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PS 2012/19 Årsregnskap 2011

1 Kvænangen kommunes årsregnskap 2011

2 Revisors beretning

3 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvænangen kommunes årsregnskap for 2011

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar regnskap for 2011

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: 1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap for Kvænangen kommune. 2. 
Kommunestyret tar kommentarer og merknader fra Kontrollutvalget til etterretning. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner årsregnskap for Kvænangen kommune. 
2. Kommunestyret tar kommentarer og merknader fra Kontrollutvalget til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar regnskap for 2011

PS 2012/20 Årsmelding 2011

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunes årsmelding 2011 tas til orientering.

PS 2012/21 Innredning TTPU boliger

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 750 000,- eks. mva, til innkjøp av inventar 
og utstyr til møblering og innredning av TTPU bolig.
Dette finansieres innenfor vedtatte lånerammer for ny TTPU bolig. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 750 000,- eks. mva, til innkjøp av inventar 
og utstyr til møblering og innredning av TTPU bolig. Dette finansieres innenfor vedtatte 
lånerammer for ny TTPU bolig. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 750 000,- eks. mva, til innkjøp av inventar 
og utstyr til møblering og innredning av TTPU bolig.
Dette finansieres innenfor vedtatte lånerammer for ny TTPU bolig.



PS 2012/22 Anke på avslag om omgjøring av næringsfondslån til tilskudd

PS 2012/23 Interkommunal IKT organisering

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune gir rådmannen fullmakt til i samarbeid med Nord-Troms kommunene å 
forhandle frem en strammere organisering og ledelse av interkommunale IKT tjenester, som 
bedre ivaretar forutsigbare tjenester, økonomi og budsjettkontroll. Et interkommunalt §27 
samarbeid eller outsourcing av hele eller deler av tjenesten vil begge ivareta kravet til struktur.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapet ber om at regionrådet får på plass et forslag til bindende avtale for det 
interkommunale IKT-samarbeidet i Nord-Troms. Avtalen må blant annet omfatte en oversikt 
over kostnadene, en bemanningsplan, et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Alt dette må 
være på plass slik at dette kan innarbeides i budsjettene for den enkelte kommune fra 2013. 
Innen utgangen av 2012 må det i tillegg komme på plass en IKTplan som har klare mål for IKT-
drifta, beskriver dagen IKT-situasjon og som definerer framtidige utfordringer og 
investeringsbehov. Den interkommunale IKT-drifta skal for ettertiden også være en del av 
kommunenes årsmelding.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra SV: Formannskapet ber om at regionrådet får på plass et forslag til bindende avtale 
for det interkommunale IKT-samarbeidet i Nord-Troms. Avtalen må blant annet omfatte en 
oversikt over kostnadene, en bemanningsplan, et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Alt 
dette må være på plass slik at dette kan innarbeides i budsjettene for den enkelte kommune fra 
2013. Innen utgangen av 2012 må det i tillegg komme på plass en IKTplan som har klare mål 
for IKT-drifta, beskriver dagen IKT-situasjon og som definerer framtidige utfordringer og 
investeringsbehov. Den interkommunale IKT-drifta skal for ettertiden også være en del av 
kommunenes årsmelding.

Votering: Rådmannens forslag opp mot forslag fra SV. Rådmannens forslag falt, SV’s forslag 
ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet ber om at regionrådet får på plass et forslag til bindende avtale for det 
interkommunale IKT-samarbeidet i Nord-Troms. Avtalen må blant annet omfatte en oversikt 
over kostnadene, en bemanningsplan, et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Alt dette må 



være på plass slik at dette kan innarbeides i budsjettene for den enkelte kommune fra 2013. 
Innen utgangen av 2012 må det i tillegg komme på plass en IKTplan som har klare mål for IKT-
drifta, beskriver dagen IKT-situasjon og som definerer framtidige utfordringer og 
investeringsbehov. Den interkommunale IKT-drifta skal for ettertiden også være en del av 
kommunenes årsmelding.

PS 2012/24 Tilskudd ifb med deltakelse i prosjektet "Altamodellen"

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr 90 000 i tilskudd ifb med deltakelse i prosjektet "Altamodellen". 
Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det bevilges kr 90 000 i tilskudd ifb med deltakelse i prosjektet "Altamodellen". 
Beløpet tas fra post 13000.371.253 betaling av statlige tjenester. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 09.05.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra rådmannen: Det bevilges kr 90 000 i tilskudd ifb med deltakelse i prosjektet 
"Altamodellen". Beløpet tas fra post 13000.371.253 betaling av statlige tjenester.

Endringsforslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt

Vedtak: 

Det bevilges kr 90 000 i tilskudd ifb med deltakelse i prosjektet "Altamodellen". 
Beløpet tas fra post 13000.371.253 betaling av statlige tjenester. 



PS 2012/25 Næringshage på Sørstraumen skole

1 Næringshage på Sørstraumen skole

2 Sammndrag av spørreundersøkelse

3 Sørstraumen skole. kostnadsoverslag renovering og ombygging

4 Tilbud kontormøbler

5 Tilbud kantine og møteromsutstyr

Rådmannens innstilling

1. Kvænangen kommune gir prinsipiell tilslutning til oppretting av næringshage i 
Kvænangen, i samarbeid med Halti næringshage AS. 

