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Saksfremlegg 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Administrasjonsutvalg 05.06.2019 
6/19 Administrasjonsutvalg 30.08.2019 

 

Overføring av rektorressurs fra Voksenopplæringen til Kvænangen barn- og 
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. 
 
 

 

ungdomsskole 

Administrasjonssjefens innstilling 
40% rektorressurs i Voksenopplæringen (VO) blir underlagt rektor ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole (KVBU) fra 01.09.2019 
 

Saksopplysninger 
Viser til forrige behandling der saken ble utsatt i påvente av drøftingen med fagforeningen. 
Drøftingsmøte ble gjennomført 13.08.19 og ligger vedlagt. Utfra det som fremkom i 
drøftingsmøte er det greit å gå videre med sammenslåingen.  
 
Løsningen med felles rektor for VO og KVBU ble første gang vurdert sommeren 2017. Den 
gangen ble det ikke gjennomført med begrunnelse i de fasilitetene som skolen skulle være i over 
tid. Det ble enighet om å utsette oppstart av denne ordningen til nytt skolebygg sto ferdig. Dato 
den gang for ferdigstillelse var 01.01.2019 
Nå er saken slik at den nye rektoren ved Kvænangen barn- og ungdomsskole pr. dato er rektor 
ved Voksenopplæringen i Kvænangen. 1.august tiltrer hun stillingen som rektor ved KVBU. 
Da passer det fint med en overføring av rektorressursen fra VO til KVBU samtidig med bytte av 
rektor ved KVBU.  
Rektor ved VO og rektor ved KVBU jobber begge i h.h.t opplæringsloven.  



Vurdering 
Felles rektor ved KVBU og VO vil gjøre at driften blir økonomisk bedre. 
Det gjør også at vi på sikt kan bruke av felles ressurser, felles kompetanseheving, og ha felles 
møter. Lokaliseringen av VO vurderes også flyttet til Gul bygget når nyskolen er ferdigstilt.  
 
 
Vedlagt følger referat fra drøftingsmøte.





PS 7/19 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 

Benedikte Steinvik 
Gárgu 24 
9161 Burfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 26/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/769-8 1286/2019 21109237415 16.05.2019 

Foreldrepermisjon i perioden 08.11.18 - 16.10.19. 

Saksopplysninger:  
 
Viser til din søknad om permisjon datert 01.10.18 om foreldrepermisjon med lønn i perioden 
08.11.18 – 03.07.19, videre permisjon uten lønn fram til og med 10.09.19 og deretter 5 ukers 
ferie. Jf Arbeidsmiljølovens §§ 12-2, 12-4 og 12-5 om fødsels- og foreldrepermisjon har 
foreldrene krav på til sammen 12 måneder permisjon ifb med fødsel og adopsjon. Vi har ingen 
innvendinger til forlengelse av permisjonen. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
 
Benedikte Steinvik innvilges foreldrepermisjon med lønn i perioden 08.11.18 – 03.07.19 og 
videre permisjon uten lønn fram til og med 10.09.19. Det avvikles 5 uker ferie i perioden 
11.09.19 – 16.10.19.  
 
 
 
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 til Unni E, Matthias W og Rolf Bjarne J. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Nils Johan Ribe 
Stormoveien 31 
9161 BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 142/16 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/4-64 3530/2016 410 06.12.2016 

Tilsetting i 40 % vikariat som kommunelege II 01.12.16 - 28.02.17, med 
mulighet til forlengelse. 

