
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresaken, Kommunehuset
Dato: 23.09.2009
Tidspunkt: 10:00 – 15:30.

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder Høyre/Kristelig Folkeparti
Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti
Ole Josefsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti
Irene Kaasen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti
Jenny Fyhn Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Ann Sissel Emaus Medlem Arbeiderpartiet
Ivar Henning Boberg Medlem Arbeiderpartiet
Jan Inge Karlsen Medlem Arbeiderpartiet
Kjell Kr. Johansen Medlem Arbeiderpartiet
Liv Karin Olset Medlem Arbeiderpartiet

Aud Tove Tømmerbukt Medlem Fremskrittspartiet

Astrid Kvangarsnes Medlem Sosialistisk Venstreparti
Tryggve Enoksen Medlem Sosialistisk Venstreparti

Jan Helge Jensen Medlem Kystpartiet
Anne Gerd Jonassen Medlem Kystpartiet

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen Medlem Arbeiderpartiet

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Børre Solheim Kjell Kr Johansen Arbeiderpartiet

Merknader: Innkalling og saksliste kom for sent, men ble godkjent. Endring i behandlingsrekkefølge 
slik at sak 36 behandles etter sak 38 og sak 39 behandles til slutt.

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

Anne Gerd Jonassen ble innvilget permisjon fra kl 1500 og ble ikke med på behandling av sak 39,
referatsaker.

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  Børre Solheim  Jenny Fyhn Olsen



  Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2009/32 Årsregnskap 2008 2009/6061

PS 2009/33 Årsmeldiing 2008 2009/6063
PS 2009/34 Regnskap pr. 31.07.09 2009/8104

PS 2009/35 Vedtektsendring Alta Kraftlag 2009/8140
PS 2009/36 Budsjettregulering brann og Gargo sykehjem 2009/5936

PS 2009/37 Tilskudd til bygging av utleieleiligheter 2009/7570
PS 2009/38 Ordning med rekrutteringsstipend 2009/7920

PS 2009/39 Referatsaker
RS 2009/5 Omdømmebygging - prosjekt 2009/4498

RS 2009/6 Regionrådsmøte 2009/4498
RS 2009/7 Skatt Nord 2009/4498

RS 2009/8 Sjumilssteget 2009/4498
PS 2009/40 Salg/utleie av Alteidet skole 2009/7286

PS 2009/41 Anskaffelse av bil i psykisk helse 2009/8510
PS 2009/42 Medlemskap i Nettverk for kystkommuner 2009/8519

Det blir temamøte i kommunestyret fredag 23/10 om verneplanarbeidet og kommuneplan-
arbeidet.

PS 2009/32 Årsregnskap 2008

Kontrollutvalgets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse 

til Kvænangen kommunes årsregnskap for 2008.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av 
kommunale organ innen utgangen september 2009.

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av kommunale organ innen 
utgangen september 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Forslag fra H/KrF/Kp: Kvænangen kommune vedtar regnskapet for 2008 med kontrollutvalgts 
merknader.  

Forslaget fra H/KrF/Kp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune vedtar regnskapet for 2008 med kontrollutvalgts merknader.  

PS 2009/33 Årsmelding 2008

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av 
kommunale organ innen utgangen september 2009.

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av kommunale organ innen 
utgangen september 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 2009/34 Regnskap pr. 31.07.09

Rådmannens innstilling
Regnskap pr. 31.07.09 taes til orientering og er en del av grunnlag for budsjett 2010.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap pr. 31.07.09 taes til orientering og er en del av grunnlag for budsjett 2010.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap pr. 31.07.09 tas til orientering og er en del av grunnlag for budsjett 2010.

PS 2009/35 Vedtektsendring Alta Kraftlag

Rådmannens innstilling
1. Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen utrede saken ytterligere ut fra argumentasjonen
som ligger i rådmannens saksfremlegg og de momenter som fremkom i den politiske
behandlingen.
2. Kommunestyret ber om en videre utredning i saken som vektlegger en
omsetningsbasert modell og en kombinert løsning hvor husholdnings kunder har en
stemme, og store kunder har innflytelse basert på omsetning.
3. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig i
2010.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Ordføreren fratrer møtet som inhabil i saken, jfr. Forvaltningsloven paragraf 6 1.ledd bokstav e. 
Ole Josefsen leder møtet i ordførerens fravær. 

Rådmannens innstilling ble endret i møtet til: 

1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede saken sammen med Alta og Loppa 
kommuner.

2. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig 
i 2010.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunstyret ber administrasjonen utrede saken sammen med Alta og Loppa 

kommuner.
2. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig 

i 2010.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Med hjemmel i Forvaltningslovens § 6, 1. ledd, bokstav e fratrådte John Helland, Liv Karin K 
Olset og Liv Reidun Olsen møtet som inhabile.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede saken sammen med Alta og Loppa kommuner.
2. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller 

tidlig i 2010.

