
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 05.09.2012
Tidspunkt: 10:55 -  13.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Gøril Severinsen Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
John Helland Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Svein Tømmerbukt John Helland KVFRP

Merknader

Svein Tømmerbukt ble permittert etter behandlingen av sak 54.

Formannskapet bevilger  oppad begrenset et beløp på kr. 25.000,- til utforming av en 
velkomstbrosjyre for Kvænangen kommune. Næringskontoret får ansvar for å dra i gang 
prosjektet. Saken ble enstemmig vedtatt.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Wigdis Smith rådmann
Lillian K Soleng sekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Tryggve Enoksen Gøril Severinsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/50 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune 2012/2553

PS 2012/51 Brannordning-Revidert 2012 2012/3120

PS 2012/52 Opprettelse av stilling som regional 
ungdomskonsulent i Nord-Troms

2012/3603

PS 2012/53 Møteplan høsten 2012 2012/3642

PS 2012/54 Søknad om støtte til planlagt leilighetsprosjekt 2009/7570

PS 2012/55 Budsjettregulering ubundne kapitalfond - salg av 
alteidet skole

2012/1915

PS 2012/56 Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 
2012 etter tidligere vedtatte budsjettreguleringer

2012/1915

PS 2012/57 Referatsaker

RS 2012/24 Skjenkebevilling enkeltanledning Sørstraumen 
grendehus den 23.06.12.

2012/3

RS 2012/25 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
samfunnshus den 07.07.12.

2012/3

RS 2012/26 Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord Vel 
den 28.07.12.

2012/3

PS 2012/50 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling

Foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune vedtas. 



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012

Behandling:

Endringsforslag fra SV:
1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor 

følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og 
eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis 
organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av 
kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal 
forvaltning etter disse lovene, innarbeides.

2. Nytt forslag punkr 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. 
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for 
videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. Punkt 3.4, 
4.2, 4.3 osv. utgår.

3. Særlovsområdet : 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 
15.1 endres til: kommunestyret delegerer  sin… til  utvalg for oppvekst og omsorg.

Endringsforslag fra KP:
Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. Tvil legge fram saken for 
overordnet organ.

Det ble besluttet punktvis avstemming.

Punkt 1: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslaget fra KP ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor 
følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og 
eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis 
organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av 
kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal 
forvaltning etter disse lovene, innarbeides.

2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. 
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for 
videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. Punkt 3.4, 
4.2, 4.3 osv. utgår.



3. Særlovsområdet : 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 
15.1 endres til: kommunestyret delegerer  sin… til  utvalg for oppvekst og omsorg.

Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.

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 2012/51 Brannordning-Revidert 2012

Kommunestyrets innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner framlagte brannordning, Revidert – 2012.
Med handlingsplan i medhold av gjeldende lovverk. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre godkjenner framlagte brannordning, Revidert – 2012.
Med handlingsplan i medhold av gjeldende lovverk. 



PS 2012/52 Opprettelse av stilling som regional ungdomskonsulent i Nord-
Troms

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune slutter seg til Nord-Troms Regionråds vedtak den 29.06.12 om 
omgjøring fra midlertidig til fast tilsetting for 50 % stilling som ungdomskonsulent for Nord-
Troms.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: På generelt grunnlag ønsker formannskapet at de 
budsjettmessige konsekvenser legges ved saken til kommunestyremøtet den 19.09.12

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune slutter seg til Nord-Troms Regionråds vedtak den 29.06.12 om 
omgjøring fra midlertidig til fast tilsetting for 50 % stilling som ungdomskonsulent for Nord-
Troms.
På generelt grunnlag ønsker formannskapet at de budsjettmessige konsekvenser legges ved 
saken til kommunestyremøtet den 19.09.12

PS 2012/53 Møteplan høsten 2012

Rådmannens innstilling

Møteplan for høsten 2012 vedtas slik:
Formannskapet: 05.09., 25.09., 11.10., 07.11., 19.11., 22.11.

Kommunestyret: 19.09., 31.10., 14.12.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for høsten 2012 vedtas slik:
Formannskapet: 05.09., 25.09., 11.10., 07.11., 19.11., 22.11.

Kommunestyret: 19.09., 31.10., 14.12.



PS 2012/54 Søknad om støtte til planlagt leilighetsprosjekt

1 Planlagt leilighetsprosjekt

Rådmannens innstilling

Prosjektet kommer ikke inn under ordningen med gratis tomter.
Tidligere ordning med tilskudd til bygging av leiligheter er opphørt fra 1.1.2011 og kommunen 
har heller ikke økonomiske midler som kan brukes til slikt formål lenger.
Byggelånsbankvirksomhet er ikke noe som kommunen driver med.

Søknad om kommunal økonomisk medvirkning til prosjektet kan på bakgrunn av ovenstående 
ikke innvilges.   

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra SV: Kvænangen formannskap stiller seg i prinsippet positiv til at selskapet 
kan få gratis tomter. Forutsetningen må likevel være at det fremmes en formell søknad, samt at 
det i dette tilfellet tegnes en avtale mellom selskapet og kommunen om vilkårene for drift av 
utleiebygget.

Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen formannskap stiller seg i prinsippet positiv til at selskapet kan få gratis tomter. 
Forutsetningen må likevel være at det fremmes en formell søknad, samt at det i dette tilfellet 
tegnes en avtale mellom selskapet og kommunen om vilkårene for drift av utleiebygget.

PS 2012/55 Budsjettregulering ubundne kapitalfond - salg av alteidet skole

Rådmannens innstilling

Investeringer i utearealet på Kvænangen barne- og ungdomsskole med kroner 182 618,50 
finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond etter salget av Alteidet skole med kroner 157 048,-.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Investeringer i utearealet på Kvænangen barne- og ungdomsskole med kroner 182 618,50 
finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond etter salget av Alteidet skole med kroner 157 048,-.

PS 2012/56 Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012 etter 
tidligere vedtatte budsjettreguleringer

Rådmannens innstilling

Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012 etter tidligere vedtatt budsjettreguleringer 
tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012 etter tidligere vedtatt budsjettreguleringer 
tas til orientering.

PS 2012/57 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2012/24 Skjenkebevilling enkeltanledning Sørstraumen grendehus den 
23.06.12.

RS 2012/25 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen samfunnshus den 
07.07.12.

RS 2012/26 Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord Vel den 28.07.12.