Saksopplysninger:  
 
Viser til møte med deg den 25.11.16 og derpå følgende oppsigelse fra 01.12.16 ifb med fratreden 
fra fast stilling og fortsettelse i vikariat. Det naturlige i din situasjon er at du går inn i vikariat i 
deler av Sabine Bader sin stilling i den perioden hun har permisjon. Vi gjør derfor slikt  
 
Vedtak: 
 
Nils Johan Ribe tilsettes i 40 % vikariat som kommunelege II for perioden 01.12.16 – 28.02.17, 
med mulighet til forlengelse.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Kontorsjef 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
 
Kopi til Unni E, Kjell N, Rolf Bjarne J, Jim H, Lillian K S og Tom Hugo P. 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Rickard Printz 
 
9161 Burfjord 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 13/17 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/22-6 785/2017 27057425100 07.04.2017 

 

Oppsigelse av stilling som leder Gargo sykestue og sykehjem 

 
Saksopplysninger:  

Vi viser til din oppsigelse av stilling som leder på Gargo sykestue og sykehjem, datert 09.03.17.  

Gjensidig oppsigelsesfrist er på 3 måneder, jf. Hovedtariffavtalen § 3. For øvrig har vi ingen 
merknader til oppsigelsen. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
Virkningsdato for oppsigelsen er 09.06.17. Rickard har etter eget ønske siste arbeidsdag 01.06. 
Opptjent ferie avvikles før nevnte dato.   
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  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 hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40 45 01 14 
E-post: post@kvanangen.kommune.no 



 
 Side 2 av 2

 
 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Mona-Lise Henriksen 
Storvikveien 1000 

9151  STORSLETT 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 4/18 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/678-5 44/2018 09088047602 04.01.2018 

 

Oppsigelse av 52% hjelpepleierstilling på Gargo sykestue og sykehjem 

Saksopplysninger:  
Viser til oppsigelse datert 29.11.17 der du sier opp din stilling hjelpepleier i 52% stilling med 
umiddelbar virkning. Du har p.t. permisjon til august 2018. Derfor vil oppsigelsestid ikke komme 
til anvendelse. Vi har ingen innvendinger til dette. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 29.11.17.   
Restferie på x dager avvikles i oppsigelsestiden.  
Feriepenger opptjent inneværende år utbetales ved opphør av stillingen.  
 
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet hos oss. Lykke til videre i 
din nye jobb.  
 
 
Med hilsen 
 
Unni Edvardsen 
etatsleder helse og omsorg 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder ikke håndskrevet signatur. 
 
 
 
Kopi til Matthias W., Rolf Bj. J, Jim H, Lillian K S og Tom Hugo P.  
 
 



 
 Side 2 av 2

 



 

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 

Lise Merete Myhrvold Mjelde 
Kjækanveien 12 
9162   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

 - nr.  
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/357-2 754/2018 06077436047 21.03.2018 

 

Svar på søknad om permisjon 

 
Saksopplysninger:  
 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  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. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Rutchell Cinto Postrano 
Stormoveien 24 
9161 Burfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 27/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/273-3 1295/2019 07018721400 16.05.2019 

Permisjon i periodene 22.06.19 – 30.06.19 og 15.07.19 - 02.08.19. 

Saksopplysninger:  
 
Viser til din søknad om permisjon uten lønn i periodene 22.06.19 – 30.06.19 og 15.07.19 - 
02.08.19 grunnet studier. Iht til Arbeidsmiljølovens (AML) § 12-11 har arbeidstakere rett til 
permisjon i inntil 3 år for hel- eller deltidsstudier dersom de har vært i arbeidslivet i minst 3 år, 
derav ansatt hos nåværende arbeidsgiver de siste 2 år. Selv om du ikke oppfyller velger kriteriene 
i AML’s bestemmelser velge vi etter en totalvurdering å innvilge søknaden. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
 
Rutchell Cinto Postrano innvilges permisjon uten lønn i periodene 22.06.19 – 30.06.19 og 
15.07.19 - 02.08.19. 
 
