
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 13.02.2013
Tidspunkt: 09:00 – 15:45. 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Irene Kaasen Medlem KVH
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY
Ronald Jenssen Medlem KVH
Børre Solheim Medlem Uavhengig
Gøril Severinsen Nestleder KVAP
Gunnar Sollund Medlem KVKY
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Ole Josefsen Medlem KVH
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Tryggve Enoksen Medlem KVSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mariann Larsen Medlem KVKY
Ole Even Jørgensen Medlem KVKY
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rita Pedersen Mariann Larsen KVKP
Magne Olsen Ole Even Jørgensen KVKP
Oddvar Seppola Svein Tømmerbukt KVFRP

Merknader

Ingen merknader til innkallingen, ekstrasak om ledsageravtale tas opp til behandling. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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.

______________________ ______________________ _______________________
        Jan Helge Jensen   Ole Josefsen       Børre Solheim



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

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

2012/5028

PS 2013/2 Nord-Troms Museum, omgjøring til aksjeselskap 2013/212

PS 2013/3 Endring i Reglement for folkevalgte 2011/4676

PS 2013/4 Godkjenning opptak av startlån 2013/258

PS 2013/5 Drift av Kvænangen Flerbrukshus 2012/4091

PS 2013/6 Budsjett 2013, endring av avgifter 2012/3878

PS 2013/7 Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 1 2012/3878

PS 2013/8 Budsjettreduksjoner 1.2 2013/310

PS 2013/9 Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 3 2012/3878

PS 2013/10 Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7 2013/331

PS 2013/11 Søknad om kommunal garanti 2012/1915

PS 2013/12 Evaluering av Klientutvalget 2012/18

PS 2013/13 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Kommuneloven

2012/2553

PS 2013/14 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 
2013-2016

2013/243

PS 2013/15 Plan for forvaltningskontroll i Kvænangen 
kommune 2012-2016

2013/243

PS 2013/16 Forvaltningsplan for Skorpa-Nøkland 
landskapsvernområde med plantelivsfredning -
høring

2011/1151

PS 2013/17 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Plan- og bygningsloven

2012/2553

PS 2013/18 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Brann og ekspolsjonsvernloven.

2012/2553

PS 2013/19 Samhandlingsreformen, inngåelse av 
ledsageravtale

2012/69

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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Magne Olsen: Punkt V, § 11, siste setning første ord ”Løse” strykes. Punkt 
VI, Dyr, § 13 setningen ” som forulemper mennesker eller dyr” sløyfes. 

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Magne Olsen 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. Punkt V, § 11, siste setning første ord ”Løse” strykes. 
Punkt VI, Dyr, § 13 setningen ” som forulemper mennesker eller dyr” sløyfes.

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 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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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 2013/3 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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Formannskapets 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. 

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 2013/4 Godkjenning opptak av startlån

1 Rapportering på startlån og tilskudd

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner nytt låneopptak av Startlån fra Husbanken på 
kr. 8.000.000.-.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre godkjenner nytt låneopptak av Startlån fra Husbanken på 
kr. 8.000.000.-.

PS 2013/5 Drift av Kvænangen Flerbrukshus

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen om å utrede 
konsekvenser vedrørende organisasjon av drift, kulturtilbud og økonomi vedrørende eventuell 
kommunal overtakelse av Kvænangen Flerbrukshus. Utredningen må inneholde konsekvenser 
for de øvrige samfunnshusene i kommunen. Saken søkes være ferdig utredet til junimøtet i 
kommunestyret. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen om å utrede konsekvenser vedrørende 
organisasjon av drift, kulturtilbud og økonomi vedrørende eventuell kommunal overtakelse av 
Kvænangen Flerbrukshus. Utredningen må inneholde konsekvenser for de øvrige samfunns-
husene i kommunen. Saken søkes være ferdig utredet til junimøtet i kommunestyret.  

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 2013/6 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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Punkt 1.10 endres til at Spildra skole legges ned fra 1. august 2013. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt da det fikk 14 stemmer satt opp mot oppreinnelig forslag 
som fikk 1 stemme.

