
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 26.10.2011
Tidspunkt: 12:30-15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Medlem KVH
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Gøril Severinsen Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Espen Li Liv Reidun Olsen KVH

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith rådmannen

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 Helge Jensen Espen Li



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/58 Vurdering ledig stillinger, vikar på 

kommunekassa
X 2011/2000

PS 2011/59 Husbanken - Søknad om opptak av Startlån for 
videre tildeling 2011

2011/3474

PS 2011/60 Godkjenning av prosjekt - Næringshage  
Sørstraumen skole

2011/4115

PS 2011/61 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 5, 1943/36/83

2011/3599

PS 2011/62 Midler til utskifting av gulv på skolekjøkkenent 
på Kvænangen barne og ungdomskole 
1943/13/72

2010/3418

PS 2011/63 Drosjenæringen, vurdering av ledig løyve 2011/4085
PS 2011/64 Kjøp av ny bil til teknisk drift 2011/4100

PS 2011/65 Referatsaker
RS 2011/24 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 

Samfunnshus den 21.10.11.
2011/3

PS 2011/58 Vurdering ledig stillinger, vikar på kommunekassa

PS 2011/59 Husbanken - Søknad om opptak av Startlån for videre tildeling 
2011

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med 
kr. 5.000.000.- i hht. Husbankens tilsagn av 18.08.11.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med 
kr. 5.000.000.- i hht. Husbankens tilsagn av 18.08.11.



PS 2011/60 Godkjenning av prosjekt - Næringshage  Sørstraumen skole

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner forprosjekt Verdde – utviklingssenter/ distribuert 
næringshage i Kvænangen, i tråd med prosjektbeskrivelsen. Det opprettes en styringsgruppe 
med ordfører som leder. Det forutsettes at prosjektet dekker strøm og forsikring for Sørstraumen 
skole i forprosjektperioden som utprøving av prosjektide.  

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Formannskapet ønsker at Erik Gunnes eller en annen fra grendeutvalget tiltrer styringsgruppen. 
Rådmannens innstilling med formannskapets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre godkjenner forprosjekt Verdde – utviklingssenter/ distribuert 
næringshage i Kvænangen, i tråd med prosjektbeskrivelsen. Det opprettes en styringsgruppe 
med ordfører som leder. Det forutsettes at prosjektet dekker strøm og forsikring for Sørstraumen 
skole i forprosjektperioden som utprøving av prosjektide.  

Formannskapet ønsker at Erik Gunnes eller en annen fra grendeutvalget tiltrer styringsgruppen.

PS 2011/61 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan hytteområde ved 
Navit gnr 36 bnr 5, 1943/36/83

1 Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan gnr 36 bnr 83 Navit

2 Oversiktskart 1:5000 

3 Tegninger/kart.

4 Søknad om dispensasjon

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Knut Are Isaksen dispensasjon fra 
reguleringsplan ”hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 16” for følgende forhold:

Hytten ikke ivaretar lokal byggeskikk.
Bebygd areal er 119m2



Oppføres med pulttak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Knut Are Isaksen byggetillatelse for 
oppføring av hytte på gnr 36 bnr 83 Navit.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis foretaket Nytt Bygg AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og tre og grunnarbeider.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

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

Utsettelsesforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken er utsatt i påvente av befaring.

PS 2011/62 Midler til utskifting av gulv på skolekjøkkenent på Kvænangen 
barne og ungdomskole 1943/13/72

Rådmannens innstilling
Det tas opp inntil kr 150.000,- i lån for utbedring av skolekjøkkengulvet på Kvænangen barne-
og ungdomskole. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Rådmannens endrede innstilling i møtet:
Det tas opp inntil kr 150.000,- i lån for utbedring av skolekjøkkengulvet på Kvænangen barne-
og ungdomskole. 

Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i budsjett 2011.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det tas opp inntil kr 150.000,- i lån for utbedring av skolekjøkkengulvet på Kvænangen barne-
og ungdomskole. 

Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i budsjett 2011.



PS 2011/63 Drosjenæringen, vurdering av ledig løyve

Rådmannens innstilling
Ledig drosjeløyve lyses ledig med stasjoneringssted Burfjord. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ledig drosjeløyve lyses ledig med stasjoneringssted Burfjord. 

PS 2011/64 Kjøp av ny bil til teknisk drift

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til Teknisk drift. Beløpet finansieres med låneopptak 
over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Rådmannens endret sin innstilling i møtet til:
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til Teknisk drift. Beløpet finansieres med låneopptak 
over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000. 

Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i budsjett 2011.

Vedtak:
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til Teknisk drift. Beløpet finansieres med låneopptak 
over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000. 

Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i budsjett 2011.

PS 2011/65 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

RS 2011/24 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord Samfunnshus den 
21.10.11.