 
 
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 til Unni E, Matthias W og Rolf Bjarne J. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

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

Helene Farstad 
Stajordveien 90 
9161 Burfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 39/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/33-9 2052/2019 412 15.08.2019 

Tilsetting av barnehagelærer i vikariat 

Saksopplysninger:  
Stillingen ble lyst ledig med søknadsfrist 31/7 og vi mottok 3 søknader. I tilsettingsmøte med 
Fagforbundet den 15.08.19 ble det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak: 
Helene Farstad tilsettes i vikariat som barnehagelærer fram til 31.03.20, med mulighet til 
forlengelse 
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 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Jorunn F, Mary Ann A, 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 

Jenny Anna-Lena Sträng 
Kvænangsbotnveien 151 

9162  Sørstraumen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 25/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/32-7 1230/2019 410 09.05.2019 

 

Tilsetting i 50% vikariat som helsesekretær på legekontoret  

 
Saksopplysninger:  

En helsesekretær i 50% fast stilling på legekontoret skal jobbe på servicekontoret i perioden 
01.04.19-30.09.19. Anna-Lena Sträng har hatt annet vikariat på legekontoret fram til 01.03.19 (jf. 
delegert vedtak 6/19). Anna-Lena får gode skussmål for jobben hun gjør på legekontoret og hun har 
sagt seg villig til å fortsette som vikar i ytterligere 6 måneder. Fagforbundet er enig i dette. Vi gjør 
derfor slikt 
 
Vedtak: 
Anna-Lena Sträng tilsettes i 50% vikariat som helsesekretær ved legekontoret i perioden 01.04.19 – 
30.09.19. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Kjell N, Rolf B, Tom Hugo, 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 

Ellen Martinsen 
Stajordveien 888 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 70/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/195-5 1844/2018 410 20.07.2018 

 

Tilsetting i 50% fast stilling som kommunepsykolog i helse og omsorg 

 
Saksopplysninger:  
 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  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. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Elisabeth Berg 
Langbergveien 31 

9161 Burfjord 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 89/18 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/120-6 2304/2018 06058645034 24.09.2018 

 

Oppsigelse av stilling som kjøkkensjef på Gargo 

 
Saksopplysninger:  
 
 
 
Vurderinger: 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Matthias, Rolf B, 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Åsmund Austarheim 
Kvænangsbotnveien 1843 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 30/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/223-8 1513/2019 01118048179 12.06.2019 

Omsorgspermisjon ifm fødsel 

Saksopplysninger:  
 
Viser til din søknad om permisjon datert 04.06.19 ifm fødsel. Iht Arbeidsmiljølovens § 12-3 jf 
Hovedtariffavtalen kap 1 § 8 har far krav på 2 ukers omsorgspermisjon med full lønn til å bistå 
moren ifb med fødsel. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
 
Åsmund Austarheim innvilges omsorgspermisjon med lønn ifm fødsel i perioden 13.05.19 – 
26.05.19. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Gøril Severinsen 
Skoleveien 31 
 
9161  Burfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 106/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/690-9 3109/2018 04037141475 13.12.2018 

 

Oppsigelse av 60% stilling som systemansvarlig og 40% som miljøarbeider 

 
Saksopplysninger:  

Vi viser til ditt brev datert 07.11.18 der du sier opp din 60 prosent stilling som systemansvarlig i 
helse og omsorg og din 40 prosent stilling som miljøarbeider i TU.  

Det er gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder, jf. HTA kap. 1 punkt 3.2.1. Du har ikke uttrykt 
ønske om fratredelse før oppsigelsestiden er ute, og har ifølge enhetsleder heller ikke restferie til 
gode. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 07.01.18.  
 
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for tiden i stillingene som du har sagt opp og ønsker 
deg lykke til videre i ny stilling på TU. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Marianne, Rolf B, Lillian



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Beate Olsen 
Langbergveien 10 
 
9161  Burfjord 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 104/18 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/148-10 3107/2018 13106131818 13.12.2018 

 

Oppsigelse av stilling v/ Furutoppen 

 
Saksopplysninger:  
Vi viser til din oppsigelse datert 28.11.18 der du sier opp din stilling som fagarbeider ved 
Furutoppen TU.  

Det er gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder, jf. HTA kap. 1 punkt 3.2.1. Du har ikke uttrykt 
ønske om fratredelse før oppsigelsestiden er ute, og har ifølge enhetsleder heller ikke restferie til 
gode. Vi gjør derfor slikt 
 
 
Vedtak: 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra x.  
 
