
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 22.09.2010
Tidspunkt: 10:00 – 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Irene Kaasen Medlem KVH
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Liv Karin Olset Medlem KVAP
Aud Tove Tømmerbukt Medlem KVFRP
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Nestleder KVKY
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Astrid Kvangarsnes Medlem KVSV
Ivar Henning Boberg Medlem KVAP
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP
Jan Inge Karlsen Medlem KVAP
Ole Josefsen Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jan Gunnar T Kaino Astrid Kvangarsnes KVSV
Børre Solheim Ivar Henning Boberg KVAP
Svein Bogstrand Ole Josefsen KVH

Merknader Ingen.

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

Kontorsjef
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.

______________________ _______________________
Jan Gunnar T Kaino Irene Kaasen



 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

PS 2010/34 Vindkraft i Kvænangen kommune

PS 2010/35 Delegering av legalpanteretten for innfordring av forfalte 
renovasjonsgebyr/slamgebyr til Avfallsservice AS

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

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.

PS 2010/36 Budsjettregulering vaktmestertjenesten for eldre og uføre

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

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

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.

PS 2010/37 Søknad om utvidelse av tomt til Coop i Burfjord

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.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Liv Reidun Olsen, Børre Solheim og Jan Gunnar T Kino ble erklært inhabile i saken jfr. 
Forvaltningslovens § 6, 2. ledd og fratrådte behandlingen.

Formannskapets 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.

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.

PS 2010/38 Valg av vararepresentanter til Forhandlingsutvalget

Rådmannens innstilling
Uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Ivar Henning Boberg velges til 1. vara og Aud Tove Tømmerbukt 
velges til 2. vara til Forhandlingsutvalget.

Forslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ivar Henning Boberg velges til 1. vara og Aud Tove Tømmerbukt velges til 2. vara til 
Forhandlingsutvalget.



PS 2010/39 Valg av pensjonsleverandør

Rådmannens innstilling
Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 2010. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 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. 

PS 2010/40 Lønnspolitisk plan 2010 - 2012

Rådmannens innstilling
Lønnspolitisk plan 2010 – 2012 vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lønnspolitisk plan 2010 – 2012 vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 08.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Lønnspolitisk plan 2010 – 2012 vedtas.

PS 2010/41 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

PS 2010/42 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

PS 2010/43 Regulering av Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26.

Kommunestyrets endelig vedtak kan etter plan- og bygningsloven § 15 påklages til 
departementet. Frist for klage er tre – 3 – uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26.

Kommunestyrets endelig vedtak kan etter plan- og bygningsloven § 15 påklages til departe-
mentet. Frist for klage er tre – 3 – uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke klages på 
forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan eller 
bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som - hvis det finner grunn 
til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag til endring av 
vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om klagead-
gang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de frister 
som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om erstatning 
eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, 
jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Kvænangen kommune.



PS 2010/44 Finansiering bredbåndsutbygging Indre Kvænangen, økning av 
lånebeløp

Rådmannens innstilling
Bredbåndsutbygging Kvænangsbotn – Navit, med sidegren Sørfjord – Toppelbukt finansieres 
ved låneopptak på kr 443 000 over 10 år. Utgifter blir kr 15 000 i 2010 og kr 60 000 hvert av de 
kommende år i låneperioden. Belastes konto 0.2360.120.9100. Vedtak i kommunestyret i sak 
2010/31 (låneopptak på kr 300 000 til samme formål) annulleres. Låneopptaket gjøres under 
forutsetning av at vi får positivt svar på søknad om tilleggsbevilgning fra Troms fylkes-
kommune slik at prosjektet er fullfinansiert.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bredbåndsutbygging Kvænangsbotn – Navit, med sidegren Sørfjord – Toppelbukt finansieres 
ved låneopptak på kr 443 000 over 10 år. Utgifter blir kr 15 000 i 2010 og kr 60 000 hvert av de 
kommende år i låneperioden. Belastes konto 0.2360.120.9100. Vedtak i kommunestyret i sak 
2010/31 (låneopptak på kr 300 000 til samme formål) annulleres. Låneopptaket gjøres under 
forutsetning av at vi får positivt svar på søknad om tilleggsbevilgning fra Troms fylkes-
kommune slik at prosjektet er fullfinansiert.

PS 2010/45 Meddommer i Hålogaland Lagmannsrett, fritak og nyvalg

Rådmannens innstilling
Britt G Hanssen innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 
01.11.10. Som ny meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 01.11.10 og ut inneværende 
valgperiode velges Aud Tove Tømmerbukt.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.09.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Britt G Hanssen innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 
01.11.10. Som ny meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 01.11.10 og ut inneværende 
valgperiode velges Aud Tove Tømmerbukt.


