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PS 2011/12 Årsregnskap 2010

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar regnskap for 2010.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2011/13 Årsmelding 2010

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2011/14 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 kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Forslag fra borgerlig gruppe: Kvænangen kommune nedsetter et pensjonsutvalg til å jobbe med 
pensjonsforholdene i kommunen. Utvalget skal gjøre seg kjent med prosesser og flyttekostnader, 
informasjon til ansatte og pensjonister og håndtering av oppspart kapital. Utvalget skal 
forberede arbeidet med anbudsprosessen. Utvalget består av ordfører, rådmann, personalsjef, 
økonomileder og 2 tillitsvalgte.
Forslaget fra borgerlig gruppe ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune nedsetter et pensjonsutvalg til å jobbe med pensjonsforholdene i 
kommunen. Utvalget skal gjøre seg kjent med prosesser og flyttekostnader, informasjon til 
ansatte og pensjonister og håndtering av oppspart kapital. Utvalget skal forberede arbeidet med 
anbudsprosessen. Utvalget består av ordfører, rådmann, personalsjef, økonomileder og 2 
tillitsvalgte.

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 2011/15 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 kommunestyre - 22.06.2011 
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
Jordbrukssjef Trine Sølberg Sekretær Prosjektmedarbeider 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 2011/16 Revisjon av kommunens permisjonsreglement

Rådmannens innstilling
Følgende punkter i kommunens permisjonsreglement strykes og/eller endres slik: 
 2.10 Til husbygging og istandsettelse av eget hus. Punktet strykes. 
 2.13 Flytting internt ved skifte av arbeidssted. Punktet strykes. 
 2.16 Verv og ombud. Punktet endres og skal lyde slik: Det vises til Hovedtariffavtalen kap 

1, § 14. Med offentlige tillitsverv forstås tillitsverv som er opprettet ved lov eller med 
hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Arbeidstaker innvilges 
permisjon uten lønn for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan 
utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller 
annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.

 2.19 Andre tillitsverv. Punktet strykes. 
 2.20 Overgang til ny stilling. Punktet endres og skal lyde slik: Ved overgang til annen 

stilling utenfor kommunen (kommunen som arbeidsgiver) gis det som hovedregel ikke 
permisjon. 

 2.27 og 2.28 Tillitsvalgte. Punktene slås sammen til ett punkt med følgende ordlyd: 
Tillitsvalgte. Det vises til Hovedavtalens del B, § 3. Bestemmelsene regulerer permisjon og 
lønn for tillitsvalgte.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende punkter i kommunens permisjonsreglement strykes og/eller endres slik: 
 2.10 Til husbygging og istandsettelse av eget hus. Punktet strykes. 
 2.13 Flytting internt ved skifte av arbeidssted. Punktet strykes. 
 2.16 Verv og ombud. Punktet endres og skal lyde slik: Det vises til Hovedtariffavtalen kap 

1, § 14. Med offentlige tillitsverv forstås tillitsverv som er opprettet ved lov eller med 
hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Arbeidstaker innvilges 
permisjon uten lønn for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan 
utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller 
annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.

 2.19 Andre tillitsverv. Punktet beholdes. 
 2.20 Overgang til ny stilling. Punktet endres og skal lyde slik: Ved overgang til annen 

stilling kan det gis permisjon for 1 år av gangen i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad 
behandles individuelt og vurderes ut i fra eventuelle konsekvenser for organisasjonen. 
Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 4 år før permisjon kan gis.

 2.27 og 2.28 Tillitsvalgte. Punktene slås sammen til ett punkt med følgende ordlyd: 
Tillitsvalgte. Det vises til Hovedavtalens del B, § 3. Bestemmelsene regulerer permisjon og 
lønn for tillitsvalgte.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 06.04.2011

Behandling:
Votering:
Forslag fra kystpartiet: 2.19 Andre tillitsverv. Beholdes. 2.20 Ved overgang til annen stilling 
kan det gis permisjon for 1 år av gangen i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad behandles 
individuelt og vurderes ut i fra eventuelle konsekvenser for organisasjonen. Arbeidstakeren skal 
ha vært ansatt i minst 4 år før permisjon kan gis.
Forslag fra Fagforbundet: Pkt 2.20. Den gamle teksten beholdes.

Pkt.2.10 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt.2.13 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt.2.16 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt.2.19 Kystpartiets forslag satt opp mot rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Pkt.2.20 Kystpartiets forslag satt mot forslaget satt opp mot Fagforbundets forslag ble vedtatt 
med 5 stemmer mot 2 stemmer.
Pkt.2.27 og 2.28 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende punkter i kommunens permisjonsreglement strykes og/eller endres slik: 
 2.10 Til husbygging og istandsettelse av eget hus. Punktet strykes. 
 2.13 Flytting internt ved skifte av arbeidssted. Punktet strykes. 
 2.16 Verv og ombud. Punktet endres og skal lyde slik: Det vises til Hovedtariffavtalen kap 

1, § 14. Med offentlige tillitsverv forstås tillitsverv som er opprettet ved lov eller med 
hjemmel i lov, herunder domsmenn, skjønnsmenn og rettsvitne. Arbeidstaker innvilges 
permisjon uten lønn for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at tillitsvervet ikke kan 
utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller 
annet offentlig tillitsverv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden.

