
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 07.11.2011
Tidspunkt: 10:00 – 14:00.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Ole Even Jørgensen Medlem KVKY
John Helland Medlem KVH
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Ole Josefsen Medlem KVH
Irene Kaasen Medlem KVH
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY
Børre Solheim Medlem KVAP
Gøril Severinsen Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Espen Li Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Mariann Larsen Medlem KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Wenche Isaksen Mariann Larsen KVKY
Valter Olsen Kjell Kr. Johansen KVAP
Ronald Jenssen Espen Li KVH

Merknader

Sak 34 behandles før sak 33. Forslag fra Gunnar Sollund om å ta opp tilleggssak (at kommunestyrerepre-
sentantene kan spørre administrasjonen) blir ikke tatt opp som tilleggssak i og med at 5 stemte mot dette.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Wigdis Smith Rådmann
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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, ordfører        Børre Solheim             Irene Kaasen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2011/32 Vurdering av habilitet 2011/3872

PS 2011/33 Budsjettregulering 2011 sosialbudsjettet 2011/989

PS 2011/34 Tertialrapport pr 31. august 2011 2011/989

PS 2011/35 Husbanken - Søknad om opptak av Startlån for 
videre tildeling 2011

2011/3474

PS 2011/36 Lønn støttekontakter, justering 2011/1236

PS 2011/37 Midler til utskifting av gulv på skolekjøkkenent 
på Kvænangen barne og ungdomskole 
1943/13/72

2010/3418

PS 2011/38 Kjøp av ny bil til teknisk drift 2011/4100

PS 2011/39 STYRK-prosjektet, rapport etter avsluttet prosjekt 2009/2119

PS 2011/40 Godkjenning av prosjekt - Næringshage  
Sørstraumen skole

2011/4115

Det ble orientert om brøyting i Ytre Kvænangen, brøyting over Kvænangsfjellet og om 
avfallshåndteringen.



PS 2011/32 Vurdering av habilitet

Rådmannens innstilling

John Helland anses som valgbar til Kvænangen kommunestyre for valgperioden 2011 – 2015. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

John Helland erklærte seg inhabil i saken og fratrådte behandlingen, jfr Forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd, bokstav A.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

John Helland anses som valgbar til Kvænangen kommunestyre for valgperioden 2011 – 2015. 

PS 2011/33 Budsjettregulering 2011 sosialbudsjettet

Rådmannens innstilling

Sosialbudsjettets bevilgninger på postene 13540.281.4760 bidrag til livsopphold, 
13540.281.4761 bidrag til bolig/husleie og 13540.281.4762 andre bidrag styrkes med til
sammen kroner 165 000,- da dette er lovpålagte ytelser. 

Beløpet belastes post 11990.000.4910 reserverte tilleggsbevillinger for 2011.

Beløpet må også tas med videre i konsekvensjustert budsjett for 2012.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

John Helland erklærte seg inhabil og fratrådte behandlingen jfr Forvaltningsloven § 6, 1. ledd 
bokstav A.

Forslag fra administrasjonen: Saken utgår.

Forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utgår.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 24.08.2011 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes i påvente av en egen sak om tertialrapportering og 
dertil hørende forslag om budsjettregulering. 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Saken utsettes i påvente av en egen sak om tertialrapportering og dertil hørende forslag om 
budsjettregulering.

PS 2011/34 Tertialrapport pr 31. august 2011

Rådmannens innstilling

Tertialrapport pr 31. august 2011 tas til etterretning.
Følgende budsjettreguleringer vedtas som tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse:

D 193008809300 Disp av tidl. Års ikke disp.n. 714 000,-
D 184503208920 Salg konsesjonskraft 700 000,-
D 198008805700 overført til kapitalkonto 290 000,-
K 193008809500 Bruk av bundne fond -690 000,-
K 116103257000 Driftstilskudd Verddeprosjekt 2010 -499 000,-
K 112331201500 Nytt økonomisystem i investeringsregnskap - 250 000,-
K 160003020130 Fast lønn vakant stilling teknisk -140 000,-
K 121102027500 Økt refusjon fra Alta kommune -125 000,-
K 119900004910 Reserverte tilleggsbevilgninger (100%) -477 250,-
D 135402814760 Bidrag til livsopphold (12%) 57 250,-
D 173302610231 Lønn renhold (17%) 81 000,-
D 174102546300 Manglende husleie (14%) 66 000,-
D 17xxxxxx1800 Strømutgifter (45%) 214 000,-
D 161803332330 Vedlikehold veier vinter (12%) 59 000,-

Det må bevisstgjøres overfor avdelingsledere at en må ha nøye fokus på alt forbruk og grundig 
vurdere nødvendigheten av nye innkjøp. Eventuelle vakante stillinger skal nøye vurderes før det 
blir foretatt tilsettinger eller inntak av vikarer. Det skal også snarest vurderes om tjenester kan 
reduseres eller stanses.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tertialrapport pr 31. august 2011 tas til etterretning.
Følgende budsjettreguleringer vedtas som tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse:
D 193008809300 Disp av tidl. Års ikke disp.n. 714 000,-
D 184503208920 Salg konsesjonskraft 700 000,-
D 198008805700 overført til kapitalkonto 290 000,-
K 193008809500 Bruk av bundne fond -690 000,-
K 116103257000 Driftstilskudd Verddeprosjekt 2010 -499 000,-
K 112331201500 Nytt økonomisystem i investeringsregnskap - 250 000,-
K 160003020130 Fast lønn vakant stilling teknisk -140 000,-
K 121102027500 Økt refusjon fra Alta kommune -125 000,-
K 119900004910 Reserverte tilleggsbevilgninger -427 250,-
D 135402814760 Bidrag til livsopphold 47 250,-



