
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 31.10.2012
Tidspunkt: 10:00 – 15:00. 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Irene Kaasen Medlem KVH
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY
Børre Solheim Medlem KVAP
Gøril Severinsen Nestleder KVAP
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Ole Even Jørgensen Medlem KVKY
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Ole Josefsen Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH
Ronald Jenssen MEDL KVH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Sollund Medlem KVKP
Mariann Larsen Medlem KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rita Pedersen Gunnar Sollund KVKP
Magne Olsen Mariann Larsen KVKP

Merknader

Ingen merknader til innkallingen, men det ble vedtatt å behandle 2 nye saker, Organisering av 
helse og omsorgstjenestene og uttalelse om pasienttransporten til UNN.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv W 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 Kjell Kr Johansen Svein Tømmerbukt

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/60 Anke på vedtak 31/2012 X 2012/3414

PS 2012/61 Økning av bemanning i nye TTPU 2012/4005

PS 2012/62 Lønnspolitisk plan 2012 - 2014 2012/3619

PS 2012/63 Forvaltning av kommunale grusressurser 2012/4243

PS 2012/64 Suoikatvegen 2012/4269

PS 2012/65 Søknad om fritak som medlem i eldrerådet 2012/4368

PS 2012/66 Overføring av salgsbevilling for øl fra ICA til 
Matkroken Burfjord

2012/3

PS 2012/67 Rullering av handlingsplan 2012/4195

PS 2012/68 Organisasjonsendring teknisk sektor 2012/4233

PS 2012/69 Deltakelse i oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms

2012/4258

PS 2012/70 Prosess ifb med tilsetting av rådmann 2012/4259

PS 2012/71 Søknad om godkjenning om opptak av startlån 2012/4369

PS 2012/72 Anskaffelse av tjenestebil til 
sentraladministrasjonen

2012/4261

PS 2012/73 Organisering av helse- og omsorgstjenestene, ny 
turnus

2012/3334

PS 2012/74 Pasienttransport til UNN 2012/4500

PS 2012/75 Referatsaker

RS 2012/3 Oppretting av forvaltningsstyre for 
landskapsvernområder i Navitdalen og 
Kvænangsbotn

2012/4355

PS 2012/60 Anke på vedtak 31/2012

PS 2012/61 Økning av bemanning i nye TTPU

Rådmannens innstilling

1. Økning av bemanning, pleie - høgskoleutdannet personale 1 årsverk, kr 562 000 pr år f.o.m. 
2013. 

2. Økning av bemanning, pleie - fagarbeider/assistent 2,75 årsverk, kr 1 375 000 pr år f.o.m. 
2013. 

3. Økning av bemanning, administrasjon 0,2 årsverk, kr 85 000 pr år f.o.m. 2013. 



4. Innkjøp av utstyr og hjelpemidler kr 100 000. Engangsbeløp kun for 2013. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Innstillingen endres til å lyde slik:
5. Økning av bemanning, pleie - høgskoleutdannet personale 1 årsverk, kr 562 000 pr år f.o.m. 

2013. 
6. Økning av bemanning, pleie - fagarbeider/assistent 3,25 årsverk, kr 1 175 000 pr år f.o.m. 

2013. 
7. Økning av bemanning, administrasjon 0,2 årsverk, kr 85 000 pr år f.o.m. 2013. 
8. Innkjøp av utstyr og hjelpemidler kr 100 000. Engangsbeløp kun for 2013. 
9. Antatt refusjon under pkt. 1 og 2 anslås til kr.1.200.000,-
(Punkt 2 endres fra 2,75 til 3,25 årsverk).

Forslag fra Kp/Ap/SV: Punkt 3 utsettes inntil det har kommet mer utfyllende opplysninger 
angående 80 % stillingen (tidsperspektiv).

Innstillingen med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Økning av bemanning, pleie - høgskoleutdannet personale 1 årsverk, kr 562 000 pr år f.o.m. 
2013. 

2. Økning av bemanning, pleie - fagarbeider/assistent 3,25 årsverk, kr 1 175 000 pr år f.o.m. 
2013. 

3. Innkjøp av utstyr og hjelpemidler kr 100 000. Engangsbeløp kun for 2013. 
4. Antatt refusjon under pkt. 1 og 2 anslås til kr.1.200.000,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.10.2012 

Behandling:

Rådmannen endret i møtet Punkt 2  til ” Økning av bemanning, pleie – fagarbeider/assistent 2,75 
årsverk, kr. 1 175.000 pr år f.o.m. 2013.”

