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PS 2011/29 Opprettelse av utviklingsfond

Ordførers innstilling

1. Kvænangen kommune oppretter et eget utviklingsfond, basert på grunnkapital kr. 4-fire-
millioner, som skal fordeles og brukes i henhold til følgende vedtekter: 

Kvænangen kommunes utviklingsfond- regler og organisering

§1    Formål og definisjon. 
Formålet med disse reglene, er å regulere bruken av et eget Utviklingsfond. Utviklingsfondet er 
et bundet driftsfond i Kvænangen kommunes regnskap, og fondet består i utgangspunktet av 
inntekt fra gave fra tidligere eiere av Jøkelfjord Laks AS, heretter kalt giverne.  Disse regler 
utgjør vedlegg til en avtale mellom Kvænangen kommune og giverne, og det forutsettes at 
avtalen inngås etter at kommunestyret og giverne har godkjent disse regler.
   

      §2    Fondets størrelse
Fondets størrelse reguleres av avtalen mellom kommunen og giverne, og er satt til kroner 
4-fire-millioner. Pengene settes på egen konto og årlige renter tillegges fondet.  

     § 3   Organisering og styresammensetning
Fondet bestyres av et styre på tre personer. Styret består av ordfører i Kvænangen med 

varaordfører som vara, en saksbehandler innenfor teknisk/næring utpekt av rådmannen, 
med vara, og et medlem utpekt av  giverne, med vara. Styret ledes av ordfører, og 
kommunen ved saksbehandler er sekretariat. Styret innkalles ved behov og kan fritt 
oppnevne konsultative medlemmer, som da vil delta i møter, men uten stemmerett.  
Styret regnes som et fast utvalg etter kommunelovens § 10, og oppløses når fondets 
midler er oppbrukt.

     §4 Kriterier for tildeling- formålsberettigede tiltak
Det tildeles midler, ved å gi tilskudd til tiltak som har som mål å fremme 
næringsutvikling og bosetting i kommunen. Eksempler på tilskuddsberettigede tiltak kan 
være bedriftsetableringer, tilskudd til eksisterende bedrifter i kommunen, tilrettelegging 
for næringsarealer og tiltak som fremmer trivsel og bosetting.  Fondet vil søke å 
prioritere tiltak som gir mulighet for utnytting av lokale råstoff i næringsmessig 
sammenheng, og vil også prioritere unge søkere fra næringslivet.    Styret står fritt til å 
fastsette størrelsen på tilskudd innenfor de eksisterende fondsmidler, og kan gjennom det 
enkelte vedtak fritt knytte vilkår til utbetalinger. Styrets vedtak kan påklages, med 
formannskapet som klageinstans.

  §5 Tilskuddsberettigede
Mottaker av tilskuddet kan være private foretak og bedrifter, enkeltpersoner eller 
offentlig virksomhet hjemmehørende i Kvænangen.

     §6 Administrasjon av fondet   
Tilskudd gis etter søknad annonsert med søknadsfrist, eller etter forslag fra en eller flere 
av styrets medlemmer. Kvænangen kommune står for utgifter til administrasjon, med 
unntak av annonsering og andre eksterne kostnader, som dekkes av fondets midler. 
Tildeling skjer gjennom skriftlige vedtak, og utbetaling foretas av sekretariatet. Vedtak 
er gyldige ved simpelt flertall ved avstemming, men tre styremedlemmer må være til 



stede.   Ellers gjelder forvaltningsloven og offentlighetsloven.  Fondsregnskapet 
revideres av kommunerevisor.

    §7 Ikrafttredelse
Reglene gjelder fra kommunestyrets vedtak 22.06.2011.

2. Valg av styre til Utviklingsfondet

Styret for Kvænangen kommunes utviklingsfond består fra 22.06. 2011 av:

Medlem Personlig varamedlem
Ordfører John Helland   Leder              Varaordfører Jan-Helge Jensen
Trine Sølberg Sekretær Anne-Berit Bæhr
Arvid Hansen Medlem Arnold Sollund                                   

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvænangen kommune oppretter et eget utviklingsfond, basert på grunnkapital kr. 4-fire-
millioner, som skal fordeles og brukes i henhold til følgende vedtekter: 

Kvænangen kommunes utviklingsfond- regler og organisering

§1    Formål og definisjon. 
Formålet med disse reglene, er å regulere bruken av et eget Utviklingsfond. Utviklingsfondet er 
et bundet driftsfond i Kvænangen kommunes regnskap, og fondet består i utgangspunktet av 
inntekt fra gave fra tidligere eiere av Jøkelfjord Laks AS, heretter kalt giverne.  Disse regler 
utgjør vedlegg til en avtale mellom Kvænangen kommune og giverne, og det forutsettes at 
avtalen inngås etter at kommunestyret og giverne har godkjent disse regler.
   