Vedtak:

Punkt 1.6 skal lyde: Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10 %. Punkt 1.10 
endres til: Spildra skole legges ned fra 1. august 2013.

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 2013/7 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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Velferdsmidlene reduseres med kr 30 000 slik at det står igjen kr 10 000. 

Formannskapets innstilling med forslaget fra Kp/Ap/SV 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 245 000. Velferdsmidlene reduseres med kr 30 000 slik at 

det står igjen kr 10 000.



 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 2013/8 Budsjettreduksjoner 1.2

Rådmannens innstilling

For å imøtekomme kommunestyrets vedtak foreslås derfor følgende reduksjoner:

200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER

1.11700 Transport 11150

1.12010 Utstyr 5000

210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

1.13515 Elever i andre kommuner 200000

1.12000 Inventar 10000

211 KJÆKAN SKOLE

Red.lønnsutg. 0

216 
KUNNSKAPSLØFTET

1.11501 168000

225 BURFJORD BARNEHAGE
1.10340 Annen 
ekstrahjelp 30000

1.11501 Opplæringsplan 115000



227 BADDEREN BARNEHAGE

1.12010 Utstyr 50000

250 KUKLRURADMINISTRASJON

1.10100 Lønn 230000

252 KULTURVERN

1.11621 Oppholdsutgifter 2200

1.11750 Transportutgifter 1650

1.11800 Strøm 3000

254 KINO

56500

257 STØTTE TIL KULTURFIRMÅL

1.14710 Tilskudd lag og foreninger 0

1.14714 Tilskudd eldre/funksjonshemmede 0

1.14715 Tilskudd div.kulturarrang. 10000

1.14718 Tilskudde vedlikehold 10000

902500

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra rådmannen: De manglende kr 31 500 tas ved at inntektene til Kvbu økes 
tilsvarende. 

Oppvekst og omsorgutvalgets innstilling med endringsforslaget fra rådmannen ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Følgende reduksjoner gjøres på hovedkapittel 1.2:
200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER

1.11700 Transport 11150

1.12010 Utstyr 5000

210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

1.13515 Elever i andre kommuner 251 500

1.12000 Inventar 10000

211 KJÆKAN SKOLE

Red.lønnsutg. 200000

225 BURFJORD BARNEHAGE

1.10340 Annen ekstrahjelp 30000

227 BADDEREN BARNEHAGE

1.12010 Utstyr 50000

250 KULTURADMINISTRASJON

1.10100 Lønn 230000

252 KULTURVERN

1.11621 Oppholdsutgifter 2200



1.11750 Transportutgifter 1650

1.11800 Strøm 3000

254 KINO

26500

257 STØTTE TIL KULTURFIRMÅL
Tilskudd lag og foreninger, eldre/funksjonshemmede, 
div.kulturarrang og vedlikehold. 45000

866000

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra utvalget: Kunnskapsløftet kr 168 000 og opplæring barnehager kr 115 000 
tas ut grunnet dobbeltbudsjettering. Nye innsparingsposter blir redusert lønn Kjækan skole kr 
200 000, reduksjon støtte til kulturformål kr 45 000, elever fra andre kommuner endres til kr 
220 000 og innsparing kinodrift justeres til kr 26 500 (legges ned fra 01.07.13). 

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Følgende reduksjoner gjøres på hovedkapittel 1.2:
200 ADMINISTRATIVE KOSTNADER

1.11700 Transport 11150

1.12010 Utstyr 5000

210 KVÆNANGEN BARNE-OG UNGDOMSSKOLE

1.13515 Elever i andre kommuner 220000

1.12000 Inventar 10000

211 KJÆKAN SKOLE

Red.lønnsutg. 200000

225 BURFJORD BARNEHAGE

1.10340 Annen ekstrahjelp 30000

227 BADDEREN BARNEHAGE

1.12010 Utstyr 50000

250 KULTURADMINISTRASJON

1.10100 Lønn 230000

252 KULTURVERN

1.11621 Oppholdsutgifter 2200

1.11750 Transportutgifter 1650

1.11800 Strøm 3000

254 KINO

26500

257 STØTTE TIL KULTURFIRMÅL
Tilskudd lag og foreninger, eldre/funksjonshemmede, 
div.kulturarrang og vedlikehold. 45000

834500

PS 2013/9 Budsjett 2013, generelle nedtrekk HK 3

Rådmannens innstilling

 Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 21, pleiebemanningen 
reduseres med 3 årsverk fra 30 til 27, innsparing kr 675 000. 

