
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 28.01.2015
Tidspunkt: 13:35-14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Ronald Jenssen MEDL H
Gøril Severinsen NESTL AP
Jan Helge Jensen LEDER KY
Liv Reidun Olsen MEDL H
Tryggve Enoksen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef

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.

______________________ ______________________ _______________________
Gøril Severinsen Tryggve Enoksen
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PS 4/15 Budsjett 2015 - økonomiplan 201-2018

Administrasjonssjefens innstilling

Rammer og nedtrekk i budsjettversjon av 20.1.2014 vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.01.2015 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende omforente forslag:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som gir en økonomiplan i 
balanse til møtet i formannskapet 11.02.2015 i henhold til de tall og føringer som er gitt i 
kommunestyremøtet den 17.12.2014.

2. Formannskapet ønsker at administrasjonen synliggjør også et alternativ til 
økonomiplanen som fordeler det totale nedtrekket over to år.

3. Formannskapet inviterer administrasjonen til å utrede virkemidler som på sikt kan gi 
innsparinger i drifta i økonomiplanen.

Vedtak:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som gir en økonomiplan i 
balanse til møtet i formannskapet 11.02.2015 i henhold til de tall og føringer som er gitt i 
kommunestyremøtet den 17.12.2014.

2. Formannskapet ønsker at administrasjonen synliggjør også et alternativ til 
økonomiplanen som fordeler det totale nedtrekket over to år.

3. Formannskapet inviterer administrasjonen til å utrede virkemidler som på sikt kan gi 
innsparinger i drifta i økonomiplanen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.01.2015 

Behandling:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.

Vedtak:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.01.2015 

Behandling:

Forslag fra Kystpartiet og Valter Olsen:



1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og 
føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere 
kommunestyrevedtak.

2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. 
Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.

3. Vikar og overtidsposten opprettholdes. 

Forslaget fra Kystpartiet og Valter Olsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og 
føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere 
kommunestyrevedtak.

2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. 
Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.

3. Vikar og overtidsposten opprettholdes. 


