
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 01.02.2012
Tidspunkt: 10:00 – 13:30.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet
Anne Gerd Jonassen Medlem Kystpartiet
Mariann Larsen Medlem Kystpartiet
Ole Even Jørgensen Medlem Kystpartiet

Gøril Severinsen Medlem Arbeiderpartiet
Børre Solheim Medlem Arbeiderpartiet

John Helland Medlem Høyre
Liv Reidun Olsen Medlem Høyre
Ole Josefsen Medlem Høyre
Irene Kaasen Medlem Høyre

Svein Tømmerbukt Medlem Fremskrittspartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Sollund Medlem Kystpartiet
Kjell Kr. Johansen Medlem Arbeiderpartiet
Tryggve Enoksen Medlem Sosialistisk Venstreparti
Espen Li Medlem Høyre

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Wenche Isaksen Gunnar Sollund Kystpartiet
Valter Olsen Kjell Kr. Johansen Arbeiderpartiet
Jan Gunnar Kaino Tryggve Enoksen Sosialistisk Venstreparti
Jenny Fyhn Olsen Espen Li Høyre

Merknader: Ingen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith Rådmann
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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, ordfører    Svein Tømmerbukt            Børre Solheim



                                     

   Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/1 Samhandlingsreformen, inngåelse av overordnet 
samarbeidsavtale og tjenesteavtaler 1, 3, 5 og 11.

2012/69

PS 2012/2 Innspill tariff 2012 2011/4846

PS 2012/3 Delegasjonsreglement for Klientutvalget 2012/18

PS 2012/4 Kommunalt brøytetilskudd. Skal behandles i 
Teknisk utvalg den 30.01.12. Vedtak legges 
fram på møtet.

2011/4233

PS 2012/5 Budsjettregulering, lønn brannmannskap 2012/402

PS 2012/1 Samhandlingsreformen, inngåelse av overordnet samarbeidsavtale 
og tjenesteavtaler 1, 3, 5 og 11.

Rådmannens innstilling

Vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 mellom 
Kvænangen kommune og UNN godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.02.2012 

Behandling:

Innstillingen fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 mellom 
Kvænangen kommune og UNN godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 17.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagte utkast til overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtalene 1, 3, 5 og 11 mellom 
Kvænangen kommune og UNN godkjennes. 



PS 2012/2 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.02.2012 

Behandling:

Forslag fra Kp, Ap, SV og FrP: Det nest viktigste er en justering med å gi løft til 
høyskolegruppene. Kvænangen kommune håper at all lønnsfastsetting for normerte stillinger på 
sikt skal fastsettes sentralt.

Forslag fra Høyre: Opprettholder rådmannens innstilling.

Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer satt opp mot forslaget fra 
Høyre. 

Innstillingen fra formannskapet med forslaget fra Kp, Ap, SV og FrP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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. 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.01.2012 

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 2012/3 Delegasjonsreglement for Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester. 
 Omsorgslønn. Alle nye saker om omsorgslønn avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 

avgjøres administrativt. 



 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Nye saker der det tildeles mer enn 20 timer hjelp pr uke 

avgjøres av Klientutvalget. Alle andre saker og alle videreføringer avgjøres administrativt.
 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av

Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres 
administrativt.  

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre 
justering og videreføring avgjøres administrativt.

 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr 90 000 avgjøres av Klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av Klientutvalget dersom de ikke omgjøres av underinstansen. Øvrige saker 
avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom 
Kvænangen og Nordreisa kommuner. 

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn og sakspapirene 
deles ut ved møtestart. Alle sakene behandles med navn og habilitetsspørsmålet avgjøres av 
organet selv på vanlig måte.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.02.2012 

Behandling:

Forslag fra Høyre: Klientutvalgets arbeidsområde: Hovedregelen i Kvænangen kommune for 
behandling av klientsaker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om 
sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er at rådmannen ved den eller det organ 
rådmannen utpeker fatter avgjørelser. Imidlertid skal kommunen v/Klientutvalget behandle 
saker av prinsipiell karakter, og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, 
økonomisk omfang og/eller varighet. I klagesaker på enkeltvedtak etter Lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er 
Klientutvalget underinstans i vedtak fattet av administrasjonen. Klientutvalget er også 
klageorgan iht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen i saker som ikke krever enkeltvedtak. 

