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PS 2013/1 Endringer og tillegg i Forskrift om politivedtekt for Kvænangen 
kommune

Rådmannens innstilling

Følgende endringer/tillegg gjøres i Forskrift om politivedtekt for Kvænangen kommune:
§ 5. tillegg ny setning i punkt 2: På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl 1800
til kl 0200. § 5. nytt punkt 5: Å urinere.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Følgende endringer/tillegg gjøres i Forskrift om politivedtekt for Kvænangen kommune:
§ 5. tillegg ny setning i punkt 2: På nyttårsaften kan godkjent fyrverkeri brukes fra kl 1800
til kl 0200. § 5. nytt punkt 5: Å urinere.

PS 2013/2 Endring i Reglement for folkevalgte

Rådmannens innstilling

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 8 endres og skal lyde: Godtgjørelse til ordfører skal 
utgjøre 65 % av lønn for stortingsrepresentant. Varaordførers godtgjørelse skal utgjøre til 10 % 
av ordførers godtgjørelse. Ordførers arbeid forutsettes å utgjøre en hel stilling. Godtgjørelse til 
varaordfører dekker vanlige oppdrag som er knyttet til et slikt verv inkludert kortere 
vikaroppdrag for ordfører. Når varaordfører fungerer som ordfører i ferier eller over et lengre 
tidsrom, skal varaordfører ha samme godtgjørelse som ordfører. I slike tilfeller dekkes ikke tapt 
arbeidsfortjeneste. Varaordførergodtgjørelse kommer i tillegg til godtgjørelse for andre verv.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble redigert slik at kun de 2 første setningene blir stående. Resten av den 
opprinnelige innstillingen står allerede i reglementet. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår § 8 endres og skal lyde: Godtgjørelse til ordfører skal 
utgjøre 65 % av lønn for stortingsrepresentant. Varaordførers godtgjørelse skal utgjøre til 10 % 
av ordførers godtgjørelse. 



PS 2013/3 Nord-Troms Museum, omgjøring til aksjeselskap

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner omgjøring av Nord Troms Museum til aksjeselskap og 
godkjenner foreliggende vedtekter for Nord Troms Museum AS. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner omgjøring av Nord Troms Museum til aksjeselskap og 
godkjenner foreliggende vedtekter for Nord Troms Museum AS. 

PS 2013/4 Møteplan 2013, første halvår formannskap og kommunestyre

Rådmannens innstilling

Formannskapets møter første halvår 2013 avholdes slik: 23/1, 20/2, 20/3, 24/4, 15/5 og 5/6.
Formannskapets første møte etter ferien avholdes 28/8.
Kommunestyrets møter første halvår 2013 avholdes slik: 13/2, 17/4 og 19/6.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: 
Formannskapets møter første halvår 2013 avholdes slik: 30/1, 19/2, 20/3, 25/4, 15/5 og 4/6.
Formannskapets første møte etter ferien avholdes 28/8. 
Kommunestyrets møter første halvår 2013 avholdes slik: 13/2, 17/4 og 19/6. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapets møter første halvår 2013 avholdes slik: 30/1, 19/2, 20/3, 25/4, 15/5 og 4/6.
Formannskapets første møte etter ferien avholdes 28/8. 
Kommunestyrets møter første halvår 2013 avholdes slik: 13/2, 17/4 og 19/6. 

PS 2013/5 Organisering av kommunen

Rådmannens innstilling

Kommunen organiseres med 3 etater slik: 
 Oppvekst og kultur som omfatter skole, barnehage, kultur og ungdom/fritid.
 Helse og omsorg som omfatter lege/helsestasjon/fysioterapi, sykehjem/sykestue, 

hjemmetjenestene, psykisk helse, TTPU og ergoterapi, samt ansvar med de kommunale 
tjenestene i NAV og det interkommunale barnevernet.