2. Kvænangen kommune eier Sørstraumen skole, og forutsetter at utleie skal skje til et 
driftsselskap for næringshagen. 

3. Det settes av inntil kr 3 300 000,- til renovering og ombygging av Sørstraumen skole til 
næringsbygg og flerbrukshus. Beløpet finansieres med låneopptak over 20 år. Årlige 
kostnader vil bli inntil kr 200 000,-. Det forutsettes at dette dekkes inn med leieinntekter 
ved utleie av bygget.  Tiltaket finansieres innenfor låneramme i budsjett 2013. 
Eventuelle tilskudd fratrekkes fra lånebeløpet. 

4. Det forutsettes fleksibel bruk av lokalene slik at de også kan brukes av lokale lag og 
foreninger til deres formål. 

5. Kvænangen kommune oppretter følgende byggekomité for ombygging av skolen;       
Ole Josefsen, Liv Reidun Olsen og Torbjørn Evanger. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag: I pkt 3 byttes ordet ”dannet” ut med ordet ”velger”. Tillegg i pkt 5 om at 
byggekomitèen konstituerer seg selv.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvænangen kommune gir prinsipiell tilslutning til oppretting av næringshage i Kvænangen, 
i samarbeid med Halti næringshage AS. 

2. Kvænangen kommune eier Sørstraumen skole. Det etableres et eiendomsselskap der 
Kvænangen kommune eier 100 % av aksjene. Eiendomsselskapet leier ut Sørstraumen skole 
til næringshage, og står ansvarlig for renovering av bygget. 

3. Ordfører velger et politisk sammensatt interimsstyre med 3 personer for eiendomsselskapet, 
og gis anledning til å søke om kommunal garanti for finansiering av inntil 2,7 mill. Det 
søkes om ekstern finansiering og eventuelle tilskudd fratrekkes fra lånebeløpet.

4. Det forutsettes fleksibel bruk av lokalene slik at de i rimelig grad kan brukes av lokale lag og 
foreninger til deres formål.

5. Kvænangen kommune oppretter følgende byggekomité for ombygging av skolen; Ole 
Josefsen, Liv Reidun Olsen og Torbjørn Evanger. Byggekomiteen konstituerer seg selv. 



6. Det avsettes inntil 100 000 til aksjekapital i selskapene.
7. Det opprettes et driftsselskap for drift av Sørstraumen skoles eiendom.
8. Sørstraumen skole overdras til Kvænangen kommunes eiendomsselskap for kr.1,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannen endret sin innstilling i møtet til:
1. 1.Kvænangen kommune gir prinsipiell tilslutning til oppretting av næringshage i 

Kvænangen, i samarbeid med Halti næringshage AS. 
2. Kvænangen kommune eier Sørstraumen skole. Det etableres et eiendomsselskap der 

Kvænangen kommune eier 100% av aksjene. Eiendomsselskapet leier ut Sørstraumen 
skole til næringshage, og står ansvarlig for renovering av bygget. 

3. Ordfører dannet et politisk sammensatt interimsstyre med 3 personer for 
eiendomsselskapet, og gis anledning til å søke om kommunal garanti for finansiering av 
inntil 2,7 mill. Det søkes om ekstern finansiering og eventuelle tilskudd fratrekkes fra 
lånebeløpet.

4. Det forutsettes fleksibel bruk av lokalene slik at de i rimelig grad kan brukes av lokale 
lag og foreninger til deres formål.

5. Kvænangen kommune oppretter følgende byggekomité for ombygging av skolen;       
Ole Josefsen, Liv Reidun Olsen og Torbjørn Evanger. 

6. Det avsettes inntil 100 000 til aksjekapital i selskapene.
7. Det opprettes et driftsselskap for drift av Sørstraumen skoles eiendom.
8. Sørstraumen skole overdras til Kvænangen kommunes eiendomsselskap for kr.1,-

Vedtak:

9. 1.Kvænangen kommune gir prinsipiell tilslutning til oppretting av næringshage i 
Kvænangen, i samarbeid med Halti næringshage AS. 

10. Kvænangen kommune eier Sørstraumen skole. Det etableres et eiendomsselskap der 
Kvænangen kommune eier 100% av aksjene. Eiendomsselskapet leier ut Sørstraumen 
skole til næringshage, og står ansvarlig for renovering av bygget. 

11. Ordfører dannet et politisk sammensatt interimsstyre med 3 personer for 
eiendomsselskapet, og gis anledning til å søke om kommunal garanti for finansiering av 
inntil 2,7 mill. Det søkes om ekstern finansiering og eventuelle tilskudd fratrekkes fra 
lånebeløpet.

12. Det forutsettes fleksibel bruk av lokalene slik at de i rimelig grad kan brukes av lokale 
lag og foreninger til deres formål.

13. Kvænangen kommune oppretter følgende byggekomité for ombygging av skolen;       
Ole Josefsen, Liv Reidun Olsen og Torbjørn Evanger. 

14. Det avsettes inntil 100 000 til aksjekapital i selskapene.
15. Det opprettes et driftsselskap for drift av Sørstraumen skoles eiendom.
16. Sørstraumen skole overdras til Kvænangen kommunes eiendomsselskap for kr.1,-



PS 2012/26 Detaljeregulering av 1943/9/3,73,82,83,84 Låvan hyttefelt

Rådmannens innstilling

I medhold av § 12-12, 1. ledd i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), vedtar Kvænangen kommune reguleringsplan for Låvan hyttefelt med 
bestemmelser datert 5.3.2012, og plankart datert 16.2.2011. sist revidert 5.3.2012.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Forslag fra FrP: Saken utsettes til arealplanen er ferdig stilt.

