
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: 1. etg., Kommunehuset
Dato: 10.09.2009
Tidspunkt: 14:15-16:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP
Aud Tove Tømmerbukt Medlem KVFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ivar Henning Boberg MEDL KVAP
Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Kjell Kr. Johansen Ivar Henning Boberg KVAP
Ole Josefsen Jan Helge Jensen KVH

Merknader
Fra og med sak 38/2009 ble Ole Josefsen og Kjell Kr.Johansen innvilget permisjon.
Sak 40,41,42 ble fremlagt i møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith rådmann

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 Ann Sissel Emaus



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/32 Støtte til TV-aksjonen 2009 2009/8160
PS 2009/33 Klage på forvaltningsvedtak - søknad om 

boligtilskudd ***** *****
X 2009/6067

PS 2009/34 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
"Burfjord sentrum" for bruksendring av 
eksisterende bygg 1943/13/23/1

2009/7407

PS 2009/35 Tilskudd til bygging av utleieleiligheter 2009/7570
PS 2009/36 Salg/utleie av Alteidet skole 2009/7286

PS 2009/37 Vedtektsendring Alta Kraftlag 2009/8140
PS 2009/38 Regnskap pr. 31.07.09 2009/8104

PS 2009/39 Referatsaker
RS 2009/19 Søknad om tilskudd til vedlikehold av 

infrastruktur
2009/6195

RS 2009/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
grendehus, Baddertreffet 10-11.07.09.

2009/6422

RS 2009/21 søknad om skjenkebevilling 25. juli 2009/7448

RS 2009/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, "Låven" i 
Løkvika den 07.08.09.

2009/7450

RS 2009/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 
18.07.09, Verddeturneringa

2009/6578

RS 2009/24 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
"Simonsen gårdsferie/hytteområde"1943/12/52

2009/7657

PS 2009/40 Budsjettregulering 2009/5315
PS 2009/41 Årsmelding 2008 2009/6063

PS 2009/42 Årsregnskap 2008 2009/6061

PS 2009/32 Støtte til TV-aksjonen 2009

Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2009. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 



Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2009. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

PS 2009/33 Klage på forvaltningsvedtak - søknad om boligtilskudd ***** 
*****

PS 2009/34 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Burfjord sentrum" 
for bruksendring av eksisterende bygg 1943/13/23/1

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsplan Burfjord Sentrum og Plan- og bygningsloven § 19-1 avslås 
søknaden fra Kåre Larsen om dispensasjon fra reguleringsplan ”Burfjord Sentrum” fra 
foretningstomt til boligtomt.

Avslaget begrunnes med at det ikke er forenelig med boligtomt i industriområde samt at 
fylkesvegen skal legges om slik at denne vil komme bare 4-5 meter fra vegskuldre. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Forslag fra H/Krf/AP:
Søknad fra Kåre Larsen om dispensasjon fra reguleringsplan fra forretningstomt til boligtomt 
innvilges. Fordelen med å ordne en ny bolig i Burfjord sentrum fremstår som klart større enn 
ulempen med at bygget ikke lenger kan brukes som industri/butikk. Dette ut fra en konkret 
vurdering der erfaringene med å drive butikk i området tilsier at området er mer egnet til bolig.

Det forutsettes at avkjørselen blir godkjent av vegmyndighetene.

Med hjemmel i plan – og bygningsloven paragraf § 19-2.

Forslag fra H/Krf/AP ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:
Søknad fra Kåre Larsen om dispensasjon fra reguleringsplan fra forretningstomt til boligtomt 
innvilges. Fordelen med å ordne en ny bolig i Burfjord sentrum fremstår som klart større enn 
ulempen med at bygget ikke lenger kan brukes som industri/butikk. Dette ut fra en konkret 
vurdering der erfaringene med å drive butikk i området tilsier at området er mer egnet til bolig.

Det forutsettes at avkjørselen blir godkjent av vegmyndighetene.



Med hjemmel i plan – og bygningsloven paragraf § 19-2.

PS 2009/35 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.

PS 2009/36 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.

PS 2009/37 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.



PS 2009/38 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.

PS 2009/39 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



RS 2009/19 Søknad om tilskudd til vedlikehold av infrastruktur

RS 2009/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus, 
Baddertreffet 10-11.07.09.

RS 2009/21 søknad om skjenkebevilling 25. juli

RS 2009/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, "Låven" i Løkvika den 
07.08.09.

RS 2009/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 18.07.09, 
Verddeturneringa

RS 2009/24 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Simonsen 
gårdsferie/hytteområde"1943/12/52

PS 2009/40 Budsjettregulering

Rådmannens innstilling

Konto Navn Forklaring Beløp Totalt

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 2 508 400

Inndekning
25650.001. Tildligere års overskuddskonto -767200
11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger -367500

Udisponert overskudd 2008 -1373700
Sum inndekning -2508400

Udekket

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret:
Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.

Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.

Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret ble enstemmig.

Vedtak:
Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret:
Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.

Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.



Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.
Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.
Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.



PS 2009/41 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Forslag fra rådmannen: Årsmelding 2008 tas til orientering.

Vedtak:
Årsmelding 2008 tas til orientering.

PS 2009/42 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.  

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Årsregnskap 2008 tas til etterretning.

Vedtak:
Årsregnskap 2008 tas til etterretning.