Nytt pkt. 5: Antatt refusjon under pkt. 1 og 2 anslås til kr.1.200.000,-

Rådmannens innstilling med endret innstilling og nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
10. Økning av bemanning, pleie - høgskoleutdannet personale 1 årsverk, kr 562 000 pr år f.o.m. 

2013. 
11. Økning av bemanning, pleie - fagarbeider/assistent 2,75 årsverk, kr 1 175 000 pr år f.o.m. 

2013. 
12. Økning av bemanning, administrasjon 0,2 årsverk, kr 85 000 pr år f.o.m. 2013. 
13. Innkjøp av utstyr og hjelpemidler kr 100 000. Engangsbeløp kun for 2013. 
14. Antatt refusjon under pkt. 1 og 2 anslås til kr.1.200.000,-



PS 2012/62 Lønnspolitisk plan 2012 - 2014

Rådmannens innstilling

Lønnspolitisk plan for Kvænangen kommune for 2012 – 2014 vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nytt utkast til Lønnspolitisk plan vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 05.09.2012 

Behandling:

Forslag fra UDF: Saken utsettes og sendes til drøftinger mellom arbeidsgiver og 
arbeidstakerorganisasjon.  

Forslaget fra UDF ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes og sendes til drøftinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjon. 

PS 2012/63 Forvaltning av kommunale grusressurser

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Pkt a) endres til Kommunale grustak åpnes for produksjon og 
salg av grus og fyllmasser. Kommunestyret delegerer til teknisk hovedutvalg å gjennomføre 
prosessen.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmige vedtatt. 

Vedtak:

a) Kommunale grustak åpnes for produksjon og salg av grus og fyllmasser. Kommunestyret 
delegerer til teknisk hovedutvalg å gjennomføre prosessen.



b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 
Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.

c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag til vedtak fra formannskapet:
a) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 

å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.
b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 

Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.
c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Vedtak:

d) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 
å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.

e) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 
Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.

f) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

PS 2012/64 Suoikatvegen

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Pkt c og d utgår.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

a) Kommunen inviterer NVE samt Olje- og energidepartementet til møte over nyåret. Også 
reindrifta, grendeutvalget, Verddeprosjektet og andre interessenter innbys.

b) Målet med møtet skal være å få anleggveien åpnet i henhold til konsesjonsvilkår.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 



Behandling:

Forslag fra utvalget:
a) Kommunen inviterer NVE samt Olje- og energidepartementet til møte over nyåret. Også 

reindrifta, grendeutvalget, Verddeprosjektet og andre interessenter innbys.
b) Målet med møtet skal være å få anleggveien åpnet i henhold til konsesjonsvilkår.
c) Formannskapet anbefaler at kommunen søker å få samme modell for bruk av veien som 

en har i Adamsfoss. Formannskapet ønsker at åpningsdato settes til 1.juli.
d) Saken legges fram for kommunestyret til behandling.

Vedtak:

c) Kommunen inviterer NVE samt Olje- og energidepartementet til møte over nyåret. Også 
reindrifta, grendeutvalget, Verddeprosjektet og andre interessenter innbys.

d) Målet med møtet skal være å få anleggveien åpnet i henhold til konsesjonsvilkår.
e) Formannskapet anbefaler at kommunen søker å få samme modell for bruk av veien som 

en har i Adamsfoss. Formannskapet ønsker at åpningsdato settes til 1.juli.
f) Saken legges fram for kommunestyret til behandling.

PS 2012/65 Søknad om fritak som medlem i eldrerådet

Rådmannens innstilling

Søknaden om fritak som medlem i eldrerådet innvilges ikke.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Forslag fra H: Gunnar Jensen innvilges fritak fra vervet som medlem av Eldrerådet.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra H.

Vedtak:

Søknaden om fritak som medlem i eldrerådet innvilges ikke.

PS 2012/66 Overføring av salgsbevilling for øl fra ICA til Matkroken 
Burfjord

Rådmannens innstilling

Matkroken Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.



Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Ole Josefsen ble innvilget permisjon fra kl 1300 og Magne Olsen ble innvilget permisjon fra kl 
1340.

Liv Reidun Olsen fratrådte møtet som inhabil etter Forvaltningslovens § 6, 2. ledd

Børre Solheim fratrådte møtet som inhabil etter Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav a.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Matkroken Burfjord v/ bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31-12-2015. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl.2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.
Salgsavgiften settes til kr 5060 per år.
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Liv Reidun Olsen (H) fratrådte møtet som inhabil etter forvaltningsloven 2.ledd særlige årsaker.

