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PS 2012/7 Justering av delegasjonsreglement for Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Delegasjonsreglement for Klientutvalgets arbeidsområde: Myndighet for behandling av saker 
etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen delegeres til rådmannen. Klientutvalget blir klageorgan. Saker av 
prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk 
omfang og/eller varighet legges fram for Klientutvalget. Nødvendig anonymisering gjøres for å 
ivareta kravene om personvern/taushetsplikt. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Forslag fra KP/AP/SV: 
1. Hjemmesykepleie og hjemmehjelp: Saker der det overstiger 20 timer pr uke behandles av 

klientutvalget. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpen fordeler timer etter behov. 
2. Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn (anonymisert) 

og sakspapirer deles ut ved møtestart. Alle saker behandles anonymt. 

Forslag fra KP/AP/SV ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for innstillingen. 

Protokolltilførsel: Høyre varsler lovlighetskontroll av vedtaket som er i strid med flere lover, 
forskrifter og inngått avtale med NAV. 

Vedtak:

Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3, Lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap 4 og Lov om barnevernstjenester.
 Omsorgslønn. Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.
 Støttekontakt. Alle saker avgjøres administrativt.
 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp: Saker der det overstiger 20 timer pr uke behandles av 

klientutvalget. Hjemmesykepleien og hjemmehjelpen fordeler timer etter behov. 
 Avlastning. Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av

Klientutvalget. Alle nye saker om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring
avgjøres administrativt.

 Vertsfamilie. Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres
administrativt.

 Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre
justering og videreføring avgjøres administrativt.

 NAV-sosialsaker. Sosiallån på over kr. 45.000,- avgjøres av klientutvalget. Klagesaker
avgjøres av klientutvalget. Øvrige saker avgjøres administrativt.

 Barnevern. Alle saker avgjøres administrativt iht avtale om felles barnevernstjeneste mellom
Kvænangen og Nordreisa kommuner. Avtalen legges fram til årlig evaluering.

 Innkalling og saksdokumenter: På forhånd sendes det ut saksliste uten navn (anonymisert) 
og sakspapirer deles ut ved møtestart. Alle saker behandles anonymt.

 Alle saker som avgjøres administrativt legges frem som referatsak for klientutvalget.
 Delegasjonsreglementet evalueres årlig.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Forslag fra Anne Gerd Jonassen, Kystpartiet:



Utvalg for oppvekst og omsorg viser til skriv fra fylkesmannen av 28.02.12. Utvalget vil vise til 
”Lov 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og 
omsorgstjensteloven) §3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester”. I 
avsnitt 3 presisieres kommunenes ansvar slik: ”Kommunens ansvar slik: ”Kommunens ansvar 
etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere 
virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller 
forskrift” Opprettelsen av klientutvalg er et forsøk på å sikre at kommunen oppfyller lovens 
tekst. Klientutvalget vil også vise til siste punkt i delegasjonsreglementet der det heter at 
ordningen skal evalueres årlig. Utvalget viser også til at klientutvalgets medlemmer er underlagt 
taushetsplikt på linje med alle andre. Vi krever også at taushetsplikten respekteres av alle parter 
slik at det som sies og vedtas i utvalget ikke spres.

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble satt opp mot rådmannens innstilling. 
Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Delegasjonsreglement for Klientutvalgets arbeidsområde: Myndighet for behandling av saker 
etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen delegeres til rådmannen. Klientutvalget blir klageorgan. Saker av 
prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk 
omfang og/eller varighet legges fram for Klientutvalget. Nødvendig anonymisering gjøres for å 
ivareta kravene om personvern/taushetsplikt. 

PS 2012/8 Tilstandsrapport for grunnskolen

Rådmannens innstilling

Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning

Saksopplysninger
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig
rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på 
en god måte.
Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, 
frafall og læringsmiljø.

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det følger av
forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at bestemmelsen er formulert
slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det
ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.

Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem
Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. 
Regjeringen
har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere
kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 (2007-2008). Til de nasjonale målsettingene har



regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er 
kommet i å nå målene.