PS 2009/36 Budsjettregulering brann og Gargo sykehjem

Rådmannens innstilling
Drift Gargo: Farmasøytiske tjenester konto 13710.253.1145 økes med 37.000. Lønn ferievikarer 
konto 13710.253.0223 økes med 171.000. Dette belastes konto 11990.000.4900 Reserverte 
tillegsbevilgninger med kr. 207.000.(Jfr. behovsmelding fra Gargo)
Investeringer Gargo: Nye stoler skjermet avdeling Gargo 40.000 konto 03710.253.2000
(Jfr. behovsmelding) 10 Nye pasientsenger 120.000 konto 03710.253.2000

Nytt bårerom 300.000 konto 07330.261.2360 



Brannvarsling: Nytt brannvarslingsanl. Gargo 78.000, eks. mva konto 07330.261.2420
Nytt brannvarslingsanl. Badderen bhg. 60.000 eks. mva konto07240.222.2420.

Driftskostnad fra uteseksjon.
Ansvar 17330 Gargo sykehjem Vedlikehold økes med 65.000
Ansvar 16300 Brann økes med 89.700. Motkonto for blir 11990.000.4900 Res.tilleggsbv.
Investering fra uteseksjon: Ny tankvogn til 800.000 konto 06300.339.2010.
Økte låneavdrag fra 2010 på 127.000 pr. år.
Økt rentekostnad i 2009 blir 16.000. Forventa rente videre i forhold til normalt rentenivå blir på 
ca 60.000 pr. år og reduseres etter hvert som avdragene betales.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Deler av rådmannens forslag inngår i formannskapets forslag i sak 22/09.

Formannskapets forslag til vedtak: Saken blir utsatt til møte i september 2009.

Vedtak:
Saken blir utsatt til møte i september 2009

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Endret innstilling fra rådmannen: Utgifter økes med kr 65 000 til ny stipendordning. 
Inndekning: Reserverte tilleggsbevilgninger tilføres kr 400 000 fra udisponert utbytte Nord-
Troms Kraftlag AS.

Endret innstilling fra rådmannen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Konto Navn Forklaring Beløp Totalt

11850.120.1675 Stipendordning Vedtak om innføring 
av ny stipendordning 65 000

11740.320.8920 Konsesjonskraft

Anslaget for 
konsesjonskraft er for 
høyt og fortsatt 
forbundet med 
usikkerhet

878 700

xxxxx.xxx.1800 Elektrisitet (alle enheter) Underbudsjettert 500 000

13060.232.3520 Interkommunal jordmor Underbudsjettert over 
flere år 30 000

16300.xxx.xxxx Brann Nye brannavtaler 89 700

13200.241.1900 Husleie legevikar Avtale til nye leger om 
annen bolig 70 000

16000.303.2720 Kart- og oppmålingsgebyr Underbudsjettert 
kostnadsside 150 000



16300.302.6250 Kart- og oppmålingsgebyr Overbudsjettert 
inntektsanslag 150 000

16000.302.6260 Byggesaksgebyr Reduserte inntekter 80 000

13600.xxx.xxxx Barnevern økte kostnader for 
kommunens barn 500 000

Fsak 35/2009 nytt tiltak 10.9.09 tilskudd til 
utleieleiligheter 360 000

19000.870.5000 Rentekostnad
Reduserte 
rentekostnader pga 
reforhandling i 2009

-300 000

Sum kostnader 2 573 400
Inndekning
25650.001. Tildligere års overskuddskonto -767200
11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger -432500

Udisponert overskudd 2008 -1373700
Sum inndekning -2573400

Konsesjonskraftsinntektene vil etter siste anslag bli 1,2 mill lavere enn reguleringen tilsier. Dette er imidlertid tall forbundet med stor
usikkerhet fortsatt. Det er ikke rom for inndekning av dette inntektstapet dersom prognosen skulle medføre riktighet.

PS 2009/37 Tilskudd til bygging av utleieleiligheter

Rådmannens innstilling
For å stimulere til bygging av utleieleiligheter i kommunale boligfelt yter kommunen et tilskudd 
på kr.35.000 pr. leilighet. Det forutsettes at kommunen ved behov gis rett til boligtildeling. 
Utgiftene dekkes ved overføring fra reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble endret i møtet til:
”….Utgiftene dekkes ved overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger og tidligere års 
overskudd”.

Endringsforslag fra formannskapet til rådmannens innstilling:
Beløpet i rådmannens innstilling endres til kr.60.000 per leilighet for inntil 6 leiligheter.
Tiltaket vurderes ved rullering av boligsosial handlingsplan.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra formannskapet. Formannskapets forslag ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
For å stimulere til bygging av utleieleiligheter i kommunale boligfelt yter kommunen et tilskudd 
på kr.60.000 pr. leilighet for inntil 6 leiligheter. Det forutsettes at kommunen ved behov gis rett 
til boligtildeling. Tiltaket vurderes ved rullering av boligsosial handlingsplan.



