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PS 2010/50 Støtte til TV-aksjonen 2010

Rådmannens innstilling
Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2010. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet  bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2010. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

PS 2010/51 Godkjenning av opptak Startlån for videretildeling

1
Bruk av lånemidler

2 lånebudsjett

3
Bevilgning av 
startlån for videre 
tildeling.

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med 
kr. 8.000.000.-.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med 
kr. 8.000.000.-.



PS 2010/52 Dispensasjon fra krav om reguleringsplan - 1943/33/14

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommuneplanbestemmelsene for LNF-område B samt plan- og bygningslovens 
§ 12-1, 3. ledd avslås søknaden fra Eva Borkenhagen og Gunnar Jørstad om dispensasjon fra 
krav om utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommen gnr 33 bnr 14 i forbindelse med 
søknad om fradeling av 4 fritidstomter.

Kommunen anser dette som et større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn og for slike tiltak skal det utarbeides reguleringsplaner. Kommunen har 
også ved flere tidligere anledninger krevd reguleringsplan for fradeling over tre tomter.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i kommuneplanbestemmelsene for LNF-område B samt plan- og bygningslovens 
§ 12-1, 3. ledd avslås søknaden fra Eva Borkenhagen og Gunnar Jørstad om dispensasjon fra 
krav om utarbeidelse av reguleringsplan for eiendommen gnr 33 bnr 14 i forbindelse med 
søknad om fradeling av 4 fritidstomter.

Kommunen anser dette som et større bygge- og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn og for slike tiltak skal det utarbeides reguleringsplaner. Kommunen har 
også ved flere tidligere anledninger krevd reguleringsplan for fradeling over tre tomter.

PS 2010/53 Tildeling av KS-hedersmerker 2010

Rådmannens innstilling
KS-hedersmerke tildeles Terttu Nilsen og Aud Abrahamsen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
KS-hedersmerke tildeles Terttu Nilsen og Aud Abrahamsen.



PS 2010/54 Vurdering av ledig stilling, ergoterapeut

Rådmannens innstilling
Ledig stilling som ergoterapeut videreføres.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes inntil budsjett 2011 er avklart.

Vedtak:
Saken utsettes inntil budsjett 2011 er avklart.

PS 2010/55 Budsjettregulering NAV sosial - bidrag til livsopphold m.m.

Rådmannens innstilling
Sosialbudsjettet post 1.3540.281.476x økes med 136775,- for økte utgifter til bidrag til 
livsopphold m.m. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevillinger post 1.1990.000.4900.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010

Behandling:
Forslag fra formannskapet konto 1.3540.281.476x økes med 110.000,- for økte utgifter til bidrag 
til livsopphold m.m. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevillinger post 1.1990.000.4900.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag fra formannskapet konto 1.3540.281.476x økes med 110.000,- for økte utgifter til bidrag 
til livsopphold m.m. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevillinger post 1.1990.000.4900.



PS 2010/56 Budsjettregulering Psykiatri - Støttekontakt og 
kjøregodtgjørelser

Rådmannens innstilling
Psykiatribudsjettet for støttekontakter 137402540550 økes med kroner 90000,- og 
psykiatribudsjettet for kjøregodtgjørelser 137402541601 økes med kroner 35000,-. Totalbeløpet 
på kroner 125000,- belastes reserverte tilleggsbevilgninger 119900004900.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Psykiatribudsjettet for støttekontakter 137402540550 økes med kroner 90000,- og 
psykiatribudsjettet for kjøregodtgjørelser 137402541601 økes med kroner 35000,-. Totalbeløpet 
på kroner 125000,- belastes reserverte tilleggsbevilgninger 119900004900.

PS 2010/57 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



RS 2010/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
16.10.10.

RS 2010/23 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord samfunnshus den 
09.10.10.

RS 2010/24 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord samfunnshus den 
30.10.10.

RS 2010/25 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
23.10.10.

PS 2010/58 Rammeavtale for drift av mottaksstasjonene i Nord- Troms

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune støtter en ordning for sikrer drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms. 
Kvænangen kommune går inn for at ordningen videreføres som en prøveordning i 1 år. Formålet 
med prøveordningen er å sikre permanent løsning for finansiering av transport av fisk fra 
mottaksstasjonen til produksjonsanlegget på Skjervøy.  Kvænangen kommune ønsker dermed 
følgende tilføyelser i avtalen

Kvænangen kommune ber om at det tilføyes punkter i avtalen: 

• Formål og intensjon: 

Formålet med avtalen er å sikre forutsigbar og pålitelig ordning for mottak av fisk ved 
mottaksstasjonene i Nord- Troms. Bakgrunnen for avtalen er at det ordinære føringstilskuddet 
ikke dekker alle utgifter i forbindelse med transport av fisk fra mottaksstasjonene til 
produksjonsanlegget på Skjervøy. Partene skal aktiv arbeide for en permanent løsning for 
finansiering av førings- og transportkostnader. Det skal primært jobbes for at det statlige 
føringstilskuddet økes, slik at det dekker de reelle transportutgiftene i regionen. 
Transportutgifter i regionen er store pga bosetningsmønsteret, infrastruktur og lange avstander. 

• Varighet
Denne avtalen gjelder fra 01.11.2010, og varer i 1 år tom 31.10.2011. Avtalen kan bli avløst av 
en varig avtale. 

• Oppfølging av avtalen
Partene skal møtes en gang i året for evaluere resultater av ordningen, og vurdere eventuell 
forlengelse. 