Innstillingen fra utvalg for oppvekst og omsorg ble vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer for 
forslaget fra Høyre. 

Vedtak:

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester. 
 Omsorgslønn.  Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Saker der det 

tildeles mer enn 10 timer hjelp pr. uke avgjøres av klientutvalget. Eventuelle videreføringer 
avgjøres av klientutvalget. Alle andre saker avgjøres administrativt. 

 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av
Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres 
administrativt.  

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre 
justering og videreføring avgjøres administrativt.



 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom 
Kvænangen og Nordreisa kommuner. Avtalen legges fram til årlig evaluering.

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn og sakspapirene 
deles ut ved møtestart. Alle sakene behandles med navn og habilitetsspørsmålet avgjøres av 
organet selv på vanlig måte.

 Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for klientutvalget.
 Delegasjonsreglementet evalueres årlig.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 17.01.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 1: Omsorgslønn. Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Pkt. 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 3: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Saker der det tildeles mer enn 10 timer hjelp pr. uke 
avgjøres av klientutvalget. Eventuelle videreføringer avgjøres av klientutvalget. Alle andre saker 
avgjøres administrativt.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Pkt. 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt. 6: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslag fra KP og AP:
Pkt. 7: Nav – sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.
Vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Tilleggsforslag fra KP og AP:
Pkt. 8: Avtalen legges fram til årlig evaluering.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra KP og AP ble enstemmig vedtatt.

Pkt. 9: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra KP og AP:
Nytt pkt. 10: Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for 
klientutvalget.

Nytt pkt. 11: Delegasjonsreglementet evalueres årlig.
Tilleggsforslagene fra KP og AP ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester. 
 Omsorgslønn.  Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Saker der det 

tildeles mer enn 10 timer hjelp pr. uke avgjøres av klientutvalget. Eventuelle videreføringer 
avgjøres av klientutvalget. Alle andre saker avgjøres administrativt. 

 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av
Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring 
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres 
administrativt.  

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre 
justering og videreføring avgjøres administrativt.

 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker 
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom 
Kvænangen og Nordreisa kommuner. Avtalen legges fram til årlig evaluering.

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn og sakspapirene 
deles ut ved møtestart. Alle sakene behandles med navn og habilitetsspørsmålet avgjøres av 
organet selv på vanlig måte.

 Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for klientutvalget.
 Delegasjonsreglementet evalueres årlig.

PS 2012/4 Kommunalt brøytetilskudd

Rådmannens innstilling

Gjeldende fra 1.1.2012 kan det ytes kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på 
kommunale veger hvor den kommunale brøytinga har opphørt.  Unntaksvis kan det i helt 
spesielle tilfeller ytes støtte til de som har unormalt lang privat veg og hvor den enkelte husstand 
har store utgifter til brøyting. Søknad om tilskudd sendes kommunen innen 1. juni, vedlagt 
regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter og behandles av teknisk utvalg. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.02.2012 

Behandling:

John Helland ble innvilget permisjon fra kl 1230 og var ikke med på behandlingen av sakene 4 
og 5. 

Innstillingen fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Gjeldende fra 1.1.2012 kan det ytes kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på 
kommunale veger hvor den kommunale brøytinga har opphørt. Søknad om tilskudd sendes 
kommunen innen 1. juni, vedlagt regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter og 
behandles av teknisk utvalg. 



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Andre setning strykes.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjeldende fra 1.1.2012 kan det ytes kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på 
kommunale veger hvor den kommunale brøytinga har opphørt. Søknad om tilskudd sendes 
kommunen innen 1. juni, vedlagt regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter og 
behandles av teknisk utvalg. 

PS 2012/5 Budsjettregulering, lønn brannmannskap

Rådmannens innstilling

Budsjettposten lønn brannmannskap, konto nr.1.6300.0536.339 reguleres opp med kr.380.000 
fra kr.48.321 til kr.428.321 ved overføring av tilsvarende beløp fra posten reservert til 
tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.02.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Budsjettposten lønn brannmannskap, konto nr.1.6300.0536.339 reguleres opp med kr.380.000 
fra kr.48.321 til kr.428.321 ved overføring av tilsvarende beløp fra posten reservert til 
tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger. 