 Teknisk som omfatter teknisk forvaltning, teknisk drift av bygg og anlegg, plan, miljø, 
naturforvaltning og næringsutvikling, samt være kommunens samarbeidspartner med det 
interkommunale plankontoret.

 Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i 
administrasjonssjefens stab: Økonomi, lønn/personal, service/informasjon og IKT. 

Det arbeides videre for å se på muligheter for innsparinger/samordning av ressurser. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken sendes på høring til grendeutvalgene, avdelinger, 
fagforeninger og begge utvalgene. OO-utvalget bes først og fremt å vurdere om det skal være 
felles etatsjef for helse/omsorg og oppvekst/kultur. Formannskapet ønsker egen etat ”Næring og 
utvikling” og teknisk blir en del av denne. 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken sendes på høring til grendeutvalgene, avdelinger, fagforeninger og begge utvalgene. OO-
utvalget bes først og fremt å vurdere om det skal være felles etatsjef for helse/omsorg og 
oppvekst/kultur. Egen etat ”Næring og utvikling” og teknisk er en del av denne.

PS 2013/6 Forskuttering av prosjektmidler Kvænangen næringsbygg as

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune forskutterer 200 000,- i prosjektmidler til Kvænangen næringsbygg AS i 
forbindelse med renovering av Sørstraumen skole som skal leies ut til næringshage.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag om at beløpet tas av reserverte tilleggsbevilgninger 
ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune forskutterer 200 000,- i prosjektmidler til Kvænangen næringsbygg AS i 
forbindelse med renovering av Sørstraumen skole som skal leies ut til næringshage. Beløpet tas 
av reserverte tilleggsbevilgninger. 



PS 2013/7 Søknad om kommunal garanti

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune stiller selvskyldnerkausjon for inntil 2,7 millioner kroner for langsiktig 
lån som Kvænangen Næringsbygg AS opptar i bank. Garantitiden settes i samsvar med 
løpetiden på låneopptak som omfatter renovering av bygget som skal inneholde næringshage.

Garantien sikres med pant i Kvænangen Næringsbygg AS sine anleggsmidler.

Rådmannens gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.

Så lenge garantiforholdet eksisterer skal Kvænangen Næringsbygg AS uoppfordret oversende
til kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune stiller selvskyldnerkausjon for inntil 2,7 millioner kroner for langsiktig 
lån som Kvænangen Næringsbygg AS opptar i bank. Garantitiden settes i samsvar med 
løpetiden på låneopptak som omfatter renovering av bygget som skal inneholde næringshage.

Garantien sikres med pant i Kvænangen Næringsbygg AS sine anleggsmidler.

Rådmannens gis myndighet til å godkjenne/akseptere låntakers kredittvilkår.

Så lenge garantiforholdet eksisterer skal Kvænangen Næringsbygg AS uoppfordret oversende til 
kommunen revisorgodkjent regnskap, så snart dette er offentlig kjent.

Det tas forbehold om fylkesmannens godkjennelse av garanti.

PS 2013/8 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Kommuneloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Kommuneloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for 
Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Formannskapet: 
Forslag til nye punkt i delegasjonsreglementet punkt 22 KOMMUNELOVEN.
Generelt: Rådmann byttes ut med administrasjonssjef i hele reglementet.



1. Kommunestyrets myndighet:
Myndigheten på saksområder som ikke er tillagt andre etter loven eller er delegert til andre, må 
utøves av kommunestyret, jfr. kommuneloven § 6.

