
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 22.09.2010
Tidspunkt: 10:00

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

Det vil bli orientert om regnskapssituasjonen hittil i år og budsjettprosessen for 2011.

Burfjord 09.09.2010

John Helland
ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2010/34 Vindkraft i Kvænangen kommune X 2010/4212

PS 2010/35 Forslag til landskapsverneområder i Kvænangen 2010/1659

PS 2010/36 Delegering av legalpanteretten for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr til 
Avfallsservice AS

2010/2007

PS 2010/37 Budsjettregulering vaktmestertjenesten for eldre 
og uføre

2010/4237

PS 2010/38 Søknad om utvidelse av tomt til Coop i Burfjord 2010/4030

PS 2010/39 Valg av vararepresentanter til 
Forhandlingsutvalget

2010/4151

PS 2010/40 Valg av pensjonsleverandør 2010/4223

PS 2010/41 Lønnspolitisk plan 2010 - 2012 2010/2011

PS 2010/42 Søknad om fritak fra politiske verv 2009/7482

PS 2010/43 Søknad om fritak fra politiske verv 2010/2345



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2007 -28

Arkiv: 203

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 23.07.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/42 Kvænangen Formannskap 08.09.2010
2010/35 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Delegering av legalpanteretten for innfordring av forfalte 
renovasjonsgebyr/slamgebyr til Avfallsservice AS

Henvisning til lovverk:
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13.03.1981
Lov om pant (Panteloven) av 08.02.1980
Lov om eigedomsskatt til kommunane (Eigedomsskattelova) av 06.06.1975

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.09.2010 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen formannskap anbefaler at Kvænangen kommunestyre fatter følgende vedtak:
Kvænangen kommunestyre delegerer legalpanteretten til Avfallsservice AS for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr.

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre delegerer legalpanteretten til Avfallsservice AS for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr.



Saksopplysninger

Avfallsservice AS er et interkommunalt selskap som på vegne av kommunen sørger for 
nødvendig innsamling av søppel og slam. Fakturering for denne tjenesten skjer på 
hensiktsmessig måte fra Avfallsservice AS.

Siden Avfallsservice AS har fått delegert renovasjonsoppgaven, ber de også om å få overført 
legalpanteretten etter forurensningsloven § 34 femte ledd jf. panteloven § 6-1 slik at de kan 
inndrive forfalte krav på en effektiv og hensiktsmessig måte etter reglene i eigedomsskattelova 
§§ 26 og 27. 

Vurdering

På regjeringens nettsider finnes en prinsipputtalelse/fortolkning fra Lovavdelingen av 
04.11.2004 angående forurensningsloven § 34 hvor Stange kommune i brev av 23.08.2004 har 
reist samme spørsmål angående ovennevnte problemstilling.

Utdrag:
Lovavdelingen nevner innledningsvis at de ikke kan finne noen holdepunkter i 
forurensningsloven § 34 eller lovens forarbeider for at adgangen til å overdra avfallsgebyrene 
eller legalpanteretten skal være begrenset.

Den alminnelige bestemmelse om avhendelse av panterett i panteloven § 1-10 første ledd 
fastslår som hovedregel at panteretter fritt kan overdras. Lovavdelingen legger til grunn at dette 
også gjelder legalpant etter § 6-1. En forutsetning for slik overdragelse er at legalpanteretten 
har vært aktuell på kommunens hånd, det vil si at den er oppstått før overdragelsen. 
Legalpanteretten oppstår først når det underliggende kravet er forfalt.

Når det ikke kan utledes begrensninger i adgangen til avhendelse av gebyrkravet eller 
legalpanteretten av forurensningsloven § 34, kan heller ikke unntakene fra 
avhendelsesadgangen i panteloven § 1-10 annet ledd eller § 1-10 første ledd i.f. komme til 
anvendelse.

Lovavdelingen antar derfor at en kommune kan overdra sin legalpanterett etter 
forurensningsloven § 34 til et interkommunalt renovasjonsselskap sammen med gebyrkravet når 
gebyrkravet er forfalt.

