
Protokolitilførsel «Manglende gjennomføring av politiske vedtak» vedlegges protokollen.

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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder
derfor ikke originalunderskrifter

[Sign] [Sign]

Utvalg:

Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteprotokoll

Kvænangen formannskap
Kommunehuset
22.05.2017
10:15-10:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Ronald Jenssen Medlem II
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP
Kurt Solheim Medlem SP/KP
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

Notat om arbeidsledighetsstatistikk sendes kommunestyrets medlemmer.



Kurt Solheim Ronald Jenssen



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2 1/17 Oppgradering av kommunens hjemmeside 2015/718

PS 22/17 Inntak av lærlinger 2017 2017/148

PS 23/17 Vurdering av ledig stilling, etatsleder oppvekst og 2015/307
kultur

PS 24/17 Ansettelsesvurdering av ledige stillinger i Helse 2017/135
og omsorg

PS 25/17 REFERATSAKER

RS 5/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 2017/2
Flerbrukshus den 12.04.17.

RS 6/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 2016/3
flerbrukshus den 13.05.17.

RS 7/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 20 16/3
grendehus den 20.05.17.

PS 21/17 Oppgradering av kommunens hjemmeside

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.05.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av kr 37 000 til oppgradering av hjemmesida. Beløpet tas fra reserverte
tilleggsbevilgninger 14910.190.190.

Administrasjonssjefens innstilling

Det settes av kr 37 000 til oppgradering av hjemmesida. Beløpet tas fra reserverte
tilleggsbevilgninger 14910.190.190.

PS 22/17 Inntak av lærlinger 2017

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.05.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kvænangen kommune tar inn inntil 5 lærlinger i 2017, i helsearbeiderfag, barne- og
ungdomsarbeiderfag og IKT-servicefag.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune tar inn inntil 5 lærlinger i 2017, i helsearbeiderfag, barne- og
ungdomsarbeiderfag og IKT-servicefag.

PS 23/17 Vurdering av ledig stilling, etatsieder oppvekst og kultur

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.05.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Stillingen som etatsleder oppvekst og omsorg lyses ledig og besettes.

Administrasjonssjefens innstilling

Stillingen som etatsieder oppvekst og omsorg lyses ledig og besettes.

PS 24/17 Ansettelsesvurdering av ledige stillinger i Helse og omsorg

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.05.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende ledig stillinger i Furutoppen TU besettes: 100 % vikariat i ett år som miljøterapeut,
63,04 % vikariat i ett år som miljøarbeider og 40 % fast stilling som miljoarbeider.

Administrasjonssjefens innstilling

Følgende ledig stillinger i Furutoppen TU besettes: 100 % vikariat i ett år som miljøterapeut,
63,04 % vikariat i ett år som miljøarbeider og 40 % fast stilling som miljøarbeider.



PS 25/17 REFERATSAKER

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 22.05.2017

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 5/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den
12.04.17.

RS 6/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den
13.05.17.

RS 7/17 Skj enkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den
20.05.17.



MANGELFULL GJENNOMFØRING AV POLITISKE VEDTAK. 22.05.2017

Kvænangen formannskap er svært kritisk til administrasjonssjefens manglende
oppfølging av kommunestyrevedtak. Det vises blant annet til budsjettvedtak med
tidfesta virkedato som ikke erfulgt opp og heller ikke gitt tilbakemelding på hvordan
saken skalfølges opp, - og dette på tross av at kommunestyre og formannskap har
bedt om avgjørelse i saken.

Formannskapet vil i den forbindelse også vise til punkt 2 i kommunens etiske
retningslinjer: «Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som
gjelderfor kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til
vedtak som er truffet. »

Retningslinjene gjelder oss politikere i formannskapet og kommunestyret, men også
ansatte på alle nivå. Det tihigger administrasjonssjefen å påse at vedtak følges opp,
samt å bevisstgjøre resten av organisasjonen om hvordan den skal forholde seg til
politiske vedtak.

Videre vilformannskapet understreke at administrasjonssjefen også har det overordna
ansvaret med å holde budsjettkontroll. Når budsjettvedtak ikke følges opp, vil det
nødvendigvis bety at budsjettkontrollen svekkes og at kommunen står i fare for å få
økonomiske problemer. Derfor vil formannskapet også henvise til at det gjennom de
siste år, og senest i forbindelse med årets budsjett og økonomiplan, er gjort konkrete
vedtak om tilbakemelding til formannskapet dersom kommunen får ekstraordinære
inntekter og utgifter.

Formannskapet vil også vise til mange sykemeldinger og kaotisk administrativ
situasjon. Kommunen kan ikke drives uten at avvikfra drifta rapporteres og følges opp.
Dersom administrasjonssjefen ikke kommer med en klar tilbakemelding til neste
formannskap og til kommunestyret ijunimøte, på hvordan budsjettvedtakene skal
overholdes må kommunestyret vurdere tiltak overfor den administrative toppledelsen.

Kvænangen Høyre

Ronald Jenssen

Kvænangen Sp
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