 2.19 Andre tillitsverv. Punktet beholdes. 



 2.20 Overgang til ny stilling. Punktet endres og skal lyde slik: Ved overgang til annen 
stilling kan det gis permisjon for 1 år av gangen i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad 
behandles individuelt og vurderes ut i fra eventuelle konsekvenser for organisasjonen. 
Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 4 år før permisjon kan gis.

 2.27 og 2.28 Tillitsvalgte. Punktene slås sammen til ett punkt med følgende ordlyd: 
Tillitsvalgte. Det vises til Hovedavtalens del B, § 3. Bestemmelsene regulerer permisjon og 
lønn for tillitsvalgte.

PS 2011/17 Undervisningstimetall 2011/2012

1 Skolenes beregninger

Rådmannens innstilling
Samlet undervisningstimetallet for skoleåret 2011/2012 settes til 697 uketimer.
Assistentressursen blir samlet 350%.
Det forutsettes at timeplanarbeidet for Spildra skole foretas i nært samarbeid med Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

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

Vedtak:
Samlet undervisningstimetallet for skoleåret 2011/2012 settes til 697 uketimer. Assistent-
ressursen blir samlet 350 %. Det forutsettes at timeplanarbeidet for Spildra skole foretas i nært 
samarbeid med Kvænangen barne- og ungdomsskole. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 24.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Samlet undervisningstimetallet for skoleåret 2011/2012 settes til 697 uketimer.
Assistentressursen blir samlet 350%.
Det forutsettes at timeplanarbeidet for Spildra skole foretas i nært samarbeid med Kvænangen 
barne- og ungdomsskole. 

PS 2011/18 Støttekontakter, lønn og organisering mm

Rådmannens innstilling
1. Lønn. Støttekontaktene av lønnes etter ansiennitet og utdanningsnivå ut fra bestemmelsene i 

Hovedtariffavtalen. Dette inkluderer også ulempetillegg. 



2. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter NAV’s satser. 
3. Endringene innføres fra 01.07.11. 

4. Inndekning tas innenfor eget budsjett. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

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

Vedtak:
1. Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til 

assistenter/fagarbeidernivå. Dette inkluderer også ulempetillegg. 
2. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter NAV’s satser. 

3. Endringene innføres fra 01.07.11. 
4. Inndekning tas innenfor eget budsjett. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 09.06.2011 

Behandling:
Endringsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:
Punkt 1. endres til: Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset 
oppad til assistenter/fagarbeidernivå. Dette inkluderer også ulempetillegg.

Rådmannens innstilling med endringene i punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til 

assistenter/fagarbeidernivå. Dette inkluderer også ulempetillegg. 

2. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter NAV’s satser. 
3. Endringene innføres fra 01.07.11. 

4. Inndekning tas innenfor eget budsjett. 

PS 2011/19 Omdisponering av midler avsatt til prosjektering 
skole/barnehage/idrettshall for bruk til detaljprosjektering av nybygg 
barnehage

Rådmannens innstilling
Midler avsatt til forprosjektering skole/barnehage/idrettshall, omdisponeres og benyttes til 
detaljprosjektering av ny barnehage.
Kr 400 000,- er avsatt til forprosjekt for skole, barnehage og idrettshall. k.nr. 0.7210.221.2720.

Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering av ny barnehage i samsvar med 
de økonomiske rammer gitt i økonomiplanen for 2012. 



Administrasjonen igangsetter arbeider med å foreta grensejusteringer slik de fremkommer i 
forprosjekt for barnehage, og iverksette nødvendige tiltak for å etablere tomt til ny barnehage. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Midler avsatt til forprosjektering skole/barnehage/idrettshall, omdisponeres og benyttes til 
detaljprosjektering av ny barnehage.
Kr 400 000,- er avsatt til forprosjekt for skole, barnehage og idrettshall. k.nr. 0.7210.221.2720.

Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering av ny barnehage i samsvar med 
de økonomiske rammer gitt i økonomiplanen for 2012. 

Administrasjonen igangsetter arbeider med å foreta grensejusteringer slik de fremkommer i 
forprosjekt for barnehage, og iverksette nødvendige tiltak for å etablere tomt til ny barnehage.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Høyre: Til kommunestyrets behandling forutsettes det en detaljert oversikt 
over den tenkte bruken av midlene.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Midler avsatt til forprosjektering skole/barnehage/idrettshall, omdisponeres og benyttes til 
detaljprosjektering av ny barnehage.
Kr 400 000,- er avsatt til forprosjekt for skole, barnehage og idrettshall. k.nr. 0.7210.221.2720.

Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering av ny barnehage i samsvar med 
de økonomiske rammer gitt i økonomiplanen for 2012. 

Administrasjonen igangsetter arbeider med å foreta grensejusteringer slik de fremkommer i 
forprosjekt for barnehage, og iverksette nødvendige tiltak for å etablere tomt til ny barnehage.

