
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 25.04.2013
Tidspunkt: 12:00 – 13:30. 

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ingen.

Merknader

Ingen merknader til innkallingen.

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.

______________________ _______________________
       Gøril Severinsen     Tryggve Enoksen

                                        Saksliste
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2013/1037

PS 2013/25 Samarbeidsavtale med Helsefakultetet UiT 2013/1227

PS 2013/26 Søknad om sponsorstøtte til påskebingo 2013/1118

PS 2013/27 Organisering av kommunen 2012/4233

PS 2013/28 Referatsaker

RS 2013/10 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark.

X 2012/4758

RS 2013/11 Startlånrapport X 2013/1222

RS 2013/12 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord 
samfunnshus den 26.04.13.

2013/3

RS 2013/13 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
grendehus den 25.05.13.

2013/3

RS 2013/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbukshus den 06.04.13.

2013/3

RS 2013/15 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord 
samfunnshus den 23.03.13.

2013/3

PS 2013/23 Ombygging/tilrettelegging på Gargo sykehjem

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr 50 000 til ombygging/tilrettelegging på Gargo sykehjem, nytt 
møterom (ombygging av gammelt bårerom) og ekstra dør for Hjemmetjenestene. 
Beløpet tas fra post 14910.190.000 reserverte tilleggsbevilgninger. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges kr 50 000 til ombygging/tilrettelegging på Gargo sykehjem, nytt 
møterom (ombygging av gammelt bårerom) og ekstra dør for Hjemmetjenestene. 
Beløpet tas fra post 14910.190.000 reserverte tilleggsbevilgninger. 

PS 2013/24 Forslag til verneplan for skog på Statskog SF's grunn i Troms -
høring og offentlig ettersyn

Rådmannens innstilling

Kvænangsbotn landskapsvernområde og Njemenjaikojohka naturreservat grenser opp mot 
hverandre og sammen med en manglende forvaltningsplan for landskapsvernområde ser det ut 
til at vernemyndighetene får både i pose og sekk.



På bakgrunn av det ønsker ikke Kvænangen Kommune mer vern av areal i Indre Kvænangen, 
spesielt dersom vernebestemmelsene er i konflikt med lokale interesser.

Av hensyn til skogbruk og framtidige ressurser så ønskes følgende områder tatt ut av planen:
1. Det flate partiet sør for Vangen. Dette området er beplantet med 8000 furuplanter i år 

2000.
2. Avgrensningen foreslås å gå ved høydekote 100 langs Njemenjaikojohka opp til 

Tverrfjellet. Området her har i all sin tid vært høstet og brukt av lokalbefolkningen.

Til forskriften har kommunen følgende forslag til endringer:
§ 2 Geografisk begrensning

”Naturreservatet teller et areal på ….. dekar landareal”…
”Verneforskriften med kart oppbevares i Kvænangen kommune, ….”

Kommentar: Den skogbevokste flata sør for Vangen må trekkes fra samt justere grensen til kote 
100 som nevnt ovenfor, derfra kan en beregne nytt areal.

§ 3 Vernebestemmelser
”Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og 
ødeleggelse…..”

Endringer: Dette skal tilføyes – med unntak av 8 meter fra Njemenjaikojohka ihht 
konsesjonsbestemmelsene.

§ 4 Generelle unntak fra vernebestemmelsen
Nytt punkt foreslås tatt inn: 9. Vedlikeholdsrydding av eksisterende skytegater ifbm utøving av 
elgjakt i området.

Kommentar: Dette punktet tas kun inn i forskriften hvis ikke det foreslåtte området tas ut av 
planen.

§ 6 Generelle unntak fra bestemmelsene
6.4 ”Nødvendig bruk av snøskuter på snødekt mark i forbindelse med reindrift.”

Endringer: Dette skal tilføyes: ”…….. med reindrift og vedhogst og skogrydding (jfr 
konsesjonsbestemmelsene).
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Behandling:

Forslag fra Kp/Ap: Bruk er beste vern. Kvænangen kommune har en mangfoldig natur og 
kultur. Den forvaltes best gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. 
Det foreslåtte verneområdet vil utestenge lokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg 
området med tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune hat 
samlet sett nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til verneplan slik 
det er framlagt. 

Forslaget fra Kp/Ap ble enstemmig vedtatt satt opp mot rådmannens innstilling. 



