
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 18.05.2009
Tidspunkt:

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland LEDER KVH
Ivar Henning Boberg MEDL KVAP
Ann Sissel Emaus MEDL KVAP
Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP
Jan Helge Jensen MEDL KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith Rådmann

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Jan Helge Jensen Ann Sissel Emaus



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2009/20 Godkjenning av ny avtale med brannkorpset 2009/3776

PS 2009/21 Tiltak ifb med sommerturnus på Gargo sykehjem 
2009

2009/5709



PS 2009/20 Godkjenning av ny avtale med brannkorpset

Rådmannens innstilling
Endringer i avtale framforhandlet 18.03.09 om godtgjøring til brannkorpset godkjennes. 
Merkostnadene på kr 90 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.05.2009 

Behandling:
Saken ble utsatt i påvente av forhandlingsutvalgets behandling.

Vedtak:
Saken ble utsatt i påvente av forhandlingsutvalgets behandling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.05.2009 

Behandling:
Ordfører John Helland fratrådte møtet som inhabil ihht. Forvaltningsloven paragraf 6- 2.ledd 
bokstav b).

Forhandlingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Endringer i avtale framforhandlet 18.03.09 med rådmannen, deretter godkjent og anbefalt 
18.05.09 av forhandlingsutvalget om godtgjøring til brannkorpset godkjennes. Merkostnadene 
på kr 90 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2009/21 Tiltak ifb med sommerturnus på Gargo sykehjem 2009

Rådmannens innstilling
Tiltak for å bøte på problemer med sommerturnus på Gargo Sykehjem.
Etter drøfting med formannskapet gis administrasjonen fullmakt til å komme fram til avtale med 
tillitsvalgte. Administrasjonen gis fullmakt til å avvike ordinær tariffavtale slik at man går inn på 
en ordning der alle fast ansatte får tillegg på 50 % av timelønn for vakter de tar (minst 6 vakter) 
ved forskyvning av 1 ferieuke i perioden 22.06.09-16.08.09 er dette beregnet å medføre en 
merkostnad på ca. kr.171.000. Det stilles krav om at vakten skal være reelt avtjent og de 50 % 
ekstra i timelønn utbetales ikke ved et eventuelt sykefravær.
De utgifter dette medfører må justeres av kommunestyret ved budsjettregulering i løpet av året. 
Saken legges frem kommunestyret til orientering.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.05.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tiltak for å bøte på problemer med sommerturnus på Gargo Sykehjem.

Etter drøfting med formannskapet gis administrasjonen fullmakt til å komme fram til avtale med 
tillitsvalgte. Administrasjonen gis fullmakt til å avvike ordinær tariffavtale slik at man går inn på 
en ordning der alle fast ansatte får tillegg på 50 % av timelønn for vakter de tar (minst 6 vakter) 
ved forskyvning av 1 ferieuke i perioden 22.06.09-16.08.09 er dette beregnet å medføre en 
merkostnad på ca. kr.171.000. Det stilles krav om at vakten skal være reelt avtjent og de 50 % 
ekstra i timelønn utbetales ikke ved et eventuelt sykefravær.

De utgifter dette medfører må justeres av kommunestyret ved budsjettregulering i løpet av året. 
Saken legges frem kommunestyret til orientering.