Til kommunestyrets behandling forutsettes det en detaljert oversikt over den tenkte bruken av 
midlene. 

PS 2011/20 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 kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Forslag fra FrP: Kvænangen kommune inngår leasing avtale ved innkjøp av ny bil til TTPU. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra FrP.



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).

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 2011/21 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 kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2011/22 Nye kommunale husleiesatser

Rådmannens nye 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.  

I påvente fastsetting av gjengs leie økes dagens kvadratmetersatser med 40 % for nye leietakere.
   

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

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.
Rådmannens nye innstilling ble vedtatt med 13 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra 
Kystpartiet.

Vedtak:
Husleia i kommunale boliger tilpasses gjengs leie, jfr Husleieloven § 4-3.
Det tidligere vedtatte tillegg på 10 % for 5 års botid og 40 % for 10 års botid faller bort og en 
går over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år.
I påvente fastsetting av gjengs leie økes dagens kvadratmetersatser med 40 % for nye leietakere. 

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 2011/23 Retningslinjer og forsalg til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under forutsetning 
av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked. Forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy gjøres gjeldende fra 1.7.2011.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under forutsetning 
av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked. Forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy gjøres gjeldende fra 1.7.2011.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kvænangen kommune leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under forutsetning 
av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked. Forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy gjøres gjeldende fra 1.7.2011.

PS 2011/24 Salg av lærerbolig i Kjækan

Rådmannens innstilling
Lærerboligen i Kjækan, gnr.31 bnr.30, selges til høystbydende.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Lærerboligen i Kjækan, gnr.31 bnr.30, selges til høystbydende.

PS 2011/25 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 kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2011/26 Forvaltning av Badderelva

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune forvalter bort administrasjonen av fiske i den lakseførende del av 
Badderelva til Badderen vann og elveforening i 5 år, fra 2011 til og med 2015.

 Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmennheten mot at 
de kjøper fiskekort.

 Foreningen skal følge de regler for fiske i Badderelva som fremkommer i Forskrift om 
fiske i vassdrag i Troms Fylke av 8. mars 2010.

 Foreningen bør uoppfordret sende referat fra styremøter og årsmøter til kommunen.
 Forvaltningen av elva er vederlagsfri.
 Forvaltningen skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva. Foreningen må selv stå for 

kostnadene ved dette.

Avtalen kan gjensidig sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Tilleggsforslag fra H/Kp/FrP (tillegg til strekpunkt 3): I tillegg sendes det inn årlig oversikt over 
antall solgte fiskekort og innkrevde fangstrapporter. 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra H/Kp/FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune forvalter bort administrasjonen av fiske i den lakseførende del av 
Badderelva til Badderen vann og elveforening i 5 år, fra 2011 til og med 2015.
 Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmennheten mot at de 

kjøper fiskekort.
 Foreningen skal følge de regler for fiske i Badderelva som fremkommer i Forskrift om fiske i 

vassdrag i Troms Fylke av 8. mars 2010. 
 Foreningen bør uoppfordret sende referat fra styremøter og årsmøter til kommunen. I tillegg 

sendes det inn årlig oversikt over antall solgte fiskekort og innkrevde fangstrapporter. 
 Forvaltningen av elva er vederlagsfri.
 Forvaltningen skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva. Foreningen må selv stå for 

kostnadene ved dette.
Avtalen kan gjensidig sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.

PS 2011/27 Regulering av Kjækan fritidsbebyggelse, skianlegg og 
småbåthavn

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Kjækan fritidsbebyggelse, skianlegg og småbåthavn.

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 15, jfr.
Forvaltningsloven kap VI, påklages til departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og
sendes Kvænangen kommune, Teknisk kontor, 9161 Burfjord, innen 3 uker fra denne
kunngjøringen.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne orienteringen
om vedtaket, jfr. Plan- og bygningsloven § 15. 
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune.



Planen kan leses på Kvænangen kommunes hjemmeside, eller kopi av dokumenter kan fås ved
henvendelse til kommunens servicekontor.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Kjækan fritidsbebyggelse, skianlegg og småbåthavn. Kommunestyrets vedtak kan i henhold til 
Plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 15, jfr. Forvaltningsloven kap VI, påklages til 
departementet. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Kvænangen kommune, Teknisk 
kontor, 9161 Burfjord, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning 
eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne orienteringen om vedtaket, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 15. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Kvænangen kommune. Planen 
kan leses på Kvænangen kommunes hjemmeside, eller kopi av dokumenter kan fås ved
henvendelse til kommunens servicekontor.

PS 2011/28 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2011 

Behandling:
Forslag fra SV: Kommunestyret ønsker at det framlegges egen sak om brøyting på Spildra og i 
Reinfjord. 
Forslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret ønsker at det framlegges egen sak om brøyting på Spildra og i Reinfjord. 

RS 2011/1 Endringer innen sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier

RS 2011/2 utskrift fra møte i representanskapet Nord-Troms Regionråd