Vurdering
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det 
er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av 
tilstanden. Det anses derfor som vesentlig at det framkommer politiske signaler på hvilke 
områder skoleeier anser som vesentlige og kanskje bør vies ekstra oppmerksomhet. 
Det som kanskje utpeker seg i foreliggende rapport er kanskje det som beskriver lærertetthet og 
læringsmiljø.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Forslag fra KP/AP/SV: 
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide prioriteringer av satsingsområder. I prioriteringen 

skal inngå pkt 2.7, herunder ”Inn på tunet” og pkt 2.8 i kommunestyrets tidligere vedtatte 
visjoner og mål.

2. I prioriteringen skal videre inngå i punkt 1 under ”Skolens pedagogiske og sosiale plattform” 
ang trivsel og trygghet for alle i skolemiljøet og nulltoleranse hva gjelder mobbing.

3. Rådmannens prioriteringer legges fram for kommunestyret på f.k. møte etter sommerferien 
2012. For øvrig tas framlagte tilstandsrapport til etterretning. 

Forslaget fra KP/AP/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide prioriteringer av satsingsområder. I prioriteringen 
skal inngå pkt 2.7, herunder ”Inn på tunet” og pkt 2.8 i kommunestyrets tidligere vedtatte 
visjoner og mål.

2. I prioriteringen skal videre inngå i punkt 1 under ”Skolens pedagogiske og sosiale plattform” 
ang trivsel og trygghet for alle i skolemiljøet og nulltoleranse hva gjelder mobbing. 

3. Rådmannens prioriteringer legges fram for kommunestyret på f.k. møte etter sommerferien 
2012. For øvrig tas framlagte tilstandsrapport til etterretning. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen tas til etterretning.

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:
Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om at rådmannen utarbeider prioritering av satsingsområder 
som legges frem for kommunestyret.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg ble enstemmig 
vedtatt.



Vedtak:

Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om at rådmannen utarbeider prioritering av satsingsområder 
som legges frem for kommunestyret. Framlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Kvænangen 
tas til etterretning.

PS 2012/9 Oppnevning av forliksråd for perioden 01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Til forliksrådet for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velges: 

Medlemmer: 1) Saxe Edvardsen, 2) Karstein Mortensen og 3) Hanne Wiesener. 

Varamedlemmer: 1) Svein Bogstrand, 2) Paul Hansen og 3) Guri Isaksen.

Saxe Edvardsen velges til formann i forliksrådet. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Til forliksrådet for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velges: 

Medlemmer: 1) Saxe Edvardsen, 2) Karstein Mortensen og 3) Hanne Wiesener. 

Varamedlemmer: 1) Svein Bogstrand, 2) Paul Hansen og 3) Guri Isaksen.

Saxe Edvardsen velges til formann i forliksrådet. 

PS 2012/10 FORVALTNINGSREVISJON - RESSURSBRUK I 
GRUNNSKOLEN

Rådmannens innstilling

Vedlagte redegjørelse fra oppvekstleder tas til etterretning

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Kommunestyret viser til e-post av 23.04.10 fra rådmannen vor det er skissert hvilke tiltak 
kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingene i 
rapporten ressursbruk i grunnskolen.



2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt, og forutsetter 
at fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet og gis 
prioritet. 

PS 2012/11 Meddommmere i Hålogaland Lagmannsrett, suppleringsvalg

Rådmannens innstilling

Som nye meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 18.04.12 – 31.12.12 velges Jan 
Josefsen og Guri Isaksen. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Som nye meddommere i Hålogaland lagmannsrett for perioden 18.04.12 – 31.12.12 velges Jan 
Josefsen og Guri Isaksen. 

PS 2012/12 Tiltak for psykisk utviklingshemmede

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret il å fatte slikt vedtak:

Kommunestyret viser til brev av 1.6.2010 fra rådmannen hvor det er skissert hvilke
tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme
anbefalingen som framkommer i rapporten Tiltak for psykisk utviklingshemmede.
Kommunestyret tar til orientering de tiltakene som opplyses iverksatt eller planlagt
iverksatt, og forutsetter at fokus på å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten tas
med i det videre arbeidet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret viser til brev av 1.6.2010 fra rådmannen hvor det er skissert hvilke tiltak 
kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingen som 
framkommer i rapporten Tiltak for psykisk utviklingshemmede. Kommunestyret tar til 
orientering de tiltakene som opplyses iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på 
å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet.



