
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 03.04.2017 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen MEDL H 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
   
   

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tryggve Enoksen Mariann Larsen SV 
   

 
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. 
 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
Vera Eilertsen-Wassnes  Ronald Jenssen 
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PS 16/17 Krav om overføring av forhandlingskompetanse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret avgjør om myndighet til å føre lønnsforhandlinger skal overføres til 

formannskapet.  
2. Det innhentes synspunkter fra de ansattes organisasjoner om en mulig endring av 

forhandlingsmyndigheten. 
3. Forhandlingsutvalget innstiller sin virksomhet til endelig vedtak er gjort. 

 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kommunestyret avgjør om myndighet til å føre lønnsforhandlinger skal overføres til 

formannskapet.  
2. Det innhentes synspunkter fra de ansattes organisasjoner om en mulig endring av 

forhandlingsmyndigheten. 
3. Forhandlingsutvalget innstiller sin virksomhet til endelig vedtak er gjort. 

 
 
 



PS 17/17 Utlysning av prosjektstilling Kvænangen språksenter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling i 
inntil 3 år som samisk språkkonsulent ved Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 
2017.  
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling i inntil 3 år som samisk språkkonsulent 
ved Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 2017.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling som samisk språkkonsulent ved 
Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 2017. Stillingen vurderes etter 3 år. 
 
 

PS 18/17 Innspill fra Nordbotn Kraftverk AS angående vernestatus for 
Badderelva, Kvænangselva og Nordbotnelva 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra AP: Kvænangen formannskap stiller seg positiv til at det gjennomføres en 
konsekvensutredning. En konsekvensutredning må særlig se hen til samiske og 
reindriftsinteresser i det aktuelle området. 
 
Forslag fra SP/KP: Saken legges fram for kommunestyret til drøfting. 
 
Votering: Forslaget fra AP ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra SP/KP. 

Vedtak: 
Kvænangen formannskap stiller seg positiv til at det gjennomføres en konsekvensutredning. En 
konsekvensutredning må særlig se hen til samiske og reindriftsinteresser i det aktuelle området. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til drøfting. 



 
 

PS 19/17 Bemanningssituasjonen ved Gargo sykestue og sykehjem 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra SP/KP, H og SV: Straks ny turnus er lagt og godkjent på Gargo sykestue og 
sykehjem lyses ut inntil 179% fast stilling og 190% stilling i vikariat som helsefagarbeidere. 
Frist for godkjenning av turnus utsettes til 14. juni 2017, med oppstart 14. august 2017. 
 
Forslag fra AP: Gargo sykehjem kan ansette inntil 179% fast og 190% vikariat 
(helsefagarbeider). Det forutsettes at administrasjonen lojalt følger opp budsjettvedtaket fra 
desember 2016. 
 
Votering: Forslaget fra SP/KP, H og SV ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget 
fra AP: 

Vedtak: 
Straks ny turnus er lagt og godkjent på Gargo sykestue og sykehjem lyses ut inntil 179% fast 
stilling og 190% stilling i vikariat som helsefagarbeidere. Frist for godkjenning av turnus 
utsettes til 14. juni 2017, med oppstart 14. august 2017. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.03.2017  
 

Behandling: 
Leder refererte til behov for nyansettelser og forholdet til forståelse/vedtak om ansettelsesstopp 
ved Gargo. 
Ordfører mente at ansettelsesstopp fortsatt gjelder. 
Jan Helge Jensen mente at ansettelsesstopp opphørte 1. januar, men fungerer i praksis grunnet 
manglende turnus.  
Generell diskusjon om turnus og behovet for innsparing. 
 
Forslag fra eldrerådet: Ordfører oppfordres til å legge frem saken på nytt for formannskapet. 
Eldrerådet ser på det som viktig at et godt tjenestetilbud opprettholdes på Gargo. 
 
Forslaget fra eldrerådet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Ordfører oppfordres til å legge frem saken på nytt for formannskapet. Eldrerådet ser på det som 
viktig at et godt tjenestetilbud opprettholdes på Gargo. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon. 
 
 

PS 20/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Referatsaken tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 

RS 4/17 Skjenkebevilling enkeltanledninger Jøkelfjord samfunnshus den 
08.04.17, 13.05.17 og 26.08.17. 


