
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 20.03.2012
Tidspunkt: 09:00-11:30

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 Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ingen

Merknader

Det var ikke mulig finne medlem fra Høyre som kunne møte.
Bernt Mathiassen, Trine Sølberg, Oddvar Kiærbech orienterte om kystsone- og arealplan.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv 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.

______________________ ______________________ _______________________

John Helland (H) Gøril Severinsen (Ap)



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/9 IT-havari 2012/1342

PS 2012/10 Søknad om støtte 2012/767

PS 2012/11 IKT samarbeid 2012/1299

PS 2012/12 Godkjenning opptak startlån 2012/971

PS 2012/13 Tilsynsrapport fra direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap

2012/779

PS 2012/14 Søknad om premiesponsing til Fjordpilken 2012 2012/1403

PS 2012/15 Referatsaker

RS 2012/9 Søknad om bruksendring fra bolighus til 
fritidsbolig 1943/31/30 Kjækan

2011/3575

RS 2012/10 Bruksendring fra hus til fritidsbolig 2011/3575

RS 2012/11 Bokføring av refusjon sykepenger 2012/1300

RS 2012/12 Beskrivelse refusjon sykepenger 2012/1300

RS 2012/13 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 
grendehus den 24.03.12.

2012/3

RS 2012/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, Buktenes 
Handel den 10.03.12.

2012/3

RS 2012/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 
samfunnshus den 18.02.12.

2012/3



PS 2012/9 IT-havari

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Saken tas til orientering. Kostnadene tas opp under budsjettregulering i juni 2012.

Vedtak:

Forslag fra formannskapet:
Saken tas til orientering. Kostnadene tas opp under budsjettregulering i juni 2012.

PS 2012/10 Søknad om støtte

Rådmannens innstilling

Alle søknader avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Rådmannens forslag: Alle søknader avslås.
Forslag fra formannskapet: Søknadene avslås på grunn av manglende budsjettdekning.

Vedtak:

Forslag fra formannskapet: Søknadene avslås på grunn av manglende budsjettdekning.

PS 2012/11 IKT samarbeid

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen (SV) formannskapet:
Kvænangen formannskap ønsker en egen sak om IKT samarbeidet i Nord-Troms. 
Formannskapet vil ha en oversikt over kostnadene, en bemanningsplan og et forslag til bindende 
avtale for denne interkommunale driftsorganisasjonen. Saken ønskes fremmet i formannskap i 
mai for framlegging i kommunestyret i juni. Saken oversendes også de andre Nord-Troms 
kommunene og regionrådet.

Vedtak:

Kvænangen formannskap ønsker en egen sak om IKT samarbeidet i Nord-Troms. 
Formannskapet vil ha en oversikt over kostnadene, en bemanningsplan og et forslag til bindende 
avtale for denne interkommunale driftsorganisasjonen. Saken ønskes fremmet i formannskap i 
mai for framlegging i kommunestyret i juni. Saken oversendes også de andre Nord-Troms 
kommunene og regionrådet.

PS 2012/12 Godkjenning opptak startlån

Rådmannens innstilling

Formannskapet godkjenner opptak av Startlån til videreutlån med kr. 10.000.000.- for 2012.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å godkjenne opptak av Startlån til videreutlån med kr. 
10.000.000.- for 2012.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet anbefaler kommunestyret å godkjenne opptak av Startlån til videreutlån med kr. 
10.000.000.- for 2012.



PS 2012/13 Tilsynsrapport fra direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap

Brannsjefens innstilling

Alternativ 2
Øke lønnsrammen på konto 10130 630 339 Brannvesen med Totalt 105 000,- (20 % stilling)
81 235,-/ 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-
(Total 60 % stilling innen forebyggende og beredskap.)

Det utarbeides risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning) lokalt, 
som blir lagt fram for kommunestyret så snart som mulig, frist 31.12.12

Selge forebyggende oppgaver til andre kommuner, Kvænangen kommune har ledig inntil 40 % 
stilling innen brannvern om kommunestyret følger alternativ 2 som vi kan selge til annen 
kommune etter tilbud/ etterspørsel.

Denne posten skal gå til selvkost, og gis rom for utførelse av oppgaven.
Dette gir en styrkning av brannvernet i egen kommune/ regionen. 

Total kostnad.
105 000,- inkl. 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Alternativ 2
Øke lønnsrammen på konto 10130 630 339 Brannvesen med Totalt 105 000,- (20 % stilling)
81 235,-/ 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-
(Total 60 % stilling innen forebyggende og beredskap.)

Det utarbeides risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning) lokalt, 
som blir lagt fram for kommunestyret så snart som mulig, frist 31.12.12

Selge forebyggende oppgaver til andre kommuner, Kvænangen kommune har ledig inntil 40 % 
stilling innen brannvern om kommunestyret følger alternativ 2 som vi kan selge til annen 
kommune etter tilbud/ etterspørsel.

Denne posten skal gå til selvkost, og gis rom for utførelse av oppgaven.
Dette gir en styrkning av brannvernet i egen kommune/ regionen. 

Total kostnad.
105 000,- inkl. 12 % feriepenger med 9748,-/ 15 % pensjonskostnader med 13647,-

John Helland fratrer formannskapet i saken som inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6 1 ledd 
bokstav b).



Forslag fra formannskapet:
Saken utsettes i påvente av en ny gjennomgang. Ved ny gjennomgang ønsker formannskapet at 
administrasjonen begrunner nærmere hvorfor en må øke stillingen med 20% når det samtidig 
blir 40% overkapasitet.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av en ny gjennomgang. Ved ny gjennomgang ønsker formannskapet at 
administrasjonen begrunner nærmere hvorfor en må øke stillingen med 20% når det samtidig 
blir 40% overkapasitet.

PS 2012/14 Søknad om premiesponsing til Fjordpilken 2012

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Saken oversendes fondstyret som profileringssak.

Vedtak:

Saken oversendes fondstyret som profileringssak.

PS 2012/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2012 

Behandling:

Forslag fra SV:
Bruksendring til fritidsbolig i delegasjon i sak 2012/9.Formannskapet til behandling i mai. 
Administrasjonen ser på arealets definisjon i kommuneplan samt eksisterende 
delegasjonsreglement for bruksendringer.

Forslag fra H:
Det lages en egen sak vedrørende forhold til praksis for bruksendring til fritidsbolig.

Votering:
Forslag fra SV vedtatt med ordførers dobbeltstemme.



Vedtak:

Bruksendring til fritidsbolig i delegasjon i sak 2012/9. Formannskapet til behandling i mai. 
Administrasjonen ser på arealets definisjon i kommuneplan samt eksisterende 
delegasjonsreglement for bruksendringer.

RS 2012/9 Søknad om bruksendring fra bolighus til fritidsbolig 1943/31/30 
Kjækan

RS 2012/10 Bruksendring fra hus til fritidsbolig

RS 2012/11 Bokføring av refusjon sykepenger

RS 2012/12 Beskrivelse refusjon sykepenger

RS 2012/13 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
24.03.12.

RS 2012/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, Buktenes Handel den 10.03.12.

RS 2012/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 
18.02.12.


