
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 17.10.2012
Tidspunkt: 13:00-15:00

Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen MEDL KVH
Tryggve Enoksen MEDL KVSV
Ronald Jenssen MEDL KVH
Jan Helge Jensen LEDER KVKY
Gøril Severinsen MEDL KVAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Smith rådmann

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.

______________________ _______________________
Ronald Jenssen (H) Gøril Severinsen (AP)



                                        Saksliste
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PS 2012/62 Suoikatvegen 2012/4269

PS 2012/63 Overføring av salgsbevilling for øl fra ICA til 
Matkroken Burfjord

2012/3

PS 2012/64 Tildeling av KS-hedersmerker 2012 2010/4896

PS 2012/65 Deltakelse i oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms

2012/4258

PS 2012/66 Anskaffelse av tjenestebil til 
sentraladministrasjonen

2012/4261

PS 2012/67 Dispensasjon fra reguleringsplan / kjøp av bolig / 
opprettholdelse av festetomt - 1943/13/21/3

2012/4292

PS 2012/68 Referatsaker

RS 2012/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 
Samfunnshus den 22.09.12.

2012/3

RS 2012/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
samfunnshus den 22.09.12.

2012/3

PS 2012/60 Arkivering av Overformynderisaker

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling, jfr. saksopplysninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag fra (KY,AP,SV) 
Arkivering av overformynderisaker legges under nyopprettet stilling på servicekontoret.

Vedtak:

Arkivering av overformynderisaker legges under nyopprettet stilling på servicekontoret.

PS 2012/61 Forvaltning av kommunale grusressurser

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag til vedtak fra formannskapet:
a) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 

å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.
b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 

Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.
c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Vedtak:

a) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 
å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.

b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 
Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.

c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

PS 2012/62 Suoikatvegen

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Forslag fra utvalget:
a) Kommunen inviterer NVE samt Olje- og energidepartementet til møte over nyåret. Også 

reindrifta, grendeutvalget, Verddeprosjektet og andre interessenter innbys.
b) Målet med møtet skal være å få anleggveien åpnet i henhold til konsesjonsvilkår.
c) Formannskapet anbefaler at kommunen søker å få samme modell for bruk av veien som 

en har i Adamsfoss. Formannskapet ønsker at åpningsdato settes til 1.juli.
d) Saken legges fram for kommunestyret til behandling.

Vedtak:

a) Kommunen inviterer NVE samt Olje- og energidepartementet til møte over nyåret. Også 
reindrifta, grendeutvalget, Verddeprosjektet og andre interessenter innbys.

b) Målet med møtet skal være å få anleggveien åpnet i henhold til konsesjonsvilkår.
c) Formannskapet anbefaler at kommunen søker å få samme modell for bruk av veien som 

en har i Adamsfoss. Formannskapet ønsker at åpningsdato settes til 1.juli.
d) Saken legges fram for kommunestyret til behandling.



PS 2012/63 Overføring av salgsbevilling for øl fra ICA til Matkroken 
Burfjord

Rådmannens innstilling

Matkroken Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Liv Reidun Olsen (H) fratrådte møtet som inhabil etter forvaltningsloven 2.ledd særlige årsaker.

Matkroken Burfjord v/ bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31-12-2015. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl.2000 på hverdager og kl 
1800 på  dager før søn- og helligdager.
Salgsavgiften settes til kr 5060 per år.
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Vedtak:

Matkroken Burfjord v/ bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31-12-2015. Styrer er 
Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.
Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl.2000 på hverdager og kl 
1800 på  dager før søn- og helligdager.
Salgsavgiften settes til kr 5060 per år.
Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

PS 2012/64 Tildeling av KS-hedersmerker 2012

Rådmannens innstilling

KS-hedersmerke tildeles Sissel Karlsen og Jill Karlsen.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:

Rådmannen endret i møtet sin innstilling til:

KS-hedersmerke tildeles Sissel Karlsen, Jill Karlsen og Siv Jenssen.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

KS-hedersmerke tildeles Sissel Karlsen, Jill Karlsen og Siv Jenssen.

PS 2012/65 Deltakelse i oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i 
Troms

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms fra 01.01.13. Årlige kostnader til drift av sekretariat/oppreisningsutvalg 
legges inn i budsjettet f.o.m. 2013. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune slutter seg til Tromsø kommunes oppreisningsordning for tidligere 
barnevernsbarn i Troms fra 01.01.13. Årlige kostnader til drift av sekretariat/oppreisningsutvalg 
legges inn i budsjettet f.o.m. 2013. 

PS 2012/66 Anskaffelse av tjenestebil til sentraladministrasjonen

Rådmannens innstilling

Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling:
Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av inntil kr 350 000 til kjøp av nye tjenestebil til sentraladministrasjonen. Beløpet 
finansieres med låneopptak over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 70 000, men årsvirkning i 2012 
blir kr 11 500 ved iverksetting fra 01.11.12. Tiltaket finansieres innenfor låneramme vedtatt i 
budsjett 2012. 

PS 2012/67 Dispensasjon fra reguleringsplan / kjøp av bolig / opprettholdelse 
av festetomt - 1943/13/21/3

Rådmannens innstilling

Saken legges frem uten innstilling.
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Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Formannskapet disponerer fra gjeldende reguleringsplan. Festetomt, 1943/13/21/3 omgjøres til 
eiet tomt. Formannskapet anser det som godtgjort at gebyr for oppmåling er innbetalt og ber om 
at tomtens areal på 1,2 dekar punktsettes og gis målebrev.

Vedtak:

Formannskapet disponerer fra gjeldende reguleringsplan. Festetomt, 1943/13/21/3 omgjøres til 
eiet tomt. Formannskapet anser det som godtgjort at gebyr for oppmåling er innbetalt og ber om 
at tomtens areal på 1,2 dekar punktsettes og gis målebrev.

PS 2012/68 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 

Behandling:



Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2012/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord Samfunnshus den 
22.09.12.

RS 2012/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen samfunnshus den 
22.09.12.