Forslaget fra FrP ble avvist da det kun fikk 1 med stemme. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

I medhold av § 12-12, 1. ledd i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), vedtar Kvænangen kommune reguleringsplan for Låvan hyttefelt med 
bestemmelser datert 5.3.2012, og plankart datert 16.2.2011. sist revidert 5.3.2012.

PS 2012/27 Undervisningstimetall 2012/2013

Rådmannens innstilling

Samlet undervisningstimetall for grunnskolene i Kvænangen skoleåret 2012/2013 settes til 
682,5 uketimer.
Assistentressursen forblir uemdret.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Det ble vurdert om Magne Olsen skulle erklæres inhabil jfr Forvaltningslovens § 6, men 
forslaget fikk kun 1 stemme og han deltok i behandlingen av saken.

Forslag fra H: Kvænangen b&u-skole 450 timer, Kjækan skole 196,5 timer og Sildra skole 18 
timer. Samlet rammetimetall blir da 664,5 timer. 

Forslag fra Kp/Ap/SV: Rammetimetallet for skoleåret 2012/2013 for skolene i Kvænangen 
fordeles slik: Kvænangen b&u-skole 445 uketimer, herunder bindes 5 uketimer til rektors 
disposisjon for særskilte tiltak i skolen, Kjækan skole tildeles 196,5 uketimer og Spildra skole 
tildeles 25 uketimer. Samlet rammetimetall blir da 667 timer. 

Voteringer:
 Innstillingen fikk 9 stemmer satt opp mot forslaget fra H som fikk 6 stemmer.
 Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

Vedtak:

Rammetimetallet for skoleåret 2012/2013 for skolene i Kvænangen fordeles slik: Kvænangen 
b&u-skole 445 uketimer, herunder bindes 5 uketimer til rektors disposisjon for særskilte tiltak i 
skolen, Kjækan skole tildeles 196,5 uketimer og Spildra skole tildeles 25 uketimer. Samlet 
rammetimetall blir da 667 timer.



Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 27.03.2012 

Behandling:

Forslag fra utvalg for oppvekst- og omsorg:

Kjækan skole har 41 elever i klassetrinn 1-7, og disponerer 117 timer til undervisning, herav 8 
timer til deling. Kvænangen barne- og ungdomsskolen har 51 elever i klassetrinn 1-7, og 
disponerer 136 timer til undervisning, herav 13 timer til deling.

Dette utgjør en forskjell på 19 timer, herav 5 delingstimer. 

Rammetimetall tildeles med 445 timer til Kvænangen barne- og ungdomsskole , herav bindes 5 
uketimer til rektors disposisjon for særskilte tiltak i skolen. Utvalg for Oppvekst- og omsorg 
ønsker å begrense delingstimetallet i sammenholdte klasser. Samlet rammetimetall skoleåret 
2012/2013 blir da 677,5 timer.

Forslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kjækan skole har 41 elever i klassetrinn 1-7, og disponerer 117 timer til undervisning, herav 8 
timer til deling. Kvænangen barne- og ungdomsskolen har 51 elever i klassetrinn 1-7, og 
disponerer 136 timer til undervisning, herav 13 timer til deling.

Dette utgjør en forskjell på 19 timer, herav 5 delingstimer. 

Rammetimetall tildeles med 445 timer til Kvænangen barne- og ungdomsskole , herav bindes 5 
uketimer til rektors disposisjon for særskilte tiltak i skolen. Utvalg for Oppvekst- og omsorg 
ønsker å begrense delingstimetallet i sammenholdte klasser. Samlet rammetimetall skoleåret 
2012/2013 blir da 677,5 timer.

PS 2012/28 Prosedyrer ifb med mistanke om overgrep

Rådmannens innstilling

Vedlagte prosedyrer vedtas som ”Prosedyrer for hvordan du skal gå fram ved mistanke om at 
overgrep skjer eller har skjedd”.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vedlagte prosedyrer vedtas som ”Prosedyrer for hvordan du skal gå fram ved mistanke om at 
overgrep skjer eller har skjedd”.



Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 09.05.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vedlagte prosedyrer vedtas som ”Prosedyrer for hvordan du skal gå fram ved mistanke om at 
overgrep skjer eller har skjedd”.

PS 2012/29 Årlig gjennomgang av ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling

Ordning med rekrutteringsstipend justeres og blir slik:
 Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10

000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på
senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.
Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune.

 Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Stipendet er på kr 30 000 og gis ett 
år før avsluttet høyskoleutdanning. Bindingstid settes til 2 år. Kriterier: Ved stor søkning
prioriteres søkerne ut fra studieretning og en konkret vurdering av kommunens behov og 
økonomi.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Ordning med rekrutteringsstipend justeres og blir slik:
 Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10

000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på
senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.
I tillegg gis oppstartstilskudd på kr.10.000,- til de som tegner lærlingkontrakt som 
helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales. 
Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune.

 Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig 2 stipender hvert år. Ved stor søkning 
prioriteres søkerne ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for de 2 siste 
år av fagutdanningen med kr.20.000,- for det nest siste og kr.30.000,- for siste år. 
Kommunen tegner en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonsutvalg - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Forslag fra administrasjonsutvalget:
Kulepunkt:
Tilleggsforslag pkt.1



I tillegg gis oppstartstilskudd på kr.10.000,- til de som tegner lærlingkontrakt som 
helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales.