2. Formannskapet gis myndighet innen følgende saksområder (Jfr. § 8 nr. 3):

Alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som etter loven ikke må fattes av 
kommunestyret.
Uttale seg på vegne av kommunen i saker hvor andre organ enn kommunen skal treffe 
avgjørelse.
Uttalelsen skal først behandles av den eller de aktuelle utvalg med mindre det ikke er tidsmessig 
mulig.
Erverve, avhende og bortfeste eiendommer eller rettighet i eiendommer uavhengig av verdi når 
dette skjer som ledd i en iverksettelse eller gjennomføre av et vedtak kommunestyret har gjort. 
Dette omfatter også gjennomføring av tiltak i henhold til plan vedtatt av kommunestyret.
Inngå avtaler om leveranser, bruksrettigheter eller servitutter som ikke binder kommunen for 
lengre tid enn 5 år når avtalen gjelder verdier mindre enn kr 2 millioner.
Opptak av lån innen de rammer og til de formål som går fram av kommunestyrets 
budsjettvedtak.
Bevilgning av midler på de poster som ved budsjettvedtak er stilt til disposisjon for 
formannskapet.
Avgi stemme ved uravstemming over forslag til avtale ved forhandlinger mellom Kommunenes 
Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene, samt organisasjoner som representerer 
privatpraktiserende yrkesgrupper med kommunale driftsavtaler.
Godkjenning av sentralt inngåtte avtaler mellom Kommunenes Sentralforbund og 
arbeidstakerorganisasjonene.

3. Ordfører gis følgende myndighet:

Representere Kvænangen kommune som aksjeeier i forhold til aksjeselskap kommunen eier 
aksjer i. Dette griper ikke inn i tidligere valg til konkrete verv i selskaper. Ta stilling til om 
klage på vedtak skal gis oppsettende virkning når vedtaket er fattet av politisk organ.
Tildeling av gratis tomter. 

4. Ansettelser

Tilsetting av administrasjonssjef gjøres av kommunestyret (§22). Tilsetting av etatsleder, 
kontorsjef, økonomileder og kommunelege 1 delegeres til Administrasjonsutvalget (§24). 
Øvrige ansettelser delegeres til administrasjonssjef (§24)

5. Rapportering:

Vedtaket fattet av adminstrasjonssjefen på delegert myndighet skal rapporteres til følgende 
organ: 
 Personalsaker skal rapporteres til administrasjonsutvalget
 Saker vedrørende kommunale eiendommer og andre saker skal rapporteres til formannskapet 

samt teknisk utvalg. 
 Innkjøpsavtaler vedrørende drift og gjennomføring av låneopptak rapporteres ikke.
 Vedtak etter §§ 41 og 42 rapporteres ikke.
 Vedtak fattet av formannskapet på delegert myndighet kan rapporteres til kommunestyret så 

langt formannskapet finner dette nødvendig eller kommunestyret/loven har bestemt.
Vedtak etter §§ 41 og 42 kan ikke påklages.

Underskriftskompetanse etter Kommuneloven § 9 delegeres ikke. 
Følgende delegasjoner til rådmannen på økonomiområdet strykes:
 Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakten kan ikke 

videredelegeres.
 Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes fra en enhet til en 

annen. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres.



 Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte virksomhet 
etter at forhandlingene er gjennomført.

Tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Følgende punkter falt da det kun fikk 1 stemme:

 Salg, avhendelse, makeskifte og pantsettelse av fast eiendom, samt avståelse eller bortfeste 
av rettighet i fast eiendom. Denne retten begrenses til å gjelde eiendommer som ikke 
overstiger kr1 million i verdi.

 Fastsette prisen på fast eiendom når kommunestyret eller andre på delegert myndighet, har 
vedtatt å erverve, avhende eller bortfeste fast eiendom eller rettighet i fast eiendom.

 Punkt 5: Klage: Klage på vedtak fattet av adminstrasjonssjefen på delegert myndighet 

behandles av formannskapet i førsteinstans. 

Vedtak:

Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer i tilleggsforslaget fra Formannskapet ble 
enstemmig vedtatt. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.11.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra SV: Saken utsettes til over nyåret pga stort arbeid med budsjett.

Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyåret pga stort arbeid med budsjett.

PS 2013/9 Uttalelse til Nasjonal Transportplan 2014-2023

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Ordfører ble innvilget permisjon og deltok ikke i behandlingen.