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet i TU og ønsker deg lykke 
til videre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Inger Helene Vatnestrøm Svendsen 
Jøkelfjordveien 1075 

9163  JØKELFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 105/18 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/561-11 3108/2018 29079148820 13.12.2018 

 

Oppsigelse av stilling som fysioterapeut 

 
Saksopplysninger:  
Vi viser til ditt brev datert 30.09.18 der du sier opp din stilling som fysioterapeut.  

Det er gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder, jf. HTA kap. 1 punkt 3.2.1. Du har på 
oppsigelsestidpunktet permisjon. All ferie ble avviklet før du gikk ut i permisjon og du har 
følgelig ikke restferie til gode. Vi gjør derfor slikt 
 
Vedtak: 
 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 30.12.18.  
 
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet i TU og ønsker deg lykke 
til videre. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
Kopi: Solvi, Rolf B, Lillian og Jim 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

Post/besøksadresse: Kommunehuset, Gàrgu 8, 9161 BURFJORD Telefon:  77 77 88 00 
E-post: post@kvanangen.kommune.no                      Internett: www.kvanangen.kommune.no Organisasjonsnr: 940 331 102 

Trine Emilie Hoel Solheim 
Sollia 20 
9161 Burfjord 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 33/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/376-2 1819/2019 13039528228 04.07.2019 

Permisjon i perioden 19.02.19 - 18.02.20. 

Saksopplysninger:  
 
Viser til søknad mottatt 26.02.19 om permisjon fra din stilling i perioden 19.02.19 – 18.02.20. I 
situasjoner der man søker om permisjon etter utløp av perioden for sykepengerefusjon (52 uker) 
gjelder følgende bestemmelse i kommunens personalreglement: 2.21 Permisjon utover avtale- 
eller lovfestede permisjoner. Permisjon utover avtale- eller lovfestede permisjoner kan innvilges 
uten lønn i inntil 1 år. Forlengelse ut over dette gjøres kun i særlige tilfeller. Vi har ingen 
innvendinger til søknaden og vi gjør derfor slikt  
Vedtak: 
Trine Emilie Solberg innvilges permisjon uten lønn i perioden 19.02.19 – 18.02.20. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter  
Seniorrådgiver  
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

mailto:post@kvanangen.kommune.no


 

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 

Montila Kaasen, Burfjorddalen 117, 9161 Burfjord 
 
Christin Mattilakken Røde, Låvanveien 60, 9161 Burfjord 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 35/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/84-19 1882/2019 411 10.07.2019 

Tilsettinger på kjøkken Gargo juli 2019 

Saksopplysninger:  
Det var lyst ut 45 % fast stilling og 50 % vikariat med søknadsfrist 27.05.2019. Vi mottok 5 
søknader. Vi er enige med Fagforbundet om å gjøre slik tilsetting  
Vedtak: 
Montila Kaasen tilsettes i 45 % fast stilling som assistent på Kjøkkenet ved Gargo sykehjem. 
Christin Mattilakken Røde tilsettes som assistent på Kjøkkenet ved Gargo sykehjem i 50 % 
vikariat fram til 31.12.19, med mulighet til forlengelse 
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 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 
Kopi til Unni E, Matthias W, Elisabeth B P, Rolf Bjarne J, Jim H, Tom Hugo P, Lillian K S og 
øvrige søkere. 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Sara Merete Hætta 
Kvænangsveien 2561 
9162 Sørstraumen 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 36/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/137-6 1888/2019 410 11.07.2019 

Tilsetting i 100 % fast stilling som miljøterapeut i TU 

Saksopplysninger:  
Ledige stillinger som miljøterapeut og miljøarbeider i TU ble lyst ut med søknadsfrist 02.06.19. 
Det var totalt fem søkere. I møte med Fagforbundet den 11.07.19 ble det enighet om å gjøre slikt:  
Vedtak: 
Sara Merethe Hætta tilsettes i 100 % fast stilling som miljøterapeut i TU.  
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 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Unni E, Marianne S, Gøril S, 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 

