
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 22.04.2009
Tidspunkt: 12:40 – 14:00 

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Ole Josefsen Medlem KVKRF
Irene Kaasen Medlem KVH
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP
Liv Karin Olset Medlem KVAP
Aud Tove Tømmerbukt Medlem KVFRP
Astrid Kvangarsnes Medlem KVSV
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ivar Henning Boberg MEDL KVAP
Jan Inge Karlsen MEDL KVAP
Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP
Tryggve Enoksen MEDL KVSV
Jan Helge Jensen NESTL KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Birger Mathiassen Jan Helge Jensen KVKY

Merknader

Ingen. Ekstrasak om startlån ble behandlet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith Rådmann
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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.

______________________ ______________________ _______________________
John Helland, ordfører Birger Mathiassen Astrid Kvangarsnes



  Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/10 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I 
KVÆNANGEN

2009/1221

PS 2009/11 Næringsstrategi Tromsøregionen 2009/2733
PS 2009/12 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra 

grendeutvalg angående overdragelse av 
brannvernmateriell

2009/1003

PS 2009/13 Gjennomgang av renholdsplanen 2009/3683
PS 2009/14 Kommunal egenandel til STYRK-prosjekt, 

kartlegging og organisering rus og psykiatri
2009/3768

PS 2009/15 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 
2009-2012

2009/3393

PS 2009/16 Opprettelse av et 4. legeårsverk i Kvænangen, 
utdanningsstilling

2009/3796

PS 2009/17 Klage på vedtak i Fondsstyresak 1/2009 X 2009/635

PS 2009/18 Referatsaker
RS 2009/2 Kontrollrapport 2008 vedr. 

skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen 
kommune

2009/4498

PS 2009/19 Godkjenning av opptak startlån for videretildeling 2009/4724



PS 2009/12 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendeutvalg 
angående overdragelse av brannvernmateriell

Rådmannens innstilling
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.03.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra Grendelag av 
22.02.09 angående overdragelse av brannvernmateriell godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra Grendelag av 22.02.09 angående overdragelse 
av brannvernmateriell godkjennes.



PS 2009/13 Gjennomgang av renholdsplanen

Rådmannens innstilling
1. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
2. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. Dokumentasjon på tidsbruk i 1 måned når hun har gått opp i 50 % 
administrasjonstid igjen. 

3. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, vurderes 
det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er flere bygg inne i 
renholdsroden.

4. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og Gargo 
sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

5. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.

6. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at barnehagen 
får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra reserverte 
tilleggsbevilginger.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 01.04.2009 

Behandling:
Forslag fra administrasjonsutvalget: 2.setning i punkt 2 strykes, rådmannens innstilling for øvrig 
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
2. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. 
3. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, 

vurderes det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er 
flere bygg inne i renholdsroden.

4. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og 
Gargo sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

5. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd. Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.

6. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at 
barnehagen får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra 
reserverte tilleggsbevilginger.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 



Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
2. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. 
3. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, 

vurderes det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er 
flere bygg inne i renholdsroden.

4. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og 
Gargo sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

5. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd. Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.

6. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at 
barnehagen får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra 
reserverte tilleggsbevilginger.

PS 2009/14 Kommunal egenandel til STYRK-prosjekt, kartlegging og 
organisering rus og psykiatri

Rådmannens innstilling
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken sendes utvalg for oppvekst og omsorg til 
orientering.

Vedtak:
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 



Behandling:
Tilleggsforslag fra Ap: Kommunestyret ber om å bli orientert om framdriften i 
kartleggingsarbeidet etter 1 år.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009.
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene
Kommunestyret ber om å bli orientert om framdriften i kartleggingsarbeidet etter 1 år.

PS 2009/15 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 2009-2012

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Kvænangen kommune 2009-2012. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Kvænangen kommune 2009-2012.

