18/118    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/18 Formannskap 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune tilbyr stilling som sektorleder Tekniske tjenester til Morten Tøgersen. 

2. Ansettelse og tjeneste på vanlige vilkår i henhold til gjeldende lover, forskrifter, regler 

og avtaler. 

3. Årslønn fastsettes til kr 770.000,-. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn/ Fakta: 

 

Ledig stilling som sektorleder for tekniske tjenester har vært utlyst i to omganger. Etter at 

søker takket nei til stillingen gikk rådmann i dialog med tidligere teknisk sjef, Morten 

Tøgersen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Årslønn fastsettes til kr 770.000,-.  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at Morten Tøgersen ansettes i stillingen som sektorleder for Tekniske 

tjenester. 

 

Træna 05.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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LØNN RÅDMANN - FORHANDLINGER DESEMBER 2018 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 15/359    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/18 Formannskap 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet godkjenner forhandlingsprotokoll, datert 07.12.2018 for lønn gjeldende fra 

01.05.2018 for rådmann Liv-Hege Martinussen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn /Fakta: 

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) skal lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5, hvor 

rådmannen er plassert, foregå i sin helhet lokalt i den enkelte kommune. 

 

Forhandlingsprotokoller skal i henhold til Træna kommunes Delegeringsreglement – 

Formannskapet – myndighet i personalsaker – godkjennes av formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Lønnsøkningen vil gi en årlig økning på kr 25 200,-. Årlig lønnsøkning gjelder fra 01.05.2018. 

Som kompensasjon for ekstra stort arbeidspress i 2018 tilstås en engangssum på kr 65 000,- i 

tillegg til generell lønnsøkning nevnt i pkt 1. 

Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfond – avsatte lønnsmidler. 

 

Vurdering: 

Vedlagte forhandlingsprotokoll for rådmann Liv-Hege Martinussen anbefales godkjent. 

 

Vedlegg: 

Forhandlingsprotokoll datert 07.12.2018 

 

 

Træna 07.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen      Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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LØNNSFORHANDLING LEDERE HTA KAP 3.4.1 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 16/329    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/18 Formannskap 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet vedtar følgende lønnsøkning for 2018: 

Sektorleder P. Øijord på kr 22.350,- 

Sektorleder E.M. Johansen på kr 19.968,- 

Assisterende rådmann Gunn Eliassen på kr 19.968,-  

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Tilbud om 3 % økning fra arbeidsgiver. 

 

Fakta: 

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) kap 3.4 skal det for ledere og ansatte som er 

direkteplassert, vurderes fastsettelse av lønn i årlige forhandlinger. 

 

Grunnlaget for vurderingene er ett av flere av følgende kriterier: 

 Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål 

 Utøvelse av lederskap 

 Betydelige organisatoriske endringer 

 Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste 

tilbud skal da vedtas. 

Forhandlingsprotokoller skal i henhold til Træna kommunes Delegeringsreglement – 

Formannskap – Myndighet i personalsaker – godkjennes av formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Lønnsøkningen vil gi en årlig økning for: 

Sektorleder P. Øijord på kr 22.350,- 

Sektorleder E.M. Johansen på kr 19.968,- 

Assisterende rådmann Gunn Eliassen på kr 19.968,-  

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at skisserte lønnsøkninger på 3 % til sektorleder Pernille Øijord, 

sektorleder Eva-Merete Johansen og assisterende rådmann Gunn Eliassen godkjennes. 

 

Træna 05.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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LØNNSFORHANDLINGER STILLING SOM UTVIKLINGSSJEF - HTA KAP 5 - 

2018 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 411  

Arkivsaksnr.: 14/288    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/18 Formannskap 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet vedtar følgende lønnsøkning for 2018: 

Utviklingssjef Moa Björnson på kr 20.550,- 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Tilbud om 3 % økning fra arbeidsgiver. 

 

Fakta: 

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) skal lønnsfastsettelse for stillinger i kapittel 5, hvor 

utviklingssjefen er plassert, foregå i sin helhet lokalt i den enkelte kommune. Ved 

lønnsfastsettelse skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes 

kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste 

tilbud skal da vedtas. 

Forhandlingsprotokoller skal i henhold til Træna kommunes Delegeringsreglement – 

Formannskap – Myndighet i personalsaker – godkjennes av formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Lønnsøkningen vil gi en årlig økning på kr 20.550,- 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at skisserte lønnsøkning på 3 % for utviklingssjef Moa Björnson 

godkjennes. 

 

Træna 05.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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LØNNSFORHANDLINGER LØNN LEGE - HTA KAP 5 - 2018 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: 515  

Arkivsaksnr.: 15/304    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/18 Formannskap 13.12.2018 

 

INNSTILLING: 

Formannskapet godkjenner vedlagte protokoll fra forhandlingsmøte for avlønning, datert 

03.12.2018, for lege Lawrence Rajakumar. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Protokoll fra forhandlingsmøte 03.12.2018. 

