
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Sørstraumen næringsbygg 
Dato: 26.09.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 14:20. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Medlem H 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Valter Olsen Medlem SP/KP 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Kurt Solheim Medlem SP/KP 
Kristin Anita Hansen Medlem AP 
Ivar-Henning Boberg Medlem AP 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jarl Andreassen Mariann Larsen SP/KP 
Ole Even Jørgensen 
Trine Kaasen 
Mira Mathiassen 

Kurt Solheim 
Kristin A Hansen 
Ivar H Boberg 

SP/KP 
AP 
AP 

Kai Petter Johansen Tryggve Enoksen SV 
   
Merknader:  
Enighet om at sak 69 behandles først ifm med at revisor Margrethe Mjølhus Kleiven fra 
KomRevNORD orienterte om rapporten.   
Protokolltilførsel fra Jan Helge Jensen, Sp: I junimøtet ble det under nevnte sak gjort følgende 
vedtak under punkt 2 i saken: «Det vises til kommunestyrevedtak i sak 62/17. saken sendes 
tilbake for oppfølging i tråd med vedtaket og behandles i kommunestyret i septembermøtet». I 
tillegg ved det lagt ved en enstemmig protokolltilførsel som omhandler samme sak. 
Kommunestyret kan ikke se å ha fått forelagt saken til behahandling i septembermøtet. 
Budsjettkontroll må gjøres med jevne mellomrom, for å kunne sammenligne tallene i 
regnskapet med tall i budsjettet. Dette er viktig for å oppdage og rette endringer så raskt som 
mulig. Er avvikene store, er det vanlig praksis å sette inn tiltak så raskt som mulig, bare på den 
måten kan vi unngå avvik de kommende månedene. Jo tidligere vi justerer og finner avvik, dess 



større muligheten for å rette det opp. Mot slutten av året kan løpet være kjørt. Det vil også få 
konsekvenser i forhold til utarbeiding av budsjett 2019 og økonomiplan. Vi ser det som 
kritikkverdig at saken ikke kommer opp slik som kommunestyret har bestemt og ber dette 
komme på sakskartet til neste møte, da kun kommunestyret er beslutningstaker i slike saker. 
Svar fra konst administrasjonssjef om at saken kommer opp i oktober, både rapportering etter 
Gol-modellen og budsjettregulering.  
Spørsmål fra Aud Tove Tømmerbukt, FrP: Spørsmål 1) Næringskonsulenten. Skal nærings-
konsulenten nå jobbe fra Spania, siden ho skal være der i 6 mnd. Har ho søkt permisjon fra 
jobben? Svar fra konst administrasjonssjef om at ja hun har fått permisjon og ja hun skal jobbe i 
40 % stilling fra Spania. Spørsmål 2) «Sydvind» Er «Sydvind» nå blitt kommunens problem 
siden det er ansatte fra Teknisk som er å tar vare på/pumpe den for vann etter at den sleit seg og 
rak i land? Svar fra konst administrasjonssjef: Ja, kommunen er forurensningsmyndighet og må 
ta affære nå. Vi krever regress hos eier eller forsikringsselskap etterpå. Vi arbeider med denne 
saken videre.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst 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.  
 
 
Ordfører Eirik L Mevik         Vera Eilertsen-Wassnes     Ole Even Jørgensen 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 64/18 Referat utviklingssamtale X 2017/67 
PS 65/18 Oppfølging - funksjon administrasjonssjef.  2018/301 
PS 66/18 Utskriving av eiendomsskatt i Kvænangen 

kommune etter endring av eiendomsskatteloven 
 2018/226 

PS 67/18 Lønnspolitisk plan 2018 - 2020  2016/325 
PS 68/18 MIDLER SELSKAPSKONTROLLER – 

KVÆNANGEN KOMMUNE 
 2016/76 

PS 69/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - 
OPPFØLGNING AV POLITISKE VEDTAK 

 2016/76 

PS 70/18 Oppfølging av sak 13/17, revisjonsbrev nr 18 
(2016) - Årsregnskap 2016 

 2016/76 

PS 71/18 Oppfølging av sak 16/18, revisjonsbrev nr 19 
(2017) - Årsoppgjøret 2017 

 2016/76 

PS 72/18 Oppfølging av sak 17/18, revisjonsbrev nr 20  2016/76 



(2017) - Årsregnskap 2017 
PS 73/18 Referatsaker   
RS 9/18 Stiftelsesmøte nye Ymber  2017/192 
RS 10/18 Referat fra stiftelsesmøte den 20.08.18  2017/192 
RS 11/18 Orientering utbetaling havbruksfondet  2018/78 
RS 12/18 Protokoll fra møte 28. august 18  2017/179 
 
 

PS 64/18 Referat utviklingssamtale 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Møtet ble lukket iht Kommunelovens § 31.  
Forslag fra kommunestyret:  
1. Kommunestyret tar utviklingssamtalen til etterretning.  
2. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet å avklare om det er grunnlag for å avslutte 

arbeidsforholdet til administrasjonssjef Frank Pedersen. Utvalget har anledning til å benytte 
ekstern juridisk bistand i dette arbeidet.  