Nora Henriette Lindbom 
Sekkemoveien 210 
9162 Sørstraumen 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 34/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/103-11 1821/2019 410 04.07.2019 

Tilsetting som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget 

Saksopplysninger:  
 
Nora Lindbom har et år med helse og oppvekst på videregående skole og ønsker læreplass etter 
vekslingsmodellen i barn og ungdomsarbeiderfaget. Læretiden blir dermed 3 år. I tilsettingsmøte 
med Fagforbundet den 04.07.19 er det enighet om å gjøre slikt   
 
Vedtak: 
 
Nora Lindbom tilsettes som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfag fra høsten 2019. 
Tjenestested blir Badderen barnehage. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: be@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

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 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 38/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/33-8 2051/2019 412 15.08.2019 

Tilsetting av pedagogisk leder i Polarstjerna bhg 

Saksopplysninger:  
Det ble lagt ut intern utlysning på pedagogisk lederstilling i Burfjord barnehage, Polarstjerna fra 
1. august 2019 til 31.juli 2020. Vi mottok en søknad på stillingen, Inger Johanne Berg. I møte 
med Fagforbundet den 15.08.19 ble det enighet om å gjøre slikt  
Vedtak: 
Inger Johanne Berg tilsettes i stillingen som pedagogisk leder fra 01.08.19 til 31.07.20.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Jorunn F, Mary Ann A, Tom Hugo P, Lillian K S og Jim H.  
 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

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

Kenneth Johansen 
Kautokeinoveien 25 

9518  ALTA 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 18/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/32-6 1028/2019 410 12.04.2019 

 

Tilsetting i 100% fast stilling som fastlege/kommunelege 

Saksopplysninger:  
Ledig stilling som fastlege/kommunelege ble lyst ledig med søknadsfrist 07.03.19. Vi fikk to 
søknader, hvorav kun den ene er kvalifisert for legestilling i Norge. I tilsettingsmøte 08.04.19 var 
det enighet om å gjøre slikt 
 
Vedtak: 
Kenneth Johansen tilsettes i fast 100% stilling som fastlege/kommunelege.  

Politiattest framlegges før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen brevet kom fram til adressat. 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 du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i påvente av 
eventuell klage, jf. forvaltningsloven §42. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Kjell N., Rolf Bjarne, Tom Hugo, 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 

Martine Charlotte Smith 
Sørstraumen 39 

9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 17/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/282-7 943/2019 410 08.04.2019 

 

Tilsetting av prosjektleder hverdagsrehabilitering 

Saksopplysninger:  
Ledig stilling som prosjektleder ble lyst ledig med søknadsfrist 17.02.19. I tilsettingsmøte med 
Fagforbundet ble det enighet om følgende 
 
Vedtak: 
Martine Charlotte Smith tilsettes i midlertidig 100% stilling som prosjektleder for 
hverdagsrehabilitering/prosjekt NYTT FOKUS ut året med mulighet til forlengelse forutsatt 
fortsatt tilsagn om tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 
 
Kopi: Rolf B, Tom H, Lillian og Jim.



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

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

Katarina Birgitte Hillestad 
Åsstuevegen 92 

2618  LILLEHAMMER 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 19/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/51-6 1029/2019 410 12.04.2019 

 

Vedtak om tilsetting i fast 100% stilling som fysioterapeut 

Saksopplysninger:  
Ledig stilling som fysioterapeut ble lyst ledig med søknadsfrist 15.03.19. Vi fikk fire søknader. 
To av søkerne trakk søknaden. I tilsettingsmøte med Fagforbundet den 26.03.19 var det enighet 
om slikt 
 
Vedtak: 
Katarina B. Hillestad tilsettes i fast 100% stilling som fysioterapeut.  

