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PS 9/18 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Terttu K Nilsen 
Stajordveien 

9161  BURFJORD 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 32/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/119-2 903/2018 07044933483 04.04.2018 

Vedr. oppsigelse av stilling som ledende helsesekretær 

Saksopplysninger:  
Vi viser til ditt brev datert 09.03.18 der du sier opp din 100 % stilling som ledende helsesekretær med 
virkning fra 01.05.18.  

Du er blitt informert om muligheten for å ta ut kommunal tilleggspensjon. Ordningen med kommunal 
tilleggspensjon ble vedtatt av Kvænangen kommunestyre 19.12.16 (PS 74/16). Av vilkårene for 
kommunal tilleggspensjon framgår at den kan gis i tillegg til AFP på områder med overtallighet. Det 
er en forutsetning at den ansatte går helt ut av stillingen. Gjelder for ansatte som fyller 62 - 69 år i 
løpet av budsjettåret. AFP-dato settes til faktisk dato. Tilleggspensjonen er på 15 % av lønna og kan 
gis i inntil 3 år etter fratreden, men maksimalt fram til fylte 70 år.  

På bakgrunn av budsjettvedtaket fra desember 2017 (PS 76/17) der det ble vedtatt å nedbemanne 
legekontoret med 50 % stilling, er det overtallighet på ditt stillingsområde. Kriteriene for ordningen 
med kommunal tilleggspensjon er dermed oppfylt. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 01.05.18. Tilleggspensjon på 15 % av lønn utbetales for 
perioden 01.05.18 – 30.04.19. Noe restferie avvikles i oppsigelsestiden. Øvrige feriepenger opptjent 
utbetales ved opphør av stillingen.  

Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet hos oss. Lykke til videre som 
pensjonist! 

 
Med vennlig hilsen 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
Kopi: Kjell N, Rolf B, Tom H, Lillian og Jim



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Vera Eilertsen-Wassnes 
Stajordveien 

9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 43/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/181-1 1269/2018 410 11.05.2018 

 

Midlertidig økt stilling som miljøterapeut i psykisk helse 

 
Saksopplysninger:  
 
På grunn av midlertidig økte brukerbehov i tjenesten, gjøres følgende  
 
Vedtak: 
Vera Eilertsen-Wassnes får utvidet sin stilling som miljøterapeut i psykisk helse med 25 til 100 
prosent i perioden 09.04.18 – 06.07.18. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
 
 
Kopi: Oddrun, Rolf B, Tom H



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Kamilla Solheim 
Sætra 47 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 49/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/256-9 1305/2018 21099348264 15.05.2018 

 

Oppsigelse av stilling 

 
Saksopplysninger:  
15.mars 2018 har du sagt opp din stilling som 50% vikar ved Polarstjerna barnehage.  
 
 
Vurderinger: 
Din arbeidsavtale var innenfor 6 måneders prøvetid med oppsigelsesfrist på 14 dager. Du jobbet 
derfor ut mars måned som oppsigelsestid.  
 
 
Vedtak: 
Du har sagt opp din 50 % stilling som vikar ved Polarstjerna barnehage. Siste arbeidsdag var 
31.mars 2018. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune, oppvekst og kultur.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Alf Bjørnar Eriksen 
 
Direkte innvalg: 902 96 758 
E-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Jorunn Farstad    
Tom Hugo Pedersen    

 



 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Charlotte Skum 
Skoleveien 1 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 34/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/154-1 1004/2018 410 13.04.2018 

 

Tilsetning som vikar ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 

Det er ved KVBU behov for vikariat for Nils J. Pedersen.  
 
Vedtak: 
Du tilbys 100% vikariat ved Kvænangen barne- og ungdomsskole i perioden 16.april 2018 til 
31.mai 2018. Vikariatet opphører fra den dato Nils Jørgen Pedersen er tilbake i jobb. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune, oppvekst og kultur.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 
da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Alf Bjørnar Eriksen 
Direkte innvalg: 902 96 758 
E-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Kvænangen barne- og ungdomsskole Rådhuset 9161 BURFJORD 
Tom Hugo Pedersen    



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Charlotte Martinsen 
Kvænangsveien 5254 

9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 41/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/123-9 1267/2018 410 11.05.2018 

 

Tilsetting i 75% vikariat i hjemmesykepleien til 31.05.19 

 
Saksopplysninger:  

75% vikariat som helsefagarbeider i hjemmesykepleien ble lyst ledig 19.03.18. Vi mottok 6 
søknader. 5 av søkerne ble vurdert som ikke aktuell på grunn av for dårlige norskkunnskaper og 
manglende relevant erfaring fra Norge. Charlotte Martinsen har bestått teorien på 
helsefagarbeiderutdanningen, og jobbet som pleiemedarbeider på Gargo fram til høsten 2017. 
Hun er også kjent for hjemmetjenesten gjennom arbeid av kortere varighet. Vi gjør derfor slikt  
 
Vedtak:  

