
Møteprotokoll
Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 10.03.2010.
Tidspunkt: 10:00 – 14:00.

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

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

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Børre Solheim Ann Sissel Emaus Arbeiderpartiet
Gry Wassnes Kjell Kr. Johansen Arbeiderpartiet
Jim Hansen (kun sak 2010/7) Aud Tove Tømmerbukt Fremskrittspartiet

Merknader: Ingen.

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  Gry Wassnes  Ole Josefsen



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2010/1 Finansiering tyverisikring av Kvænangen barne-

og ungdomskole
X 2009/9653

PS 2010/2 Godkjenning av opptak av startlån til 
vidertildeling

2010/1130

PS 2010/3 Salg av tilleggsareal til Finnmarkskollektivet 2009/7286

PS 2010/4 Innsparinger i henhold til kommunestyrets vedtak 2009/9995
PS 2010/5 Søknad om fritak for eiendomsskatt -

Bredbåndsfylket Troms
2009/9523

PS 2010/6 TILSETTING AV PROSJEKTINGENIØR TIL 
BUDSJETTERTE INVESTERINGER

2010/672

PS 2010/7 Forvaltningsrevisjonsrapport "ressursbruk i 
grunnskolen"

2010/1127

PS 2010/1 Finansiering tyverisikring av Kvænangen barne- og ungdomskole

PS 2010/2 Godkjenning av opptak av startlån til vidertildeling

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 8.000.000,- for videretildeling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av startlån på kr. 8.000.000,- for videretildeling

PS 2010/3 Salg av tilleggsareal til Finnmarkskollektivet

Rådmannens innstilling
Etter fradrag av areal på grunn av grensejustering mot eiendommen gnr.11 bnr.14, selges den 
nordlige parsellen av gnr.11 bnr.17 til Finnmarkskollektivet for avtalt pris kr.32.000 pluss 
omkostninger, jfr. kjøpekontrakt av 15.01.2010 og kartskisse. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Etter fradrag av areal på grunn av grensejustering mot eiendommen gnr.11 bnr.14, selges den 
nordlige parsellen av gnr.11 bnr.17 til Finnmarkskollektivet for avtalt pris kr.32.000 pluss 
omkostninger, jfr. kjøpekontrakt av 15.01.2010 og kartskisse. 

PS 2010/4 Innsparinger i henhold til kommunestyrets vedtak

Rådmannens innstilling
Fra høsten 2010 gis elever fra Spildra undervisning 3 dager pr.uke ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 04.02.2010 

Behandling:
Administrasjonen foreslo endret innstilling i møtet:
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak ang. innsparinger igangsettes følgende tiltak fra 
høsten 2010:

1. Timetall ved Kjækan skole reduseres tilsvarende 1 lærerstilling.
2. Elever fra Spildra gis undervisning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 3 dager pr. 

uke.
3. Andre driftsutgifter reduseres i henhold til det som framkommer i saksframstillingen.

Administrasjonens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt,

Vedtak:
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak ang. innsparinger igangsettes følgende tiltak fra 
høsten 2010:

1. Timetall ved Kjækan skole reduseres tilsvarende 1 lærerstilling.
2. Elever fra Spildra gis undervisning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 3 dager 

pr. uke.
3. Andre driftsutgifter reduseres i henhold til det som framkommer i saksframstillingen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 



Behandling:
Forslag fra Ap/SV/Kp: Utgiftsreduksjonene i skolesektoren i 2010 gjøres slik:
1. Reduksjon i timetallet ved Kjækan tilsvarende 1 lærerstilling, kr 210 000.
2. Reduksjon i timetallet ved Spildra skole med 15 t/u, kr 120 000.
3. Reduksjon i timetallet ved Kvænangen barne- og ungdomsskole med 8 t/u, kr 60 000.
4. Andre driftsutgifter skole reduseres med kr 225 000.
5. Reduksjon logoped, kr 30 000.
6. Reduksjon 1 stilling i teknisk uteseksjon fra og med 1. juni 2010, kr 220 000.
7. Reduksjon reise administrasjon, kr 35 000.