PS 2012/13 Innføring av ordning med tjenestebiler for hjemmetjenestene

Rådmannens innstilling

Ordning med tjenestebiler for alle ansatte i hjemmetjenestene innføres med 
virkning fra 01.06.12.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Innføring av tjenestebil. Det innføres ordning med tjenestebil. Hovedordning blir bruk av 
kommunal tjenestebil, med det gis adgang til å bruke egen bil der arbeidstaker ønsker det og 
arbeidsgiver finner det mest hensiktsmessig. I slike tilfeller tegnes det bindende avtale mellom 
kommune og arbeidstaker. Det forutsettes også at alle arbeidstakere møter på tjenestestedet i 
løpet av vakta.  Kommunen mener at en fleksibel ordning, der det også er rom for å bruke 
privatbil, vil gi mest tid med brukerne, minst kjøring og være best for arbeidstakerne. 

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 22.02.2012 

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Kystpartiet:
Forslag: Saken utsettes i påvente av en utredning i forhold til sikkerhet for pasienten i forhold til 
bruk av tjenestebil/privatbil.
Utsettelsesforslag falt med 1 mot 6 stemmer.

Forslag fra administrasjonsutvalget:
Innføring av tjenestebil. 
Det innføres ordning med tjenestebil. 
Hovedordning blir bruk av kommunal tjenestebil, med det gis adgang til å bruke egen bil der 
arbeidstaker ønsker det og arbeidsgiver finner det mest hensiktsmessig. I slike tilfeller tegnes det 
bindende avtale mellom kommune og arbeidstaker. 

Administrasjonsutvalget forutsetter også at alle arbeidstakere møter på tjenestestedet i løpet av 
vakta.  Administrasjonsutvalget mener at en fleksibel ordning, der det også er rom for å bruke 
privatbil, vil gi mest tid med brukerne, minst kjøring og være best for arbeidstakerne.

Forslag fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innføring av tjenestebil. 
Det innføres ordning med tjenestebil. 
Hovedordning blir bruk av kommunal tjenestebil, med det gis adgang til å bruke egen bil der 
arbeidstaker ønsker det og arbeidsgiver finner det mest hensiktsmessig. I slike tilfeller tegnes det 
bindende avtale mellom kommune og arbeidstaker. 



Administrasjonsutvalget forutsetter også at alle arbeidstakere møter på tjenestestedet i løpet av 
vakta.  Administrasjonsutvalget mener at en fleksibel ordning, der det også er rom for å bruke 
privatbil, vil gi mest tid med brukerne, minst kjøring og være best for arbeidstakerne.

PS 2012/14 Godkjenning opptak startlån

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret 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 2012/15 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 kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling: 

John Helland fratrådte som inhabil etter Forvaltningslovens § 6, 1. ledd. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Avvik i henhold til rapport lukkes ved at brannsjefen i en periode frigjøres fra øvrige 
driftsoppgaver på teknisk sektor. Formannskapet finner at stillingsstørrelsen som brannsjef 
pr. dato er godt tilpasset kommunens behov. Ønsket om permanent utviding av stillingen 
imøtekommes derfor ikke. 

2. 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.04.2012 

Behandling:

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

NYTT SAKSFRAMLEGG OG NY INNSTILLING

Tilsynsrapport fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Hjemmelsgrunnlag og regelverk
 Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)
 Forskrift av 26. juni 2002 om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften)



 Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften)

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften)

Rådmannens nye innstilling

1. Avviket lukkes ved at brannsjefstillingen økes med 20 %, fra 40 % til 60 %. Årsvirkning for 
2012 med iverksetting fra 01.05.12 blir kr 70 000. Lønnsramme brann konto 1.0130.630.339 
økes med kr 70 000 og beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger konto 1.4910.190.000. 

2. 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. 

