
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 26.06.2013
Tidspunkt: 09:30 – 16:20. 

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Irene Kaasen Medlem KVH
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY
Ronald Jenssen Medlem KVH
Gøril Severinsen Nestleder KVAP
Gunnar Sollund Medlem KVKY
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Ole Even Jørgensen Medlem KVKY
Jan Helge Jensen Leder KVKY

Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Tryggve Enoksen Medlem KVSV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Børre Solheim Medlem Uavhengig
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Ole Josefsen Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Valter Olsen Børre Solheim Uavhengig
Hanne Wiesener Liv Reidun Olsen KVH
Svein Bogstrand Ole Josefsen KVH
Rita Pedersen Mariann Larsen KVKY

Merknader:

Det var ingen merknader til innkallingen. Det var enighet om å behandle sak 46.

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, ordfører           Svein Tømmerbukt          Valter Olsen
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PS 2013/31 Årsregnskap 2012 og anvendelse av 
regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 
2012

2012/1915

PS 2013/32 Årsmelding 2012 2009/6063

PS 2013/33 Budsjettkontroll pr 30. april 2013 2013/507

PS 2013/34 Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-
Troms - høring.

2013/731

PS 2013/35 Framtidig kommunestruktur 2013/2090

PS 2013/36 Revidert forslag for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2011/4545

PS 2013/37 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune , 
justering

2012/2553

PS 2013/38 Kommunal boligbygging 2013/1787

PS 2013/39 Kommunale grusressurser 2012/4243

PS 2013/40 Organisering av kommunen 2012/4233

PS 2013/41 Årlig gjennomgang av ordning med 
rekrutteringsstipend

2013/1169

PS 2013/42 Feiing i Kvænangen 2013/1219

PS 2013/43 Salg av kommunale eiendommer 2010/4621

PS 2013/44 Konkurranseutsetting av vaskeridriften på Gargo 
sykehjem og sykestue

2013/725

PS 2013/45 Forebyggende tiltak mot tobakksrøyking 2013/1800

PS 2013/46 Budsjettregulering, økning av renhold i 
Polarstjerna bhg

2012/3878

PS 2013/31 Årsregnskap 2012 og anvendelse av regnskapsmessig 
årsoverskudd/mindreforbruk 2012

Rådmannens innstilling

Årsregnskap 2012 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2012 med kroner 32 580 071,- avsettes i sin 
helhet til disposisjonsfond for å dekke opp budsjettmessig underskudd i økonomiplanen på 
grunn av manglende inntekter ved bortfall av småkommunetillegg i 2014, 2015 og 2016 som en 
direkte følge etter ekstraordinære skatteinntekter i 2012.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Årsregnskap 2012 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet 2012 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2012 med kroner 32 580 071,- avsettes i sin 
helhet til disposisjonsfond for å dekke opp budsjettmessig underskudd i økonomiplanen på 
grunn av manglende inntekter ved bortfall av småkommunetillegg i 2014, 2015 og 2016 som en 
direkte følge etter ekstraordinære skatteinntekter i 2012.

PS 2013/32 Årsmelding 2012

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV: 
Kommunestyret ber om at framtidige årsmeldinger utformes i samsvar med krav til det 
kommunale plansystemet hjemlet i kommunelov og plan- og bygningslov. Årsmeldingen bør 
utformes oversiktlig og systematiseres. Det bør legges vekt på å tydeliggjøre resultatene av den 
kommunale virksomheten ved resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og 
ressursbruk. 
Årsmeldingen bør inneholde følgende hovedområder:
1. Premissdel.

 Overordna politiske mål for kommunen.
 Budsjettforutsetninger.
 Personalressurser.
 Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkes-

kommunale og kommunale vedtak som har eller vil få betydning for utvikling av 
kommunen.

2. Tjenesteområde: Sentraladministrasjonen.
 Mål for tjenesteområdet.
 Gjennomførte tiltak.
 Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser.
 Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.

3. Tjenesteområde: Oppvekst og kultur.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

4. Tjenesteområde: Helse og omsorg.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

5. Tjenesteområde: Teknisk, drift og utvikling.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

6. Eventuelt andre tjenesteområder som interkommunalt samarbeid, næringsliv o.a. 
Årsmeldingen bør utarbeides innen det enkelte tjenesteområde og sammenfattes av rådmannen 
til en kommuneårsmelding som forelegges kommunestyret til behandling.



Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Kommunestyret ber om at framtidige årsmeldinger utformes i samsvar med krav til det 
kommunale plansystemet hjemlet i kommunelov og plan- og bygningslov. Årsmeldingen bør 
utformes oversiktlig og systematiseres. Det bør legges vekt på å tydeliggjøre resultatene av den 
kommunale virksomheten ved resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og 
ressursbruk. 
Årsmeldingen bør inneholde følgende hovedområder:
1. Premissdel.

 Overordna politiske mål for kommunen.
 Budsjettforutsetninger.
 Personalressurser.
 Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, fylkes-

kommunale og kommunale vedtak som har eller vil få betydning for utvikling av 
kommunen.

2. Tjenesteområde: Sentraladministrasjonen.
 Mål for tjenesteområdet.
 Gjennomførte tiltak.
 Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser.
 Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.

3. Tjenesteområde: Oppvekst og kultur.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

4. Tjenesteområde: Helse og omsorg.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

5. Tjenesteområde: Teknisk, drift og utvikling.
 Underpunkter som under tjenesteområde 1.

6. Eventuelt andre tjenesteområder som interkommunalt samarbeid, næringsliv o.a. 
Årsmeldingen bør utarbeides innen det enkelte tjenesteområde og sammenfattes av rådmannen 
til en kommuneårsmelding som forelegges kommunestyret til behandling.

PS 2013/33 Budsjettkontroll pr 30. april 2013

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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 2013/34 Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms - høring.

Rådmannens innstilling

Uten innstilling. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Kommunestyret tar rapporten «Interkommunalt samarbeid 2012» til 
etterretning med de kommentarene som er gitt i vedlagte høringsuttalelse. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret tar rapporten «Interkommunalt samarbeid 2012» til etterretning med de 
kommentarene som er gitt i vedlagte høringsuttalelse. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 20.03.2013 

Behandling:

Forslag fra Formannskapet: Den framtidige strukturen i det interkommunale samarbeidet må ses 
i nær sammenheng med den pågående debatten kommunen har tatt initiativ til gjennom 
folkemøter og annet. For å kunne dra nytte av denne utsetter formannskapet saken til møtet 24. 
april. 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Den framtidige strukturen i det interkommunale samarbeidet må ses i nær sammenheng med den 
pågående debatten kommunen har tatt initiativ til gjennom folkemøter og annet. For å kunne dra 
nytte av denne utsetter formannskapet saken til møtet 24. april.

PS 2013/35 Framtidig kommunestruktur

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Kvænangen kommune mener at det beste vil være å bestå som egen 
kommune. Kommunestyret vil peke på at dagens kommunikasjoner ikke gir mulighet for 
arbeidstakere eller skoleelever å dagpendle til andre kommuner. I tillegg har kommunen et godt 
tjenestetilbud til sine innbyggere og har klart å rekruttere kvalifisert fagpersonell innenfor de 
fleste fagfelt. Kommunestyret vil også peke på at vi har omfattende interkommunalt samarbeid 
der vi finner dette mer rasjonelt og hensiktsmessig.

Mens kommunens innbyggere får alle sine kommunale tjenestetilbud lokalt, benytter innbyggere 
fra Langfjord (Alta kommune) flere tjenester i Kvænangen fortrinnsvis innen skole og helse. 

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune mener at det beste vil være å bestå som egen kommune. Kommunestyret 
vil peke på at dagens kommunikasjoner ikke gir mulighet for arbeidstakere eller skoleelever å 
dagpendle til andre kommuner. I tillegg har kommunen et godt tjenestetilbud til sine innbyggere 
og har klart å rekruttere kvalifisert fagpersonell innenfor de fleste fagfelt. Kommunestyret vil 
også peke på at vi har omfattende interkommunalt samarbeid der vi finner dette mer rasjonelt og 
hensiktsmessig.

Mens kommunens innbyggere får alle sine kommunale tjenestetilbud lokalt, benytter innbyggere 
fra Langfjord (Alta kommune) flere tjenester i Kvænangen fortrinnsvis innen skole og helse. 

PS 2013/36 Revidert forslag for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Kvænangen kommune, Troms, vedtas. Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.

Prøveperiode på 12 måneder med plassering av avfallsdunker inntil 1,5 meter fra vegkant på E6 
og Fylkesveier som følge av enmannsbetjente biler.  Prøveperioden er i tiden 1.10.2013 –
30.09.2014 og evalueres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføringen er 
Avfallsservice AS.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Kvænangen kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.

Prøveperiode på 12 måneder med plassering av avfallsdunker inntil 1,5 meter fra vegkant på E6 
og Fylkesveier som følge av enmannsbetjente biler.  Prøveperioden er i tiden 1.10.2013 –
30.09.2014 og evalueres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføringen er 
Avfallsservice AS.