På denne bakgrunn er det å anbefale at kommunestyret vedtar å overdra legalpanteretten til 
Avfallsservice AS for innkreving av forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/4237 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 30.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/43 Kvænangen Formannskap 08.09.2010
2010/36 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Budsjettregulering vaktmestertjenesten for eldre og uføre

Henvisning til lovverk:

Lov  om sosiale tjenester omhandler i § 4-3 Hjelp til dem som ikke kan dra omsorg for seg 
selv. Her heter det:”De som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av 
praktisk eller personlig hjelp til å klare dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4-2, bokstav 
a-d”

I §4-2, bokstav a, heter det:
De sosiale tjenester skal omfatte:

a) praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov pga. sykdom, 
funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.

Praktisk bistand som denne kvalitetsstandard omfatter, er en betegnelse for hjemmehjelp og 
annen hjelpevirksomhet for eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og andre personer som 
trenger slik hjelp. Formålet er først og fremst å gi hjelp til praktiske gjøremål og til personlig 
stell.

Hjelpemidler:
Kommunen har ansvar for utlån av hjelpemidler ved midlertidig behov (under to år). 
Habilitering og rehabilitering er en av kommunens oppgaver, og ansvaret er utdypet i forskrift. 
Kommunens faglige ansvar for formidling av hjelpemidler gjelder både ved midlertidige og 
varige behov.

Lov om helsetjenesten i kommunen § 1.3 1.ledd pkt.3, der det heter:

§ 1-3. (Oppgaver under helsetjenesten)

 Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: ….

Medisinsk habilitering og rehabilitering

Dette utdypes i Forskrift om habilitering og rehabilitering, der det heter at:

Hjelpemidler er et av virkemidlene innen (re)habilitering. Kommunene og 
spesialisthelsetjenestens oppgaver og ansvar er beskrevet i forskriften.



§ 1 Formål
Formålet med forskriften er å sikre at personer som har behov for habilitering og rehabilitering 
tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons-
og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

Forskriften skal videre sikre at tjenestene tilbys og ytes ut fra et brukerperspektiv,
samordnet, tverrfaglig og planmessig i eller nærmest mulig brukerens vante miljø, og
i en for brukeren meningsfylt sammenheng.

§ 11 Hjelpemidler og ergonomiske tiltak
Kommunen skal sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler og for å tilrettelegge miljøet 
rundt den enkelte. Kommunen skal vurdere hjelpemidler som ett av flere alternative tiltak på 
grunnlag av brukerens samlede behov. Om nødvendig skal kommunen be om bistand fra 
hjelpemiddelsentralen eller fra andre relevante instanser.”

Lov om folketrygd regulerer NAVs ansvar for tildeling av hjelpemidler til den enkelte, som 
distribueres av kommunen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.09.2010 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjett for vaktmestertjeneste økes med kr. 80.000,- for budsjettåret 2010. Beløpet belastes 
konto 11990 000 4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.

Rådmannens innstilling

Budsjett for vaktmestertjeneste økes med kr. 80.000,- for budsjettåret 2010. Beløpet belastes 
………….

Saksopplysninger

Kvænangen kommune vedtok i 8.2.2005 gjeldende instruks for vaktmestertjeneste. 
Vaktmestertjenesten er en kjøpt tjeneste utover den bistand som kommunalt ansatte yter. Denne 
tjenesten er budsjettmessig avgrenset til å gjelde 600 timers ytelse eller inntil kr.100.000,- per 
år. Kommunen har ansvar bistand til den enkelte og for distribusjon og enkelt vedlikehold av 
hjelpemidler, mens NAV for hjelpemidler har ansvar for vedtak om tildeling av hjelpemidler til 
den enkelte i tråd med lov om folketrygd.

Fra oppstart har timetallet gradvis økt på grunn av økt etterspørsel etter hjelpemidler til brukere.



Leverandør av tjenesten har informert kommunen at budsjettet per i dag er oppbrukt og at det i 
hovedsak går til hjelpemidler og kun i svært liten grad til andre hjelpetiltak.

Vurdering

Ut fra lovverket har kommunen et klart selvstendig ansvar for å bistå brukere med tjenester og 
hjelpemidler. Behov skal vurderes på bakgrunn av gjeldende regelverk som lov om sosiale 
tjenester, lov om kommunehelse og forskrift om habilitering og rehabilitering, og for 
hjelpemidler også vedtak fra NAV hjelpemiddelsentralen..

Det har vært en dobling av kostnader knyttet til hjelpemidler i 2010 fra 2008, uten at dette har 
vært fulgt opp på budsjettsiden i samme grad. Dette har medført at ytelser ut over hjelpemidler 
og vaktmestertjenester som er ikke er hjemlet i lov, eksempelvis snømåking, enkelt vedlikehold 
ikke har blitt utført. Dagens situasjon er slik at også lovhjemlet bistand vil føre til 
budsjettoverskridelser.