3. Salg av forebyggende brannvernoppgaver til andre kommuner. Kvænangen kommune 
prøver å få til et samarbeid med nabokommuner om salg av forebyggende brannvern-
oppgaver for inntil 40 % stilling. Denne stillingen skal gå til selvkost. 

Saksopplysninger

Økonomi: Økning av brannsjefstillingen med 20 %, fra 40 % til 60 % har en års kostnad på kr 
105 000 (inkl. 12 % feriepenger med 9748 + 15 % pensjonskostnader med 13 647). Årsvirkning 
for 2012 med iverksetting fra 01.05.12 blir kr 70 000.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brannvesenet i 
Kvænangen kommune januar 2011.

Svar på Avvik med fremdriftsplan ble sendt til DSB 05.01.12, med frist 31.12.12

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: 
Avvik 1 
Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver 
fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er ikke tilfredsstillende. 
Avvik fra 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

 § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til 
dokumentasjon. 

Kommentar 
Kommunens internkontrollsystem må sikre at kravene til brannvesenets forebyggende oppgaver 
til enhver tid blir tilfredsstilt. Kommunen må systematisk kartlegge lov- og forskriftskrav, samt 
egen risiko og sårbarhet, og iverksette nødvendige tiltak på grunnlag av dette. Dette arbeidet 
skal dokumenteres. Dersom kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette 
arbeidet selv må denne tjenesten kjøpes av kompetent personell. 
Tilsynet avdekket blant annet funn på følgende områder: 

 ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse 

 ikke tilfredsstillende myndighetsutøvelse av tilsyn 

 liten grad av samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver 

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og 
eksplosjonsvernloven er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og 
at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets 
forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer dette personellet 
selv, må tjenesten kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid. DSB har god 
erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 
brannforebyggende arbeidet. 



Vurdering

Alternativ 1
Kjøpe risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning). Se tilbud / 
Skansen Consult AS, Ramme på 83 000,-eks.mva. Kjøpe forebyggende oppgaver på tilsvarende 
20 % stilling, fra annen kommune. 105000,- eks. mva / jfr. Prioritetsplan for forebyggende 
avdeling 2012. Total kostnad: 188 000,- eks. mva. / 235 000,- inkl. mva. 

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,-. Dette anses som 
den beste løsningen og legges fram som innstilling. 

Det utarbeides risikoanalyse med forslag til organisering av brannvesenet (Brannordning) lokalt 
som blir lagt fram for kommunestyret så snart dette lar seg gjøre, før 31.12.12

Selge forebyggende oppgaver til andre kommuner. Etter at brannsjefstillingen er øket fra 40 % 
til 60 % er det naturlig at vi ser etter en løsning for å selge tjenester til andre kommuner slik at vi 
kan ha en stilling i Kvænangen kommune som er 100 % brannfaglig. Derfor bør vi se på 
mulighetene for salg av brannverntjenester til nabokommunene i de siste 40 %’ene som skal til 
for å få en slik full stilling. Denne posten skal gå til selvkost, og stillingsstørrelse justeres etter 
hva vi oppnår i avtaler med andre kommuner. F.eks kan det bli slik at dersom vi kun oppnår 
avtaler som innebærer 20 % stilling så vil vi kun sitte igjen med 80 % brannfaglig stilling. 
Uansett utfall gir et slikt samarbeid en styrkning av brannvernet i egen kommune/ regionen. 

Konklusjon
Alle avvik blir lukket.

Vedlegg
1  Mål og prioritetsplan for forebyggende avdeling
2  Tilsynsrapport
3  Svar - tilsynsrapport
4  Tilbud - Risiko- og sårbarhetsanalyse

Rådmannens nye innstilling

1.Avviket lukkes ved at brannsjefstillingen økes med 20 %, fra 40 % til 60 %. Årsvirkning 
for 2012 med iverksetting fra 01.05.12 blir kr 70 000. Lønnsramme brann konto 
1.0130.630.339 økes med kr 70 000 og beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger konto 
1.4910.190.000. 
2.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. 
3.Salg av forebyggende brannvernoppgaver til andre kommuner. Kvænangen kommune 
prøver å få til et samarbeid med nabokommuner om salg av forebyggende brannvern-
oppgaver for inntil 40 % stilling. Denne stillingen skal gå til selvkost. 