Charlotte Martinsen tilsettes i 75% vikariat som assistent i helsefagarbeiderstilling fram til 
31.05.19. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
Kopi: Hege, Rolf B, Tom H, Lillian og Jim 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Mariell Susann Solberg 
Stormoveien 24 
9161  BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 36/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/97-12 1133/2018 410 25.04.2018 

Tilsetting i stilling som miljøarbeider i TU 

Saksopplysninger:  
Stillingene ble lyst ledig med søknadsfrist den 15.03.18 og vi mottok 6 søknader på 5 stillinger. 3 
av søkerne er interne. Det ble gjennomført intervju og referansesjekk for 2 aktuelle eksterne 
søkere. I samarbeid med Fagforbundet ble det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak:  
Mariell Solberg tilsettes i 63 % fast stilling som miljøarbeider fra den 01.10.18.  
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages, jf Personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da underretningen kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den 
som har truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss 
om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse 
i påvente av eventuell klage, jf Forvaltningsloven § 42. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Kopi til Unni E, Marianne S/Gøril S, Rolf Bjarne J, Tom Hugo P, Jim H, Lillian K S og øvrige 
søkere.  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Siv-Hege Ulvatne 
Hamnebuktveien 16 
9163  Jøkelfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 39/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/97-13 1234/2018 410 07.05.2018 

Økning av stilling som miljøarbeider i TU 

Saksopplysninger:  
 
Stillingene ble lyst ledig med søknadsfrist den 15.03.18 og vi mottok 6 søknader på 5 stillinger. 3 
av søkerne er interne. Det ble gjennomført intervju og referansesjekk for 2 aktuelle eksterne 
søkere. I samarbeid med Fagforbundet ble det enighet om å gjøre slikt  
 
Vedtak:  
 
Siv-Hege Ulvatne gis stillingsøkning til 100 % fast stilling. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Unni E, Marianne S/Gøril S, Rolf Bjarne J, Tom Hugo P, Jim H, Lillian K S.  
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Merethe Bjerk 
Skoleveien 35 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 50/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/539-8 1312/2018 07017748658 15.05.2018 

 

Oppsigelse av stilling som pedagogisk leder 

 
Saksopplysninger:  
Du har i brev datert 4.april 2018 sagt opp din stilling som pedagogisk leder i Polarstjerna 
barnehage. Oppsigelsen gjelder fra og med 1.august 2018. 
 
 
Vurderinger: 
Du ønsker fratre din stilling fra og med 1.august 2018. Du sier opp din stilling innenfor gjeldende 
oppsigelsesfrister. 
 
 
Vedtak: 
Din stilling som pedagogisk leder i Polarstjerna barnehage sies opp fra og med 1.august 2018. Vi 
takker deg for strålende utført jobb i barnehagen i kommunen vår, og ønsker deg samtidig all 
lykke på veien videre. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune, oppvekst og kultur.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Alf Bjørnar Eriksen 
 
Direkte innvalg: 902 96 758 
E-post: alf.eriksen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 

Kopi til: 
Jorunn Farstad    
Tom Hugo Pedersen    

 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Lars Ove Holst 
Kvitebergveien 296 
9161  Burfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 47/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/103-4 1283/2018 410 14.05.2018 

Inntak av lærling i IKT-faget fra høsten 2018 

Saksopplysninger:  
I oversendelsen av kandidater til lærlingeplasser fra høsten 2018 fikk vi kun en søker til oss og 
det er Lars Ove Holst som lærling i IKT-arbeiderfaget. Formannskapet sa i sitt møte den 14/4 ja 
til inntak av lærlinger. I tilsettingsmøte med Fagforbundet den 14.05.18 ble det enighet om å 
gjøre slikt  
Vedtak: 
Lars Ove Holst tilsettes som lærling i IKT-arbeiderfaget fra høsten 2018. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Jim H, Jan Roar K, Tom Hugo P og Lillian K S.  



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 48/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2017/358-19 1284/2018 410 14.05.2018 

 

Tilsetting av renholder på Gargo Sykehjem og fysioterapien 

 
Saksopplysninger:  
Det ble lyst ut en 50% stilling som renholder ved Gargo Sykehjem og på 
fysioterapien(Rådhuset). Dette med søknadsfrist 20.04.2018. Det var 2 søkere på stillingen. 
50% er fordelt med 42,5% på Gargo og 7,5 % på fysioterapien. Stillingen innebærer renhold 
annen hver uke. 
I samråd med Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og renholdsleder, ble det i møte 14.05.2018, 
enighet om å gjøre følgende tilsetting; 
 
 
Vedtak: 
Phontip Nordgård tilsettes som renholder fast stilling, 50% ved Gargo sykehjem og 
fysioterapien(Rådhuset) 
 
Som reserve settes Hayley Fisher 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet i fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som 
har truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner du vil anføre i klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Leder næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  
 
 
 
 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Inger-Johanne Berg, , Burfjorddalen 74, 9161 BURFJORD 
Andrea Berge, Burfjorddalen 128, 9161 BURFJORD 
Helene Farstad, Stajordveien 90, 9161 BURFJORD 
Tone Kristin Lindbom, Sekkemoveien 210, 9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 51/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/148-13 1360/2018 410 23.05.2018 

