
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 17.04.2013
Tidspunkt: 09:00 – 14:45. 

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
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Ole Even Jørgensen 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

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Rita G Pedersen Mariann Larsen KVKY

Merknader

Det var enighet om at sak 28 behandles til slutt og at tilleggssak om kontrollutvalgets 
årsmelding 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            Gunnar Sollund



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2013/20 Valg av valgstyre 2013/914

PS 2013/21 Fastsetting av valgdag for Stortings- og 
Sametingsvalg 2013

2013/914

PS 2013/22 Delegering av oppnevning stemmestyrer 2013/914

PS 2013/23 Ang. nedleggelse av Spildra skole 2013/797

PS 2013/24 Undervisningstimetall 2013/2014 2013/797

PS 2013/25 Endring i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 
kvænangen § 8 Forbruksgebyr

2013/1026

PS 2013/26 Egenandel til prosjektet rent og pent i Kvænangen 2013/1064

PS 2013/27 KLAGE PÅ AVSLAG -
INVESTERINGSTILSKUDD

2012/4234

PS 2013/28 Tilsetting av administrasjonssjef X 2012/5116

PS 2013/29 Referatsaker

RS 2013/1 Melding om brannvern 2012/777

PS 2013/30 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 2013/1239

PS 2013/20 Valg av valgstyre

Rådmannens innstilling

Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for Stortings- og Sametingsvalget 2013. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for Stortings- og Sametingsvalget 2013. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.



PS 2013/21 Fastsetting av valgdag for Stortings- og Sametingsvalg 2013

Rådmannens innstilling

I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget til mandag 9. 
september 2013.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Stortings- og Sametingsvalget til mandag 9. 
september 2013.

PS 2013/22 Delegering av oppnevning stemmestyrer

Rådmannens innstilling

Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for 
Stortings- og Sametingsvalget 2013.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for 
Stortings- og Sametingsvalget 2013.

PS 2013/23 Ang. nedleggelse av Spildra skole

1 Protokoll fra samarbeidsutvalget ved Spildra skole

Rådmannens innstilling

Protokoll fra samarbeidsutvalget ved Spildra skole tas til etterretning.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Punkt 1 som innstillingen. 2) Skoleadministrasjonen pålegges i 
samarbeid med Spildra grendeutvalg å ivareta skolens inventar/utstyr, herunder ta stilling til 
hvilket inventar og utstyr som skal beholdes på skolen. 3) Kommunestyret forutsetter avhending 
av Spildra skole forelegges kommunestyret som egen sak innen 01.11.13.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Vedtak om nedleggelse av Spildra skole opprettholdes. Protokoll fra samarbeidsutvalget ved 
Spildra skole tas til etterretning.

2. Skoleadministrasjonen pålegges i samarbeid med Spildra grendeutvalg å ivareta skolens 
inventar/utstyr, herunder ta stilling til hvilket inventar og utstyr som skal beholdes på skolen. 

3. Kommunestyret forutsetter avhending av Spildra skole forelegges kommunestyret som egen 
sak innen 01.11.13.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 02.04.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Utvalg for oppvekst og omsorg: Vedtak om nedleggelse av Spildra skole 
opprettholdes. 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak:

Vedtak om nedleggelse av Spildra skole opprettholdes. Protokoll fra samarbeidsutvalget ved 
Spildra skole tas til etterretning.

PS 2013/24 Undervisningstimetall 2013/2014

Rådmannens innstilling

Ressurser til grunnskolene i Kvænangen  skoleåret 2013/2014 fordeles slik:
Kjækan skole:     192 uketimer til undervisning

    Assistentressurs økes med 53 %

Kvænangen barne- og ungdomsskole:   464 uketimer til undervisning.
     Assistentressurs økes med 60%

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ressurser til grunnskolene i Kvænangen skoleåret 2013/2014 fordeles slik:
Kjækan skole:     192 uketimer til undervisning



    Assistentressurs økes med 53 %
Kvænangen barne- og ungdomsskole:   464 uketimer til undervisning.

