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_____________________ _______________________
      Gøril Severinsen     Ronald Jenssen
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PS 2013/30 Budsjettkontroll pr 30. april 2013

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 2013/31 Budsjettregulering, økning av renhold i Polarstjerna bhg

Rådmannens innstilling

Ressursene til renhold i Polarstjerna barnehage, Kvænangen b&u-skole og TU økes med 86,44 % fra 
12.08.13. Årsvirkning budsjett 2013 på kr 127 000 tas med kr 80 000 fra overskudd ifb med barn fra 
Langfjordbotn som har barnehageplass i Kvænangen og kr 57 000 fra reserverte tilleggsbevilgninger. Fra 
og med 2014 reguleres økte utgifter på kr 305 000 inn i budsjettet. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Ressursene til renhold i Polarstjerna barnehage, Kvænangen b&u-skole og TU økes med 86,44 % fra 
12.08.13. Årsvirkning budsjett 2013 på kr 127 000 tas med kr 80 000 fra overskudd ifb med barn fra 
Langfjordbotn som har barnehageplass i Kvænangen og kr 57 000 fra reserverte tilleggsbevilgninger. Fra 
og med 2014 reguleres økte utgifter på kr 305 000 inn i budsjettet. 

PS 2013/32 Forslag til Kvænangen kommunes kystsoneplan vedtas og legges 
ut for offentlig ettersyn

1 Plankart. Kystsoneplan datert 28.5.2013

2 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 28.5.2013

3 Planbestemmelsene Kystsoneplan datert 28.5.2013



Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14 vedtar formannskapet å legge 
Kystsoneplanen for Kvænangen kommune ut til offentlig ettersyn. Kystsoneplanen fremkommer 
i plankart m/ tekstdel og konsekvensutredning datert 28.5.2013
Høringsfristen settes til 30.8.2013

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 11-14 vedtar formannskapet å legge 
Kystsoneplanen for Kvænangen kommune ut til offentlig ettersyn. Kystsoneplanen fremkommer 
i plankart m/ tekstdel og konsekvensutredning datert 28.5.2013. 

Høringsfristen settes til 30.8.2013.

PS 2013/33 SØKNAD OM MIDLER TIL PRESENTASJONFILM OM 
KVÆNANGEN

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunen disponerer kr. 25 000,- av midler avsatt til omdømmetiltak i 2013( 
budsjettpost _______________) til dokumentarfilm om Kvænangen kommunes 150 års 
jubileum.  

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Saken utgikk og ble behandlet i Fondsstyret som sak 2013/21.

Vedtak:

PS 2013/34 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune , justering

Rådmannens innstilling

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune justeres slik: 

 Husleieloven, pkt 15.2 strykes og myndigheten delegeres til administrasjonen. 

 Kommuneloven, pkt 22.6.8 endres til: Myndigheten til å opprette stillinger tillegges 
kommunestyret. Myndigheten til å nedlegge stillinger tillegges formannskapet. Ved ledig 



stilling der det er muligheter for innsparing eller organisasjonsendring legges saken fram for 
formannskapet.

Viltnemnda legges ned med virkning fra 19.06.13. 
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Behandling:

Forslag fra Formannskapet: Ad Huseleieloven, pkt 15.2: Det opprettes en tverrfaglig 
administrativ husleienemnd. Siste setning i punktet om kommuneloven pkt 22.6.8 byttes ut med: 
Ved oppsigelser/permisjoner skal alle stillinger, utenom turnusstillinger behandles i 
formannskapet før evt. utlysning. Viltnemnda/Viltnenmdas funksjoner tas opp til debatt i 
Kommunestyret. 

Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune justeres slik: 

 Husleieloven, pkt 15.2: Det opprettes en tverrfaglig administrativ husleienemnd.. 

 Kommuneloven, pkt 22.6.8 endres til: Myndigheten til å opprette stillinger tillegges 
kommunestyret. Myndigheten til å nedlegge stillinger tillegges formannskapet. Ved 
oppsigelser/permisjoner skal alle stillinger, utenom turnusstillinger behandles i 
formannskapet før evt. utlysning.

Viltnemnda/Viltnemndas funksjoner tas opp til debatt i Kommunestyret.  

PS 2013/35 Kommunale grusressurser

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Formannskapet: Grustaket i Badderen åpnes for produksjon og salg av fyllmasser. 
Evt. kontrakter reforhandles og legges fram for Kommunestyret til godkjenning. 

Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Grustaket i Badderen åpnes for produksjon og salg av fyllmasser. Evt kontrakter reforhandles og 
legges fram for Kommunestyret til godkjenning.