D 173302610231 Lønn renhold 71 000,-
D 174102546300 Manglende husleie 56 000,-
D 17xxxxxx1800 Strømutgifter 204 000,-
D 161803332330 Vedlikehold veier vinter 49 000,-
Det må bevisstgjøres overfor avdelingsledere at en må ha nøye fokus på alt forbruk og grundig 
vurdere nødvendigheten av nye innkjøp. Eventuelle vakante stillinger skal nøye vurderes før det 
blir foretatt tilsettinger eller inntak av vikarer. Det skal også snarest vurderes om tjenester kan 
reduseres eller stanses.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.09.2011 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Postene  reserverte tilleggsbevilgninger reduseres til kr 427 250 og postene D 135402814760 
Bidrag til livsopphold, D173302610231 Lønn renhold, D 174102546300 Manglende husleie, D 
17xxxxxx1800 Strømutgifter og D 161803332330 Vedlikehold veier vinter reduseres hver med 
kr.10 000.

Vedtak:

Tertialrapport pr 31. august 2011 tas til etterretning.
Følgende budsjettreguleringer vedtas som tiltak for å gjenvinne budsjettbalanse:

D 193008809300 Disp av tidl. Års ikke disp.n. 714 000,-
D 184503208920 Salg konsesjonskraft 700 000,-
D 198008805700 overført til kapitalkonto 290 000,-
K 193008809500 Bruk av bundne fond -690 000,-
K 116103257000 Driftstilskudd Verddeprosjekt 2010 -499 000,-
K 112331201500 Nytt økonomisystem i investeringsregnskap - 250 000,-
K 160003020130 Fast lønn vakant stilling teknisk -140 000,-
K 121102027500 Økt refusjon fra Alta kommune -125 000,-
K 119900004910 Reserverte tilleggsbevilgninger -427 250,-
D 135402814760 Bidrag til livsopphold 47 250,-
D 173302610231 Lønn renhold 71 000,-
D 174102546300 Manglende husleie 56 000,-
D 17xxxxxx1800 Strømutgifter 204 000,-
D 161803332330 Vedlikehold veier vinter 49 000,-

Det må bevisstgjøres overfor avdelingsledere at en må ha nøye fokus på alt forbruk og grundig 
vurdere nødvendigheten av nye innkjøp. Eventuelle vakante stillinger skal nøye vurderes før det 
blir foretatt tilsettinger eller inntak av vikarer. Det skal også snarest vurderes om tjenester kan 
reduseres eller stanses.



PS 2011/35 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 kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Formannskapets 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.

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 2011/36 Lønn støttekontakter, justering

Rådmannens innstilling

Lønn støttekontakter. Avlønning etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til
fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. Punktene 2-4 i kommunestyrets vedtak i sak 
2011/18 opprettholdes. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn støttekontakter. Avlønning etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til
fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. Punktene 2-4 i kommunestyrets vedtak i sak 
2011/18 opprettholdes. 



Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 29.09.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lønn støttekontakter. Avlønning etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til
fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. Punktene 2-4 i kommunestyrets vedtak i sak 
2011/18 opprettholdes. 

PS 2011/37 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 kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Gunnar Sollund: Teknisk etat pålegges å utføre riving/fjerning av 
eksisterende belegg.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget 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.

Teknisk etat pålegges å utføre riving/fjerning av eksisterende belegg.

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 2011/38 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 kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Forslag fra FrP: Saken utsettes og blir lagt inn i budsjett for 2012.

Forslaget om utsettelse falt da det kun fikk 6 stemmer.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

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.

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 2011/39 STYRK-prosjektet, rapport etter avsluttet prosjekt

Rådmannens innstilling

Rapporten tas til etterretning. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning. Det forutsettes at ”Håndbok for rusomsorgen i Kvænangen” blir 
tatt i bruk og at arbeidet med organiseringen av en egen rusomsorg følges opp politisk og 
administrativt.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 29.09.2011 

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalget: Det forutsettes at ”Håndbok for rusomsorgen i Kvænangen” blir tatt 
i bruk og at arbeidet med organiseringen av en egen rusomsorg følges opp politisk og 
administrativt. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning. Det forutsettes at ”Håndbok for rusomsorgen i Kvænangen” blir 
tatt i bruk og at arbeidet med organiseringen av en egen rusomsorg følges opp politisk og 
administrativt.

PS 2011/40 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 kommunestyre - 07.11.2011 

Behandling:

Redaksjonell endring i innstillingens siste avsnitt og en representant fra grendeutvalget tiltrer 
styringsgruppen. 

Forslag fra Anne Gerd Jonassen (Kp): Navnet på forprosjekt Verdde endres til Kvænangen 
Næringspark.

Forslag fra Ap, Kp og SV til ordlyd i punkt 4 formål: Prosjektet ”… basert på eksisterende 
næringsforhold, kultur og tradisjoner i Kvænangen som innbefatter kvensk, sjøsamisk, 
reindriftssamisk …”.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer. 



Forslaget fra Ap, Kp og SV vedlegges protokollen.

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.  

Navnet på forprosjekt Verdde endres til Kvænangen Næringspark.

Kommunestyret ønsker at en representant fra grendeutvalget tiltrer styringsgruppen.

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.