Utgiftene dekkes ved overføring fra reservert til tilleggsbevilgninger og tidligere års overskudd.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
For å stimulere til bygging av utleieleiligheter i kommunale boligfelt yter kommunen et tilskudd 
på kr.60.000 pr. leilighet for inntil 6 leiligheter. Det forutsettes at kommunen ved behov gis rett 
til boligtildeling. Tiltaket vurderes ved rullering av boligsosial handlingsplan. Utgiftene dekkes 
ved overføring fra reservert til tilleggsbevilgninger og tidligere års overskudd.

PS 2009/38 Ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling
1. Stipend videregåendenivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på kr 5000 

til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre utdannings-
retninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. 
Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i 
Kvænangen kommune Enkeltvedtak for tildeling av stipend delegeres til rådmannen.

2. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Søkerne vil bli plukket ut 
etter følgende kriterier i prioritets rekkefølge: Studieretning, ansiennitet som ansatt i 
kommunen og tidligere utdanning/karakterer. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, 
kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for 
ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. Stipend kan også søkes av personer som ikke er 
hjemmehørende i Kvænangen kommune. Årlig fastsetting av studieretning og utvelgelse av 
kandidater delegeres til rådmannen.

3. Økonomi. For 2009 settes det av kr 60 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i budsjettet.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.09.2009 

Behandling:
Endringsforslag fra Jan Inge Karlsen (AP)
Pkt1….Ved linjevalg 2.året på videregående skole gis stipend på kr 10 000 til søkere som… 
Pkt3….Økonomi. For 2009 settes det av kr 65 000 til rekrutteringsstipender.

Rådmannens innstilling med Jan Inge Karlsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
1. Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på           

kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre 
utdannings-retninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens 
rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer 
som er hjemmehørende i Kvænangen kommune Enkeltvedtak for tildeling av stipend 
delegeres til rådmannen.

2. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Søkerne vil bli 
plukket ut etter følgende kriterier i prioritets rekkefølge: Studieretning, ansiennitet som 
ansatt i kommunen og tidligere utdanning/karakterer. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års 
utdanning, kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. 
Stipend gis for ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. Stipend kan også søkes av 
personer som ikke er hjemmehørende i Kvænangen kommune. Årlig fastsetting av 
studieretning og utvelgelse av kandidater delegeres til rådmannen.

3. Økonomi. For 2009 settes det av kr 65 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i 
budsjettet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Forslag fra Ap/SV: Punkt 1: Siste setning strykes. Punkt 2: Endringsforslag: Følgende strykes: 
”Kriterier: Søkerne vil … til … utdanning/karakterer” og erstattes med ”Ved stor søkning 
prioriteres søkerne ut fra studieretning”. De 2 siste setningene strykes. Punkt 3: Følgende tas 
inn: ”Ordningene med rekrutteringsstipend forvaltes av administrasjonsutvalget”.

Tilleggsforslag fra H/KrF/Kp/FrP: Tillegg i pkt 2 ”… fra studieretning, og en konkret årlig 
vurdering av kommunens behov og økonomi. I punkt 3 føyes følgende setning til: ”Ordningen 
evalueres av kommunestyret etter ett år”.

Forslaget ra Ap/SV med tilleggsforslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på           

kr 10 000 til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre
utdanningsretninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens 
rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer 
som er hjemmehørende i Kvænangen kommune. 

2. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Ved stor søkning 
prioriteres søkerne ut fra studieretning, og en konkret årlig vurdering av kommunens 
behov og økonomi. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, kr 20 000 for 2. års 
utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for ett år av gangen. 
Bindingstid settes til 2 år. 

3. Økonomi. For 2009 settes det av kr 65 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i 



budsjettet. Ordningene med rekrutteringsstipend forvaltes av administrasjonsutvalget. 
Ordningen evalueres av kommunestyret etter ett år.

PS 2009/39 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/5 Omdømmebygging - prosjekt

RS 2009/6 Regionrådsmøte

RS 2009/7 Skatt Nord

RS 2009/8 Sjumilssteget

PS 2009/40 Salg/utleie av Alteidet skole

Rådmannens innstilling
Alteidet skole legges ut for salg eventuelt leie.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Alteidet skole legges ut for salg eventuelt leie.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 



Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Alteidet skole legges ut for salg eventuelt leie.

PS 2009/41 Anskaffelse av bil i psykisk helse

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 17.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:
Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.

PS 2009/42 Medlemskap i Nettverk for kystkommuner

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune går inn for medlemskap i NFK.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 23.09.2009 



Behandling:
Det ble foretatt en tekstmessig redigering av innstillingen.

Forslag fra Ap/SV: Kvænangen kommune vil ikke på nåværende tidspunkt gå inn for 
medlemskap i NFK. En ber om at administrasjonen drøfter dette med Regionrådet og evt andre 
nærliggende kystkommuner for å få saken bedre belyst.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra Ap/SV.

Vedtak:
Kvænangen kommune går inn som medlem i NFK.