PS 2013/37 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Valter Olsen: Nytt kulepunkt: Viltnemnda opprettholdes i sin nåværende form. Det 
vurderes å utvide nemnda med en representant fra grunneierne. 

Formannskapets innstilling og forslaget fra Valter Olsen 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 opprettholdes i sin nåværende form. Det vurderes å utvide nemnda med en 
representant fra grunneierne.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2013 

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 2013/38 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 kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV til innstillingens punkt 1: Teknisk etat foretar valg av tomt i det 
kommunale boligfeltet på Alteidet. Videre pålegges teknisk etat å forestå det administrative 
arbeidet med valg av boligtype og entreprenør til å utføre grunnarbeidene og oppføring av 
boligen frem til ferdigstillelse. 

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV, nytt punkt 3: Kommunestyret ønsker at en går tilbake til tidligere 
ordning med økt leiepris ved lang botid. Formålet med en slik ordning er at inngangsprisen blir 
relativt lav. Økning av prisen skal være insitament til å kjøpe eller bygge egen bolig. 
Kommunestyret ser for seg en ordning der prisen trappes opp fra 3. leieår og øker til maksbeløp 
med den gamle ordningen. Administrasjonen lager en saksutredning med vurdering av 
konsekvenser og ser på erfaringene med den gamle ordningen. Saken bør være klar til 
behandling i oktober. 

Forslag fra H/FrP, alternativ til innstillingens punkt 1 og 2: Barnehagen på Alteidet vurderes 
pusset opp som utleiebolig i stedet for bygging av ny utleiebolig. I tillegg foreslår vi at det 
bygges i Badderen i stedet for Alteidet. 

Voteringer:
 Tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV om innstillingens punkt 1 ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 

stemmer for forslaget fra H/FrP.
 Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med 14 stemmer mot 1 stemme.
 Tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV om innstillingens punkt 3 ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 

stemmer.

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

1) Kommunestyrets budsjettvedtak for 2013, vedrørende bygging av utleiebolig på Alteidet 
opprettholdes. Søknad om lånefinansiering fra Husbanken fremmes umiddelbart. Teknisk etat 
foretar valg av tomt i det kommunale boligfeltet på Alteidet. Videre pålegges teknisk etat å 
forestå det administrative arbeidet med valg av boligtype og entreprenør til å utføre 
grunnarbeidene og oppføring av boligen frem til ferdigstillelse.

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.

3) Kommunestyret ønsker at en går tilbake til tidligere ordning med økt leiepris ved lang botid. 
Formålet med en slik ordning er at inngangsprisen blir relativt lav. Økning av prisen skal være 
insitament til å kjøpe eller bygge egen bolig. Kommunestyret ser for seg en ordning der prisen 
trappes opp fra 3. leieår og øker til maksbeløp med den gamle ordningen. Administrasjonen 
lager en saksutredning med vurdering av konsekvenser og ser på erfaringene med den gamle 
ordningen. Saken bør være klar til behandling i oktober. 

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 2013/39 Kommunale grusressurser

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kommnestyret: Saken sendes tilbake til administrasjonen for konsekvensanalyse 
med sikte på å åpne de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord.  Dersom private 
aktører har interesse av på drifte de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord innen 
gjeldende forskrift, inngås det avtale mellom kommunen og vedkommende private aktører. 



Tilleggsforslag fra SV: Dagens drift i Badderen stoppes umiddelbart. 

Forslaget fra Kommunestyret og tilleggsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for konsekvensanalyse med sikte på å åpne de 
kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord.  Dersom private aktører har interesse av på 
drifte de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord innen gjeldende forskrift, inngås det 
avtale mellom kommunen og vedkommende private aktører. 

Tilleggsforslag fra SV: Dagens drift i Badderen stoppes umiddelbart.

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 2013/40 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Saken utsettes til ny rådmann er på plass og tas opp på kommunestyret i 
oktober.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken utsettes til ny rådmann er på plass og tas opp på kommunestyret i oktober.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 25.04.2013 

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 2013/41 Årlig gjennomgang av ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling

Ordning med rekrutteringsstipend justeres og blir slik: Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 1
stipend hvert år. Stipendet er på kr 30 000 og gis ett år før avsluttet høyskoleutdanning. 
Bindingstid settes til 2 år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning og 
en konkret vurdering av kommunens behov.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Jan Helge Jensen ble innvilget permisjon fra kl 1450.

