
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 25.01.2017 
Tidspunkt: 12:30-15:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem KY 
Mariann Larsen Medlem KY 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen 
Bjørn Ellefsæter 
Unni Edvardsen 

Administrasjonssjef 
Kontorsjef (deler av møtet) 
Etatsleder helse/omsorg (deler av møtet) 

  
 
 
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  Vera Eilertsen-Wassnes 
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 2017/15 

PS 5/17 Referatsaker   
RS 1/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 
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RS 2/17 Marine Harvest - vedtak om kapasitetsøkning  2014/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 1/17 Veilys Seglvik - pålegg om utbedring. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet:  

1. Det utføres utskifting og oppgradering av veglysene i Seglvik. Kostnadene belastes 
bevilgede midler på budsjett for 2017. 

2. Det utføres retting på feil og mangler av veglysene i Reinfjord. Kostnadene belastes 
bevilgede midler på budsjett for 2017. 

 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det utføres utskifting og oppgradering av veglysene i Seglvik. Kostnadene belastes 

bevilgede midler på budsjett for 2017. 
2. Det utføres retting på feil og mangler av veglysene i Reinfjord. Kostnadene belastes 

bevilgede midler på budsjett for 2017. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonssjefen foreslår en sanering og fjerning av eksisterende anlegg. Anslåtte 
kostnader kr. 88 550,- belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 
Belysning langs molo ned mot kaia beholdes, samt på kaia. 
 
 

PS 2/17 Revisjon av delegasjonsreglementet, formannskapets ansvarsområde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra Vera Eilertsen-Wassnes: 
Generelt: Det må ryddes opp i begrepsbruken mellom «etatsleder» og «avdelingsleder». 
 
22.6.3: En oversikt over strykningene legges fram for formannskapet til orientering. 
 
AP fremmet følgende forslag:  
22.6.4: Tilsetting skjer administrativt etter innstilling fra etatsleder, enhetsleder og 
arbeidstakerorganisasjon. Administrasjonssjef ansettes av kommunestyret. 
 
KP/H fremmet følgende endringsforslag: 
22.6.2: Lønn: Prinsipielle lønnsspørsmål, som eksempelvis lønnsplasseringer utenom regulativ i 
henhold til utdanning og ansiennitet, legges fram for forhandlingsutvalget. 
 



22.6.8: Opprettelse og nedlegging av stillinger. Myndigheten delegeres ikke. Myndighet til å 
besette ledige stillinger delegeres til administrasjonssjef i alle stillinger som er innafor godkjente 
bemanningsplaner. Ved ledighet vurderes alle typer administrative stillinger av formannskapet 
før utlysning. 
 
Votering: 
Begge forslagene fra Vera Eilertsen-Wassnes ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra AP fikk 2 stemmer og falt. 
 
Endringsforslag fra KP/H fikk 3 stemmer og ble vedtatt. 

Vedtak: 
Delegasjon innen formannskapets område endres slik:  
Generelt: Det må ryddes opp i begrepsbruken mellom «etatsleder» og «avdelingsleder». 
 
22.6.3: En oversikt over strykningene legges fram for formannskapet til orientering. 
 
 
22 Kommuneloven 
22.4 Endring fra rådmann til administrasjonssjef 
22.6.2 Lønn. Endres til: Myndigheten til å fastsette lønn i Kvænangen kommune er tillagt 
administrasjonssjef, med unntak av lønnsfastsettelse for ledergruppa som gjøres av 
forhandlingsutvalget. Prinsipielle lønnsspørsmål, som eksempelvis lønnsplasseringer utenom 
regulativ i henhold til utdanning og ansiennitet, legges fram for forhandlingsutvalget.  
22.6.4 Ansettelser. Endres til: Tilsetting i ikke administrative stillinger gjøres av enhetslederen 
for stillingen, etatsleder og fagforbund. Tilsetting i alle administrative (enhetsledere) stillinger 
skjer i administrasjonsutvalget etter innstilling fra etatsleder og fagforbund. Ved tilsetting av 
etatsledere og administrasjonssjef er kommunestyret tilsettingsorgan. 
22.6.8 Opprettelse og nedleggelse av stillinger. Myndigheten delegeres ikke. Myndighet til å 
besette ledige stillinger delegeres til administrasjonssjef i alle stillinger som er innafor godkjente 
bemanningsplaner. Ved ledighet vurderes alle typer administrative stillinger av formannskapet 
før utlysning. 
  
