
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: 1. etg, Kommunehuset
Dato: 18.11.2009
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 17.11.09

John Helland
ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/51 søknad om tilleggsbevilgning til skolebygg 2009/9477

PS 2009/52 Søknad om tilleggsbevilgning til Gargo 2009/9756



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/9477 -1

Arkiv: 153

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 03.11.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/51 Kvænangen Formannskap 18.11.2009

Søknad om tilleggsbevilgning til Kvænangen barne- og ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr.250.000 til post 0.7100. Kvænangen barne- og ungdomsskole ved overføring fra 
posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Saksopplysninger

I forbindelse med innbrudd og ruteknusing på Kvænangen barne- og ungdomsskole er det behov 
for tilleggsbevilgninger slik at skolen kan settes i stand og sikres bedre mot innbrudd.

Vi har en egenandel på kr.50.000 på forsikringen slik at vi selv må dekke en god del av 
utgiftene.  Etter anbefaling fra takstmannen bør kommunen bytte ut til en bedre type ytterdører
og merkostnadene til dette må vi dekke selv.  I tillegg bør det også monteres alarm på skolen.

Det er utført midlertidig reparasjon og vindusskift for til sammen kr.107.550.    

Vurdering

Dørene i inngangspartiet på skolen er dårlige og tilfredsstiller ikke dagens krav både med 
hensyn til brukerne og isolasjon.  Vi ønsker derfor å bytte de ut med samme type dører som vi 
har på kommunehuset.   
Skolen bør også sikres med alarm for å redusere risikoen for innbrudd. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/9756 -1

Arkiv: 153

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 13.11.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/52 Kvænangen Formannskap 18.11.2009

Søknad om tilleggsbevilgning til Gargo

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr.87.000 til dekning av utgifter i forbindelse med foretatt utbedring av brannalarm 
på Gargo.  Utgiftene dekkes over post 1.7330.261.2310 ved overføring fra posten reservert til 
tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.

Saksopplysninger

Vi har vært nødt til å foreta nødvendig utbedring av brannalarmanlegget på Gargo, selv om vi 
ikke hadde nødvendig budsjettdekning og har derfor behov for tilleggsbevilgning.  

Vurdering
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