Tilleggsforslag pkt.2
Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig 2 stipender hvert år. Ved stor søkning prioriteres 
søkerne ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for de 2 siste år av 
fagutdanningen med kr.20.000,- for det nest siste og kr.30.000,- for siste år. Kommunen tegner 
en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

Vedtak:

Ordning med rekrutteringsstipend justeres og blir slik:
 Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10

000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på
senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.
I tillegg gis oppstartstilskudd på kr.10.000,- til de som tegner lærlingkontrakt som 
helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales. 
Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune.

Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig 2 stipender hvert år. Ved stor søkning prioriteres 
søkerne ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for de 2 siste år av 
fagutdanningen med kr.20.000,- for det nest siste og kr.30.000,- for siste år. Kommunen tegner 
en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 09.05.2012 

Behandling:

Forslag fra administrasjonsutvalget: Saken utsettes i påvente av tiltredelse av arbeidstakernes 
representanter i behandlingen. 

Forslaget fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av tiltredelse av arbeidstakernes representanter i behandlingen. 

PS 2012/30 Valg av komitè til Kvænangens 150 års jubileum

Rådmannens innstilling

Som komitè til 150 års jubileum, velges:
1.
2.
3.
4.
5.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Forslag fra ordfører og Gunnar Sollund: Ivar Bjørklund (historiker), Rita Boberg Pedersen
(kultur), Ole Josefsen (kirken), Jan Isaksen (lokalhistoriker) og Anne Gerd Jonassen (politiker). 
Ordfører innkaller til første møte. Komitèen konstituerer seg selv. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Som komitè til 150 års jubileum, velges:
1. Ivar Bjørklund (historiker), 
2. Rita Boberg Pedersen (kultur), 
3. Ole Josefsen (kirken), 
4. Jan Isaksen (lokalhistoriker) og 
5. Anne Gerd Jonassen (politiker).
Ordfører innkaller til første møte. Komitèen konstituerer seg selv.

PS 2012/31 Brannvern, samarbeid med andre kommuner om salg av tjenester

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune jobber videre å få til et samarbeid med nabokommuner om salg av 
forebyggende brannvernoppgaver for inntil 60 % stilling. Stillingen skal gå til selvkost. Når 
avtaler er framforhandlet legges saken fram til kommunestyret for godkjenning. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune jobber videre å få til et samarbeid med nabokommuner om salg av 
brannvernoppgaver for inntil 60 % stilling. Stillingen skal gå til selvkost. Når avtaler er 
framforhandlet legges saken fram til kommunestyret for godkjenning. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannen endret innstilling i møtet ordet ”forebyggende” strykes.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune jobber videre å få til et samarbeid med nabokommuner om salg av 
brannvernoppgaver for inntil 60 % stilling. Stillingen skal gå til selvkost. Når avtaler er 
framforhandlet legges saken fram til kommunestyret for godkjenning. 



PS 2012/32 Tiltak for styrking av bosetting og positiv befolkningsutvikling.

Ordførers innstilling:

Som et ledd i styrking av bosetting og positiv befolkningsutvikling foreslås følgende tiltak:

1. Det tilbys gratis tomter i alle kommunale boligfelt i hele kommunen.
2. At det raskt settes i gang et planarbeid som ser på gjenbruk av snart ledige kommunale 

lokaler.
3. Stimulere leietakere i kommunale boliger å skaffe egen bolig. Det tas initiativ til 

orienteringsmøter.
4. Det settes følgende krav til søker for tildeling av gratis tomt:

- registret i folkeregistret som bosatt i Kvænangen, dokumentert med flyttemelding 
eller lignende

- søker må benytte boligen som helårs bolig
- ved tildeling av tomter gis en absolutt byggefrist på 1 år, om fristen ikke 

overholdes går tomten tilbake til kommunen
- søker må selv betale tinglysningsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og 

avløp
- ordningen iverksettes fra 1.juli 2012.
- tildeling av gratistomter delegeres rådmannen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Endring i pkt 4.a ”registrert i Folkeregisteret som bosatt i 
Kvænangen eler dokumentert flyttemelding til Kvænangen kommune” og c ”byggefrist” endres 
til ”oppstartsfrist”

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Som et ledd i styrking av bosetting og positiv befolkningsutvikling foreslås følgende tiltak:
1. Det tilbys gratis tomter i alle kommunale boligfelt i hele kommunen.
2. At det raskt settes i gang et planarbeid som ser på gjenbruk av ledige og snart ledige 

kommunale lokaler.
3. Stimulere leietakere i kommunale boliger til å skaffe egen bolig. Det tas initiativ til 

orienteringsmøter.
4. Det settes følgende krav til søker for tildeling av gratis tomt:

a. registrert i folkeregistret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med flyttemelding 
til Kvænangen kommune.

b. søker må benytte boligen som helårs bolig
c. ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartsfrist på 1 år, om fristen ikke overholdes 

går tomten tilbake til kommunen
d. søker må selv betale tinglysningsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart 

og oppmålingsgebyr.
e. ordningen iverksettes fra 1.juli 2012.
f. tildeling av gratistomter delegeres rådmannen.

5. Politikerne holder folkemøter i alle grendene med tanke på å få grendeutvalgene revitalisert.
6. Kommunen arranger dialogseminar for ungdom i forbindelse med Verddeturneringen.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra Høyre:
Saken utsettes i påvente av administrasjonens utredning av konsekvensene av de foreslåtte tiltak.
Votering av utsettelsesforslag:
Utsettelsesforslag falt med 2 mot 3 stemmer.
Saken behandles.

