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PS 2012/1 Innspill tariff 2012

Rådmannens innstilling

Det viktigste innspillet i tariffspørsmålet er at vi går inn for at en stor del av lønnsøkningen skal 
gis som en betydelig økning av lør-/søndagstilleggene.

Det nest viktigste er en justering med å gi løft til høyskolegruppene og harmonere dem med 
lærerstigen, både i kroner og sette inn 16 års ansiennitet.

Lokal pott. Det bør settes av minimum ca 1 % til lokal pott. 

Beregning av arbeidstid i turnus. Dagens flytende ordning der det beregnes uketimetall mellom 
35,5 og 33,6 timers uke ut fra vaktbelastning må endres slik at dette blir et fast uketimetall. 
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Behandling:

Punktvis votering:

Rådmannens 1 ste avsnitt: Tryggve Enoksen punkt 1 "Kvænangen kommune mener at 
deltidsproblematikken må prioriteres i tariffoppgjøret for 2012. Dette vil være en forutsetning 
for å sikre rekruttering og redusert sykefravær innenfor omsorgsyrkene. Samtidig vil dette være 
et godt tiltak med hensyn til likestilling og likelønn. Et sentralt fastsatt stimuleringstilskudd for 
hyppigere helg vil etter vårt syn kunne gi den beste effekten.

Forslaget fra Tryggve Enoksen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Rådmannens 2. avsnitt: Rådmannens innstilling til 2. avsnitt vedtatt 3 mot 2. T.E: "Som prioritet 
2 setter kommunen sentrale oppgjør for alle normerte stillinger. I dag bruker små kommuner (og 
sikkert også store) alt for mye ressurser på å gjennomføre lokale forhandlinger. Lokale 
forhandlinger skaper i tillegg uproduktivitet og misnøye i organisasjonen. Derfor håper vi at all 
lønnsfastsetting for normerte stillinger gjøres sentralt. 

Rådmannens innstilling til 2. avsnitt vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

3. avsnitt: Lokal pott / Tryggve Enoksen: "Kvænangen kommune håper at all lønnsfastsetting 
for normerte stillinger på sikt skal fastsettes sentralt"

Tryggve Enoksens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

4.avsnitt: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag forslag fra Trygve Enoksen: Kvænangen kommune ønsker at KS og fagforbund 
gjør en undersøkelse over den totale ressursbruken til lokale lønnsforhandlinger i kommunene.

Tilleggsforslaget fra Trygve Enoksen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak til kommunestyret:

Kvænangen kommune mener at deltidsproblematikken må prioriteres i tariffoppgjøret for 2012. 
Dette vil være en forutsetning for å sikre rekruttering og redusert sykefravær innenfor 



omsorgsyrkene. Samtidig vil dette være et godt tiltak med hensyn til likestilling og likelønn. Et 
sentralt fastsatt stimuleringstilskudd for hyppigere helg vil etter vårt syn kunne gi den beste 
effekten.

Det nest viktigste er en justering med å gi løft til høyskolegruppene og harmonere dem med 
lærerstigen, både i kroner og sette inn 16 års ansiennitet.

Kvænangen kommune håper at all lønnsfastsetting for normerte stillinger på sikt skal fastsettes 
sentralt.

Beregning av arbeidstid i turnus. Dagens flytende ordning der det beregnes uketimetall mellom 
35,5 og 33,6 timers uke ut fra vaktbelastning må endres slik at dette blir et fast uketimetall. 

Kvænangen kommune ønsker at KS og fagforbund gjør en undersøkelse over den totale 
ressursbruken til lokale lønnsforhandlinger i kommunene.

PS 2012/2 Søknad om utgiftsdekning - Burfjord idrettslag

1 Søknad fra Burfjord idrettslag.

Rådmannens innstilling

Burfjord idrettslag, fotballgruppa tildeles kr. 8.125,- til dekning av utgifter for påtrykk av 
kommunal Logo på sine klubbdresser.
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Behandling:

Endringsforslag fra SV og AP:
Saken oversendes fondsstyret med vedlegg. Ved bruk av kommunens logo skal det avtales på 
forhånd om utgiftsdekning av kommunen av dette.

Endringsforslaget fra SV og AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes fondsstyret med vedlegg. Ved bruk av kommunens logo skal det avtales på 
forhånd om utgiftsdekning av kommunen av dette.



PS 2012/3 Fjerning av gammelt gjerde i Sætra, Badderen.

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr.20.000 fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger til 
fjerning av gammelt gjerde mellom Badderelva og boligfeltet i Sætra.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra SV: på kommunens eiendom i Sætra.

Tilleggsforslag fra KP: Utbetaling skjer når arbeidet ansees som gjort.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene fra SV og KP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges kr.20.000 fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger til 
fjerning av gammelt gjerde mellom Badderelva og boligfeltet på kommunens eiendom i Sætra.

Utbetaling skjer når arbeidet ansees som gjort.

PS 2012/4 Referatsaker
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Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
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