
 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 12.02.2018 
Tidspunkt: 17:00-17:40 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Medlem H 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Valter Olsen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Ivar-Henning Boberg Medlem AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Aud Tove Tømmerbukt 
Kristin A Hansen 

Medlem 
Medlem 

FRP 
AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Kurt Solheim Medlem SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Even Jørgensen 
Gøril Severinsen 

Kurt Solheim 
Mariann Larsen 

SP/KP 
SP/KP 

Jarl Andreassen 
Trine Kaasen 

Børre Solheim 
Vera Eilertsen-Wassnes 

SP/KP 
AP 

 
Merknader 

Ingen. 
KS-advokat Frode Lauareid møtte. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  
  

 
 
 
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.  
 
                                      
                              
 _____________________                                                             _______________________ 
Aud Tove Tømmerbukt      Ole Even Jørgensen 
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PS 1/18 Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 12.02.2018  
 

Behandling: 
Møtet ble i henhold til kommunelovens § 31 nr. 3 lukket ca. kl. 17.10 til møtets slutt. 
 
 
Forslag fra kommunestyret: 
 
1. Kvænangen kommune viser til sak 29/17 fra kontrollutvalget og gir et utvalg bestående av 
ordfører, varaordfører, Jan Helge Jensen og leder av kontrollutvalget i oppdrag å varsle 
rådmannen om at hans arbeidsforhold vurderes avsluttet og innkalle han til drøftingsmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 15-1. 
 
2. Til utarbeidelse av denne innkallingen, gjennomføringen av drøftingsmøte og etterfølgende 
arbeid kan utvalget engasjere advokat til å bistå seg. 
 
3. Utvalget gis mandat til å gjennomføre forhandlinger med rådmannen om en minnelig 
avslutning av arbeidsforholdet. 
 
4. Vedtak om avslutning av arbeidsforholdet eller inngåelse av sluttavtale gjøres av 
kommunestyret. Utvalget har ansvar for å utarbeide saksfremstilling og fremme forslag til 
vedtak overfor kommunestyret. 
 
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune viser til sak 29/17 fra kontrollutvalget og gir et utvalg bestående av 
ordfører, varaordfører, Jan Helge Jensen og leder av kontrollutvalget i oppdrag å varsle 
rådmannen om at hans arbeidsforhold vurderes avsluttet og innkalle han til drøftingsmøte etter 
arbeidsmiljøloven § 15-1. 
 
2. Til utarbeidelse av denne innkallingen, gjennomføringen av drøftingsmøte og etterfølgende 
arbeid kan utvalget engasjere advokat til å bistå seg. 
 
3. Utvalget gis mandat til å gjennomføre forhandlinger med rådmannen om en minnelig 
avslutning av arbeidsforholdet. 
 
4. Vedtak om avslutning av arbeidsforholdet eller inngåelse av sluttavtale gjøres av 
kommunestyret. Utvalget har ansvar for å utarbeide saksfremstilling og fremme forslag til 
vedtak overfor kommunestyret. 



 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende 
oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets 
kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov og 
forskrift. 

 
2. Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølgning av 

nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har 
pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist. 

 
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølgning. Saken 

fremmes med åpen innstilling. 
 
 