Forslag fra formannskapet: 
Innspill til Nasjonal Transportplan fra Kvænangen Kommunestyre.
Kvænangen Kommune viser til rullering av Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 
og ber i den forbindelse om at følgende prosjekter innarbeides i planen:
1. E6 Kvænangsfjellet.

E6 over Kvænangsfjellet er som kjent den eneste landeveis trafikkåre mellom Nordreisa og Alta. 
Veien er derfor svært viktig for innbyggerne i Kvænangen. Det er også kjent at veien er 
værutsatt i vinterhalvåret. Vinteren 2010/11 var den stengt over 20 døgn som følge av uvær og 
mangelfull brøyteberedskap. Året 2013 har også startet dramatisk, med en hel sammenhengende 
uke uten full postlevering på grunn av uvær med påfølgende kolonnekjøring og rasstenging. Når 
også veien til Alta kan være stengt i perioder, forstår en at beredskapen og samfunnssikkerheten 



til tider er lav. Konsekvensene ved stenging er at dette rammer en rekke samfunnsområder som i 
verste fall kan få dramatiske konsekvenser for liv og helse:
 Ambulanse og andre utrykningskjøretøy kommer ikke fram
 Post og livsviktige sendinger kommer ikke fra/til Kvænangen
 Bussforbindelse opphører
 All persontransport stopper med den følge at pendlere og skoleelever ikke kommer seg på 

arbeid eller skole.
Kvænangen Kommune ber derfor om at det gjennomføres skredforebygning, samt at de mest 
værutsatte deler av veien bygges inn. Vårt krav er at dette prosjektet tas inn i Nasjonal 
Transportplan for kommende periode, slik at en innen rimelig tid kan få en sikker veiforbindelse 
hele året.
2. E6 gjennom Kvænangen (tas i sin helhet slik det står i saksframlegget)
3. Sikring av myke trafikanter
Kvænangen Kommune ber om at det i transportplanen legges inn midler til bygging av gang- og 
sykkelstier, underganger, etc i alle bygder langs Europaveier. Sikring av myke trafikanter må 
være en oppgave for «veieier». 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Innspill til Nasjonal Transportplan fra Kvænangen Kommunestyre.
Kvænangen Kommune viser til rullering av Nasjonal Transportplan for perioden 2014 – 2023 
og ber i den forbindelse om at følgende prosjekter innarbeides i planen:
1. E6 Kvænangsfjellet.

E6 over Kvænangsfjellet er som kjent den eneste landeveis trafikkåre mellom Nordreisa og Alta. 
Veien er derfor svært viktig for innbyggerne i Kvænangen. Det er også kjent at veien er 
værutsatt i vinterhalvåret. Vinteren 2010/11 var den stengt over 20 døgn som følge av uvær og 
mangelfull brøyteberedskap. Året 2013 har også startet dramatisk, med en hel sammenhengende 
uke uten full postlevering på grunn av uvær med påfølgende kolonnekjøring og rasstenging. Når 
også veien til Alta kan være stengt i perioder, forstår en at beredskapen og samfunnssikkerheten 
til tider er lav. Konsekvensene ved stenging er at dette rammer en rekke samfunnsområder som i 
verste fall kan få dramatiske konsekvenser for liv og helse:
 Ambulanse og andre utrykningskjøretøy kommer ikke fram
 Post og livsviktige sendinger kommer ikke fra/til Kvænangen
 Bussforbindelse opphører
 All persontransport stopper med den følge at pendlere og skoleelever ikke kommer seg på 

arbeid eller skole.
Kvænangen Kommune ber derfor om at det gjennomføres skredforebygning, samt at de mest 
værutsatte deler av veien bygges inn. Vårt krav er at dette prosjektet tas inn i Nasjonal 
Transportplan for kommende periode, slik at en innen rimelig tid kan få en sikker veiforbindelse 
hele året.
2. E6 gjennom Kvænangen (tas i sin helhet slik det står i saksframlegget)
3. Sikring av myke trafikanter
Kvænangen Kommune ber om at det i transportplanen legges inn midler til bygging av gang- og 
sykkelstier, underganger, etc i alle bygder langs Europaveier. Sikring av myke trafikanter må 
være en oppgave for «veieier». 