3. Utvalget rapporterer tilbake til kommunestyret.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
1. Kommunestyret tar utviklingssamtalen til etterretning. 
2. Kommunestyret gir fullmakt til formannskapet å avklare om det er grunnlag for å avslutte 

arbeidsforholdet til administrasjonssjef Frank Pedersen. Utvalget har anledning til å benytte 
ekstern juridisk bistand i dette arbeidet.  

3. Utvalget rapporterer tilbake til kommunestyret.  
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.09.2018  
Behandling: 
Saken ble behandlet for lukkede dører jf Kommunelovens § 31.  
Saken tas videre til kommunestyret uten innstilling.  
Vedtak: 
Uten innstilling.  
 
 

Ordførers innstilling 
Uten innstilling. 



PS 65/18 Oppfølging - funksjon administrasjonssjef. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef i Frank Pedersens fravær 
utover èn måned. Dersom fraværet går ut januar 2019 legger ordfører fram ny vurdering i første 
kommunestyremøte i 2019. 
 
 

Ordførers innstilling 
Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef i Frank Pedersens fravær 
utover èn måned. Dersom fraværet går ut januar 2019 legger ordfører fram ny vurdering i første 
kommuenstyremøte i 2019. 
 

PS 66/18 Utskriving av eiendomsskatt i Kvænangen kommune etter endring 
av eiendomsskatteloven 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 
integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 
Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 



integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 

Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 
integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 

Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 
 

PS 67/18 Lønnspolitisk plan 2018 - 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Sp/H: Endring i punkt 6.1 om at myndigheten til å fastsette lønn tillegges 
formannskapet.  
Tilleggsforslag fra Ap: Administrasjonen legger fram til kommunestyrets behandling en årlig 
lønnspolitisk-handlingsplan. Dette skal skje innen første halvår i hvert år.  
Voteringer: 

 Tilleggsforslaget fra Sp/H falt da det kun fikk 6 stemmer.  
 Tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 Innstillingen med tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak:  
Foreliggende utkast til lønnspolitisk plan 2018 – 2020 vedtas med følgende endringer: 
 Punkt 3, kulepunkt 10 endres til: Funksjonstillegg, mer bruk av dette ved ekstra oppgaver og 

økt ansvar. 
 Punkt 3, kulepunkt 12 endres til: Kompetanseplan utarbeides på arbeidsplassene og 

ajourføres årlig for hver avdeling.  
 Punkt 4.10, seniorpolitikk: Første setning endres til: Lønnsstimulering for å beholde eldre 

lengst mulig i jobb.  
 Administrasjonen legger fram til kommunestyrets behandling en årlig lønnspolitisk-

handlingsplan. Dette skal skje innen første halvår i hvert år.  
 
 



Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 12.09.2018  
Behandling: 
Endringsforslag fra Administrasjonsutvalget:  
 Punkt 3, kulepunkt 10 endres til: Funksjonstillegg, mer bruk av dette ved ekstra oppgaver og 

økt ansvar. 
 Punkt 3, kulepunkt 12 endres til: Kompetanseplan utarbeides på arbeidsplassene og 

ajourføres årlig for hver avdeling.  
 Punkt 4.10, seniorpolitikk: Første setning endres til: Lønnsstimulering for å beholde eldre 

lengst mulig i jobb.  
Endringsforslag fra SP: 
 Punkt 3.12: endres ikke. 
 Punkt 4.10: Første setning endres til: Beholde lønnsstimulering for å beholde eldre lengst 

mulig i jobb. 
 Punkt 6.1: Endres til: Myndigheten til å fastsette lønn tillegges formannskapet. 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra administrasjonsutvalget ble vedtatt 
med 5 stemmer satt opp mot innstillingen med endringsforslaget fra SP som fikk 2 stemmer.  
Vedtak: 
Foreliggende utkast til lønnspolitisk plan 2018 – 2020 vedtas med følgende endringer: 
 Punkt 3, kulepunkt 10 endres til: Funksjonstillegg, mer bruk av dette ved ekstra oppgaver og 

økt ansvar. 
 Punkt 3, kulepunkt 12 endres til: Kompetanseplan utarbeides på arbeidsplassene og 

ajourføres årlig for hver avdeling.  
 Punkt 4.10, seniorpolitikk: Første setning endres til: Lønnsstimulering for å beholde eldre 

lengst mulig i jobb.   
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til lønnspolitisk plan 2018 – 2020 vedtas. 

