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PS 2011/1 Godkjenning av ny selskapsavtale

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune godkjenner at Troms fylkeskommune tas opp som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra og med 01.01.2011.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune godkjenner at Troms fylkeskommune tas opp som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra og med 01.01.2011. Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 
godkjennes som følge av dette.



PS 2011/2 Nye kommunale husleiesatser

Rådmannens innstilling
Husleia i kommunale boliger tilpasses til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3.
Det tidligere vedtatte tillegg på 10% for 5 års botid og 40% på 10 års botid faller bort og en går 
over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år.  
Dagens leiesum på den enkelte bolig økes fra vedtaksdato med 40% for nye leietakere og nye 
leiekontrakter.   

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Forslag fra H/KrF/Kp/FrP: Saken utsettes i påvente av mer grunnlagsmateriale. Det innebærer 
lovgrunnlag, gjeldende reglement, regler for bostøtte i Husbanken og sammenlignende 
opplysninger fra andre kommuner. Det bør også utarbeides en oversikt over prosessen for 
hvordan man kommer fram til størrelsen på gjengs leie. 

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

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av mer grunnlagsmateriale. Det innebærer lovgrunnlag, gjeldende 
reglement, regler for bostøtte i Husbanken og sammenlignende opplysninger fra andre 
kommuner. Det bør også utarbeides en oversikt over prosessen for hvordan man kommer fram 
til størrelsen på gjengs leie.   

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.01.2011 

Behandling:
Forslag fra kystpartiet:
Husleie i kommunale boliger tilpasses gjengs leie jfr. husleielovens § 4-3. Det tidligere vedtatte 
tillegg på 10% for 5 års botid og 40% på 10 års botid faller bort og en går over til tidsbegrenset 
leiekontrakt på inntil 3 år.
Dagens leiesum på den enkelte bolig økes fra vedtaksdato med 20% for nye leietakere og nye 
leiekontrakter.

Forslag fra kystpartiet satt opp mot rådmannens forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 
stemmer.

Vedtak:
Husleia i kommunale boliger tilpasses til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3.
Det tidligere vedtatte tillegg på 10% for 5 års botid og 40% på 10 års botid faller bort og en går 
over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år.  
Dagens leiesum på den enkelte bolig økes fra vedtaksdato med 40% for nye leietakere og nye 
leiekontrakter.   



PS 2011/3 Rekrutteringstiltak for helsepersonell

Rådmannens innstilling
Det opprettes ny budsjettpost på kr. 80.000 til rekrutteringstiltak for helsepersonell. 
Budsjettposten disponeres administrativt av styrer på Gargo og kommunelegen.    
Beløpet dekkes ved overføring fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De foreslåtte tiltak søkes dekket innenfor eksisterende budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 25.02.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: De foreslåtte tiltak søkes dekket innenfor eksisterende budsjett.

Formannskapets forslag som innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De foreslåtte tiltak søkes dekket innenfor eksisterende budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.01.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Saken utsettes i påvente av en nærmere utredning av hvilke tiltak som tenkes og hva dette skal 
koste.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av en nærmere utredning av hvilke tiltak som tenkes og hva dette skal 
koste.



PS 2011/4 Tilstandsrapport for grunnskolene  i Kvænangen

Rådmannens innstilling
Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 09.12.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning

PS 2011/5 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2011

Rådmannens innstilling
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget til 
mandag den 12. september 2011.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget til 
mandag den 12. september 2011.



PS 2011/6 Valg av valgstyre

Rådmannens innstilling
Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

PS 2011/7 Delegering av oppnevning stemmestyrer

Rådmannens innstilling
Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for 
kommunestyre- fylkestingsvalget 2011.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for 
kommunestyre- fylkestingsvalget 2011.

PS 2011/8 Nedlegging av Sørstraumen og Jøkelfjord stemmekrets

Rådmannens innstilling
Sørstraumen og Jøkelfjord stemmekrets legges ned f.o.m. valgåret 2011 og overføres til 
henholdsvis Badderen og Alteidet krets.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Sørstraumen og Jøkelfjord stemmekrets legges ned f.o.m. valgåret 2011 og overføres til 
henholdsvis Badderen og Alteidet krets.

PS 2011/9 Tomtepriser i kommunale boligfelt

Rådmannens innstilling

Tomtepris for boligtomter settes til: 

Boligfelt i Burfjord kr.150,- pr. kvm 
Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr.75,- pr. kvm
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.                                                  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Forslag fra Kp:
Kvænangen kommune ser på rimelig tomtepris som et virkemiddel til mer boligbygging, 
nyetableringer og dermed økt bosetting. Tomtepris for boligtomter settes til: 
 Boligfelt i Burfjord kr 50 pr m2.
 Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr 1 pr m2.
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.

Forslag fra Ap og SV:
Tomtepris for boligtomter settes til: 
 Boligfelt i Burfjord kr 100 pr m2.
 Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr 25 pr m2.
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.

Forslag fra H/FrP:
Tomtepris for boligtomter settes til: 
 Boligfelt i Burfjord kr 100 pr m2.
 Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr 50 pr m2.
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.

