
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 16.11.2011
Tidspunkt: 09:00 – 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Tryggve Enoksen MEDL KVSV
John Helland MEDL KVH
Jan Helge Jensen LEDER KVKY
Gøril Severinsen MEDL KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen MEDL KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Svein Tømmerbukt Liv Reidun Olsen KVFRP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Wigdis Smith rådmann

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 John Helland



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2011/69 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, 
Gildetun AS

2011/3

PS 2011/70 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kafè 
E-6

2011/3

PS 2011/71 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, 
Kvænangen Adventure

2011/3

PS 2011/72 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, 
Badderen Mathus AS

2011/3

PS 2011/73 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, 
Sørstraumen handel

2011/3

PS 2011/74 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, ICA 
Burfjord

2011/3

PS 2011/75 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Coop 
Burfjord

2011/3

PS 2011/76 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Spildra 
Landhandel

2011/3

PS 2011/77 Videreføring av ordning med skjenking ved 
enkeltanledning 2012 - 2015

2011/3

PS 2011/78 Videreføring av ordning med ambulerende 
skjenkebevilling 2012 - 2015

2011/3

PS 2011/79 Budsjett 2012 - Oppvekst og kultur 2011/4213

PS 2011/80 Søknad om støtte div. lag/foreninger 2011/4461

PS 2011/81 Referatsaker

RS 2011/25 Ambulerende skjenkebevilling, kommunalt 
julebord på Kvænangen Flerbrukshus den 
10.12.11.

2011/3

RS 2011/26 Sjenkebevilling enkeltanledning Badderen 
grendehus den 29.10.11.

2011/3



PS 2011/69 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Gildetun AS

Rådmannens innstilling

Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Aud-Kirsti Samane, 
med Jan Mikkelsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Aud-Kirsti Samane, 
med Jan Mikkelsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

PS 2011/70 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kafè E-6

Rådmannens innstilling

Kafè E-6 v/bevillingshaver Sigbjørn Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,
2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Sigbjørn Johnsen, med Jan
Otto Johnsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kafè E-6 v/bevillingshaver Sigbjørn Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,
2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Sigbjørn Johnsen, med Jan
Otto Johnsen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

PS 2011/71 Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kvænangen Adventure

Rådmannens innstilling

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for skjenkestedene Baksiapub, Loftet og MS Kameleon fram 
til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for skjenkestedene Baksiapub, Loftet og MS Kameleon fram 
til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

PS 2011/72 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Badderen Mathus AS

Rådmannens innstilling

Badderen Mathus AS v/bevillingshaver Erling Johansen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Erling 
Johansen og stedfortreder er Eivind Wilhelmsen.



Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1620 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Badderen Mathus AS v/bevillingshaver Erling Johansen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Erling 
Johansen og stedfortreder er Eivind Wilhelmsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1620 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

PS 2011/73 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Sørstraumen handel

Rådmannens innstilling

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Liv 
Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 2660 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Liv 
Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.



Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 2660 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

PS 2011/74 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, ICA Burfjord

Rådmannens innstilling

ICA Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Hans
Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

ICA Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Hans 
Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

PS 2011/75 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Coop Burfjord

Rådmannens innstilling

Coop Burfjord v/bevillingshaver Svein Magnus Steinvik gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Svein 
Magnus Steinvik og stedfortreder er Bjørn Roar Henriksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.



Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Coop Burfjord v/bevillingshaver Svein Magnus Steinvik gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Svein 
Magnus Steinvik og stedfortreder er Bjørn Roar Henriksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

PS 2011/76 Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Spildra Landhandel

Rådmannens innstilling

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1200 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1200 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



PS 2011/77 Videreføring av ordning med skjenking ved enkeltanledning 2012 
- 2015

Rådmannens innstilling

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.15. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.15. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

PS 2011/78 Videreføring av ordning med ambulerende skjenkebevilling 2012 
- 2015

Rådmannens innstilling

Ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i arrangementer i Kvænangen kommune forlenges fram 
til 31.12.15.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i arrangementer i Kvænangen kommune forlenges fram 
til 31.12.15.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.



PS 2011/79 Budsjett 2012 - Oppvekst og kultur

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Vedtaket fra utvalg for oppvekst og omsorg tas med i den videre behandlingen av budsjettet.

Vedtak:

Vedtaket fra utvalg for oppvekst og omsorg tas med i den videre behandlingen av budsjettet.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.11.2011 

Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst og omsorg:

Utvalget hadde følgende kommentarer til foreslåtte budsjett/tiltak
 Utvalgene skal ikke legges ned
 Det skal ikke gjeninnføres foreldrebetaling for barn nr.2 i barnehagen
 Utstyr til Badderen barnehage strykes
 Alteidet barnehage legges ned fra 01.01.2012.
 Spildra skole legges ned fra 01.08.2012
 Pågående/nye tiltak i skolen støttes
 Valgfag og ”Ny Giv” støttes
 Det foretas økning av avgifter i kulturskole
 25% kontorhjelp for helsesøster stilles vakant
 TTPU reduseres med 1 stillinh
 Det opprettes stilling som helsesjef (mot 2 stemmer)
 Legestillinger reduseres med 0,5
 Renhold TTPU reduseres med kr. 150.000
 Reduksjon av 4 stillinger på Gargo er sannsynligvisw for mye. Stillingsreduksjoner 

vurderes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget hadde følgende kommentarer til foreslåtte budsjett/tiltak



 Utvalgene skal ikke legges ned
 Det skal ikke gjeninnføres foreldrebetaling for barn nr.2 i barnehagen
 Utstyr til Badderen barnehage strykes
 Alteidet barnehage legges ned fra 01.01.2012.
 Spildra skole legges ned fra 01.08.2012
 Pågående/nye tiltak i skolen støttes
 Valgfag og ”Ny Giv” støttes
 Det foretas økning av avgifter i kulturskole
 25% kontorhjelp for helsesøster stilles vakant
 TTPU reduseres med 1 stillinh
 Det opprettes stilling som helsesjef (mot 2 stemmer)
 Legestillinger reduseres med 0,5
 Renhold TTPU reduseres med kr. 150.000
 Reduksjon av 4 stillinger på Gargo er sannsynligvisw for mye. Stillingsreduksjoner 

vurderes.

PS 2011/80 Søknad om støtte div. lag/foreninger

Rådmannens innstilling

10. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges kr. 2.000,- til klassetur. Øvrige 
søknader avslås pga. manglende midler.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

10. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges kr. 2.000,- til klassetur. Øvrige 
søknader avslås pga. manglende midler.

PS 2011/81 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2011/25 Ambulerende skjenkebevilling, kommunalt julebord på 
Kvænangen Flerbrukshus den 10.12.11.

RS 2011/26 Sjenkebevilling enkeltanledning Badderen grendehus den 
29.10.11.