Vedtak:

Bruk er beste vern. Kvænangen kommune har en mangfoldig natur og kultur. Den forvaltes best 
gjennom at det gis muligheter for tradisjonsbruk av lokalbefolkningen. Det foreslåtte 
verneområdet vil utestenge lokalbefolkningens muligheter til å nyttiggjøre seg området med 
tanke på næringsinteresser og utvikling av kommunen. Kvænangen kommune hat samlet sett 
nok areal som er vernet. Kvænangen kommune går i mot forslaget til verneplan slik det er 
framlagt.

PS 2013/25 Samarbeidsavtale med Helsefakultetet UiT

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune inngår samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø med formål:
 legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og bidra til å 

levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til landsdelene
 legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det teoretiske

grunnlaget og handlinger i praksis
 bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og

Helsetjenestene.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune inngår samarbeidsavtale med Det helsevitenskapelige fakultet,
Universitetet i Tromsø med formål:
 legge til rette for godt samarbeid innenfor utdanning, forskning og formidling, og bidra til å 

levere helsevitenskapelig utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet til landsdelene
 legge til rette gode praksisarenaer og tydeliggjøre sammenhengen mellom det teoretiske

grunnlaget og handlinger i praksis
 bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt tillit til helsepersonell og

Helsetjenestene.

PS 2013/26 Søknad om sponsorstøtte til påskebingo

Rådmannens innstilling

Reinfjord bygdelag innvilges premiestøtte med kr. 500,-.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Reinfjord bygdelag innvilges premiestøtte med kr. 500,-. Belastes konto 14710.101.100 tilskudd 
lag og foreninger. 



PS 2013/27 Organisering av kommunen

Rådmannens innstilling

Kommunen organiseres med 3 etater under ledelse av hver sin etatsjef slik: 
 Oppvekst og kultur som omfatter skole, barnehage, kultur og ungdom/fritid.
 Helse og omsorg som omfatter lege/helsestasjon/fysioterapi, sykehjem/sykestue, hjemme-

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

 Teknisk, drift og utvikling 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. 
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Behandling:

Forslag fra SV: Kommunen organiseres med 3 etater slik: 
 Oppvekst og kultur som omfatter skole, barnehage, ungdom og kultur/fritid.
 Helse og omsorg som omfatter sykehjem/sykestue, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse, 

TU, lege/helsestasjon/fysioterapi, ergoterapi, barnevern, samt ansvar med de kommunale 
tjenestene i NAV.

 Næring, utvikling og teknisk som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg og 
anlegg, teknisk drift og forvaltning, samt være ansvarlig for oppfølging av interkommunale 
tjenester innen området.

Oppfølging av ansatte/personalansvar utøves på nærmeste ledelsesnivå. Økonomi, lønn, service 
og IKT legges til administrasjonens stab.

Formannskapet forutsetter at stillingene finansieres gjennom innsparinger innen respektive 
«etater». Administrasjonen legger fram forslag til slike innsparinger før stillingene lyses ut. 

Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering. 

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.

Avstemninger:
 Alle forslagene fra SV ble enstemmig vedtatt, med unntak av punktet om «oppfølging av 

ansatte …» som falt med 3 mot 2 stemmer. 
 Til slutt ble rådmannens punkt for «Tjenester som er felles …» enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunen organiseres med 3 etater slik: 
1. Oppvekst og kultur som omfatter skole, barnehage, ungdom og kultur/fritid.
2. Helse og omsorg som omfatter sykehjem/sykestue, hjemmebaserte tjenester, psykisk helse, 

TU, lege/helsestasjon/fysioterapi, ergoterapi, barnevern, samt ansvar med de kommunale 
tjenestene i NAV.

3. Næring, utvikling og teknisk som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg og 
anlegg, teknisk drift og forvaltning, samt være ansvarlig for oppfølging av interkommunale 
tjenester innen området.

Formannskapet forutsetter at stillingene finansieres gjennom innsparinger innen respektive 
«etater». Administrasjonen legger fram forslag til slike innsparinger før stillingene lyses ut. 



Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering. 

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.

PS 2013/28 Referatsaker
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2013/10 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

RS 2013/11 Startlånrapport

RS 2013/12 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord samfunnshus den 
26.04.13.

RS 2013/13 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
25.05.13.

RS 2013/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbukshus den 
06.04.13.

RS 2013/15 Skjenkebevilling enkeltanledning Jøkelfjord samfunnshus den 
23.03.13.


