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PS 2012/29 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 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 2012/30 Budsjettkontroll pr 1. tertial 2012

Rådmannens innstilling

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 2012/31 Søknad om støtte - lag/foreninger

Rådmannens innstilling

Alle søknader avslås på grunn av manglende midler.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Alle søknader avslås på grunn av manglende midler.

PS 2012/32 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 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:

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,-



PS 2012/33 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 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 2012/34 Rullering av kystsoneplanen - Planprogram til offentlig ettersyn 
og varsel om oppstart av planarbeidet.

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram for rullering av kystsoneplanen 
legges ut til offentlig høring i 6 uker. Høringsfristen settes til 31.08.2012
Samtidig varsles planoppstart av kystsoneplanen for Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram for rullering av kystsoneplanen 
legges ut til offentlig høring i 6 uker. Høringsfristen settes til 31.08.2012
Samtidig varsles planoppstart av kystsoneplanen for Kvænangen kommune.

PS 2012/35 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 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:

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

orienteringsmøter.
4. 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.
5. 5.Politikerne holder folkemøter i alle grendene med tanke på å få grendeutvalgene 

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

PS 2012/36 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 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 2012/37 Detaljeregulering av 1943/9/3,73,82,83,84 Låvan -
Merknadsbehandling

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og med henvisning til saksfremlegget, 
godkjennes forslag til reguleringsplan(detaljeregulering)for Låvan fritidsboliger datert 16.02.12.
med tilhørende bestemmelser, med følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

1. Reguleringsplanen er redusert fra 10 fritidstomter til 8 fritidstomter og 1 næring/industri.

2. ”§ 2 Bebyggelse og anlegg” punkt 2.2 Næring Industri er nytt punkt i planen.
 I området kan det oppføres bygninger og anlegg for næring/industri med tilhørende 

kontorvirksomhet. Det tillates ikke etablert rene kontorvirksomheter. Bedrifter som 
antas å medføre særlige ulemper for planområdet kan forbys. Av særlige ulemper 
regnes røyk, støv, støy og lukt. Rene forretningsbedrifter og virksomheter med 
karakter av forretningssenter og lignende tillates ikke etablert i planområdet.

 Tomtene skal ha rett til atkomst som vist på plankartet med avkjøring.
 Grunnmurshøyde maksimalt 0,8m. Åpne peler og dominerende grunnmurer 

forblendes.



 Mønehøyde kan maksimalt være 6 m målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde rundt 
bygget.

 Biloppstilling på tomta tillates iht. Plan- og Bygningsloven.
 Utendørs lagring tillates ikke
 Bygg tillates ikke med rom for varig opphold.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og med henvisning til saksfremlegget, 
godkjennes forslag til reguleringsplan(detaljeregulering)for Låvan fritidsboliger datert 16.02.12. 
med tilhørende bestemmelser, med følgende endringer av reguleringsbestemmelsene:

3. Reguleringsplanen er redusert fra 10 fritidstomter til 8 fritidstomter og 1 næring/industri.

4. ”§ 2 Bebyggelse og anlegg” punkt 2.2 Næring Industri er nytt punkt i planen.
 I området kan det oppføres bygninger og anlegg for næring/industri med tilhørende 

kontorvirksomhet. Det tillates ikke etablert rene kontorvirksomheter. Bedrifter som 
antas å medføre særlige ulemper for planområdet kan forbys. Av særlige ulemper 
regnes røyk, støv, støy og lukt. Rene forretningsbedrifter og virksomheter med 
karakter av forretningssenter og lignende tillates ikke etablert i planområdet.

 Tomtene skal ha rett til atkomst som vist på plankartet med avkjøring.
 Grunnmurshøyde maksimalt 0,8m. Åpne peler og dominerende grunnmurer 

forblendes.
 Mønehøyde kan maksimalt være 6 m målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde rundt 

bygget.
 Biloppstilling på tomta tillates iht. Plan- og Bygningsloven.
 Utendørs lagring tillates ikke
 Bygg tillates ikke med rom for varig opphold.

PS 2012/38 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 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 2012/39 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 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 2012/40 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 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:

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



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

3. 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.

PS 2012/41 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 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 2012/42 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 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 2012/43 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 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 2012/44 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 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 2012/45 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling

Foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra K/AP/SV:



Saken utsettes til første møte etter sommerferien.

Votering:
Utsettelse vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saken utsettes til første møte etter sommerferien.

PS 2012/46 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 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 2012/47 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 Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar regnskap for 2011

PS 2012/48 Uravstemning tariffoppgjøret 2012

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune stemmer JA til meklingsmannens framlagte forslag ved tariffrevisjonen 
pr 01.05.2012.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune stemmer JA til meklingsmannens framlagte forslag ved tariffrevisjonen 
pr 01.05.2012.

PS 2012/49 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2012/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kulturhuset i Burfjord den 
19.05.12.

RS 2012/21 Skjenkebevilling enkeltanledninger, Kvænangsbotn grendehus 
den 12.05.12, 09.06.12, 07.07.12, 11.08.12, 08.09.12, 12.10.12, 10.11.12 og 
08.12.12.

RS 2012/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjorddagen 12-15/7 2012.

RS 2012/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vel den 28.07.12.