Votering:
Forslag fra Høyre:
Pkt 4. strekpunkt 1Har konkrete planer om bosetting i kommunen.

Ordførers innstilling ble endret i møtet til:
Som et ledd i styrking av bosetting og positiv befolkningsutvikling foreslås følgende tiltak:

5. Det tilbys gratis tomter i alle kommunale boligfelt i hele kommunen.
6. At det raskt settes i gang et planarbeid som ser på gjenbruk av ledige og snart ledige 

kommunale lokaler.
7. Stimulere leietakere i kommunale boliger til å skaffe egen bolig. Det tas initiativ til 

orienteringsmøter.
8. Det settes følgende krav til søker for tildeling av gratis tomt:

- registret i folkeregistret som bosatt i Kvænangen, dokumentert med flyttemelding 
- søker må benytte boligen som helårs bolig
- ved tildeling av tomter gis en absolutt byggefrist på 1 år, om fristen ikke 

overholdes går tomten tilbake til kommunen
- søker må selv betale tinglysningsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og 

avløp, kart og oppmålingsgebyr.
- ordningen iverksettes fra 1.juli 2012.
- tildeling av gratistomter delegeres rådmannen.

9. Politikerne holder folkemøter i alle grendene med tanke på å få grendeutvalgene 
revitalisert.

10. Kommunen arranger dialogseminar for ungdom i forbindelse med Verddeturneringen.
Votering over pkt 4 strekpunkt 1.
Høyres forslag falt mot 3 stemmer.

Ordførers endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som et ledd i styrking av bosetting og positiv befolkningsutvikling foreslås følgende tiltak:

7. Det tilbys gratis tomter i alle kommunale boligfelt i hele kommunen.
8. At det raskt settes i gang et planarbeid som ser på gjenbruk av ledige og snart ledige 

kommunale lokaler.
9. 3.Stimulere leietakere i kommunale boliger til å skaffe egen bolig. Det tas initiativ til 

orienteringsmøter.
10. 4.Det settes følgende krav til søker for tildeling av gratis tomt:

a. registret i folkeregistret som bosatt i Kvænangen, dokumentert med flyttemelding 
b. søker må benytte boligen som helårs bolig



c. ved tildeling av tomter gis en absolutt byggefrist på 1 år, om fristen ikke 
overholdes går tomten tilbake til kommunen

d. søker må selv betale tinglysningsgebyr og skjøte, samt tilknytning til vann og 
avløp, kart og oppmålingsgebyr.

e. ordningen iverksettes fra 1.juli 2012.
f. tildeling av gratistomter delegeres rådmannen.

11. 5.Politikerne holder folkemøter i alle grendene med tanke på å få grendeutvalgene 
revitalisert.

12. 6.Kommunen arranger dialogseminar for ungdom i forbindelse med Verddeturneringen.

PS 2012/33 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2012

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 12.06.2012 

Behandling:

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.



PS 2012/34 Budsjettregulering IT-drift

Rådmannens innstilling

Følgende budsjettposter for IT-drift økes med kroner:

konto 11000 123 120 Kontorutgifter 200000.-
konto 11330 123 190 Datakommunikasjon/Internett 56250.-
konto 12010 123 120 Utstyr 303583,-
konto 10400 123 120 Overtid 50000,-
konto 12720 123 120 Kjøp av tjenester 20000,-

Sum 629833,-

Beløpet tas fra konto 14910 190 000 Reserverte tilleggsbevillinger.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Magne Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1500 og fratrådte møtet før behandlingen av sak 
34/2012.

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen: Første linje i teksten skal være ”datakommunikasjon/ 
internett Spildra”. 

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Følgende budsjettposter for IT-drift økes med kroner:
konto 11330 123 190 Datakommunikasjon/Internett Spildra  56250.-
kostnader knyttet til møterom 16000,-
Totalsum 72.250,-
Dekkes opp fra konto 14910.190.000 Reserverte tilleggsbevilgninger, øvrige poster kan 
formannskapet ikke se er hjemlet i vedtak og må dekkes inn over ordinært budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen(SV):
Post 
konto 11330 123 190 Datakommunikasjon/Internett 56250.-
kostnader knyttet til møterom 16000,-
Totalsum 72.250,-



Dekkes opp fra konto 14910.190.000 Reserverte tilleggsbevilgninger, øvrige poster kan 
formannskapet ikke se er hjemlet i vedtak og må dekkes inn over ordinært budsjett.

Votering:
Rådmannens innstilling opp mot utvalget forslag.
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende budsjettposter for IT-drift økes med kroner:

konto 11330 123 190 Datakommunikasjon/Internett 56250.-
kostnader knyttet til møterom 16000,-
Totalsum 72.250,-

Dekkes opp fra konto 14910.190.000 Reserverte tilleggsbevilgninger, øvrige poster kan 
formannskapet ikke se er hjemlet i vedtak og må dekkes inn over ordinært budsjett.

PS 2012/35 Budsjettregulering - bruk av ubundne kapitalfond

Rådmannens innstilling

Ombygging av skolebygg og kjøp av inventar og utstyr ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole for å samle 1. og 2. klasse for felles undervisning fra høsten 2012 finansieres ved 
bruk av ubundne kapitalfond med inntil kroner 340 000,-.

