
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 15.03.2017 
Tidspunkt: 09:00 – 13:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Valter Olsen Mariann Larsen SP/KP 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 

 
Merknader 
Protokolltilførsel fra SP/KP og H: Formannskapet uttrykker kritikk mot administrasjonen i 
forhold til effektuering/utsendelser av vedtak gjort i folkevalgt organ. Her vil en spesielt nevne 
utsending av personalreglement/delegasjonsreglement. Disse er ikke endret og revidert i 
forhold til det folkevalgt organ har bestemt og derfor ikke sendt ut til alle ansatte og enheter. Vi 
ber om at dette gjøres i tråd med kommunelovens § 23 pkt. 2. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg 

 
 
 
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  Ole Engebretsen 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/17 Utredning forsterket skjermet enhet - del 1  2016/170 
PS 7/17 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 
 2015/437 

PS 8/17 Brev fra Fagforbundet om uro blant de ansatte i 
kommunen 

 2016/289 

PS 9/17 Retningslinjer for omdømmemidler  2017/69 
PS 10/17 Vedrørende søknad om støtte til lydavis for 2017  2015/735 
PS 11/17 Søknad om sponsormidler - A-laget Burfjord IL  2015/735 
PS 12/17 Vedrørende søknad om sponsormidler til 

Fjordpilken 2017 
 2015/735 

PS 13/17 Bemanning og vaktordning legetjenesten  2017/83 
PS 14/17 Anmodning om ansettelsesvurdering fra oppvekst 

og omsorg 
 2017/15 

PS 15/17 Referatsaker   
RS 3/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 18.03.17. 
 2017/2 

 
 

PS 6/17 Utredning forsterket skjermet enhet - del 1 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Formannskapet vedtok å lukke møtet under behandlingen av denne sak. 
 
Formannskapet fremmet følgende forslag: 
Saken sendes kommunestyret til behandling. 

 Pkt 2 og 3 strykes. 
 Pkt 4 blir pkt 2. 
 Nytt punkt 3, saken legges fram for kommunestyret i aprilmøtet. 

 
Ved votering mellom utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling og formannskapets forslag, ble 
formannskapets forslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken sendes kommunestyret til behandling. 
 



1. Utvalg for oppvekst og omsorg vurderer alternativ 3 som det beste alternativet og 
anbefaler at administrasjonssjefen utreder dette nærmere. 

 
2. Utvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonssjefen om også å utrede alternativ 5. 

 
3. Saken legges fram for kommunestyret i aprilmøtet. 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.02.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:  

 Utvalg for oppvekst og omsorg ber om å bli orientert om framdriften i saken på møtet 
den 06.06.17 (nytt punkt 3). 

 
 Utvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonssjefen om også å utrede alternativ 5 

(nytt punkt 4). 
 

 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslagene fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

4. Utvalg for oppvekst og omsorg vurderer alternativ 3 som det beste alternativet og 
anbefaler at administrasjonssjefen utreder dette nærmere. 

5. Kvænangen formannskap gir administrasjonssjefen myndighet til å rette en henvendelse 
til eierne om salg av gnr. 13 bnr. 78 i Kvænangen kommune, innhente pristilbud og 
vurdere renoveringsbehov.   

 
6. Utvalg for oppvekst og omsorg ber om å bli orientert om framdriften i saken på møtet 

den 06.06.17. 
 

7. Utvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonssjefen om også å utrede alternativ 5. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Utvalg for oppvekst og omsorg vurderer alternativ 3 som det beste alternativet og anbefaler at 
administrasjonssjefen utreder dette nærmere. 

Kvænangen formannskap gir administrasjonssjefen myndighet til å rette en henvendelse til 
eierne om salg av gnr. 13 bnr. 78 i Kvænangen kommune, innhente pristilbud og vurdere 
renoveringsbehov.   
 
 



PS 7/17 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 
Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra SP/KP og H: 
 

1. Med bakgrunn i reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset, gnr 34, bnr. 2, i 
Kvænangen kommune av 30.08.06 godkjennes ikke søknad om dispensasjon. 