Forslag fra SV:
Avvik i henhold til rapport lukkes ved at brannsjefen i en periode frigjøres fra øvrige 
driftsoppgaver på teknisk sektor. Formannskapet finner at stillingsstørrelsen som brannsjef 
pr. dato er godt tilpasset kommunens behov. Ønsket om permanent utviding av stillingen 
imøtekommes derfor ikke.



Votering: SVs forslag  mot rådmannens innstilling: SVs forslag 3 stemmer (Frp, SV, Ap) 
mot 1 stemme(Kystpartiet).

Forslag fra KP:
Nytt pkt.3 Salg av forebyggende brannvernoppgaver til andre kommuner settes fram som 
egen sak.

Votering: KPs forslag fikk 1 stemme.

Formannskapets forslag til vedtak i kommunestyret:

3. Avvik i henhold til rapport lukkes ved at brannsjefen i en periode frigjøres fra øvrige 
driftsoppgaver på teknisk sektor. Formannskapet finner at stillingsstørrelsen som 
brannsjef pr. dato er godt tilpasset kommunens behov. Ønsket om permanent utviding av 
stillingen imøtekommes derfor ikke.

4. 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. 

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 2012/16 Søknad om fritak fra politisk verv 2011 - 2015.

Rådmannens innstilling

Espen Li innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret, medlem av 
utvalg for oppvekst og omsorg, varamedlem til formannskapet og varamedlem til klientutvalget 
fra 18.04.12 og ut inneværende kommunestyreperiode.

Jenny Fyhn Olsen rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av 
kommunestyret.

Kurt Solheim rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av utvalg for oppvekst 
og omsorg.

Som nytt varamedlem til klientutvalget velges … 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Espen Li innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret, medlem av 
utvalg for oppvekst og omsorg, varamedlem til formannskapet og varamedlem til klientutvalget 
fra 18.04.12 og ut inneværende kommunestyreperiode.

Jenny Fyhn Olsen rykker opp fra varamedlemsplass og går inn som fast medlem av 
kommunestyret og varamedlem til formanskapet. 

Kurt Solheim rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av utvalg for oppvekst 
og omsorg.

Som nytt varamedlem til klientutvalget velges Kurt Solheim.  

PS 2012/17 Politiske føringer for kystsoneplanleggingen

Kommunestyrets innstilling



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Forslag fra kommunestyret:
1. Kommunestyret tar utgangspunkt i at prosessen er en rullering av eksisterende plan.  
2. Kystsoneplanen for Kvænangen kommune skal være et styringsverktøy som skal gi 

forutsigbarhet og langsiktighet i arealbruken av kommunens sjøarealer. 
3. Planen skal sikre en balansert arealbruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel, fritidsbruk og 

samtidig ivareta miljøinteresser. 
4. Kystsoneplanen bør også framskaffe attraktive rammebetingelser for opprettholdelse av 

eksisterende virksomhet og næringsutvikling i kystsonen. Spesielt med hensyn til 
tradisjonelle fiskerier og havbruksnæringen, herunder eventuelle nye oppdrettsarter. 

Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret tar utgangspunkt i at prosessen er en rullering av eksisterende plan.  
2. Kystsoneplanen for Kvænangen kommune skal være et styringsverktøy som skal gi 

forutsigbarhet og langsiktighet i arealbruken av kommunens sjøarealer. 
3. Planen skal sikre en balansert arealbruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel, fritidsbruk og 

samtidig ivareta miljøinteresser.
4. Kystsoneplanen bør også framskaffe attraktive rammebetingelser for opprettholdelse av 

eksisterende virksomhet og næringsutvikling i kystsonen. Spesielt med hensyn til 
tradisjonelle fiskerier og havbruksnæringen, herunder eventuelle nye oppdrettsarter. 

PS 2012/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.04.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. 

RS 2012/1 Søknad/apropos til kommunen.