PS 2013/36 Søknad om støtte, Norges Blindeforbund

Rådmannens innstilling

Norges Blindeforbund innvilges kr. 1.600,- i støtte til lydavis. Beløpet belastes konto 
14710.180.100.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Norges Blindeforbund innvilges kr. 1.600,- i støtte til lydavis. Beløpet belastes konto 
14710.180.100.

PS 2013/37 Anke, avslag på søknad om oppstartstøtte

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Formannskapet: Formannskapet innvilger kr 10 000 i oppstartsstøtte til Norsk 
Folkehjelp Kvænangen. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger. 

Forslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapet innvilger kr 10 000 i oppstartsstøtte til Norsk Folkehjelp Kvænangen. Beløpet 
belastes reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2013/38 Tilsetting  kontorassistent ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole

Rådmannens innstilling

50 % stilling som kontorassistent ved Kvænangen barne-og ungdomsskole lyses ut og tilsettes 
fra 01.08.2013.
Stillingen finansieres ved budsjettregulering



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

50 % stilling som kontorassistent ved Kvænangen barne- og ungdomsskole lyses ut og tilsettes 
fra 01.08.2013. Stillingen finansieres ved budsjettregulering.

PS 2013/39 Kommunal boligbygging

Rådmannens innstilling

Barnehagen på Alteidet vurderes pusset opp som utleiebolig i stedet for bygging av ny 
utleiebolig. 
Det legges opp til bygging av en tomannsbolig i Burfjord med tre og fire soverom i 2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: 1) Kommunestyrets budsjettvedtak for 2013, vedrørende bygging av 
utleiebolig på Alteidet opprettholdes. Søknad om lånefinansiering fra Husbanken fremmes 
umiddelbart. 2) Det legges opp til bygging av en tomannsbolig i Burfjord med tre og fire 
soverom i 2014, eventuelt ombygging av mindre leiligheter til større. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for rådmannens innstilling. 

Vedtak:

1) Kommunestyrets budsjettvedtak for 2013, vedrørende bygging av utleiebolig på Alteidet 
opprettholdes. Søknad om lånefinansiering fra Husbanken fremmes umiddelbart. 

2) Det legges opp til bygging av en tomannsbolig i Burfjord med tre og fire soverom i 2014, 
eventuelt ombygging av mindre leiligheter til større.

PS 2013/40 Salg av kommunale eiendommer

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:
Gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet gnr.11 bnr.21
Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23
Spildra skole
Salgsinntektene brukes til renovering av gamle barnehage i Burfjord og vedlikehold av 
kommunale leiligheter.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune selger følgende eiendommer til høystbydende:
 Gammel trykkeribygning i Burfjord på gnr.13 bnr.23.
 Spildra skole.
 Salgsinntektene brukes til renovering av gamle barnehage i Burfjord og vedlikehold av 

kommunale leiligheter.


PS 2013/41 Konkurranseutsetting av vaskeridriften på Gargo sykehjem og 
sykestue

Rådmannens innstilling

Vaskeritjenesten i Kvænangen kommune konkurranseutsettes med bruk av begrenset 
anbudskonkurranse. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Vaskeritjenesten i Kvænangen kommune konkurranseutsettes med bruk av begrenset 
anbudskonkurranse.

PS 2013/42 Budsjettregulering, tilleggsbevilgning til 50 års-jubileum for 
Gargo sykehjem og sykestue

Rådmannens innstilling

Det bevilges kr 60 000 til tiltak ifb med 50 års-jubileum for Gargo sykehjem og sykestue. 
Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Formannskapet: Formannskapet ber om at arrangementet den 29/6 søkes 
flyttet slik at dette ikke kolliderer med andre store arrangementer i kommunen. 

Rådmannens innstilling med Formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det bevilges kr 60 000 til tiltak ifb med 50 års-jubileum for Gargo sykehjem og sykestue. 
Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Formannskapet ber om at arrangementet den 29/6 
søkes flyttet slik at dette ikke kolliderer med andre store arrangementer i kommunen.



PS 2013/43 Revisjon av Kommuneplanens arealdel - Planprogram til offentlig 
ettersyn og varsel om oppstart av planarbeidet

Rådmannens innstilling

Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens 
arealdel legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen settes til 31.08.2012
Samtidig varsles planoppstart av kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Formannskapet:
 Høringsfristen settes til 15.09.2013. 
 Tilføyes på side 11 under ”Andre forhold”: Bosetting/boområder. Grendeutvalgene bes 

komme med innspill på dette. Hvilke premisser bør legges før bosetting?   

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Formannskapet i Kvænangen vedtar at forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens 
arealdel legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen settes til 15.09.2013. 

Samtidig varsles planoppstart av kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune. 

Tilføyes på side 11 under ”Andre forhold”: Bosetting/boområder. Grendeutvalgene bes komme 
med innspill på dette. Hvilke premisser bør legges før bosetting?