Sum reduksjoner kr 900 000.
8. Skolestrukturen på Spildra blir uforandret.
Forslag fra H/KrF:
4. Timetall ved Kjækan skole reduseres tilsvarende 1 lærerstilling.
5. Elever fra Spildra gis undervisning ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 2 dager pr. 

uke.
6. Andre driftsutgifter reduseres i henhold til det som framkommer i saksframstillingen.

Voteringer:
• Forslag fra Ap/SV/Kp ble vedtatt med 8 stemmer mot 6 stemmer for Utvalg for oppvekst og 

omsorgs innstilling.
• Forslag fra Ap/SV/Kp ble vedtatt med 8 stemmer mot 6 stemmer for forslag fra H/KrF.

Vedtak:
Utgiftsreduksjonene i skolesektoren i 2010 gjøres slik:
1. Reduksjon i timetallet ved Kjækan tilsvarende 1 lærerstilling, kr 210 000.
2. Reduksjon i timetallet ved Spildra skole med 15 t/u, kr 120 000.
3. Reduksjon i timetallet ved Kvænangen barne- og ungdomsskole med 8 t/u, kr 60 000.
4. Andre driftsutgifter skole reduseres med kr 225 000.
5. Reduksjon logoped, kr 30 000.
6. Reduksjon 1 stilling i teknisk uteseksjon fra og med 1. juni 2010, kr 220 000.
7. Reduksjon reise administrasjon, kr 35 000.

Sum reduksjoner kr 900 000.
8. Skolestrukturen på Spildra blir uforandret.

PS 2010/5 Søknad om fritak for eiendomsskatt - Bredbåndsfylket Troms

Rådmannens innstilling
Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Bredbåndsfylket Troms avslås. Etter en totalvurdering 
kan det ikke sies at vilkårene i Eigedomsskattelova § 7 er oppfylt. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Bredbåndsfylket Troms avslås. Etter en totalvurdering 
kan det ikke sies at vilkårene i Eigedomsskattelova § 7 er oppfylt. 

PS 2010/6 TILSETTING AV PROSJEKTINGENIØR TIL BUDSJETTERTE 
INVESTERINGER

1 Arbeidsoppgaver på teknisk kontor

Rådmannens innstilling
Administrasjonen gis tillatelse til å tilsette prosjektingeniør på engasjement innenfor de vedtatte 
investeringsbudsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 24.02.2010 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: 
Administrasjonen gis tillatelse å tilsette prosjektingeniør på engasjement i inntil 3 år. Stillingen 
finansieres over det vedtatte investeringsbudsjett.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen gis tillatelse å tilsette prosjektingeniør på engasjement i inntil 3 år. Stillingen 
finansieres over det vedtatte investeringsbudsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Tryggve Enoksen: Formannskapet oppnevner et utvalg sammensatt av 
administrasjonen, representanter for brukere og politikere til å følge opp investeringene som er 
under planlegging innen TTPU.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen gis tillatelse å tilsette prosjektingeniør på engasjement i inntil 3 år. Stillingen 
finansieres over det vedtatte investeringsbudsjett.

Formannskapet oppnevner et utvalg sammensatt av administrasjonen, representanter for brukere 
og politikere til å følge opp investeringene som er under planlegging innen TTPU.



PS 2010/7 Forvaltningsrevisjonsrapport "ressursbruk i grunnskolen"

Kontrollutvalgets innstilling:

1. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 
grunnskolen.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger 
som er gitt i rapporten som følger:

 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
 oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for 
å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 
30.3.2010.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 10.03.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Kommunestyret viser til konklusjonen og anbefalinger i rapporten Ressursbruk i 

grunnskolen.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er 

gitt i rapporten som følger:
 · Kommunen bør bedre rutinene rundt KOSTRAregistrering og budsjettregulering i
 utdanningssektoren.

 · Kommunen bør implementere et system for internkontroll og et system for
 oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene innenfor grunnskolen.

6. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.3.2010.