Voteringer
 Forslaget fra Kp fikk kun 2 stemmer satt opp mot innstillingen.
 Forslaget fra Ap/SV fikk kun 5 stemmer satt opp mot innstillingen.
 Forslaget fra H/FrP ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.

Vedtak:
Tomtepris for boligtomter settes til: 
 Boligfelt i Burfjord kr 100 pr m2.
 Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr 50 pr m2.
 I tillegg kommer kostnader til oppmåling.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 25.02.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tomtepris for boligtomter settes til: 

Boligfelt i Burfjord kr.150,- pr. kvm 
Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr.75,- pr. kvm
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.                                                  

PS 2011/10 Ny organisering av av rus og psykiatritjenestene

Rådmannens innstilling
Kommunens framtidige tjenestetilbud innen rus og psykiatri organiseres slik:
1. Psykiatritjenesten skilles ut fra dagens Hjemmesykepleie og psykisk helse og etableres som 

en egen enhet med 1,75 årsverk.
2. Rus og psykiatri for personer opp til 18 år ivaretas av helsestasjonen (forblir som i dag). 
3. Rusansvaret for voksne etter Lov om sosiale tjenester kap 6 ivaretas av NAV (forblir som i 

dag).

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Endringsforslag fra Høyre: Kommunestyret ønsker at rådmannen jobber videre med å få på plass 
en egen enhet for rus og psykiatri i forhold til kommende års budsjettarbeid.

Endringsforslag fra SV til innstillingens punkt 1: Rus og psykiatri fortsetter som en del av 
hjemmesykepleien. For å styrke kompetansen på rus og psykiatri etterspørres slik kompetanse 
ved utlysning av ledige stillinger innen hjemmesykepleien. Kommunestyret mener at en 
samordning av disse tjenestene vil være det beste for brukerne. 

Votering
 Punkt 1. Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling vedtatt med 10 stemmer mot forslaget 

fra SV som fikk 1 stemme. 
 Resten av innstillingen med endringsforslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunens framtidige tjenestetilbud innen rus og psykiatri organiseres slik:
4. Psykiatritjenesten skilles ut fra dagens Hjemmesykepleie og psykisk helse og etableres som 

en egen enhet med 1,75 årsverk.
5. Rus og psykiatri for personer opp til 18 år ivaretas av helsestasjonen (forblir som i dag). 
6. Rusansvaret for voksne etter Lov om sosiale tjenester kap 6 ivaretas av NAV (forblir som i 

dag).



Kommunestyret ønsker at rådmannen jobber videre med å få på plass en egen enhet for rus og 
psykiatri i forhold til kommende års budsjettarbeid.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 03.02.2011 

Behandling:
Tilleggsforslag fra utvalget: Utvalg for Oppvekst og omsorg ønsker at kommunen jobber videre 
med å få på plass en egen enhet for rus og psykiatri.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak:
Kommunens framtidige tjenestetilbud innen rus og psykiatri organiseres slik:
7. Psykiatritjenesten skilles ut fra dagens Hjemmesykepleie og psykisk helse og etableres som 

en egen enhet med 1,75 årsverk.
8. Rus og psykiatri for personer opp til 18 år ivaretas av helsestasjonen (forblir som i dag). 
9. Rusansvaret for voksne etter Lov om sosiale tjenester kap 6 ivaretas av NAV (forblir som i 

dag).

Utvalg for Oppvekst og omsorg ønsker at kommunen jobber videre med å få på plass en egen 
enhet for rus og psykiatri.

PS 2011/11 Rapport om eierskapskontroll i Avfallservice AS

Ordførerens innstilling
Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:
I. Kvænangen kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet
Avfallsservice AS. Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med — og
strategier for utøvelse av eierskapet i selskapet.

2.Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det
primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg
kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av
eierkommunene i fellesskap. Derved spres kostnadene på flere.

3.Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at
selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors
bekreftelse skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note.

4.Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene
kommunen er eier av eller medeier i. Kommunens eierskapsportefølje tilsier
imidlertid ikke at det er hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle
selskaper.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Kjell Johansen ble innvilget permisjon før behandling av saken.

Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt (med redaksjonelle endringer for tilpasses korrekt 
vedtaksform).

Vedtak:
1. Kvænangen kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet Avfallsservice AS. 
Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med — og strategier for utøvelse av 
eierskapet i selskapet.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det
primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg kostnadseffektivitet. En 
forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av eierkommunene i fellesskap.
Derved spres kostnadene på flere.
3. Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at
selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse skal 
vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note.

4. Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen er 
eier av eller medeier i. Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er 
hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper.

FO 2011/1 Svar på interpellasjon ang. endring av stedsnavn på kart

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Spørsmål og svar ble lest opp og debattert.

Vedtak:
Svaret legges ved protokollen.

FO 2011/2 Svar på grunngitt spørsmål om Kvænangsfjellet

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.03.2011 

Behandling:
Spørsmål og svar ble lest opp og debattert.

Vedtak:
Svaret legges ved protokollen.