Politiattest framlegges før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §5-4. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages, jf. personalreglementet punkt 1.2.4 underpunkt 7. Klagefristen er 1 uke 
regnet fra den dagen brevet kom fram til adressat. 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 du mottok denne meldingen. Utsatt iverksettelse i påvente av 
eventuell klage, jf. forvaltningsloven §42. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Solvi, Rolf B, Tom H, Lillian, Jim og øvrige søkere



 

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 

Jakob Sigvart Jakobsen Bæhr 
Skarpsno 6 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 20/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/96-10 1062/2019 410 24.04.2019 

 

Tilsetting i midlertidig stilling, som byggesaksbehandler 

 
Saksopplysninger: 
Jakob Bæhr har formelt sagt opp sin stilling som byggesaksbehandler. Han har i ettertid, sagt seg 
villig til å være i redusert stilling i 2 måneder, utover oppsigelsestiden. (70%). Dette vurderes 
som en god løsning, da det nå er «sesong» for byggesaker. Utlysning etter en ny 
byggesaksbehandler, må ses på i sammenheng med en total ressursvurdering på NUT.  
 
 
 
Vedtak: 
Jakob Bæhr tilsettes som byggesaksbehandler. Midlertidig stilling ,70%. Dette i perioden 
fom.01.05.2019 tom. 30.06.2019 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan Inge Karlsen 
Etatsleder Næring, utvikling og teknisk 
Direkte innvalg: 77778841 Mobil:40405620 
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
 
 

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


 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Hilde Martinussen 
Jafet Lindebergsvei 31 

9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 21/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/79-11 1118/2019 410 30.04.2019 

Tilsetting i 50% vikariat som hjemmehjelp i perioden mai 2019 - februar 2020 

 
Saksopplysninger:  
50% vikariat som hjemmehjelp ble lyst ledig med søknadsfrist 10.04.19. Vi mottok fire søknader. 
I tilsettingsmøte med Fagforbundet var det enighet om å gjøre slikt 
 
Vedtak: 
Hilde Martinussen tilsettes i 50% vikariat som hjemmehjelp i perioden medio mai 2019 – medio 
februar 2020 med mulighet til forlengelse. 
 
 
 
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 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Hege K, Rolf B, Tom H, Lillian, Jim og øvrige søkere 



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Jørgen Torvund 
Helene Tryggstrand 
Tonny Mathiassen 
Lena Larsen 
Katarzyna Milek 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 23/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/94-15 1122/2019 410 01.05.2019 

Tilsetting av lærere ved Kvænangen b&u-skole 

Saksopplysninger:  
Inntil tre vikariater som lærer ble lyst ledig med søknadsfrist 10.04.19 og vi mottok 13 søkere.  
I tilsettingsmøte med Utdanningsforbundet den 26.04.19 ble det enighet om å gjøre slikt  
 
Vedtak: 
Jørgen Torvund tilsettes i vikariat 100 % stilling som lærer for skoleåret 2019/2020. 
Helene Tryggstrand tilsettes i vikariat 100 % stilling som lærer for skoleåret 2019/2020. 
Tonny Mathiassen tilsettes i vikariat 50 % stilling som lærer for skoleåret 2019/2020. 
Lena Larsen tilsettes i vikariat 50 % stilling som lærer for skoleåret 2019/2020. 
Reserve: Katarzyna Milek – 50 % lærerstilling.  
 
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 til Jorunn F, Valter O, Tom Hugo P, Lillian K S, Jim H og øvrige søkere. 



 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

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

Marie E Levy Krueger 
Rambergveien 12 

3115  Tønsberg 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 29/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/32-8 1501/2019 410 11.06.2019 

Tilsetting av LIS1 (turnuslege) for perioden 01.09.19-28.02.20 

Saksopplysninger:  
Kommunen fikk etter loddtrekning i vår tildelt en LIS1-kandidat (turnuslege) fra 01.09.19 som 
takket nei til stillingen. Ledig stilling ble da lyst ut i Helsedirektoratets stillingsportal med 
søknadsfrist 31.05.19. Vi fikk 13 søknader (9 kvinner og 4 menn). I tilsettingsmøte med 
Fagforbundet den 07.06.19 var det enighet om å treffe slikt    
 