      §2    Fondets størrelse
Fondets størrelse reguleres av avtalen mellom kommunen og giverne, og er satt til kroner 
4-fire-millioner. Pengene settes på egen konto og årlige renter tillegges fondet.  

     § 3   Organisering og styresammensetning
Fondet bestyres av et styre på tre personer. Styret består av ordfører i Kvænangen med 

varaordfører som vara, en saksbehandler innenfor teknisk/næring utpekt av rådmannen, 
med vara, og et medlem utpekt av  giverne, med vara. Styret ledes av ordfører, og 
kommunen ved saksbehandler er sekretariat. Styret innkalles ved behov og kan fritt 
oppnevne konsultative medlemmer, som da vil delta i møter, men uten stemmerett.  



Styret regnes som et fast utvalg etter kommunelovens § 10, og oppløses når fondets 
midler er oppbrukt.

     §4 Kriterier for tildeling- formålsberettigede tiltak
Det tildeles midler, ved å gi tilskudd til tiltak som har som mål å fremme 
næringsutvikling og bosetting i kommunen. Eksempler på tilskuddsberettigede tiltak kan 
være bedriftsetableringer, tilskudd til eksisterende bedrifter i kommunen, tilrettelegging 
for næringsarealer og tiltak som fremmer trivsel og bosetting.  Fondet vil søke å 
prioritere tiltak som gir mulighet for utnytting av lokale råstoff i næringsmessig 
sammenheng, og vil også prioritere unge søkere fra næringslivet.    Styret står fritt til å 
fastsette størrelsen på tilskudd innenfor de eksisterende fondsmidler, og kan gjennom det 
enkelte vedtak fritt knytte vilkår til utbetalinger. Styrets vedtak kan påklages, med 
formannskapet som klageinstans.

  §5 Tilskuddsberettigede
Mottaker av tilskuddet kan være private foretak og bedrifter, enkeltpersoner eller 
offentlig virksomhet hjemmehørende i Kvænangen.

     §6 Administrasjon av fondet   
Tilskudd gis etter søknad annonsert med søknadsfrist, eller etter forslag fra en eller flere 
av styrets medlemmer. Kvænangen kommune står for utgifter til administrasjon, med 
unntak av annonsering og andre eksterne kostnader, som dekkes av fondets midler. 
Tildeling skjer gjennom skriftlige vedtak, og utbetaling foretas av sekretariatet. Vedtak 
er gyldige ved simpelt flertall ved avstemming, men tre styremedlemmer må være til 
stede.   Ellers gjelder forvaltningsloven og offentlighetsloven.  Fondsregnskapet 
revideres av kommunerevisor.

    §7 Ikrafttredelse
Reglene gjelder fra kommunestyrets vedtak 22.06.2011.

2. Valg av styre til Utviklingsfondet

Styret for Kvænangen kommunes utviklingsfond består fra 22.06. 2011 av:

Medlem Personlig varamedlem
Ordfører John Helland   Leder              Varaordfører Jan-Helge Jensen
Trine Sølberg Sekretær Anne-Berit Bæhr
Arvid Hansen Medlem Arnold Sollund                                   



PS 2011/30 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Myreng hytteområde 1943/35/62

1 Søknad

2 Målebrevkart

3 kopi av reguleringsbestemmelser

4 Kartutskrift

5 Kart og reguleringsbestemmelser

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden fra Svein Tømmerbukt om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan Myreng hytteområde.

Tømmerbukt tilbakefører terrenget slik det var før arbeidet tok til.

Tømmerbukt har påbegynt et arbeid uten byggetillatelse, arbeidet er heller ikke i tråd med 
gjeldene reguleringsplan og er således ulovlig. 

Ihht Kvænangen kommunes gebyrregulativ skal gebyret for ulovlig byggearbeid være som en 
ordinær byggesak + medgått ekstra tid i saken til en timepris av kr. 750,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknaden fra Svein Tømmerbukt om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan Myreng hytteområde.

Tømmerbukt tilbakefører terrenget slik det var før arbeidet tok til, så langt det er mulig for å  få 
bygget hytta i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.

Tømmerbukt har påbegynt et arbeid uten byggetillatelse, arbeidet er heller ikke i tråd med 
gjeldene reguleringsplan og er således ulovlig. 

