
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Administrasjonsutvalg 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 05.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 09:30.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes 
Tove Følstad 

Medlem 
Medlem 
 

AP 
AR 
 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Inger Nygaard Medlem AR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen   

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert 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.  
 
                                      
_____________________                                                             _______________________ 
       Jan Helge Jensen            Tove Følstad 
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PS 4/19 Overføring av rektorressurs fra Voksenopplæringen til Kvænangen 
barn- og ungdomsskole 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 05.06.2019  
Behandling: 
Forslag fra administrasjonsutvalget: Saken utsettes og den drøftes med de ansatte før den 
kommer tilbake til utvalget.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes og den drøftes med de ansatte før den kommer tilbake til utvalget. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
40% rektorressurs i Voksenopplæringen (VO) blir underlagt rektor ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole (KVBU) fra 01.08.2019 
 
 

PS 5/19 Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 05.06.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet 

NorIKT. 
2. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og § 

19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.  
4. Kommunestyret ber administrasjonssjef videredelegere myndighet til administrasjons-

kommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht 
samarbeidsavtalen. 

5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke 
av samarbeidet. 

6. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 samarbeids-
kommuner. 

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.  



8. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant IT-
ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner om OU-
midler til dette. 

9. Ny organisering skal evalueres etter to år.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
10. Kvænangen kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet 

NorIKT. 
11. Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og § 

19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov. 
12. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.  
13. Kommunestyret ber administrasjonssjef videredelegere myndighet til administrasjons-

kommunen for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht 
samarbeidsavtalen. 

14. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 
fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes ikke 
av samarbeidet. 

15. Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 samarbeids-
kommuner. 

16. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.  

17. Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant IT-
ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner om OU-
midler til dette. 

18. Ny organisering skal evalueres etter to år.  
 