I pkt. 5. Årlig finansiering av kostnader for transport av fisk fra mottakene til 
produksjonsanleggene, bør det tilføyes et underpunkt om  

6) Troms fylkeskommunens og kommunenes årlige bevilgninger avklares årlig. 
Bevilgningene gjelder fra 1.11- 31.10. 

Kvænangen kommune legger følgende forutsetninger for avtalen



- Kvænangen kommune vil kunne garantere frakttilskudd for 75 % av den fisken som leveres i 
Kvænangen. Det forutsettes at finansiering av frakttilskudd for de resterende 25 % av 
Kvænangen kommunes andel, avtales med Loppa kommune og Alta kommune, evt. direkte 
med fiskerne. 

- Kvænangen kommune forutsetter at bevilgningene er i henhold til regelverket om offentlig 
støtte. Grense for bagatellmessig støtte er pr dags dato EUR 200 000 over en periode på 3 år. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.10.2010 

Behandling:
Forslag fra Kystpartiet:

1) Kvænangen kommune godkjenner forslaget til rammeavtale for drift av 
mottaksstasjonene i Nord-Troms.

2) Det settes av årlige midler fra næringsfondet som skal dekke andelen til Kvænangen 
kommune.

3) Ordfører får fullmakt til å godkjenne eventuelle endringsforslag fra andre avtaleparter.

Forslag fra Høyre/Arbeiderpartiet:
Første avsnitt i rådmannens innstilling utgår etter første setning, og punkt varighet utgår
Samlet forslag til vedtak slik:
Kvænangen kommune støtter en ordning for sikrere drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms.
Kvænangen kommune ber om at det tilføyes punkter i avtalen: 

• Formål og intensjon: 

Formålet med avtalen er å sikre forutsigbar og pålitelig ordning for mottak av fisk ved 
mottaksstasjonene i Nord- Troms. Bakgrunnen for avtalen er at det ordinære føringstilskuddet 
ikke dekker alle utgifter i forbindelse med transport av fisk fra mottaksstasjonene til 
produksjonsanlegget på Skjervøy. Partene skal aktivt arbeide for en permanent løsning for 
finansiering av førings- og transportkostnader. Det skal primært jobbes for at det statlige 
føringstilskuddet økes, slik at det dekker de reelle transportutgiftene i regionen. 
Transportutgifter i regionen er store pga bosetningsmønsteret, infrastruktur og lange avstander. 

• Oppfølging av avtalen

Partene skal møtes en gang i året for evaluere resultater av ordningen, og vurdere eventuell 
forlengelse. 

I pkt. 5. Årlig finansiering av kostnader for transport av fisk fra mottakene til 
produksjonsanleggene, bør det tilføyes et underpunkt om  

7) Troms fylkeskommunes og kommunenes årlige bevilgninger avklares årlig. 

Kvænangen kommune legger følgende forutsetninger til grunn for avtalen:
- Kvænangen kommune forutsetter at bevilgningene er i henhold til regelverket om offentlig 

støtte. Grense for bagatellmessig støtte er pr dags dato EUR 200 000 over en periode på 3 år. 
-  Ordfører får fullmakt til å godkjenne eventuelle endringsforslag fra andre avtaleparter.



Rådmannens forslag opp mot Kystpartiets forslag. Kystpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kystpartiets forslag opp mot Høyre/Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med ordførers 
dobbeltstemme.

Vedtak:
Forslag fra Høyre/Arbeiderpartiet:
Første avsnitt i rådmannens innstilling utgår etter første setning, og punkt varighet utgår
Samlet forslag til vedtak slik:
Kvænangen kommune støtter en ordning for sikrere drift av mottaksstasjonene i Nord-Troms.
Kvænangen kommune ber om at det tilføyes punkter i avtalen: 

• Formål og intensjon: 

Formålet med avtalen er å sikre forutsigbar og pålitelig ordning for mottak av fisk ved 
mottaksstasjonene i Nord- Troms. Bakgrunnen for avtalen er at det ordinære føringstilskuddet 
ikke dekker alle utgifter i forbindelse med transport av fisk fra mottaksstasjonene til 
produksjonsanlegget på Skjervøy. Partene skal aktivt arbeide for en permanent løsning for 
finansiering av førings- og transportkostnader. Det skal primært jobbes for at det statlige 
føringstilskuddet økes, slik at det dekker de reelle transportutgiftene i regionen. 
Transportutgifter i regionen er store pga bosetningsmønsteret, infrastruktur og lange avstander. 

• Oppfølging av avtalen

Partene skal møtes en gang i året for evaluere resultater av ordningen, og vurdere eventuell 
forlengelse. 

I pkt. 5. Årlig finansiering av kostnader for transport av fisk fra mottakene til 
produksjonsanleggene, bør det tilføyes et underpunkt om  

8) Troms fylkeskommunes og kommunenes årlige bevilgninger avklares årlig. 

Kvænangen kommune legger følgende forutsetninger til grunn for avtalen:
- Kvænangen kommune forutsetter at bevilgningene er i henhold til regelverket om offentlig 

støtte. Grense for bagatellmessig støtte er pr dags dato EUR 200 000 over en periode på 3 år. 
-  Ordfører får fullmakt til å godkjenne eventuelle endringsforslag fra andre avtaleparter.

Rådmannens forslag opp mot Kystpartiets forslag. Kystpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 
Kystpartiets forslag opp mot Høyre/Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med ordførers 
dobbeltstemme.