Ihht Kvænangen kommunes gebyrregulativ skal gebyret for ulovlig byggearbeid være som en 
ordinær byggesak + medgått ekstra tid i saken til en timepris av kr. 750,-.



Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges søknaden fra Svein Tømmerbukt om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan Myreng hytteområde.

Tømmerbukt tilbakefører terrenget slik det var før arbeidet tok til så langt det er mulig for å  få 
bygget hytta i tråd med reguleringsplanens bestemmelser.

Tømmerbukt har påbegynt et arbeid uten byggetillatelse, arbeidet er heller ikke i tråd med 
gjeldene reguleringsplan og er således ulovlig. 

Ihht Kvænangen kommunes gebyrregulativ skal gebyret for ulovlig byggearbeid være som en 
ordinær byggesak + medgått ekstra tid i saken til en timepris av kr. 750,-.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.01.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Saken utsettes i påvente av befaring.

Forslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av befaring.

PS 2011/31 Søknad om dispensasjon fra pilarhøyde fra 1,0 meter til 1,6meter 
i fremkant hytte 1943/35/68

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde samt plan- og 
bygningsloven § 19-2 avslås søknaden til Arve Ulvestad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Myreng hytteområde for økning av grunnmur/pilarhøyde. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannen endret i møtet sin innstilling til:
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde samt plan- og 
bygningsloven § 19-2 innvilges søknaden til Arve Ulvestad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Myreng hytteområde for økning av grunnmur/pilarhøyde



Vedtak:
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde samt plan- og 
bygningsloven § 19-2 innvilges søknaden til Arve Ulvestad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Myreng hytteområde for økning av grunnmur/pilarhøyde. 

PS 2011/32 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kjækan småbåthavn 
og hyttefelt 1943/31/59

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kristin Winther og Bjørn Pedersen 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt 
for utvidelse av grunnflate på 80m2 til 99m2.

Dispensasjonen gis med forbehold om at naboer samtykker i tiltaket.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kristin Winther og Bjørn Pedersen 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt 
for utvidelse av grunnflate på 80m2 til 99m2.

Dispensasjonen gis med forbehold om at naboer samtykker i tiltaket.

PS 2011/33 Søknad om om flytting av tomt til bruk som garasje for beboere i 
ytre Kvænangen 1943/13/23

Rådmannens innstilling
Beboere i ytre Kvænangen tilbys felles parkeringsanlegg ved helikopterlandingsplassen. 
Tomtestørrelsen blir ca 720m2 inkludert veg. Garasjen bygges i en rekke med inntil 9 plasser 
ihht situasjonsplan datert 26.04.2011.

Område er i dag forsøplet med maskindeler og vrak, dette må det ryddes opp i før en tillater 
oppføring av garasjeanlegget. Kommunen kan ikke påta seg økonomiske forpliktelse i denne 
sammenhengen.  



Garasjetomten er beregnet for beboere i ytre Kvænangen så skal noen av garasjene selges skal 
beboerne i ytre Kvænangen være forbeholdt disse. Dersom garasje blir solgt til andre enn 
beboere av ytre Kvænangen skal formannskapet i Kvænangen bifalle/godkjenne salget.

Garasjeanlegget er å anse som et industrielt anliggende slik at dette er innenfor kravet til 
industriformål ihht reguleringsplan Burfjord sentrum. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beboere i ytre Kvænangen tilbys felles parkeringsanlegg ved helikopterlandingsplassen. 
Tomtestørrelsen blir ca 720m2 inkludert veg. Garasjen bygges i en rekke med inntil 9 plasser 
ihht situasjonsplan datert 26.04.2011.

Område er i dag forsøplet med maskindeler og vrak, dette må det ryddes opp i før en tillater 
oppføring av garasjeanlegget. Kommunen kan ikke påta seg økonomiske forpliktelse i denne 
sammenhengen.  

Garasjetomten er beregnet for beboere i ytre Kvænangen så skal noen av garasjene selges skal 
beboerne i ytre Kvænangen være forbeholdt disse. Dersom garasje blir solgt til andre enn 
beboere av ytre Kvænangen skal formannskapet i Kvænangen bifalle/godkjenne salget.

Garasjeanlegget er å anse som et industrielt anliggende slik at dette er innenfor kravet til 
industriformål ihht reguleringsplan Burfjord sentrum. 