PS 2009/16 Opprettelse av et 4. legeårsverk i Kvænangen, utdanningsstilling

Rådmannens innstilling
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtak. Saken sendes utvalg for oppvekst og omsorg til 
orientering.
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Vedtak:
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2009/17 Klage på vedtak i Fondsstyresak 1/2009

1 Klage.PDF

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune opprettholder vedtaket i fondsstyresak 1/2009.

Kommunen kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som gjør at vedtaket bør forandres. 
Ved gjennomgang av saker som har vært til behandling i kommunen kan man ikke se at det har 
vært gjort forskjellsbehandling i sammenlignbare saker.

Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 01.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fondsstyret opprettholder sitt opprinnelige 
vedtak og foreslår følgende som fondstyrets innstilling til kommunestyrets vedtak:

Vedtak:
Kvænangen Kommune opprettholder vedtaket i fondsstyresak 1/2009.

Kommunen kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som gjør at vedtaket bør forandres. 
Ved gjennomgang av saker som har vært til behandling i kommunen kan man ikke se at det har 
vært gjort forskjellsbehandling i sammenlignbare saker.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 



Behandling:

Vedtak:

PS 2009/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
2 saker ble referert. Revisjonsberetning 2008 fra kontrollutvalget 2008 vedlegges protokollen.

Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.

RS 2009/2 Kontrollrapport 2008 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen kommune

PS 2009/19 Godkjenning av opptak startlån for videretildeling

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 4.000.000.- for videretildeling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 4 000 000 for videreformidling.

PS VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVÆNANGEN

Rådmannens innstilling

De fremlagte vedtekter vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 03.02.2009 



Behandling:
Tilføyelse fra utvalget: 
med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding fra Utvalg for oppvekst og omsorg
Rådmannens forslag med utvalgets tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De fremlagte vedtekter anbefales vedtatt med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding 
fra Utvalg for oppvekst og omsorg.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De fremlagte vedtekter anbefales vedtatt med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding 
fra Utvalg for oppvekst og omsorg.

PS Næringsstrategi Tromsøregionen

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.

Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.03.2009 

Behandling:
Formannskapet anbefaler at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling. Rådmannens 
innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.
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PS 2009/10 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I 
KVÆNANGEN

2009/1221

PS 2009/11 Næringsstrategi Tromsøregionen 2009/2733
PS 2009/12 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra 

grendeutvalg angående overdragelse av 
brannvernmateriell

2009/1003

PS 2009/13 Gjennomgang av renholdsplanen 2009/3683
PS 2009/14 Kommunal egenandel til STYRK-prosjekt, 

kartlegging og organisering rus og psykiatri
2009/3768

PS 2009/15 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 
2009-2012

2009/3393



PS 2009/16 Opprettelse av et 4. legeårsverk i Kvænangen, 
utdanningsstilling

2009/3796

PS 2009/17 Klage på vedtak i Fondsstyresak 1/2009 X 2009/635
PS 2009/18 Referatsaker

RS 2009/1 Kontrollrapport 2008 vedr. 
skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen 
kommune

2009/4498

PS 2009/10 VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KVÆNANGEN

Rådmannens innstilling

De fremlagte vedtekter vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 03.02.2009 

Behandling:
Tilføyelse fra utvalget: 
med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding fra Utvalg for oppvekst og omsorg
Rådmannens forslag med utvalgets tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De fremlagte vedtekter anbefales vedtatt med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding 
fra Utvalg for oppvekst og omsorg.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Innstillingen fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De fremlagte vedtekter anbefales vedtatt med redaksjonelle endringer i tråd med tilbakemelding 
fra Utvalg for oppvekst og omsorg.



PS 2009/11 Næringsstrategi Tromsøregionen

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.

Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.03.2009 

Behandling:
Formannskapet anbefaler at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling. Rådmannens 
innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.

1. Den strategiske næringsplanen for Tromsø-regionen er et godt grunnlag for aktivt samarbeid 
mellom næringslivet og kommunene i regionen i årene framover.

2. Kvænangen kommune vil ta initiativ til å følge opp samarbeidet med kommunene og 
næringsforeningene med henblikk på en videreføring av utviklingsarbeidet.