Debet 02360 211 202 
Kredit 09500 211 202

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Inntekter vedr. salg av Alteidet skole skal gå til investeringer i nødvendig utstyr og utbedring av 
skolene i Kvænangen.
 Ombygging av skolebygg og kjøp av inventar og utstyr ved Kvænangen barne- og ungdoms-

skole for å samle 1. og 2. klasse for felles undervisning fra høsten 2012 finansieres ved bruk 
av ubundne kapitalfond med inntil kr. 114.000,-.

 Restaurering av jente- og guttetoaletter og toalett personalrom samt lyspunkt på lekeplass 
Kjækan skole finansieres med samme fond med inntil kr. 70.000,-.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 



Behandling:

Forslag fra utvalget:
Saken utgår da formannskapet betrakter den som feilsendt. Den er alt behandlet i et hovedutvalg 
og skal også behandles i kommunestyret.

Rådmannens innstilling opp mot formannskapets. Formannskapets innstilling ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Saken utgår da formannskapet betrakter den som feilsendt. Den er alt behandlet i et hovedutvalg 
og skal også behandles i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 12.06.2012 

Behandling:

Vedtak:

Ombygging av skolebygg og kjøp av inventar og utstyr ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole for å samle 1. og 2. klasse for felles undervisning fra høsten 2012 finansieres ved 
bruk av ubundne kapitalfond med inntil kroner 340 000,-.

Debet 02360 211 202 
Kredit 09500 211 202

PS 2012/36 Budsjettregulering - ombygging møterom 2. etasje kommunehuset

Rådmannens innstilling

Ekstrautgifter vedrørende ombygging av møterom 2. etasje kommunehuset og branntilløp 
takarmatur teknisk kontor med påløpte totalkostnad kroner 121 104,- dekkes opp ved 
budsjettregulering fra reserverte tilleggsbevillinger. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

Ekstrautgifter vedrørende ombygging av møterom 2. etasje kommunehuset og branntilløp 
takarmatur teknisk kontor med påløpte totalkostnad kroner 121 104,- dekkes opp ved 
ubenyttede/overførte investeringsmidler Kvænangen rådhus.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 09.05.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Ekstrautgifter vedrørende ombygging av møterom 2. etasje 
kommunehuset og branntilløp takarmatur teknisk kontor med påløpte totalkostnad kroner 
121 104,- dekkes opp ved ubenyttede/overførte investeringsmidler Kvænangen rådhus. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Ekstrautgifter vedrørende ombygging av møterom 2. etasje kommunehuset og branntilløp 
takarmatur teknisk kontor med påløpte totalkostnad kroner 121 104,- dekkes opp ved 
ubenyttede/overførte investeringsmidler Kvænangen rådhus. 

PS 2012/37 Utvidelse av bemanningen på servicekontoret

Rådmannens innstilling

Bemanningen på servicekontoret utvides med 50 % stilling fra 01.07.12. Utvidelsen har en 
årskostnad på kr 204 000, men virkningen for 2012 blir kr 102 000. Beløpet tas fra konto 
14910.190.000 reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 legges stillingen inn i 
budsjettet. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV: Stillingen lyses ut eksternt. Kommunestyret ber administrasjonen 
om at i tiltak som får virkning for gjeldende økonomiplan, innarbeides forslag til 
budsjettdekning i saksframlegget. 

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Bemanningen på servicekontoret utvides med 50 % stilling fra 01.07.12. Utvidelsen har en 
årskostnad på kr 204 000, men virkningen for 2012 blir kr 102 000. Beløpet tas fra konto 
14910.190.000 reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 legges stillingen inn i 
budsjettet. Stillingen lyses ut eksternt. Kommunestyret ber administrasjonen om at i tiltak som 
får virkning for gjeldende økonomiplan, innarbeides forslag til budsjettdekning i 
saksframlegget.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 



Behandling:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bemanningen på servicekontoret utvides med 50 % stilling fra 01.07.12. Utvidelsen har en 
årskostnad på kr 204 000, men virkningen for 2012 blir kr 102 000. Beløpet tas fra konto 
14910.190.000 reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 legges stillingen inn i 
budsjettet. 

PS 2012/38 Opprettelse av ny stilling, nestleder Gargo sykestue og sykehjem

Rådmannens innstilling

Det opprettes ny 100 % stilling som nestleder Gargo sykestue og sykehjem. Årlig kostnad på kr 
520 000, årsvirkning for 2012 kr 175 000 med iverksetting fra 01.09.12. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger post 14910.185.000. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: 1. Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeid med Gargo, snarest 
få på plass en midlertidig løsning på lederfunksjonene på Gargo. 2. Utvalg for oppvekst ser på 
organisering, funksjoner og drift for hele helsesektoren. Målet skal være å få på plass en 
organisering og drift som er mest mulig tilpasset dagens utfordringer, krav til saksbehandling, 
nye helsefunksjoner og brukervennlig drift., herunder framtidig avdelingsleder for helse og 
omsorg.  

Forslag fra H: 1. Det opprettes en 100 % nestlederstilling på Gargo. Stillingen tillegges også 
saksbehandling og kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor Gargo og helse- og omsorgssektoren. 
2. Nestlederstillingen lyses ut når leder er tilsatt. 3. Utvalg for OO ser på organisering, 
funksjoner og drift for hele helsesektoren. 

Voteringer
 Forslaget fra Kp/Ap/SV fikk 10 stemmer satt opp mot innstillingen som fikk 5 stemmer.
 Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra H.