 
2. Formannskapet ber om at nevnte reguleringsplan gjennomgås med tanke på en eventuell 

annen forvaltning av området. 
 

Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og endringsforslaget fra SP/KP og H, 
fikk innstillingen 2 stemmer og endringsforslaget fikk 3 stemmer. 

Vedtak: 
1. Med bakgrunn i reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset, gnr 34, bnr. 2, i 

Kvænangen kommune av 30.08.06 godkjennes ikke søknad om dispensasjon. 
 

2. Formannskapet ber om at nevnte reguleringsplan gjennomgås med tanke på en eventuell 
annen forvaltning av området. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, godkjennes søknad om dispensasjon fra 
Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35 BNR 2, for økt grunnflateareal.  
 
 
 

PS 8/17 Brev fra Fagforbundet om uro blant de ansatte i kommunen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag fra formannskapet: 
 

1. Formannskapet ser på henvendelsen fra Fagforbundet som svært bekymringsfull. 
2. Saken sendes til AMU til videre oppfølging. 
3. Formannskapet ber om en tilbakemelding i saken innen 1. juni. 

 
Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra formannskapet, fikk 
forslaget enstemmig tilslutning. 



Vedtak: 
1. Formannskapet ser på henvendelsen fra Fagforbundet som svært bekymringsfull. 
2. Saken sendes til AMU til videre oppfølging. 
3. Formannskapet ber om en tilbakemelding i saken innen 1. juni. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling  
Saken tas til orientering.  

PS 9/17 Retningslinjer for omdømmemidler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner retningslinjer for omdømmemidler. Retningslinjene trer i kraft fra 
dags dato.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner retningslinjer for omdømmemidler. Retningslinjene trer i kraft fra 
dags dato.  
 
 

PS 10/17 Vedrørende søknad om støtte til lydavis for 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Norges Blindeforbund Troms tildeles kr. 1000.- i støtte til lydavis for 2017.  
Beløpet belastes konto 14710 101 100 lag og foreninger.  
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Norges Blindeforbund Troms tildeles kr. 1000.- i støtte til lydavis for 2017.  
Beløpet belastes konto 14710 101 100 lag og foreninger.  
 
 

PS 11/17 Søknad om sponsormidler - A-laget Burfjord IL 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Jan Helge Jensen fikk sin habilitet vurdert og det ble fattet vedtak om at han er inhabil. Jensen 
fratrådte møtet under behandling av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Jensen tiltrådte møtet etter at vedtak ble gjort. 

Vedtak: 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles A-laget Burfjord IL kr. 10.000.- i sponsorstøtte fra Kvænangen kommune. Plassering av 
reklame og logo, avtales med kommunen. 
 
Beløpet belastes konto 14728  411  325 - omdømmetilskudd.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles A-laget Burfjord IL kr. 10.000.- i sponsorstøtte fra Kvænangen kommune. Plassering av 
reklame og logo, avtales med kommunen. 
 
Beløpet belastes konto 14728  411  325 - omdømmetilskudd.  
 
 

PS 12/17 Vedrørende søknad om sponsormidler til Fjordpilken 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola kr. 5.000.- i støtte til arrangementet 
Fjordpilken. Beløpet belastes konto 14728 411 325 – omdømmetilskudd. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Under forutsetning av endrede retningslinjer for tildeling av midler fra omdømmetilskudd, 
tildeles Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola kr. 5.000.- i støtte til arrangementet 
Fjordpilken. Beløpet belastes konto 14728 411 325 – omdømmetilskudd. 
 

PS 13/17 Bemanning og vaktordning legetjenesten 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Endrings-/tilleggsforslag fra formannskapet: Siste avsnitt strykes. Nytt pkt.: «Formannskapet 
ber om at midler brukt i Nord-Norge permisjonsordningen synliggjøres i budsjett og 
økonomiplan for 2018 – 2021.» 
 