PS 2011/34 Helhetlig vannforvaltning i Troms

Rådmannens innstilling
1. Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 

prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

2. Som Kvænangen kommunens medlemmer i vannområdeutvalg Nordreisa – Kvænangen 
oppnevnes: Oddvar Kiærbech og Dag Farstad.  Som varamedlemmer i samme utvalg 
oppnevnes: Bernt Mathiassen og Trine Sølberg. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:

3. Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 
prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

4. Som Kvænangen kommunens medlemmer i vannområdeutvalg Nordreisa – Kvænangen 
oppnevnes: Oddvar Kiærbech og Dag Farstad.  Som varamedlemmer i samme utvalg 
oppnevnes: Bernt Mathiassen og Trine Sølberg. 

3. Kvænangen kommune har med dette ikke vedtatt seg økonomiske forpliktelser i 
forbindelse med planarbeid/prosjektlederstillingen.

Vedtak:
1.Organisering av arbeidet skal tas opp i Nord-Troms Regionråd med sikte på felles 
prosjektlederstilling for begge vannområdene i Nord-Troms.  Dette må klargjøres innen 
utgangen av år 2011.
Arbeidet med Fase 2 søkes utført innenfor eksisterende personellressurser.

2.Som Kvænangen kommunens medlemmer i vannområdeutvalg Nordreisa – Kvænangen 
oppnevnes: Oddvar Kiærbech og Dag Farstad.  Som varamedlemmer i samme utvalg 
oppnevnes: Bernt Mathiassen og Trine Sølberg. 

3. Kvænangen kommune har med dette ikke vedtatt seg økonomiske forpliktelser i 
forbindelse med planarbeid/prosjektlederstillingen

PS 2011/35 Valg av pensjonsleverandør

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune legger ut på anbud pensjonsforsikringene fra og med 2012. Kommunen 
bruker rådgiver i anbudsprosessen og rådmannen delegeres myndighet til å foreta valg av 
rådgiver. Tildelingskriteriene følger KS Pensjonskontors konkurransegrunnlag pkt 5. Vekting av 
tildelingskriteriene gjøres slik: Det legges kun vekt på pkt 5.1 og 5.2 med 25/75 og ingen vekt 
på pkt 5.3. Som en del av anbudet skal det redegjøres for/gi en oversikt over alle aktiviteter, 
informasjon som blir utformet og eventuelle kostnader (direkte eller indirekte) som forventes å 
være knyttet opp mot en flytteprosess. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 



Behandling:
Forslag fra kystpartiet:
Kvænangen kommune legger ikke pensjonsforsikringen ut på anbud nå.

Forslag fra Høyre:
Kvænangen kommune legger ut på anbud pensjonsforsikringene fra og med 2012. Kommunen 
bruker rådgiver i anbudsprosessen og rådmannen delegeres myndighet til å foreta valg av 
rådgiver.

Voteringsorden:
Rådmannens forslag opp mot Høyres forslag.
Høyres forslag ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag opp mot Kystpartiets forslag.
Høyres forslag ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:
Kvænangen kommune legger ut på anbud pensjonsforsikringene fra og med 2012. Kommunen 
bruker rådgiver i anbudsprosessen og rådmannen delegeres myndighet til å foreta valg av 
rådgiver.

PS 2011/36 Kjøp av ny bil til TTPU

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til TTPU. Beløpet finansieres med låneopptak over 5 
år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000 (ved kjøp midt i året vil årskostnadene bli det halve det 
første og siste året).

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til TTPU. Beløpet finansieres med låneopptak over 5 
år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000 (ved kjøp midt i året vil årskostnadene bli det halve det 
første og siste året).

PS 2011/37 Vurdering ledig stilling, 50 % kulturskolelærer

Rådmannens innstilling
Av 50 % ledig stilling videreføres og besettes 10 % mens den resterende del av stillingen på 40 
% settes vakant. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Forslag fra kystpartiet:
Stillingen som organist i 100% stilling videreføres.

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:
Av 50 % ledig stilling videreføres og besettes 10 % mens den resterende del av stillingen på 40 
% settes vakant. 

PS 2011/38 Forlengelse av stilling som arkivansvarlig

Rådmannens innstilling

100 % midlertidig stilling som arkivansvarlig videreføres i 1,5 måneder fra 01.08.11 til 15.09.11. Av 
totale kostnader på kr 65 000 belastes kr 15 000 ekstrahjelp valg mens det restrende beløp på kr 35 000 
tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble endret i møte til å ha et totalbeløp på kr. 50 000,-

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
100 % midlertidig stilling som arkivansvarlig videreføres i 1,5 måneder fra 01.08.11 til 15.09.11. Av 
totale kostnader på kr 50 000 belastes kr 15 000 ekstrahjelp valg mens det restrende beløp på kr 35 000 
tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

PS 2011/39 Vurdering ledig stilling, leder for avdeling psykisk helse

Rådmannens innstilling
100 % stilling som leder for avdeling psykisk helse lyses ledig og besettes. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
100 % stilling som leder for avdeling psykisk helse lyses ledig og besettes. 