     Assistentressurs økes med 60 %

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 02.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Ressurser til grunnskolene i Kvænangen skoleåret 2013/2014 fordeles slik:
Kjækan skole:     192 uketimer til undervisning

    Assistentressurs økes med 53 %
Kvænangen barne- og ungdomsskole:   464 uketimer til undervisning.

     Assistentressurs økes med 60 %

PS 2013/25 Endring i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i kvænangen § 8 
Forbruksgebyr

Rådmannens innstilling

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune § 8 Forbruksgebyr, første avsnitt 
vedtas med tillegg av ordlyden: Fiskemottak tilknyttet kommunale vann- og/ eller 
avløpsledninger betaler som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i 
henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Endringen i forskrift gjelder fra vedtakstidspunkt.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen: Siste del av innstillingen «… samt pris pr m3» strykes.

Teknisk utvalgs innstilling ble vedtatt med 14 stemmer mot 1 stemme for forslaget fra Tryggve 
Enoksen. 

Vedtak:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune § 8 Forbruksgebyr, første avsnitt 
vedtas med tillegg av ordlyden: Fiskemottak tilknyttet kommunale vann- og/eller 
avløpsledninger betaler som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i 
henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Endringen i forskrift gjelder fra vedtakstidspunkt.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune § 8 Forbruksgebyr, første avsnitt 
vedtas med tillegg av ordlyden: Fiskemottak tilknyttet kommunale vann- og/ eller 
avløpsledninger betaler som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i 
henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Endringen i forskrift gjelder fra vedtakstidspunkt.

PS 2013/26 Egenandel til prosjektet rent og pent i Kvænangen

Rådmannens innstilling

Det bevilges en kommunal egenandel på kr.150.000 til prosjektet i 2013 og videreføres i inntil 
tre år. Beløpet tas fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Intensjonen er at stillingen som brannsjef kombineres med dette prosjektet og andre oppgaver 
innenfor teknisk kontor slik at den blir 100%.    

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: 2. avsnitt erstattes med «Stillingen lyses ut internt som et 3-årig prosjekt 
og søkes kombinert med andre oppgaver i kommunen.» Siste avsnitt endres til «Kommunestyret 
forutsetter at teknisk utvalg jevnlig forelegges rapport om framdrift i prosjektet». 

Forslag fra H/FrP: Saken sendes til formannskapet til behandling for å utrede utlysning og evt 
anbud. 

Voteringer:
 Innstillingen fikk 9 stemmer satt opp mot forslaget fra H/FrP som fikk 6 stemmer.
 Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

Vedtak:

Det bevilges en kommunal egenandel på kr.150.000 til prosjektet i 2013 og videreføres i inntil 
tre år. Beløpet tas fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Stillingen lyses ut internt som et 3-årig prosjekt og søkes kombinert med andre oppgaver i 
kommunen.

Kommunestyret forutsetter at teknisk utvalg jevnlig forelegges rapport om framdrift i prosjektet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 



Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg forutsetter at utvalget jevnlig forelegges 
rapport om framdrift i prosjektet.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges en kommunal egenandel på kr.150.000 til prosjektet i 2013 og videreføres i inntil 
tre år. Beløpet tas fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Intensjonen er at stillingen som brannsjef kombineres med dette prosjektet og andre oppgaver 
innenfor teknisk kontor slik at den blir 100%.    

Teknisk utvalg forutsetter at utvalget jevnlig forelegges rapport om framdrift i prosjektet.

PS 2013/27 KLAGE PÅ AVSLAG - INVESTERINGSTILSKUDD

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Fondsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vedtak i Fondsstyret i sak 2012/28 opprettholdes.

Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 20.03.2013 

Behandling:

Forslag fra Fondsstyret: Vedtak i Fondsstyret i sak 2012/28 opprettholdes. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vedtak i Fondsstyret i sak 2012/28 opprettholdes.



PS 2013/28 Tilsetting av administrasjonssjef

PS 2013/29 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

RS 2013/1 Melding om brannvern

PS 2013/30 Kontrollutvalgets årsrapport 2012

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering.