Instruks for vaktmestertjenesten for praktisk bistand i hjemmet

1. Vaktmestertjenesten er et ledd i omsorg for mennesker med særlige behov i kommunen.
a) Mottakere av tjenesten er de som kommunen etter lov om kommunehelsetjenesten, lov 

om sosiale tjenester. 
b) Omfanget av tjenesten er behovsprøvd og begrenses av regelverk og vedtatt budsjett. 
c) Vederlag for tjenesten følger vedtatte satser for bistand i hjemmet og regelverk for 

øvrig.

2. Tjenesten er administrert av Kvænangen kommune og utføres av ekstern leverandør. 

3.Tjenesten utføres i utgangspunktet på hverdager mellom kl.08-15 hele året, dersom ikke 
annet er avtalt med Kvænangen kommune.

4. Ekstern leverandør har ansvar for at alle som utfører tjenester for brukere undertegner 
taushetserklæring om alle forhold av privat karakter som vedkommende får kunnskap om 
gjennom tjenesten, og at alle ansatte hos ekstern leverandør etterlever taushetsplikt. Ethvert 
brudd på taushetsplikt medfører eksklusjon av vedkommende arbeidstaker.

5. Tjenesteyter må opptre hensynsfullt i tjenesten, og har ikke adgang til å ta imot vederlag 
for utførte tjenester, herunder kontanter, gaver eller andre godtgjørelser for utførte oppdrag 
som skjer på vegne av Kvænangen kommune.

6. Tjenester som skal utføres:
Enkel bistand i hjemmet i tråd med vedtak i kommunen.
Transport, montering og enkelt vedlikehold av tildelte hjelpemidler.
Montering og tilsyn av trygghetsalarm.

Følgende tjenester utføres ikke:
Snømåking av tak og vei, saging og hogging av ved.

7. Kommunale tjenester faktureres løpende.
Tjenesteleverandør kan på eget initiativ tilby egne tjenester utover de kommunale tjenester, og 
står selv ansvarlig for informasjon om og fakturering av disse. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/4030 -2

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 17.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/45 Kvænangen Formannskap 08.09.2010
2010/37 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Søknad om utvidelse av tomt til Coop i Burfjord

Vedlegg
1 Søknad om utvidelse av Coop i Burfjord.
2 Kart og tegninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.09.2010 

Behandling:

Siste setning i rådmannens innstilling endres til:
Salgsummen avsettes til kapitalfondet i tråd med regelverket.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune selger til Coop Finnmark SA omsøkte areal i forbindelse med utbygging 
av butikken til en pris av kr.30 pr. kvm. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med kart 
og oppmålingsforretning.
Salgssummen avsettes til kapitalfondet i tråd med regelverket.

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune selger til Coop Finnmark SA omsøkte areal i forbindelse med utbygging 
av butikken til en pris av kr.30 pr. kvm. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med kart 
og oppmålingsforretning.
Salgssummen avsettes til kapitalfondet.



Saksopplysninger

Fra Coop Finnmark har vi fått søknad av 3.8.2010 om utvidelse av tomt i forbindelse med plan 
om utvidelse av butikken.  Kommunen har ikke fastsatt pris tomtepris på forretningsområdet i 
Burfjord sentrum og vi ba derfor om et pristilbud fra Coop. Deres tilbud er på kr.30,- pr. kvm 
noe som gir en total pris på ca. kr.25.000 for tomta.

Vurdering

Arealet som søkes ervervet ligger mellom dagens tomt til butikken og E6 og den kan vanskelig 
benyttes til andre formål.  Kommunen er positiv til salget og forutsetter at hele kommunens 
areal som er mellom tomta til Coop og E6 blir med i salget. Siden vi ikke har bestemt tomtepris 
for dette område brukes tilbudet fra Coop som pris selv om den anses å være veldig lav.

 



finnmark SA

Kvænangen kommune
V/ Kjell Ove Lelme
Rådhuset

03.08.2010
9161 Burfiord

Søknad om utvidelse av Coo i Burf ord

Søker dette med disposisjon for utvidelse av Coop butikken i Burfjord. Planlagt utvidelse kan
ses på vedlagte tegning(vedlegg nummer 1 og 2).