 Gargo sykehjem, redusert innkjøp an mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 350 000.
 TTPU, bemanningen reduseres med 0,25 årsverk, innsparing kr 100 000.
 TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Rita Pedersen ble innvilget permisjon fra kl 1230.

Forslag fra Kp/Ap/SV/H/FrP:
 Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 27, pleiebemanningen 

reduseres med 2 årsverk fra 30 til 28, innsparing kr 450 000.  
 Gargo sykehjem, redusert innkjøp av mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 230 000. 
 TTPU, bemanningen reduseres med 0,75 årsverk, innsparing kr 300 000. 
 TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000. 
 Nedtrekk helse/omsorgssjef kr 150 000 (kun kr 150 000 av kr 350 000, da det 

mellomværende kr 200 000 går til styrking av saksbehandling).

Forslag fra Kp/Ap/SV/H/FrP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 27, pleiebemanningen 
reduseres med 2 årsverk fra 30 til 28, innsparing kr 450 000.  

 Gargo sykehjem, redusert innkjøp av mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 230 000. 
 TTPU, bemanningen reduseres med 0,75 årsverk, innsparing kr 300 000. 
 TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000. 
 Nedtrekk helse/omsorgssjef kr 150 000 (kun kr 150 000 av kr 350 000, da det 

mellomværende kr 200 000 går til styrking av saksbehandling).
 Folkehelse økes med kr 30 000, beløpet tas fra innsparing ved nedleggelse av kinodriften. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalget: Folkehelse økes med kr 30 000, beløpet tas fra innsparing ved 
nedleggelse av kinodriften. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Gargo sykehjem, antall plasser på Gargo sykehjem reduseres fra 30 til 21, pleiebemanningen 
reduseres med 3 årsverk fra 30 til 27, innsparing kr 675 000.  

 Gargo sykehjem, redusert innkjøp an mat, medisiner og tjenester, innsparing kr 350 000. 
 TTPU, bemanningen reduseres med 0,25 årsverk, innsparing kr 100 000. 
 TTPU, utsatt iverksetting med barneboligen til 01.04.13, innsparing kr 480 000. 
 Folkehelse økes med kr 30 000, beløpet tas fra innsparing ved nedleggelse av kinodriften. 

PS 2013/10 Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7

Rådmannens innstilling

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med          kr.  575.000
Veivedlikeholdet på hk 1.680 reduseres med          kr.  150.000
Lønn og kurs på hk 1.7           reduseres med          kr.  178.000  
Vannavgiften økes med                                           kr.  280.000
Kloakkavgiften økes med                                        kr.  150.000 



Fastlønn brannmannskap hk 1.630 styrkes med      kr.  194.000
Drift av nye TTPU og ny barnehage styrkes med   kr.  500.000
Sum budsjettmessige forbedringer                      kr.  639.000

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV:
Fast lønn på HK 1.6 reduseres med                       kr.  253.000
HK 1.7 reduseres med                                            kr.  386.000
Sum budsjettmessige forbedringer                         kr.  639.000

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Fast lønn på hk 1.600 reduseres med                       kr.  253.000
HK 1.7 reduseres med                                              kr.  386.000
Sum budsjettmessige forbedringer                          kr.  639.000

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Fastlønn og kurs på HK 1.6 reduseres med kr. 253.000,-. 
HK 1.7 reduseres med kr. 386.000,- som følge av merinntekt på vann- og kloakkavgift.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med          kr.  253.000
Vann- og kloakkavgift økes med                             kr.  386.000
Sum budsjettmessige forbedringer                      kr.  639.000

PS 2013/11 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 kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Formannskapets 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.