 

Fakta: 

I henhold til Hovedtariffavtalen (HTA) skal lønnsfastsettelse for stilling i kapittel 5, hvor legen 

er plassert, foregå i sin helhet lokalt i den enkelte kommune. 

Ved lønnsfastsettelse skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte 

ansattes kompetanse, ansvar, innsats, resultatoppnåelse og behov for å rekruttere og beholde 

arbeidstakere. 

 

Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste 

tilbud skal da vedas. 

Forhandlingsprotokoller skal i henhold til Træna kommunes Delegeringsreglement – 

Formannskap – Myndighet i personalsaker – godkjennes av formannskapet. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Lønnsøkningen vil gi en årlig økning på kr 50.000,- 

 

Vurdering: 

Vedlagte forhandlingsprotokoll for lege Lawrence Rajakumar anbefales godkjent. 

 

Vedlegg: 

Forhandlingsprotokoll datert 03.12.2018 

 

 

Træna 05.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        
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BARNEVERNSTJENESTEN - SAMARBEIDSAVTALE INKLUDERT 

AKUTTBEREDSKAP 

 

 

Saksbehandler:  Liv-Hege Martinussen Arkiv: F47 &01  

Arkivsaksnr.: 16/180    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Formannskap 13.12.2018 

/ Kommunestyret  

 

INNSTILLING: 

Træna kommune inngår vertskommunesamarbeid med Lurøy kommune om 

Barnevernstjenesten, inkludert akuttberedskap fra 01.01.2019. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for saken er følgende vedtak fattet i Træna Kommunestyre 01.11.2016 sak 54/16. 

 

1. Træna kommune sier opp avtalen med barnevernstjenesten i Leirfjord kommune med 

virkning fra dags dato. Avtalen løper ut 2017. 

2. Begrunnelsen for å si opp avtalen er høy pris på tjenesten, ytterligere prisøkning for neste 

år og at man ikke får tilstrekkelig rapportering/ for seint rapportering fra barnevernet, jfr 

tidligere henvendelser/etterspørsler. 

3. Træna kommune ønsker å vurdere organiseringen av barnevernet i Træna. Dette fremmes 

som egen sak innen april 2017. 

 

Fakta: 

Etter oppsigelse av avtalen med Leirfjord har Træna kommune fra 01.01.18 selv driftet 

barneverntjenesten. Kommunestyret ba i møte den 20.06.18 om å få effektuert en ny avtale 

innen utgangen av året. 

Rådmannen har jobbet med å få på plass en avtale med Lurøy kommune, der man ser for seg 

en Vertskommunemodell for samarbeidet. Foreløpig ligger disse retningslinjene til grunn for 

den videre prosessen: 

 

 En barnevernsansatt pr. ca. 950 innbyggere, dette betyr at Lurøy kommune bidrar med 

2 stillinger og Træna kommune med 0,5 stilling 

 Træna bidrar med sin andel av felleskostnader- her må detaljer drøftes 

 Barnevernsmyndigheten delegeres til barnevernleder i Lurøy 

 Hver kommune finansierer barnevernstiltak i egen kommune over eget budsjett 

 Rådmenn i begge kommuner inngår i interne samarbeidsmøter; herunder økonomiske 

tiltak, rapportering, tilstedeværelse, oppfølgingsmøter, forebygging i skole/barnehage 

med mer 

 Det avholdes årlige samarbeidsmøter, og ellers ved behov, med barneverntjenesten der 

rådmenn i begge kommuner deltar. Her behandles organisering, budsjett, strategier 

med mer 
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Lurøy kommune har fra årsskiftet 2019 inngått akuttberedskapsavtale for barnevern med 

Leirfjord kommune. Denne avtalen vil ved et samarbeid også favne Træna kommune. Både 

denne og andre avtaler, eksempelvis fagsystem vil kunne samkjøres. 

 

Lurøy kommune har også kommet langt med det forebyggende arbeidet gjennom 

koordinerende team samt å ha fått på plass avtale med politiet om blant annet SLT-team. 

Utover dette er Lurøy kommune også i ferd med å knytte til seg en advokat som støtte for 

barneverntjenesten.  

I tillegg har de ansatt ny psykiatrisk helsearbeider.  

I sum skal disse tjenestene/samarbeidene bidra som støtte for barnevernstjenestens arbeid med 

barn og unge, og deres familier. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Akuttberedskapsavtalen koster i utgangspunktet kr 60 000. Denne deles etter avtalt brøk. 

 

Træna kommune går inn i samarbeidet med 0,5 % stilling pluss vår andel av utgifter til leder. 

Barnevernstiltak i egen kommune finansieres over eget budsjett. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at det inngås vertskommunesamarbeid med Lurøy kommune om 

Barnevernstjenesten inkludert akuttberedskap fra 01.01.2019. Underskrevet avtale med Lurøy 

kommune fremlegges til orientering for formannskapet. 

 

Træna 06.12.2018  

 

Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

 

 

      

 

 


