
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 27.01.2016 

Tidspunkt: 13:00-15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medlem H 

Mariann Larsen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Helge Jensen Leder KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tryggve Enoksen Jan Helge Jensen SV 

   

 

Merknader 

Fra ungdomsrådet møtte Fredrik Blomstereng. 

 

Adresseprosjektet: Komiteens leder Geir Skåre orienterte om prosjektets framdrift fra 

oppnevning i februar 2015. 

 

Orientering fra Ishavskraft: Jørn Iversen fra Ishavskraft orienterte om kraftmarkedet og 

Kvænangens posisjon som eier av konsesjonskraft. 

 

Møtedato formannskap: Ny dato settes til mandag 04.04.2016. 

 

Høringssvar Havbruksfond: Ordfører orienterte, utkast til svar foreligger til kommunestyrets 

møte den 17.02.2016. 

 

KSs program for opplæring av folkevalgte: Ordfører orienterte. Gjennomføring sees i 

sammenheng med kommunestyrets ordinære møte den 27.04.2016. 

 

Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019: Høringsutkast ble omdelt og ordfører 

orienterte. Det sendes høringssvar før fristen 01.02.2016. 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Vera Eilertsen-Wassnes  Tryggve Enoksen 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Kommunereformen, utredning av sammenslåing 

med Alta, Loppa og Kautokeino 

 2015/143 

PS 2/16 Tariffavtalen 2016, innspill til hovedoppgjøret  2016/28 

PS 3/16 Høring, nytt inntektssystem for kommunene  2016/23 

PS 4/16 Budsjettvedtak for 2016 - Gjennomføring i etat 

for oppvekst og kultur 

 2015/334 

PS 5/16 Referatsaker   

RS 1/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

Flerbrukshus den 15.01.16. 

 2016/3 

RS 2/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 

den 26.12.15. 

 2015/5 

RS 3/16 Plassering av legevaktsentral for Kvænangen  2015/698 

 

 

PS 1/16 Kommunereformen, utredning av sammenslåing med Alta, Loppa og 

Kautokeino 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å videreføre 

prosessen med Alta og Loppa kommuner. Saken legges fram for kommunestyret den 

17.02.2016. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å videreføre prosessen med Alta og Loppa 

kommuner. Saken legges fram for kommunestyret den 17.02.2016. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Rapporten fra PwC er levert i henhold til bestilling og vil bli brukt i det videre arbeidet med 

utredning av kommunereformen. 

2. Formannskapet starter en prosess med avklaring av tema for folkeavstemning. Dato for 

avstemningen drøftes og legges fram for kommunestyret i møte 17.2.2016. 

PS 2/16 Tariffavtalen 2016, innspill til hovedoppgjøret 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet:  
1. Siste setning i 1. kulepunkt strykes og erstattes med: «På sikt bør en søke å avvikle lokale 

forhandlinger for lønnsgruppen med sentral forhandlingsrett.» 
2. Kulepunkt 3 «20-års rammen på… osv» strykes. 
3. Siste kulepunkt: siste del av setningen «…fra 2% og opp til 4-5%..» strykes. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Generelle tillegg må prioriteres og det meste av oppgjøres fordeles sentralt. På sikt bør en søke å 
avvikle lokale forhandlinger for lønnsgruppen med sentral forhandlingsrett.  

 Høyskolegruppene prioriteres, det er der rekrutteringsjobben er vanskeligst.  

 For å få til mer heltid innen helse og omsorg må alle være villig til å jobbe mer i helgene. 

Derfor må det gi større økonomisk uttelling å jobbe mer helg. Dette bør gjøres både med at 

lør- og søndagstilleggene økes og at timeberegningen for søndagsarbeid økes fra dagens 

1:10 pr arbeidet time og utvides til å gjelde også lørdag.  

 Pensjon bør inn i forhandlingene der man bør se på økning av arbeidstakers andel og vurdering av 
særaldersgrense. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 Generelle tillegg må prioriteres og det meste av oppgjøres fordeles sentralt. Ved et oppgjør på 3 % 
eller mer bør 0,5 % holdes av til lokal pott for å rette opp skjevheter og utfylle lokal lønnspolitikk.  

 Høyskolegruppene prioriteres, det er der rekrutteringsjobben er vanskeligst.  

 20-års rammen på assistentstigen tas bort for å stimulere assistenter til å ta fagbrev.  

 For å få til mer heltid innen helse og omsorg må alle være villig til å jobbe mer i helgene. 

Derfor må det gi større økonomisk uttelling å jobbe mer helg. Dette bør gjøres både med at 

lør- og søndagstilleggene økes og at timeberegningen for søndagsarbeid økes fra dagens 

1:10 pr arbeidet time og utvides til å gjelde også lørdag.  



 Pensjon bør inn i forhandlingene der man bør se på økning av arbeidstakers andel fra 2 % og opp til 
4-5 % og vurdering av særaldersgrensene.  

PS 3/16 Høring, nytt inntektssystem for kommunene 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Saken tas til orientering. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken med vedlegg legges fra administrasjonens side fram som oversendelse med sikte på 

endelig forslag til kommunestyrets møte 17.2.2016. 

PS 4/16 Budsjettvedtak for 2016 - Gjennomføring i etat for oppvekst og 

kultur 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra SV/KP: Punkt 1 vedtas. Punkt 2 og 3 sendes til behandling i utvalg for 

oppvekst og omsorg som fagutvalg. 

 

Endringsforslaget fra SV/KP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyrets vedtak om budsjett for 2016 er å forstå som styrende for skolenes virksomhet 
i skoleåret 2015/2016 uavhengig av vedtak om rammetimetall for skolene. 

 

Punkt 2 og 3 sendes til behandling i utvalg for oppvekst og omsorg som fagutvalg. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

2. Kommunestyrets vedtak om budsjett for 2016 er å forstå som styrende for skolenes virksomhet 
i skoleåret 2015/2016 uavhengig av vedtak om rammetimetall for skolene. 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å fordele ressurser for 2016 til den enkelte skole innenfor 
vedtatt budsjettramme. 



4. Det utarbeides en ny ressursfordelingsmodell for Grunnskolen i Kvænangen kommune for 
skoleåret 2017/2018. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) og fagforeningene involveres gjennom 
høring før ressurstildelingen legges frem for endelig beslutning i kommunestyret. 

 

 

PS 5/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

RS 1/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 

15.01.16. 

RS 2/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 26.12.15. 

RS 3/16 Plassering av legevaktsentral for Kvænangen 

 