Tilsetting av barnehagelærere og fagarbeider i Polarstjerna barnehage 
Saksopplysninger:  
Stillingene ble lyst ledig med søknadsfrist den 25.04.18 og vi mottok 11 søknader samlet til alle 
stillingene. I tilsettingsmøte med Fagforbundet den 14.05.18 ble det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak:  

 Inger-Johanne Berg tilsettes i 100 % fast stilling som barnehagelærer fra den 01.08.18.  
 Andrea Berge tilsettes i 100 % fast stilling som barnehagelærer fra den 01.08.18. 
 Helene Farstad tilsettes i 100 % vikariat som barnehagelærer i perioden 01.08.18 – 31.01.19, 

med mulighet til forlengelse.  
 Tone Kristin Lindbom tilsettes i 50 % vikariat som fagarbeider fra den 23.05.18 fram til 

31.07.18 med mulighet til forlengelse/delvis fast. 
Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Alf Bjørnar E, Jorunn F, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H og øvrige søkere. 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Renate Jenssen Humberset 
Heggåsvegen 4 
9020  Tromsdalen 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 44/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/133-8 1279/2018 410 14.05.2018 

Tilsetting av turnuslege for perioden 01.09.18 - 28.02.19. 

Saksopplysninger:  
Stillingen ble lyst ledig i Helsedirektoratets turnusportal med søknadsfrist 20/4. Vi mottok til 
sammen 59 søknader. Ved en grov gjennomgang ble tre søkere plukket ut for nærmere vurdering. 
For å være kvalifisert for distriktsturnus må de ha fullført sykehusturnus og det var det mange av 
kandidatene som ikke hadde. I tilsettingsmøte med Fagforbundet den 14.05.18 ble det enighet om 
å gjøre slikt  
Vedtak: 
Renate Jensen Humberset tilsettes som turnuslege for perioden 01.09.18 - 28.02.19. Som reserver 
settes Benedicte Morken og Sigurd Ask Torvund opp i nevnte rekkefølge. Renate Jensen 
Humberset tilsettes som turnuslege for perioden 01.09.18 - 28.02.19. Som reserver settes 
Benedicte Morken og Sigurd Ask Torvund opp i nevnte rekkefølge. 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven §42.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Unni E, Kjell N, Rolf Bjarne J, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H og øvrige søkere. 



 

Kvænangen kommune  
Oppvekst og kultur 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Tone Kristin Lindbom 
Sekkemoveien 210 
9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 52/18 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/148-14 1423/2018 410 31.05.2018 

Tilsetting som fagarbeider i Polarstjerna barnehage 

Saksopplysninger:  
Det ble litt «feil» med forrige tilsettingsrunde i barnehagen. Tone K Lindbom ble formelt tilsatt i 
50 % «vikariat med mulighet for forlengelse/fast». 30 % av dette er egentlig fast allerede fordi 
personen som hun var vikar for har sluttet i barnehagen. Det er behov 100 % stilling istedenfor 
de 50 % som var utlyst, pga økt behov ifm ute-barnehagen og å dekke opp ped-ledernes ubundne 
tid. Fagforbundet hadde ingen innvendinger til denne endringen og vi gjør derfor slikt  
 
Vedtak: 
Tone K Lindbom tilsettes som fagarbeider i 80 % fast og 20 % vikariat fram til 31.07.19.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Alf Bjørnar E, Jorunn F, Tom Hugo P, Jim H og Lillian K S.  
 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Jørgen Torvund, Skoleveien 17, 9161 Burfjord 
Helene Tryggstrand, Stajordveien 564, 9161 Burfjord 
Tonny Mathiassen, Saltnesveien 6, 9163 Jøkelfjord  
Charlotte Skum, Stormoveien 63, 9161 Burfjord 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 53/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/154-14 1432/2018 410 31.05.2018 

Tilsetting av lærere ved Kvbu, årsvikariater 2018-19 

Saksopplysninger:  
Inntil 3 årsvikariater ved Kvbu ble lyst ledig med søknadsfrist 15.05.18 og vi mottok 9 søknader. 
I tilsettingsmøte med Utdanningsforbundet den 30.05.18 ble det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak:  
Jørgen Torvund tilsettes i 100 % vikariat ved Kvænangen barne- og ungdomsskole for skoleåret 
2018-19. Helene Tryggstrand tilsettes i 100 % vikariat ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 
for skoleåret 2018-19. Tonny Mathiassen tilsettes i 40 % vikariat ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole for skoleåret 2018-19. Som reserve settes Charlotte Skum opp.  
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen da brevet kom fram til adressat. Klagen skal sendes skriftlig til den som har 
truffet vedtaket. Angi hvilket vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i 
påvente av eventuell klage, jf. forvaltningsloven § 42.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Alf Bjørnar E, Valter O, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H og øvrige søkere.  
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