Forslag fra Kp/Ap/SV: Punktene 2 og 3 fra fjorårets retningslinjer beholdes. Eventuell økning 
av utgifter dekkes gjennom budsjettregulering. 

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Hele fjorårets retningslinjer beholdes. 

Voteringer:
 Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble vedtatt med 13 stemmer mot 1 stemme for 

innstillingen.
 Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble vedtatt med 9 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra 

Kp/Ap/SV. 

Vedtak:

 Stipend videregående nivå. Ved linjevalg 2. året på videregående skole gis stipend på kr 10
000 til søkere som velger helsefagarbeider. Andre utdanningsretninger kan bli vurdert på
senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. Stipendet er uten bindingstid.

 I tillegg gis oppstartstilskudd på kr.10.000,- til de som tegner lærlingkontrakt som
helsefagarbeider i Kvænangen. Om kontrakt brytes må oppstarttilskuddet tilbakebetales.
Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i Kvænangen kommune.

 Stipend høyskolenivå. Kommunen lyser ledig 2 stipender hvert år. Ved stor søkning 
prioriteres søkerne ut fra studieretning og kommunens behov. Stipendet utdeles for de 2 siste 
år av fagutdanningen med kr.20.000,- for det nest siste og kr.30.000,- for siste år. 
Kommunen tegner en skriftlig avtale med stipendmottaker. Bindingstiden settes til 2 år.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 25.04.2013 

Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen: Punkt 2 og 3 fra gjeldende retningslinjer for rekrutteringsstipend 
beholdes. Eventuell økning av utgifter dekkes gjennom budsjettregulering. 

Forslag fra Liv Reidun Olsen: Rekrutteringsstipend prioriteres og blir slik for 2013: Stipend 
høyskolenivå. Vi lyser ledig 1 stipend i år. Stipendet er på kr 30 000 og gis ett år før avsluttet 
høyskoleutdanning. Bindingstid settes til 2 år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut 
fra studieretning og en konkret vurdering av kommunens behov. Administrasjonsutvalget ønsker 
å videreføre dagens stipendordning, kostnadene søkes dekket ved budsjettregulering i juni. 

Avstemninger:
 Forslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt satt opp mot rådmannens innstilling.
 Forslaget fra Liv Reidun Olsen ble vedtatt med 4 stemmer mot forslaget fra Tryggve 

Enoksen som fikk 3 stemmer. 

Vedtak:

Rekrutteringsstipend prioriteres og blir slik for 2013: Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 1
stipend i år. Stipendet er på kr 30 000 og gis ett år før avsluttet høyskoleutdanning. Bindingstid 
settes til 2 år. Kriterier: Ved stor søkning prioriteres søkerne ut fra studieretning og en konkret 
vurdering av kommunens behov. Administrasjonsutvalget ønsker å videreføre dagens 
stipendordning, kostnadene søkes dekket ved budsjettregulering i juni. 



PS 2013/42 Feiing i Kvænangen

Rådmannens innstilling

Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling: 

Teknisk utvalgs vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing.

PS 2013/43 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 kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling: 

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Spildra skole overdras til Spildra grendelag for kr 1. Evt 
kostnader vedrørende overtakelse belastes grendelaget. Skolen skal benyttes til allmenne formål. 

Forslag fra H/FrP: Spildra skole tas ut av saken til tomtespørsmålet er avklart. 

Voteringer:

 Det ble enstemmig vedtatt å selge gammel trykkeribygning.

 Spildra skole: Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot forslaget fra H/FrP som fikk 5 
stemmer.



 Spildra skole: Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 11 stemmer satt opp mot innstillingen 
som fikk 3 stemmer.

 Det ble enstemmig vedtatt bruk av salgsinntrektene som innstillingen. 

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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

Spildra skole overdras til Spildra grendelag for kr 1. Evt kostnader vedrørende overtakelse 
belastes grendelaget. Skolen skal benyttes til allmenne formål. 

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 2013/44 Konkurranseutsetting av vaskeridriften på Gargo sykehjem og 
sykestue

Rådmannens innstilling

Vaskeritjenesten i Kvænangen kommune konkurranseutsettes med bruk av begrenset 
anbudskonkurranse. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling: 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

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 2013/45 Forebyggende tiltak mot tobakksrøyking

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Det opprettes et utvalg bestående av politikere, ansatte og ungdomsråd. 
Formannskapet foretar valg av utvalget.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes et utvalg bestående av politikere, ansatte og ungdomsråd. Formannskapet foretar 
valg av utvalget. 

PS 2013/46 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 kommunestyre - 26.06.2013 

Behandling:

Formannskapets 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.

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. 