Vedtak: 
Marie Estelle Levy Krueger tilsettes i 100% stilling som LIS1 (lege i spesialisering del 1) for 
perioden 01.09.19 - 28.02.20. Som reserver settes Elin Sigurdardottir og Ingelin Christin Evensen 
Olsen 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 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Kjell N, Rolf Bjarne, Tom Hugo, Lillian, Jim og øvrige søkere



 

Kvænangen kommune  
Personalavdeling 

 

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

Vera M Eilertsen-Wassnes 
Stajordveien 298 

9161  Burfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 31/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/385-6 1531/2019 29057842626 13.06.2019 

 

Svar på søknad om permisjon i perioden 26.08.19-26.08.20 

Saksopplysninger:  
Vi viser til din søknad, datert 24.05.19, om ulønnet permisjon fra din 75% stilling som 
miljøterapeut ved enhet rus og psykisk helse i ett år i tiden 26.08.19-26.08.20.  

Personalreglementet punkt 2.17 fastsetter at det ved overgang til annen stilling utenfor 
organisasjonen kan gis permisjon i inntil 2 år. Søknaden skal vurderes ut fra eventuelle 
konsekvenser for organisasjonen. 
 
Vurderinger: 
Enhetsleder vurderer at oppgavene som tilligger stillingen kan ivaretas av vikar og øvrige ansatte 
ved enheten i permisjonstiden.  
 
Vedtak: 
Vera M Eilertsen-Wassnes innvilges ulønnet permisjon fra sin 75% stilling som miljøterapeut 
ved enhet rus og psykisk helse i perioden 26.08.19-26.08.20. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Oddrun, Rolf B, Tom H, Lillian og Jim

mailto:unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  
Helse og omsorg 

 

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

Lene Mari Jørgensen 
Skoleveien 35 

9161 Burfjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 22/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/84-12 1121/2019 411 30.04.2019 

Vedtak om tilsetting i fast 100% stilling som kjøkkenassistent/nestleder 
kjøkken 

 
Saksopplysninger:  
Fast 100% stilling som kjøkkenassistent på Gargo ble lyst ledig i to omganger med siste 
søknadsfrist 01.04.19. Vi mottok totalt 15 søknader. Elisabeth Skåre ble først tilbudt stillingen, 
men hun takket nei. I nytt tilsettingsmøte med Fagforbundet var det enighet om å gjøre slikt 
 
Vedtak: 
Lene Jørgensen tilsettes i fast 100% stilling som kjøkkenassistent/nestleder kjøkken. 
 
 
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 
 
 
Unni Edvardsen 
Etatsleder helse og omsorg 
Direkte innvalg: 40450114 
E-post: unni.edvardsen@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi: Matthias W, Rolf B, Tom H, Lillian, Jim og øvrige søkere



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

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

Alf Bjørnar Eriksen 
Reistadlia 55 
9513  Alta 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Administrasjonsutvalg - nr. 24/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/2-4 1188/2019 09117947146 08.05.2019 

Oppsigelse fra stilling som etatsleder oppvekst og kultur 

Saksutredning:  
Viser til oppsigelse datert 15.04.19 der du sier opp din stilling som etatsleder oppvekst og kultur 
med virkning fra 01.06.19. Selv om det i stillingen er gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder 
velger vi ut fra omstendighetene å fravike denne i og med at vi har en vikar inne i stillingen. Vi 
har derfor ingen innvendinger til dette og gjør slikt  
Vedtak: 
Oppsigelsen innvilges med virkning fra 01.06.19.  
Restferie på 11 dager utbetales ved opphør av stillingen.  
Feriepenger opptjent inneværende år utbetales ved opphør av stillingen.  
Vi vil benytte anledningen til å takke deg for den tiden du har arbeidet hos oss og vi ønsker deg 
lykke til videre i din nye jobb i Alta. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Kopi til Jorunn F, Jim H, Lillian K S og Tom Hugo P.  
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