PS 2009/12 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendeutvalg 
angående overdragelse av brannvernmateriell

Rådmannens innstilling
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.03.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra Grendelag av 
22.02.09 angående overdragelse av brannvernmateriell godkjennes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra Grendelag av 22.02.09 angående overdragelse 
av brannvernmateriell godkjennes.

PS 2009/13 Gjennomgang av renholdsplanen

Rådmannens innstilling
7. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
8. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. Dokumentasjon på tidsbruk i 1 måned når hun har gått opp i 50 % 
administrasjonstid igjen. 

9. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, vurderes 
det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er flere bygg inne i 
renholdsroden.

10. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og Gargo 
sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

11. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.



12. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at barnehagen 
får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra reserverte 
tilleggsbevilginger.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 01.04.2009 

Behandling:
Forslag fra administrasjonsutvalget: 2.setning i punkt 2 strykes, rådmannens innstilling for øvrig 
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
13. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
14. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. 
15. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, vurderes 

det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er flere bygg inne i 
renholdsroden.

16. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og Gargo 
sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

17. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd. Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.

18. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at barnehagen 
får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra reserverte 
tilleggsbevilginger.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
19. Organisering. Organisasjonen forblir slik den er i dag.
20. Renholdsleder går tilbake til 50 % administrasjonstid og dagens stillingsbeskrivelse 

beholdes uendret. 
21. Ved framtidig ledighet i små renholderstillinger, eller ved andre passende tilfeller, vurderes 

det å slå sammen stillinger slik at vi får færre men større stillinger der det er flere bygg inne i 
renholdsroden.

22. Det tas gjennomgang av Kvænangen b&u-skole, Kjækan skole, Kommunehuset og Gargo 
sykehjem 2. etg, samt at det ses på rundvaskopplegget på skolene.

23. Det opprettes 20 % ekstra stilling som renholder i Burfjord barnehage avd. Gul. Årlig 
kostnad på kr 65 000. Kostnadene tas fra reserverte tilleggsbevilginger.

24. Renholderstillingen i Alteidet barnehage utvides med 7,46 % til 26,67 % slik at barnehagen 
får 2 timer renhold pr dag. Årlig kostnad på kr 27 000. Kostnadene tas fra reserverte 
tilleggsbevilginger.



PS 2009/14 Kommunal egenandel til STYRK-prosjekt, kartlegging og 
organisering rus og psykiatri

Rådmannens innstilling
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken sendes utvalg for oppvekst og omsorg til 
orientering.

Vedtak:
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ap: Kommunestyret ber om å bli orientert om framdriften i 
kartleggingsarbeidet etter 1 år.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunen går inn med egenandel på kr 54 000 for den del av prosjektet som kommer i 2009. 
Beløpet tas fra bundet fond psykiatrimidler 2.5150.202. Kostnadene for 2010 og 2011 
innarbeides i budsjettene for de respektive årene
Kommunestyret ber om å bli orientert om framdriften i kartleggingsarbeidet etter 1 år.

PS 2009/15 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 2009-2012

Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Kvænangen kommune 2009-2012. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner plan for selskapskontroll for Kvænangen kommune 2009-2012.

PS 2009/16 Opprettelse av et 4. legeårsverk i Kvænangen, utdanningsstilling

Rådmannens innstilling
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtak. Saken sendes utvalg for oppvekst og omsorg til 
orientering.
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:

Vedtak:
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det opprettes et 4. legeårsverk i Kvænangen som utdanningsstilling fra 15.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 38 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.



PS 2009/17 Klage på vedtak i Fondsstyresak 1/2009

PS 2009/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
2 saker ble referert. Revisjonsberetning 2008 fra kontrollutvalget 2008 vedlegges protokollen.

Vedtak:
Referatsakene ble tatt til orientering.

RS 2009/2 Kontrollrapport 2008 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen kommune

PS 2009/19 Godkjenning av opptak startlån for videretildeling

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 4.000.000.- for videretildeling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr 4 000 000 for videreformidling.