Vedtak:

1. Kommunestyret ber administrasjonen i samarbeid med Gargo, snarest få på plass en 
midlertidig løsning på lederfunksjonene på Gargo. 

2. Utvalg for oppvekst ser på organisering, funksjoner og drift for hele helsesektoren. Målet 
skal være å få på plass en organisering og drift som er mest mulig tilpasset dagens 
utfordringer, krav til saksbehandling, nye helsefunksjoner og brukervennlig drift., herunder 
framtidig avdelingsleder for helse og omsorg. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 



Behandling:

Forslag fra Høyre:
Ny andre setning:
Stillingen tillegges også saksbehandling og kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor Gargo og 
helse- og omsorgssektoren.

Forslag fra SV:
Saken oversendes oppvekst og omsorg som fagutvalg. Formannskapet b er samtidig 
administrasjonen i samarbeid med Gargo snarest får på plass en midlertidig løsning for 
nestlederfunksjonen på Gargo. Formannskapet stiller midler for 20% stilling til disposisjon.

Votering:
Forslag fra SV opp mot rådmannens forslag.
Forslaget falt med 3 mot 1 stemme.

Votering
Rådmannens forslag opp mot rådmannens forslag med tillegg fra Høyre:
Rådmannens forslag falt. Rådmannens forslag med tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes ny 100 % stilling som nestleder Gargo sykestue og sykehjem. Stillingen tillegges 
også saksbehandling og kvalitets- og utviklingsarbeid innenfor Gargo og helse- og 
omsorgssektoren.
Årlig kostnad på kr 520 000, årsvirkning for 2012 kr 175 000 med iverksetting fra 01.09.12. 
Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger post 14910.185.000. 

PS 2012/39 Fysioterapi, oppretting av nye stillinger

Rådmannens innstilling

1. Kvænangen kommune oppretter 40 % driftstilskudd fysioterapi med virkning fra 01.07.12.
2. Kvænangen kommune oppretter 50 % stilling som fysioterapeut med virkning fra 01.07.12.
3. Kostnader på kr 93 000 for 2012 dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger

konto 14910.185.120. Stillingene legges inn i budsjettet f.o.m. 2013.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

4. Kvænangen kommune oppretter 40 % driftstilskudd fysioterapi med virkning fra 01.07.12.
5. Kvænangen kommune oppretter 50 % stilling som fysioterapeut med virkning fra 01.07.12.
6. Kostnader på kr 93 000 for 2012 dekkes inn ved bruk av reserverte tilleggsbevilgninger

konto 14910.185.120. Stillingene legges inn i budsjettet f.o.m. 2013.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen (SV):
Saken utgår da formannskapet betrakter den som feilsendt. Den er alt behandlet i et hovedutvalg 
og skal også behandles i kommunestyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utgår da formannskapet betrakter den som feilsendt. Den er alt behandlet i et hovedutvalg 
og skal også behandles i kommunestyret.

PS 2012/40 Ombygging driftsavdeling etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 872 000,- eks. mva. for ombygging av lager 
og verksted, samt utskifting av ventilasjonsaggregat for å imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg.
Dette finansieres ved låneopptak.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 872 000,- eks. mva. for ombygging av lager 
og verksted, samt utskifting av ventilasjonsaggregat for å imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg.
Ombygging av verksted/brannstasjon/lagerbygg til ren og skitten sone finansieres med 
omdisponering av vedtatt for 2012 investeringsramme for henholdsvis Gargo sykestue og 
sykehjem/TTPU bygg med kr.740.000,- og kr.132.000,- til sammen kr.872.000,-.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble endret med følgende tillegg jfr.arkivsak 2012/1915-9:
Ombygging av verksted/brannstasjon/lagerbygg til ren og skitten sone finansieres med 
omdisponering av vedtatt for 2012 investeringsramme for henholdsvis Gargo sykestue og 
sykehjem/TTPU bygg med kr.740.000,- og kr.132.000,- til sammen kr.872.000,-.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kommunestyret vedtar en økonomisk ramme på kr 872 000,- eks. mva. for ombygging av lager 
og verksted, samt utskifting av ventilasjonsaggregat for å imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg.
Ombygging av verksted/brannstasjon/lagerbygg til ren og skitten sone finansieres med 
omdisponering av vedtatt for 2012 investeringsramme for henholdsvis Gargo sykestue og 
sykehjem/TTPU bygg med kr.740.000,- og kr.132.000,- til sammen kr.872.000,-.

PS 2012/41 Låneopptak ifb med innføring av tjenestebiler i hjemmetjenestene

Rådmannens innstilling

Det settes av inntil kr 750 000 til kjøp av nye tjenestebiler til Hjemmetjenestene. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 141 000, men årsvirkning i 
2012 blir kr 47 000 ved iverksetting fra 01.09.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme 
vedtatt i budsjett 2012.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det settes av inntil kr 750 000 til kjøp av nye tjenestebiler til Hjemmetjenestene. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 141 000, men årsvirkning i 
2012 blir kr 47 000 ved iverksetting fra 01.09.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme 
vedtatt i budsjett 2012.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av inntil kr 750 000 til kjøp av nye tjenestebiler til Hjemmetjenestene. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 141 000, men årsvirkning i 
2012 blir kr 47 000 ved iverksetting fra 01.09.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme 
vedtatt i budsjett 2012.