Formannskapet presiserer at kommunestyrets vedtak om «etterlevelse av Nord-Norge 
permisjon» ikke handler om hvordan den enkelte lege har etterlevd reglene, men hvordan dette 
har blitt synliggjort i budsjett og økonomiplan. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endrings-/tilleggsforslaget fra formannskapet ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Administrasjonen kan ansette lege i 100% fast stilling som kommunelege 2 når legen som 
innehar stillingen slutter 01.06.17. 
 
Formannskapet ber administrasjonen om å utrede betingelser for legestillingene slik at 
Kvænangen kommune stiller sterkere i konkurransen om arbeidskraften.  
 
Formannskapet ber administrasjonen utrede mulig legebakvakt-samarbeid med nabokommuner.  
 
Formannskapet ber om at midler brukt i Nord-Norge permisjonsordningen synliggjøres i 
budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021. 
 
Formannskapet presiserer at kommunestyrets vedtak om «etterlevelse av Nord-Norge 
permisjon» ikke handler om hvordan den enkelte lege har etterlevd reglene, men hvordan dette 
har blitt synliggjort i budsjett og økonomiplan. 
 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonen kan ansette lege i 100% fast stilling som kommunelege 2 når legen som 
innehar stillingen slutter 01.06.17. 
 
Formannskapet ber administrasjonen om å utrede betingelser for legestillingene slik at 
Kvænangen kommune stiller sterkere i konkurransen om arbeidskraften.  
 
Formannskapet ber administrasjonen utrede mulig legebakvakt-samarbeid med nabokommuner.  
 
Formannskapet anmoder kommunestyret om å revurdere kutt i budsjett relatert til etterlevelse av 
Nord-Norge permisjonen. 
 
 

PS 14/17 Anmodning om ansettelsesvurdering fra oppvekst og omsorg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  

Behandling: 
Endringsforslag fra SP/KP og H: 
 
Det kan foretas følgende ansettelser: 
 

 Hjemmesykepleien: 170 % fast fordelt på sykepleier og helsefagarbeider. 
 Hjemmehjelp: 150 % fast. 
 Leder Gargo sykestue og sykehjem i 100 % stilling. Ansettelsen gjøres i henhold til nytt 

vedtak i delegasjonsreglementet pkt. 22.5.4. 
 Gargo sykestue og sykehjem: Stillinger kan lyses ledig når ny turnus er på plass og 

innarbeidet i en ny bemanningsplan jfr. pkt. 6 i formannskapsvedtak i sak 4/17 i møte 
25.01.17. 

 
Siste setning strykes. 
 
Votering: 
For administrasjonssjefens innstilling: 2 stemmer. 
For endringsforslaget fra SP/KP og H: 3 stemmer. 

Vedtak: 
Det kan foretas følgende ansettelser: 
 

 Hjemmesykepleien: 170 % fast fordelt på sykepleier og helsefagarbeider. 
 Hjemmehjelp: 150 % fast. 
 Leder Gargo sykestue og sykehjem i 100 % stilling. Ansettelsen gjøres i henhold til nytt 

vedtak i delegasjonsreglementet pkt. 22.5.4. 
 Gargo sykestue og sykehjem: Stillinger kan lyses ledig når ny turnus er på plass og 

innarbeidet i en ny bemanningsplan jfr. pkt. 6 i formannskapsvedtak i sak 4/17 i møte 
25.01.17. 

 
Siste setning strykes. 



 

Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonen kan foreta ansettelser i følgende stillinger:  
- Leder Gargo sykestue og sykehjem, 100% 
- Gargo sykestue og sykehjem: 179% fast og 190% vikariat (helsefagarbeidere) 
- Hjemmesykepleien: 170% fast fordelt på sykepleier og helsefagarbeidere 
- Hjemmehjelp: 150% fast 

 
Administrasjonen gis frihet til å ta budsjettkutt knyttet til turnus på Gargo på annen måte innen 
samme ansvarsområde. 
 

PS 15/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2017  
 

Behandling: 
Referatsaken tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 

RS 3/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
18.03.17. 