PS 68/18 MIDLER SELSKAPSKONTROLLER – KVÆNANGEN 
KOMMUNE 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Trine Kaasen, Ole Even Jørgensen og Aud Tove Tømmerbukt ble erklært inhabile jf 
Forvaltningslovens § 6 og fratrådte møtet under behandling av saken. 
Tilleggsforslag fra administrasjonen: Kr 35 000 tas fra kto 14910.190.190 (reserverte 
tilleggsbevilgninger) og kr 65 000 tas fra kto 14903.185.190 (reservert tilleggsbevilgning 
stillingsannonser).  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til forvaltningsrevisjon hos 
KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte selskapskontroller fremmes sak for 
kommunestyret om ekstra midler.  



2. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
a. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av eierskapskontroll 

i Kvænangen Produkter AS.  
b. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av selskapskontroll i 

Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  
3.  Kr 35 000 tas fra kto 14910.190.190 (reserverte tilleggsbevilgninger) og kr 65 000 tas fra kto 
     14903.185.190 (reservert tilleggsbevilgning stillingsannonser). 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.09.2018  
Behandling: 
Forslag fra Formannskapet: 
1. Kontrollutvalgets innstilling oversendes kommunestyret. 
2. Administrasjonen bes lage en innstilling om inndekning til samme sak.  
Innstillingen med forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
3. Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til forvaltningsrevisjon hos 
KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte selskapskontroller fremmes sak for 
kommunestyret om ekstra midler.  

4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
c. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av eierskapskontroll 

i Kvænangen Produkter AS.  
d. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av selskapskontroll i 

Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
5. Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til forvaltningsrevisjon 
hos KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte selskapskontroller fremmes sak for 
kommunestyret om ekstra midler.  

 
6. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 
a. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av eierskapskontroll 

i Kvænangen Produkter AS.  
 

b. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av selskapskontroll i 
Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  

 
 



PS 69/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OPPFØLGNING AV 
POLITISKE VEDTAK 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Oppfølging av politiske vedtak». Revisors konklusjon er at for flertallet av de undersøkte 
sakene har administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er revisors 
konklusjon at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke har gitt 
politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette snarlige tiltak for å følge opp 
anbefalingene for å sikre at samtlige kommunestyrevedtak iverksettes i henhold til kravene i 
kommuneloven.  

3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak administrasjonen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, 
for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til tre uker 
etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten. 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 
 

4. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten 
«Oppfølging av politiske vedtak». Revisors konklusjon er at for flertallet av de 
undersøkte sakene har administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er 
revisors konklusjon at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke har 
gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

 
5. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette snarlige tiltak for å følge opp 

anbefalingene for å sikre at samtlige kommunestyrevedtak iverksettes i henhold til 
kravene i kommuneloven.  

 
6. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 

hvilke tiltak administrasjonen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som 
er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes 
til tre uker etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten. 

 
 

PS 70/18 Oppfølging av sak 13/17, revisjonsbrev nr 18 (2016) - Årsregnskap 
2016 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Forslag fra Kommunestyret: Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å 
besvare revisjonsbrev nr 18 til kontrollutvalget med siste frist 31.10.18. 



Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å besvare revisjonsbrev nr 18 til 
kontrollutvalget med siste frist 31.10.18. 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har besvart 

revisjonsbrev nr. 18.  Svarfrist var 30.6.2017.  
2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter på 

vegne av kommunestyret. 
 

PS 71/18 Oppfølging av sak 16/18, revisjonsbrev nr 19 (2017) - Årsoppgjøret 
2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Forslag fra Kommunestyret: Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å 
besvare revisjonsbrev nr 19 til kontrollutvalget med siste frist 31.10.18. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å besvare revisjonsbrev nr 19 til 
kontrollutvalget med siste frist 31.10.18. 
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har besvart 

revisjonsbrev nr. 19.  Svarfrist var 20.6.2018.  
2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter på 

vegne av kommunestyret.   
 

PS 72/18 Oppfølging av sak 17/18, revisjonsbrev nr 20 (2017) - Årsregnskap 
2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  
Behandling: 
Forslag fra Kommunestyret: Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å 
besvare revisjonsbrev nr 20 (2017) Årsregnskap 2017 til kontrollutvalget, med siste frist 
31.10.18. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre pålegger administrasjonssjefen å besvare revisjonsbrev nr 20 til 
kontrollutvalget med siste frist 31.10.18.  
 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har besvart 

revisjonsbrev nr. 20.  Svarfrist var 20.6.2018.  
2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter på 

vegne av kommunestyret.   
 

PS 73/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.09.2018  

Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 

RS 9/18 Stiftelsesmøte nye Ymber 

RS 10/18 Referat fra stiftelsesmøte den 20.08.18 

RS 11/18 Orientering utbetaling havbruksfondet 

RS 12/18 Protokoll fra møte 28. august 18 