PS 2012/42 Videreføring av ikke iverksatt eller fullført investeringsprosjekter 
fra 2011 til 2012

Rådmannens innstilling

Følgende prosjekter videreføres i 2012 med ubenyttede investeringsmidler fra 2011:



Digitale kart 217 000,-
Hovedplan vannverk 2 900 000,-
Kvænangen rådhus 150 000,-
Gargo sykehjem 740 000,-
Nye TTPU 21 415 000,-

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende prosjekter videreføres i 2012 med ubenyttede investeringsmidler fra 2011:
Digitale kart 217 000,-
Hovedplan vannverk 2 900 000,-
Kvænangen rådhus 150 000,-
Gargo sykehjem 740 000,-
Nye TTPU 21 415 000,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 09.05.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Følgende prosjekter videreføres i 2012 med ubenyttede investeringsmidler fra 2011:
Digitale kart 217 000,-
Hovedplan vannverk 2 900 000,-
Kvænangen rådhus 150 000,-
Gargo sykehjem 740 000,-
Nye TTPU 21 415 000,-

PS 2012/43 Betalingsoppfølging/inkasso kommunale krav

Rådmannens innstilling

Kommunekassa kan inngå samarbeid med Kredinor om kjøp av tjenester med 
betalingsoppfølging/inkasso for ubetalte kommunale krav.

Tjenesten finansieres med at Kredinor beholder 20 % av purregebyrene og alle eventuelle 
inkassosalær. I tillegg betinger avtalen obligatorisk medlemskap for kommunen i Kredinor med 
kroner 1800,- pr år.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Kjell Kr Johansen fratrådte møtet under voteringen.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunekassa inngår ikke samarbeid med Kredinor om kjøp av tjenester med 
betalingsoppfølging/inkasso for ubetalte kommunale krav.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 09.05.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Kommunekassa inngår ikke samarbeid med Kredinor om kjøp av 
tjenester med betalingsoppfølging/inkasso for ubetalte kommunale krav.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunekassa inngår ikke samarbeid med Kredinor om kjøp av tjenester med 
betalingsoppfølging/inkasso for ubetalte kommunale krav.

PS 2012/44 Salg av tomter til tre gjeterhytter i Badderen

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner salg av tre tomter til gjeterhytter på gnr.27 bnr.1 i gammelt 
nedlagt grustak i Badderen.  Tomteprisen settes til en tredjedel av vedtatt tomtepris i boligfeltet i 
Badderen.  I tillegg kommer tinglysningsgebyr, kart og oppmålingsforretning. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt (dato for tomtepris).

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner salg av tre tomter til gjeterhytter på gnr.27 bnr.1 i gammelt 
nedlagt grustak i Badderen. Tomteprisen settes til en tredjedel av vedtatt tomtepris i boligfeltet i 
Badderen pr 30.06.12. I tillegg kommer tinglysningsgebyr, kart og oppmålingsforretning. 

PS 2012/45 Samhandlingsreformen, inngåelse av tjenesteavtalene 2,4, 6, 7, 8, 
9 og 10 med UNN

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre delegerer myndighet til ordfører til å godkjenne tjenesteavtalene 2, 
4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Kvænangen kommune og UNN.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre delegerer myndighet til ordfører til å godkjenne tjenesteavtalene 2, 
4, 6, 7, 8, 9 og 10 mellom Kvænangen kommune og UNN.

PS 2012/46 Nybygg Burfjord Barnehage -

Antagelse av tilbydere

Rådmannens innstilling

1. Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av ny barnehage i Burfjord i henhold til 
detaljprosjektering og innkomne tilbud.

2. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta kontraktsavklaringer og til å 
inngå kontrakt med entreprenører for gjennomføring av prosjektet.

3. Kommunestyret vedtar å tilleggs bevilge kr.              ,- slik at barnehage kan realiseres i 
tråd med detaljprosjektering og innkomne tilbud.
Dette finansieres med økt låneopptak.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av ny barnehage i Burfjord i henhold til 
detaljprosjektering og innkomne tilbud.

2. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta kontraktsavklaringer og til å inngå 
kontrakt med entreprenører for gjennomføring av prosjektet.

3. Kommunestyret vedtar å utvide låneramme inntil kr.16.500.000, investeringsøkning i 
barnehage reduserer investeringsramme for TTPU-bygg tilsvarende. Dette for at barnehage 
kan realiseres i tråd med detaljprosjektering og innkomne tilbud.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannen endret sin innstilling i møte til:
4. Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av ny barnehage i Burfjord i henhold til 

detaljprosjektering og innkomne tilbud.



5. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta kontraktsavklaringer og til å 
inngå kontrakt med entreprenører for gjennomføring av prosjektet.

6. Kommunestyret vedtar å utvide låneramme inntil kr.16.500.000, investeringsøkning i 
barnehage reduserer investeringsramme for TTPUbygg tilsvarende. Dette for barnehage 
kan realiseres i tråd med detaljprosjektering og innkomne tilbud.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

4. 1.Kommunestyret vedtar å igangsette bygging av ny barnehage i Burfjord i henhold til 
detaljprosjektering og innkomne tilbud.

5. 2.Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å foreta kontraktsavklaringer og til å 
inngå kontrakt med entreprenører for gjennomføring av prosjektet.

6. 3.Kommunestyret vedtar å utvide låneramme inntil kr.16.500.000, investeringsøkning i 
barnehage reduserer investeringsramme for TTPUbygg tilsvarende. Dette for barnehage 
kan realiseres i tråd med detaljprosjektering og innkomne tilbud.


