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PS 2012/47 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling

Foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra SV: Delegasjonsreglementet pkt. 2.4 (nytt pkt. 2.5) endres til: ”Klageorgan. 
Der vedtak er fattet etter delegasjonsreglementet, er det klageadgang til nærmeste overordnede 
politisk organ.”
Under punkt 2  er  2.2 ikke erstatning for pkt. 2.2., men et nytt pkt. som forskyver øvrige 
punkter.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

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.

4. 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 - 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 2012/48 Brannordning-Revidert 2012

Kommunestyrets innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Siste setning i innstillingen utgår og erstattes med:
”Kvænangen kommunestyre ber om å få framlagt handlingsplaner tilpasset de lokale forholdene 
i Kvænangen, herunder handlingsplan for brann.”

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre godkjenner framlagte brannordning, Revidert – 2012.
Kvænangen kommunestyre ber om å få framlagt handlingsplaner tilpasset de lokale forholdene i 
Kvænangen, herunder handlingsplan for brann.

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 2012/49 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 kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Formannskapets 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,-.

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 2012/50 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 kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Siste setning i innstillingen strykes.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Gunnar Sollund 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.

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 2012/51 Oppnevning av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for 
perioden 01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.13 –
31.12.16 velges følgende 4 personer (2 kvinner og 2 menn): Guri Isaksen, Rita Pedersen, Jan 
Josefsen og Karstein Mortensen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.13 –
31.12.16 velges følgende 4 personer (2 kvinner og 2 menn): Guri Isaksen, Rita Pedersen, Jan 
Josefsen og Karstein Mortensen.

PS 2012/52 Oppnevning av meddommere til Nord-Trons tingrett for perioden 
01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velges 
følgende 6 personer (3 kvinner og 3 menn): Gøril Severinsen, Else-Karin Sandbakken, Aud 
Tryggstrand, Terje Sletten, Kjell Kr Johansen og Saxe Edvardsen. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velges 
følgende 6 personer (3 kvinner og 3 menn): Gøril Severinsen, Else-Karin Sandbakken, Aud 
Tryggstrand, Terje Sletten, Kjell Kr Johansen og Saxe Edvardsen. 

PS 2012/53 Oppnevning av meddommere til Nord-Troms jordskifterett for 
perioden 01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Følgende personer velges til å være jordskiftemeddommere for perioden 01.01.13 – 31.12.16:



Navn Adresse
Sigrunn K Johansen 9162 Sørstraumen
Unni Johansen 9161 Burfjord
Evy K Andersen 9162 Sørstraumen
Irene H Kaasen 9161 Burfjord
Berglioth Evensen 9161 Burfjord
Gunn S Larsen 9162 Sørstraumen
Jenny Fyhn Olsen 9161 Burfjord
Leif Magne Nilsen 9162 Sørstraumen
Gunnar Eriksen 9162 Sørstraumen
Ingar Henriksen 9162 Sørstraumen
Karstein Mortensen 9162 Sørstraumen
Svein O Thomassen 9162 Sørstraumen
Henning Johansen 9162 Sørstraumen
Kurt Solheim 9162 Sørstraumen
Valter Olsen 9162 Sørstraumen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende personer velges til å være jordskiftemeddommere for perioden 01.01.13 – 31.12.16:

Navn Adresse
Sigrunn K Johansen 9162 Sørstraumen
Unni Johansen 9161 Burfjord
Evy K Andersen 9162 Sørstraumen
Irene H Kaasen 9161 Burfjord
Berglioth Evensen 9161 Burfjord
Gunn S Larsen 9162 Sørstraumen
Jenny Fyhn Olsen 9161 Burfjord
Leif Magne Nilsen 9162 Sørstraumen
Gunnar Eriksen 9162 Sørstraumen
Ingar Henriksen 9162 Sørstraumen
Karstein Mortensen 9162 Sørstraumen
Svein O Thomassen 9162 Sørstraumen
Henning Johansen 9162 Sørstraumen
Kurt Solheim 9162 Sørstraumen
Valter Olsen 9162 Sørstraumen



PS 2012/54 Søknad om fritak fra politiske verv, John Helland.