Regner med at areal økningen av vår tomt, kan ses på samtidig. Vi ønsker å erverve nødvendig
tomteareal i forbindelse med utbyggingen(vedlegg nummer 3).

Det er GEO Finnmark(Rambøl) som har foretatt innmålinger av bygg, vei etc. Som dere ser av
vedlagte tegninger kommer ikke utvidelsen i konflikt med siktelinje.

Når vi har fått ett positivt svar fra dere vi1 vi få tegnet inn utvidelsen og sende inn
byggesøknad.

Vi håper på en rask og positiv behandling av søknaden.

Coop Finnmark ser frem til å kunne tilby befolkningen i Kvænangen kommune en ny og flott
butikk.

Med vennlig hilsen
Coop Finnmark SA

Anders Henriksen

Eiendomsforvalter

Vedlegg
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/4151 -1

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 25.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/38 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Valg av vararepresentanter til Forhandlingsutvalget

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Dagens forhandlingsutvalg er satt sammen av ordfører, varaordfører og Ann Sissel Emaus. Det 
er ikke valgt vararepresentanter til utvalget. På 90-tallet var det valgt vararepresentanter til dette 
utvalget, men dette ble tatt bort etter valget i 1999. 

Vurdering

Forhandlingsutvalget er sårbart. I en liten kommune som Kvænangen vil man fort bli inhabil. I 
inneværende valgperiode har det vært en del saker der kun 1 person har kunnet være med på 
forhandlingene grunnet inhabilitet eller annen type fravær. Dette har skjedd selv om man i denne 
perioden har fått en delegasjon der ”mindre endringer” delegeres til rådmannen. Av denne grunn 
ser vi nødvendigheten av at man går tilbake til den gamle ordningen med vararepresentanter. 

Valg til faste utvalg og komitèer reguleres av Kommunelovens § 10, der det bl.a heter at 
kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer. Videre må vi ta hensyn til Likestillings-
lovens § 21 om at i et offentlig utvalg på 3 personer skal begge kjønn være representert.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/4223 -1

Arkiv: 570

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 30.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/48 Kvænangen Formannskap 08.09.2010
2010/39 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.09.2010 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 2010. 

Valg av pensjonsleverandør

Rådmannens innstilling

Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 2010. 

Saksopplysninger

Som en del av budsjettet for 2010 ble det budsjettert med kr 300 000 i innsparing ifb med skifte 
av pensjonsleverandør. I tariffrevisjonen våren 2010 ble det i protokollen fra meglingsmannen 
bl.a skrevet ”b) Skifte av selskap/leverandører. På bakgrunn av usikkerhet om ytelsene i 
tjenestepensjonsordningen og i påvente av enighet mellom leverandørene om bransjenorm for 
grunnlaget for premieberegningen, vil partene sentralt anbefale at arbeidsgiver er varsom med 
å igangsette nye prosesser som har til siktemål å skifte selskap/leverandører i tariffperioden. 
Pensjonskontorets styre har adgang til å avgi uttalelse i flyttesaker før endelig vedtak fattes. 
Uttalelsen skal følge saken.”

Vurdering

Dette er senere understreket av KS som ber oss vente med dette til Stortinget har fattet 
beslutninger om de manglende leddene i den nye pensjonsreformen. Det som ikke er klarlagt i 



pensjonsreformen er i hovedsak hvordan pensjonen skal være for årskullene for de som er født 
etter 1954. Det er mange andre kommuner som allerede har besluttet å stille slike anbuds-
prosesser i bero.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2011 -6

Arkiv: 520

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 30.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/3 Kvænangen administrasjonutvalg 08.09.2010
2010/40 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 08.09.2010 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønnspolitisk plan 2010 – 2012 vedtas.

Lønnspolitisk plan 2010 - 2012

Rådmannens innstilling

Lønnspolitisk plan 2010 – 2012 vedtas.

Saksopplysninger

Kommunens lønnspolitiske plan rulleres annet hvert år ifb med hovedtariffoppgjørene. Grunnen 
til dette er at vi må fange opp de endringene som kommer i oppgjørene. 

I år kommer den største endringen som følge av at kommunestyret ved forrige korsvei ønsket 
inn et nytt punkt om at det skal legges vekt på oppnådde resultater og god jobbutførelse i tilfeller 
der disse er ut over det en normalt kan forvente i stillingen. Det ble enighet med fagforeningene
i drøftingsmøte den 16.04.10 om slike kriterier og de er tatt inn i det nye planforslagets punkt 
4.11.