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 2013/12 Evaluering av Klientutvalget

Rådmannens innstilling

Klientutvalget legges ned med virkning fra 28.02.13. Myndighet for behandling av saker etter 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for oppvekst og 
omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administrasjonen ønsker å 
drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Utvalg for 
oppvekst og omsorg. Dette tilpasses ved at det gjøres nødvendige endringer i delegasjons-
reglementet. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Rita Pedersen kom tilbake etter permisjon kl 1330 og deltok i behandling av denne saken.

Forslag fra H: Klientutvalget legges ned med virkning fra 28.02.13. Myndighet for behandling 
av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for 
oppvekst og omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administra-
sjonen ønsker å drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for 
Utvalg for oppvekst og omsorg. Dette tilpasses ved at det gjøres nødvendige endringer i 
delegasjonsreglementet. 

Forslag fra Kp/SV: Saken utsettes. Administrasjonen og OO-utvalget evaluerer erfaringene med 
klientutvalget i tiden utvalget har fungert. 

Forslaget om utsettelse falt det kun oppnådde 6 stemmer.

Forslaget fra H ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra Kp/SV.

Vedtak:

Klientutvalget legges ned med virkning fra 28.02.13. Myndighet for behandling av saker etter 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen som i dag er delegert dit, delegeres til rådmannen. Utvalg for oppvekst og 
omsorg blir klageorgan. Saker av prinsipiell karakter og saker som administra-sjonen ønsker å 
drøfte pga kompleksitet, økonomisk omfang og/eller varighet legges fram for Utvalg for 
oppvekst og omsorg. Dette tilpasses ved at det gjøres nødvendige endringer i 
delegasjonsreglementet.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.02.2013

Behandling:

Forslag fra Valter Olsen: OO-utvalget vedtar å gå gjennom gjeldende klientutvalgsreglement 
med sikte på å justere punktene til et mer smidig reglement tilpassa dagens behov.

Forslaget fra Valter Olsen ble vedtatt med 2 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling. 

Vedtak:

OO-utvalget vedtar å gå gjennom gjeldende klientutvalgsreglement med sikte på å justere 
punktene til et mer smidig reglement tilpassa dagens behov.

PS 2013/13 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Kommuneloven

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Kjell Johansen: Saker vedrørende kommunale eiendommer og andre saker 
skal rapporteres til teknisk utvalg samt formannskapet.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kjell Johansen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

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 teknisk utvalg 

samt formannskapet. 
 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.

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.

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

7. 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.

8. 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. 

9. 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)

10. 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 2013/14 Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 2013-2016

Kontrollutvalgets innstilling

Plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 2013-2016: 
 Kvænangen Produkter AS
 Halti Kvenkultursenter IKS
 Ymber AS

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Kjell Johansen ble innvilget permisjon fra kl 1415 og fratrådte behandlingen i de videre sakene. 

Forslag fra Gunnar Sollund: Kommunestyret vedtar framlagte plan for selskapskontroll i 
Kvænangen kommune 2013 – 2016. 

Forslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret vedtar framlagte plan for selskapskontroll i Kvænangen kommune 2013 – 2016.

PS 2013/15 Plan for forvaltningskontroll i Kvænangen kommune 2012-2016

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Kvænangen kommune 2012-2016. 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:
Prioritering og prosjekt:
1) Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
2) Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale 

inntekter)
3) Byggesaksbehandling og tilsyn
4) Ressursbruk og kvalitet i barnehagene
5) Drift av kommunale veger og gater
6) Innføringen av samhandlingsreformen

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift 
om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Punkt 1 beholdes som kontrollutvalgets innstilling. 
Punkt 2 Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:
Prioritering og prosjekt: 
4. Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten.
5. Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale inntekter)
6. Ressursbruk og kvalitet i barnehagene.
Punkt 3 beholdes som kontrollutvalgets innstilling.
Nytt punkt 4. Tidligere rapport om ressursbruk i grunnskolen forelegges utvalg for oppvekst og 
omsorg for oppfølging. 

Endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 
Kvænangen kommune 2012-2016. 

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2016:
Prioritering og prosjekt:

1) Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
2) Økonomistyring/ økonomisk internkontroll (herunder oppfølging av kommunale 

inntekter)
3) Ressursbruk og kvalitet i barnehagene

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. forskrift 
om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.

4. Tidligere rapport om ressursbruk i grunnskolen forelegges utvalg for oppvekst og omsorg 
for oppfølging.

PS 2013/16 Forvaltningsplan for Skorpa-Nøkland landskapsvernområde med 
plantelivsfredning - høring

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune anbefaler det fremlagte forslaget til forvaltningsplanen for Skorpa-
Nøkland landskapsverneområde med plantelivsfredning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Magne Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1500 og deltok ikke i behandlingen av resten av 
sakene.

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV: Kvænangen ser at det mangler en de opplysninger om 
kvensk/sjøsamisk kultur og kulturaktivitet spesielt på Nøklan Det har bl.a tidligere vært stor 
båtbyggeraktivitet på øya. Tømmer ble hentet fra Indre Kvænangen til dette. Siden historien 
forteller at det allerede tidlig på 1700-tallet bodde kvener, samer og nordmenn i Kvænangen 
mener vi at det vi her leser er en historievridning vi finner uheldig. Når det gjelder forvaltning 
av områdene blir det algt for store begrensninger. Grunneiere blir fratatt mulighet for å bygge 
små hytter/anneks, samt bygge på eksisterende bygning. Dette vil gjøre stedene mindre 
attraktive for grunneierne og vi vil mest sannsynlig se hurtig forfall. Når grunneierne må følge 
de retningslinjer som forvaltningsplanen tilsier uten at det følger midler med, sier det seg selv at 
interessen ikke blir det samme. Konklusjon: Siden Skorpa – Nøklan og Høyholman allerede er 
vernet, må forvaltning av disse områder blir det på et slikt nivå at grunneierne ser interesse i å ta 
vare på sine eiendommer og forvalte dem på best mulig måte. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 
stemmer for rådmannens innstilling. 

Vedtak:

Kvænangen kommune anbefaler det fremlagte forslaget til forvaltningsplanen for Skorpa-
Nøkland landskapsverneområde med plantelivsfredning.

Kvænangen ser at det mangler en de opplysninger om kvensk/sjøsamisk kultur og kulturaktivitet 
spesielt på Nøklan Det har bl.a tidligere vært stor båtbyggeraktivitet på øya. Tømmer ble hentet 
fra Indre Kvænangen til dette. Siden historien forteller at det allerede tidlig på 1700-tallet bodde 
kvener, samer og nordmenn i Kvænangen mener vi at det vi her leser er en historievridning vi 
finner uheldig. Når det gjelder forvaltning av områdene blir det algt for store begrensninger. 
Grunneiere blir fratatt mulighet for å bygge små hytter/anneks, samt bygge på eksisterende 



bygning. Dette vil gjøre stedene mindre attraktive for grunneierne og vi vil mest sannsynlig se 
hurtig forfall. Når grunneierne må følge de retningslinjer som forvaltningsplanen tilsier uten at 
det følger midler med, sier det seg selv at interessen ikke blir det samme. Konklusjon: Siden 
Skorpa – Nøklan og Høyholman allerede er vernet, må forvaltning av disse områder blir det på 
et slikt nivå at grunneierne ser interesse i å ta vare på sine eiendommer og forvalte dem på best 
mulig måte.

PS 2013/17 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Plan- og 
bygningsloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement 
for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement 
for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement 
for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.



PS 2013/18 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Brann og 
ekspolsjonsvernloven.

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjons-
reglement for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Teknisk tvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjons-
reglement for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjons-
reglement for Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.

PS 2013/19 Samhandlingsreformen, inngåelse av ledsageravtale

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune anbefaler vedlagte avtaleutkast til ledsageravtale. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune anbefaler vedlagte avtaleutkast til ledsageravtale. 