PS 2013/10 Budsjett 2013, endring av avgifter

Rådmannens innstilling

Punkt 1.6 skal lyde: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Punkt 1.6 skal lyde: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %.

PS 2013/11 Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 1

Rådmannens innstilling

 Reduksjon 1/2 årsverk i sentraladministrasjon fra 1/7, kr 105 000. 
 20 % stilling i Omdømmeprosjektet kuttes fra 1/7, kr 52 000. 
 Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000. 
 Politiske møter på kveldstid, kr 40 000. 
 Jubileumskomitèen reduseres med kr 160 000. 
 Tilskudd omdømmetiltak reduseres med kr 50 000. 
 Reduksjon i fellesutgiftene med kr 205 000.
 Sum innsparing kr 857 000.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
 20 % stilling i Omdømmeprosjektet er dobbelt budsjettert, kr 105 000. 
 Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000. 
 Reduserte politiske møter, ett mindre møte i kommunestyre, formannskapet, utvalg for 

oppvekst og omsorg og teknisk utvalg, kr 32 000. 
 Reduksjon på avisabonnementer og e-avis Kommunal Rapport kr 35 000. 
 Tilskudd omdømmetiltak tas fra næringsfondet, innsparing kr 50 000. 
 Reduksjon i fellesutgiftene med kr 255 000.
 Sum innsparing kr 867 000.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 20 % stilling i Omdømmeprosjektet er dobbelt budsjettert, kr 105 000. 
 Utsatt tilsetting av administrasjonssjef til 1/8, kr 390 000. 
 Reduserte politiske møter, ett mindre møte i kommunestyre, formannskapet, utvalg for 

oppvekst og omsorg og teknisk utvalg, kr 32 000. 
 Reduksjon på avisabonnementer og e-avis Kommunal Rapport kr 35 000. 



 Tilskudd omdømmetiltak tas fra næringsfondet, innsparing kr 50 000. 
 Reduksjon i fellesutgiftene med kr 255 000.
 Sum innsparing kr 867 000.

PS 2013/12 Folkemøte,tema og tidspunkt

Ordførers innstilling:

Formannskapet finner tema, tidspunkt og sted for neste folkemøte.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra ordfører: Neste folkemøte avholdes i Burfjord den 21/3 kl 1900 og tema blir 
framtidig kommunestruktur. 

Vedtak:

Neste folkemøte avholdes i Burfjord den 21/3 kl 1900 og tema blir framtidig kommunestruktur.

PS 2013/13 Drift av Kvænangen Flerbrukshus

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra Ap: Drift av Flerbrukshuset tas opp på folkemøtet i Burfjord 21/3.  

Forslag fra Kp: Kvænangen Flerbrukshuset etableres som kommunal enhet og innarbeides i 
budsjett for 2013. 

Forslaget fra Kp falt da det kun fikk 2 stemmer. 

Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Drift av Flerbrukshuset tas opp på folkemøtet i Burfjord 21/3.  

PS 2013/14 Overtakelse av vaskeri

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Formannskapet ser positivt på saken og anbefaler at man arbeider 
videre med denne.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet ser positivt på saken og anbefaler at man arbeider videre med denne.

PS 2013/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 30.01.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. 

RS 2013/1 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen grendehus den 
28.12.12.

RS 2013/2 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
29.12.12.

RS 2013/3 Skjenkebevilling enkeltanledninger, Kvænangsbotn grendehus den 
09.02.13, 09.03.13, 13.04.13, 11.05.13, 08.06.13, 13.07.13, 10.08.13, 14.09.13, 
12.10.13 og 09.11.13.

RS 2013/4 Samarbeidsavtale med Finnmarkskollektivet om legetjenester