Rådmannens innstilling

John Helland innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret og medlem 
av formannskapet fra 19.09.12 og for resten av inneværende kommunestyreperiode. Ronald 
Jensen rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av kommunestyret. Svein 
Tømmerbukt rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av formannskapet.
Som nytt varamedlem til formannskapet velges Ronald Jensen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Rådmannen endret sin innstilling i møtet til:

John Helland innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret og medlem 
av formannskapet fra 19.09.12 og for resten av inneværende kommunestyreperiode. Ronald 
Jensen rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av kommunestyret. Gruppen 
utpeker fast medlem til øvrige utvalg i tråd med kommuneloven paragraf 16 punkt 3.

Anne Gerd Jonassen ble innvilget permisjon før vedtak i denne sak ble gjort.

Forslag fra H/Frp: Som nytt medlem til formannskapet velges Ronald Jenssen.

Rådmannens endrede innstilling med forslaget fra H/Frp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

John Helland innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret og medlem 
av formannskapet fra 19.09.12 og for resten av inneværende kommunestyreperiode. Ronald 
Jensen rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av kommunestyret. Gruppen 
utpeker fast medlem til øvrige utvalg i tråd med kommuneloven paragraf 16 punkt 3.

Som nytt medlem til formannskapet velges Ronald Jenssen.

PS 2012/55 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 kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Valter Olsen ble innvilget permisjon før behandling av saken.
Ole Even Jørgensen ble erklært inhabil jfr. FVL § 6. Enstemmig vedtatt.

Endringsforslag fra KP/Ap/SV: Kvænangen kommunestyre stiller gratis tomter til disposisjon 
for utbyggere av utleieboliger. 
Forutsetningen for tildeling av tomt/tomter er at det fremmes en formell søknad samt at det 
tegnes en avtale mellom selskapet og kommunen. Hovedformålet skal være boenheter. 
Kommunestyret delegerer til ordfører å inngå avtale om vilkår for tildeling og drift.

Endringsforslaget fra KP/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre stiller gratis tomter til disposisjon for utbyggere av utleieboliger. 
Forutsetningen for tildeling av tomt/tomter er at det fremmes en formell søknad samt at det 
tegnes en avtale mellom selskapet og kommunen. Hovedformålet skal være boenheter. 
Kommunestyret delegerer til ordfører å inngå avtale om vilkår for tildeling og drift.

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 2012/56 Kommunal planstrategi 2012-2015 - Vedtaksbehandling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtas kommunal planstrategi 2012-2015 for 
Kvænangen kommune.

PS 2012/57 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 kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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 2012/58 Budsjettregulering - bruk av ubundne kapitalfond

Rådmannens innstilling

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører” 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører”. Utvalg for oppvekst og omsorg forutsetter at 
bruksavtale med grunneier er på plass før utbetaling foretas. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 13.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører” 

Forslag fra utvalget: Utvalg for oppvekst og omsorg forutsetter at bruksavtale med grunneier 
er på plass før utbetaling foretas. 
Votering:
Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375



Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører”. Utvalg for oppvekst og omsorg forutsetter at 
bruksavtale med grunneier er på plass før utbetaling foretas. 

PS 2012/59 Utfyllende avklaringer/prinsipper for de politiske føringene for 
kystsoneplanleggingen

1 Prinsippnotat

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 19.09.2012 

Behandling: 

Forslag fra kommunestyret:  

Kommunestyret opprettholder vilkår for politiske føringer i sak 17/12.

Torskeoppdrett utelukkes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret opprettholder vilkår for politiske føringer i sak 17/12.

Torskeoppdrett utelukkes.