Etter- og videreutdanning. I det sentrale oppgjøret ble det gjort presiseringer vedrørende tillegg 
for dette, og de sentrale bestemmelsene er tatt inn i pkt 3, 5. strekpunkt. For øvrig legger det 
sentrale oppgjøret klare føringer der vi skal ”… gi kvinner en andel av den avsatte potten som er 
større enn fordelingen av antall årsverk mellom kvinner og menn tilsier. Lokale lønnstillegg kan 
avtales individuelt, fordeles til grupper med høy kvinneandel eller brukes til andre lønnsmessige 
tiltak som fremmer likestilling i virksomheten. Kvinner i lederstillinger skal prioriteres. Lønns-



relasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede hensyntas.” Hensynet til likelønn mener vi 
er godt nok dekket gjennom dagens formulering av planen.

Planforslaget ble sendt på høring til fagforeningene og vi mottok kun èn høringsuttalelse, fra 
Utdanningsforbundet. Det eneste de tar opp er det siste strekpunktet i pkt 4.11 i høringsuttal-
elsen ”utvikle enheten, bidra til dette”. Dette punktet kom inn ved en feiltakelse. Meningen var 
at punkt 4.11 skulle være likelydende med det vi ble enige om på drøftingsmøtet.

Vurdering

Etter denne revisjonen mener vi at vi har kommet fram til en god plan som både hensyntar at 
lønnspolitikken skal være rettferdig, følge tariff/regleverk, være lett å forstå/bruke, samt gi 
uttelling for de som yter en ekstra innsats.

Vedlegg
• Ny lønnspolitisk plan.
• Uttalelse fra Utdanningsforbundet.











Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7482 -10

Arkiv: 21027048800

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 20.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/41 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Søknad om fritak fra politiske verv

Rådmannens innstilling

Kristin Livesey innvilges fritak fra politiske verv fra 22.09.10 og for den resterende del av 
inneværende kommunestyreperiode.

Som nytt medlem av utvalg for oppvekst og omsorg rykker Børre Solheim opp fra 
varamedlemsplass.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 15.2 sier at ”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et 
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

Viser til vedlagte søknad fra Kristin Livesey. Hun søker om fritak ifb med flytting til Alta. Vi 
ser det som rimelig at hun innvilges fritak som omsøkt.

Kristin Livesey har følgende kommunale verv: Medlem i utvalg for oppvekst og omsorg og
varamedlem i kommunestyret.

Vedlegg:

Søknad fra Kristin Livesey datert 19.08.10.



Hei
Jeg  prøver å sende på nytt:)
Jeg Kristin Livesey født 210270, søker om fritak fra mine politiske verv i Kvænangen kommune. Jeg 
har flyttet til Alta fra 1 august 2010, så i forbindelse med det ønsker jeg å bli fritatt fra mine politiske 
verv. Jeg ønsker en attest som viser at jeg har vært politisk aktiv i kommunen. På forhånd takk.
 
Min nåværende adresse:
Kristin Livesey
Tollevikveien 22 A
9511 Alta.
 
Hilsen Kristin Livesey.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/2345 -10

Arkiv: 23046233085

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.08.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/42 Kvænangen kommunestyre 22.09.2010

Søknad om fritak fra politiske verv

Rådmannens innstilling

Astrid Kvangarsnes innvilges fritak fra politiske verv fra 22.09.10 og for den resterende del av 
inneværende kommunestyreperiode.

Som nytt medlem av kommunestyret rykker Jan Gunnar T Kaino opp fra varamedlemsplass

Som nytt medlem av Teknisk utvalg rykker Liv Karin Olset opp fra varamedlemsplass.

Som nytt styremedlem til Kvænangen kulturhus AL rykker Geir Skåre opp fra 
varamedlemsplass.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 15.2 sier at ”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et 
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

Viser til vedlagte søknad fra Astrid Kvangarsnes. Hun søker om fritak ifb med flytting til Alta. 
Vi ser det som rimelig at hun innvilges fritak som omsøkt.

Astrid Kvangarsnes har følgende kommunale verv: Medlem i kommunestyret, medlem i teknisk 
utvalg, varamedlem i formannskapet og styremedlem til Kvænangen kulturhus AL.

Vedlegg:

Søknad fra Astrid Kvangarsnes datert 06.08.10.
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