22.6.10 Rapportering. Endring i andre kulepunkt der saker innen teknisk område kun rapporteres 
til Teknisk utvalg.  
36 Straffeloven 
Myndighet til å begjære påtale er delegert til administrasjonssjef og myndigheten kan delegeres 
videre. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Delegasjon innen formannskapets område endres slik:  
22 Kommuneloven 
22.4 Endring fra rådmann til administrasjonssjef 
22.6.2 Lønn. Endres til: Myndigheten til å fastsette lønn i Kvænangen kommune er tillagt 
administrasjonssjef, med unntak av lønnsfastsettelse for ledergruppa som gjøres av 
forhandlingsutvalget. Prinsipielle lønnsspørsmål legges fram for forhandlingsutvalget.  
22.6.4 Ansettelser. Endres til: Tilsetting i ikke administrative stillinger gjøres av enhetslederen 
for stillingen, etatsleder og fagforbund. Tilsetting i alle administrative (enhetsledere) stillinger 



skjer i administrasjonsutvalget etter innstilling fra etatsleder og fagforbund. Ved tilsetting av 
etatsledere og administrasjonssjef er kommunestyret tilsettingsorgan. 
22.6.8 Opprettelse og nedleggelse av stillinger. Myndigheten til opprette stillinger ligger til 
kommunestyret. Myndigheten til å nedlegge stillinger delegeres til administrasjonssjef. 
Myndigheten til å besette ledige stillinger (både faste og vikariater) legges til 
administrasjonssjef.  
22.6.10 Rapportering. Endring i andre kulepunkt der saker innen teknisk område kun rapporteres 
til Teknisk utvalg.  
36 Straffeloven 
Myndighet til å begjære påtale er delegert til administrasjonssjef og myndigheten kan delegeres 
videre. 
 

PS 3/17 Husleie Treningshagen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Vera Eilertsen-Wassnes er medlem av styret i Kvænangen Næringsbygg og ba om vurdering av 
sin habilitet. Hun fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. 
 
Kvænangen Næringsbygg anses ikke som part i saken. Eilertsen-Wassnes kjennes ikke inhabil 
og tiltrer saksbehandlingen. 
 
Endringsforslag fra formannskapet:  

1. Treningshagen i Kvænangen Næringsbygg tar kontakt med styret i Kvænangen 
Næringsbygg med tanke på å få en ny leieavtale. 

2. Den nye framforhandlede avtale om leie dekkes over budsjett for nærmiljøtiltak med 
inntil kr. 3.000,- 

3. Støtten gis for et år om gangen. 
4. Det er fritt opp til de to andre studioene å søke på de samme midlene. 

 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Treningshagen i Kvænangen Næringsbygg tar kontakt med styret i Kvænangen 

Næringsbygg med tanke på å få en ny leieavtale. 
2. Den nye framforhandlede avtale om leie dekkes over budsjett for nærmiljøtiltak med 

inntil kr. 3.000,- 
3. Støtten gis for et år om gangen. 
4. Det er fritt opp til de to andre studioene å søke på de samme midlene. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Treningshagen tar kontakt med styret i Kvænangen Næringsbygg med tanke på å få en ny 
leieavtale.  



PS 4/17 Ansettelsesvurdering av ledige stillinger i helse og omsorg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra H/Kystpartiet:  
 
Vedtatt budsjett for 2017 skal være styrende for administrasjonssjefen når aktivitet og 
ansettelser angår. På bakgrunn av samme budsjett iverksettes derfor arbeidet med en mer 
rasjonell vaktplan på Gargo gjennom en ny sykepleierturnus samt nedtrekk av 
administrasjonstid for sykepleiere straks. Dette innarbeides i ny bemanningsplan. Rapport om 
framdrift legges fram for formannskapet til neste møte. 
 
Før ny turnus- og bemanningsplan er gjennomført på Gargo (jfr. budsjettvedtak) foretas ikke 
tilsettinger på Gargo og hjemmetjenesten. 
 
Endringsforslag fra AP: 
 
Formannskapet viser til vedtaket i PS 69/16 hvor formannskapet trakk tilbake myndighet til å 
tilsette innenfor vakante og turnusstillinger i enhetene. 
 
Formannskapet vedtar å oppheve tilbaketrekking slik at myndighet til å tilsette ligger hos 
administrasjonssjefen. 
 
Formannskapet forutsetter at alle ansettelser skjer etter nøye vurdering av budsjettkonsekvenser. 
 
Votering: H/Kystpartiets forslag fikk 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra AP. 

Vedtak: 
Vedtatt budsjett for 2017 skal være styrende for administrasjonssjefen når aktivitet og 
ansettelser angår. På bakgrunn av samme budsjett iverksettes derfor arbeidet med en mer 
rasjonell vaktplan på Gargo gjennom en ny sykepleierturnus samt nedtrekk av 
administrasjonstid for sykepleiere straks. Dette innarbeides i ny bemanningsplan. Rapport om 
framdrift legges fram for formannskapet til neste møte. 
 
Før ny turnus- og bemanningsplan er gjennomført på Gargo (jfr. budsjettvedtak) foretas ikke 
tilsettinger på Gargo og hjemmetjenesten. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det kan foretas tilsettinger i følgende stillinger:  

1. Gargo sykestue og sykehjem: 179% fast og 178% vikariat (helsefagarbeidere) 
2. Hjemmetjenesten: 170% fast fordelt (sykepleier og helsefagarbeidere) 
3. Legekontoret: 100% stilling som kommunelege 2  
4. Psykisk helse: 0,75 prosent fast stilling som miljøterapeut 
5. TU: 20% administrativ stilling som NK (miljøterapeut 1)  

 
 



 

PS 5/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefen la fram notat av 24.01.17 og orienterte om arbeidet. Notatet legges ved 
protokollen.  
 
Formannskapet tok notatet til orientering. 
 
 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 1/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 03.12.16. 

RS 2/17 Marine Harvest - vedtak om kapasitetsøkning 