Matkroken Burfjord v/ bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31-12-2015. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl.2000 på hverdager og kl 
1800 på  dager før søn- og helligdager.
Salgsavgiften settes til kr 5060 per år.
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Vedtak:

Matkroken Burfjord v/ bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31-12-2015. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl.2000 på hverdager og kl 
1800 på  dager før søn- og helligdager.
Salgsavgiften settes til kr 5060 per år.
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



PS 2012/67 Rullering av handlingsplan

Rådmannens innstilling

Foreslåtte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreslåtte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas med følgende tillegg: 
Flerbrukshall i Badderen v/ Kvænangen rideklubb tas med i handlingsplan for utbygging av 
idrettsanlegg 2013-2017

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 16.10.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:
Flerbrukshall i Badderen v/ Kvænangen rideklubb tas med i handlingsplan for utbygging av 
idrettsanlegg 2013-2017. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og 
omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreslåtte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas med følgende tillegg: 
Flerbrukshall i Badderen v/ Kvænangen rideklubb tas med i handlingsplan for utbygging av 
idrettsanlegg 2013-2017

PS 2012/68 Organisasjonsendring teknisk sektor

Rådmannens innstilling

Kommunen organiseres med en egen Avdeling teknisk og utvikling ledet av Avdelingsleder
teknisk og utvikling. Avdeling teknisk og utvikling skal inneholde avdelingsingeniørene, 
jordbruksjef, næringskonsulent, teknisk drift, renholdstjenesten og brannkorpset. Stilling som 
teknisk rådgiver gjøres om til avdelingsleder teknisk og utvikling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Kommunen setter i gang en prosess for å se på en mulig endring av 
dagens organisering med flat struktur til ordningen med etater. Stikkord for organisatorisk 
gjennomgang: - arbeidsinstruks for enhetsledere, - hvilke funksjoner som skal ligge under hver 



etat, - arbeidsinstruks for enhetsledere, - muligheter for innsparinger/samordning av ressurser, -
servicenivå. Formannskapet fungerer som styringsgruppe for arbeidet. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunen setter i gang en prosess for å se på en mulig endring av dagens organisering med flat 
struktur til ordningen med etater. Stikkord for organisatorisk gjennomgang: - arbeidsinstruks for 
enhetsledere, - hvilke funksjoner som skal ligge under hver etat, - arbeidsinstruks for enhets-
ledere, - muligheter for innsparinger/samordning av ressurser, - servicenivå. Formannskapet 
fungerer som styringsgruppe for arbeidet. 

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag fra Administrasjonsutvalget: Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunen 
organiseres med en egen avdeling for teknisk, næring og utvikling. Saken legges fram for 
kommunestyret til behandling. 

Forslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunen organiseres med en egen avdeling for teknisk, 
næring og utvikling. Saken legges fram for kommunestyret til behandling.

PS 2012/69 Deltakelse i oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i 
Troms

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms fra 01.01.13. Årlige kostnader til drift av sekretariat/oppreisningsutvalg 
legges inn i budsjettet f.o.m. 2013. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms fra 01.01.13. Årlige kostnader til drift av sekretariat/oppreisningsutvalg 
legges inn i budsjettet f.o.m. 2013. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms fra 01.01.13. Årlige kostnader til drift av sekretariat/oppreisningsutvalg 
legges inn i budsjettet f.o.m. 2013. 

PS 2012/70 Prosess ifb med tilsetting av rådmann

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Ansettelsesutvalgets politiske medlemmer skal utgå fra 
formannskapet. Utvalget påplusses med Gøril Severinsen. Ved inhabilitet brukes varamannslista 
til formannskapet. 

Endringsforslag fra H: Ansettelsesutvalget består av hele formannskapet + Hanne Wiesener + 
Lillian K Soleng.

Voteringer:
 Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.
 Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 8 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra H

Vedtak:

Tittelen endres til administrasjonssjef. Stillingen som administrasjonssjef lyses ledig som 
åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Kommunestyret vurderer fast tilsetting i 
løpet av ansettelsens 4. år. Det settes ned et ansettelsesutvalg bestående av Jan Helge Jensen, 
Tryggve Enoksen, Liv Reidun Olsen, Gøril Severinsen, Hanne Wiesener (Fagforbundet) og 
Lillian K Soleng (administrasjonen). Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å utforme 
utlysningstekst, gjennomføre tilsettingsprosessen (inkludert om det skal brukes rekrutterings-
byrå) og lage innstilling til kommunestyret. Ansettelsesutvalgets politiske medlemmer skal utgå 
fra formannskapet. Ved inhabilitet brukes varamannslista til formannskapet.



Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag fra Kp/SV/Ap: Stillingen som administrasjonssjef lyses ledig som åremålsstilling på 6 år 
med mulighet for forlengelse. Kommunestyret vurderer fast tilsetting i løpet av ansettelsens 4.
år.

Forslag fra UDF: Stillingen som administrasjonssjef lyses ledig som fast stilling.

Forslaget fra Kp/SV/Ap ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra UDF.

Forslag fra Kp/SV/Ap: Det settes ned et ansettelsesutvalg bestående av Jan Helge Jensen, 
Tryggve Enoksen, Liv Reidun Olsen, Hanne Wiesener (Fagforbundet) og Lillian K Soleng 
(administrasjonen). 

Forslaget fra Kp/SV/Ap ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra Administrasjonsutvalget: Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å utforme 
utlysningstekst, gjennomføre tilsettingsprosessen (inkludert om det skal brukes 
rekrutteringsbyrå) og lage innstilling til kommunestyret. 

Forslaget fra Administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Tittelen endres til administrasjonssjef. Stillingen som administrasjonssjef lyses ledig som 
åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Kommunestyret vurderer fast tilsetting i 
løpet av ansettelsens 4. år. Det settes ned et ansettelsesutvalg bestående av Jan Helge Jensen, 
Tryggve Enoksen, Liv Reidun Olsen, Hanne Wiesener (Fagforbundet) og Lillian K Soleng 
(administrasjonen). Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å utforme utlysningstekst, 
gjennomføre tilsettingsprosessen (inkludert om det skal brukes rekrutteringsbyrå) og lage 
innstilling til kommunestyret.

PS 2012/71 Søknad om godkjenning om opptak av startlån

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner nytt låneopptak av Startlån fra Husbanken på kr. 
4.000.000,-.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre godkjenner nytt låneopptak av Startlån fra Husbanken på kr. 
4.000.000,-.



PS 2012/72 Anskaffelse av tjenestebil til sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

PS 2012/73 Organisering av helse- og omsorgstjenestene, ny turnus

Rådmannens innstilling

Det tas en gjennomgang av turnusordningene med tanke på at alle ansatte som arbeider i 
turnusstilling skal ha mulighet til hel stilling. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Oppvekst- og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det tas en gjennomgang av turnusordningene med tanke på at alle ansatte som arbeider i 
turnusstilling skal ha mulighet til hel stilling. 

2. Det lages en planstrategi sammen med de ansatte der ny turnusordning er på plass innen 
01.01.14.

3. Det bevilges nødvendige midler til å belyse ulike turnusmodeller. 
4. Leder Gargo sykehjem står fritt til å organisere nestlederfunksjonen innen rammen av egne 

ressurser. 
5. Det opprettes ny stilling som Avdelingsleder helse- og omsorg.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 30.10.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Oppvekst- og omsorgsutvalget:
 Det lages en planstrategi sammen med de ansatte der ny turnusordning er på plass innen 

01.01.14.
 Det bevilges nødvendige midler til å belyse ulike turnusmodeller. 
 Leder Gargo sykehjem står fritt til å organisere nestlederfunksjonen innen rammen av egne 

ressurser. 
 Det opprettes ny stilling som Avdelingsleder helse- og omsorg. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak:

6. Det tas en gjennomgang av turnusordningene med tanke på at alle ansatte som arbeider i 
turnusstilling skal ha mulighet til hel stilling. 

7. Det lages en planstrategi sammen med de ansatte der ny turnusordning er på plass innen 
01.01.14.

8. Det bevilges nødvendige midler til å belyse ulike turnusmodeller. 
9. Leder Gargo sykehjem står fritt til å organisere nestlederfunksjonen innen rammen av egne 

ressurser. 
10. Det opprettes ny stilling som Avdelingsleder helse- og omsorg.

PS 2012/74 Pasienttransport til UNN

Rådmannens innstilling



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Det ble enstemmig vedtatt å sende felles uttalelse fra alle partiene til UNN/Helse Nord. 

Vedtak:

Kvænangen kommune sender felles uttalelse til UNN/Helse Nord om transport av pasienter til 
UNN.

PS 2012/75 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

RS 2012/3 Oppretting av forvaltningsstyre for landskapsvernområder i Navitdalen og 
Kvænangsbotn