PS 2011/40 Frikjøp av nye folkevalgte til kurs i kommuneøkonomi og –jus.

Rådmannens innstilling
Uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Formannskapets forslag sendes inn til fylkesmannen.

Vedtak:

Nr Tema Meget 
viktig 

Viktig Mindre 
viktig

Uviktig

1 Kommunelovens økonomibestemmelser x
2 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner x
3 Oppbygging av kommuneregnskapet x
4 Oppbygging av budsjett og økonomiplan x
5 Viktige størrelser og begreper i regnskap og 

budsjett, for eksempel netto driftsresultat, 
finansutgifter, arbeidskapital

x

6 KOSTRA x
7 Hvilke tjenester som er lovpålagte/ikke lovpålagte x
8 Befolkningsprognoser x
9 Hva som er mest kostnadsdrivende for de ulike 

kommunale tjenestene
x

10 Hva god kommunal økonomistyring innebærer x
11 Hva som må til for å ha et tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag i økonomisaker
x

12 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer x
13 De folkevalgtes rettigheter og plikter x
14 Fylkesmannens oppgaver og roller x

PS 2011/41 Forskuttering av midler til utbygging av nytt kjøkken på 
Kvænangen Flerbrukshus

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune forskutterer midler fra Alta Kraftlag med kroner 150000,- til utbygging 
av nytt kjøkken på Kvænangen Flerbrukshus



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune forskutterer midler fra Alta Kraftlag med kroner 150000,- til utbygging 
av nytt kjøkken på Kvænangen Flerbrukshus

PS 2011/42 Budsjettregulering utvidelse av demensavdeling på Gargo

Rådmannens innstilling
Ombygging/utbygging av demensavdeling på Gargo sykehjem økes fra 2 til 4 plasser.

Som resultat av rimeligere prosjektkostnader enn budsjettert for Nye TTPU overføres ubrukte 
budsjettmidler med 1 million kroner til ombygging/utbygging av demensavdelingen på Gargo 
sykehjem. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling blir til formannskapets innstilling til kommunestyret.

Vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret.
Ombygging/utbygging av demensavdeling på Gargo sykehjem økes fra 2 til 4 plasser.

Som resultat av rimeligere prosjektkostnader enn budsjettert for Nye TTPU overføres ubrukte 
budsjettmidler med 1 million kroner til ombygging/utbygging av demensavdelingen på Gargo 
sykehjem. 

PS 2011/43 Ombygging Gargo sykehjem

Rådmannens innstilling
Gargo sykehjem bygges om med 4 nye boenheter. Økt finansieringsbehov på kr 930 000 dekkes 
inn gjennom låneopptak. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling blir formannskapets innstilling til kommunestyret.

Vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret.
Gargo sykehjem bygges om med 4 nye boenheter. Økt finansieringsbehov på kr 930 000 dekkes 
inn gjennom låneopptak. 

PS 2011/44 Årsmelding 2010

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken tas til orientering og årsmelding oversendes kommunestyret.

PS 2011/45 Årsregnskap 2010

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar regnskap for 2010.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling er formannskapets innstilling til kommunestyret.

Vedtak:
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar regnskap for 2010.



PS 2011/46 Søknad om støtte div. organisasjoner

Rådmannens innstilling
Søknadene avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknadene avslås.

PS 2011/47 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Hjellnes

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 19-3 i plan- og bygningsloven innvilges det midlertidig dispensasjon fra 
kystsoneplanen i forbindelse med søknaden om justering av lokaliteten ved Hjelnes. 
(Kartreferanse A 18). Dispensasjonen innvilges for en periode på 2 år i påvente av revisjon av 
kommunens kystsoneplan.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig.

Vedtak:
Med hjemmel i § 19-3 i plan- og bygningsloven innvilges det midlertidig dispensasjon fra 
kystsoneplanen i forbindelse med søknaden om justering av lokaliteten ved Hjelnes. 
(Kartreferanse A 18). Dispensasjonen innvilges for en periode på 2 år i påvente av revisjon av 
kommunens kystsoneplan.



PS 2011/48 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 01.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2011/9 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen Grendehus den 
16.04.11.

RS 2011/10 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 
30.04.11.

RS 2011/11 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
14.05.11.

RS 2011/12 Protokoll fra generalforsamling i Avfallsservice AS

RS 2011/13 utskrift fra styremøte Nord-Troms Regionråd 5. mai


