
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kvænangshagen Verdde
Dato: 31.10.2013
Tidspunkt: 10:00 – 16:00.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Irene Kaasen Medlem KVH
Anne Gerd Jonassen Medlem KVKY
Ronald Jenssen Medlem KVH
Børre Solheim Medlem KVAP
Gunnar Sollund Medlem KVKY
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Mariann Larsen Medlem KVKY
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
Gøril Severinsen Nestleder KVAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Valter Olsen Gøril Severinsen KVAP

Merknader

Ingen merknader til protokollen. 

Ordfører tok opp sak om sin egen habilitet ifb med gjenoppbyggingen av Seglvik Fiskemottak og det 
videre arbeid med å anskaffe inventaret. Han eier 1 av 6 andeler i andelslaget som er leietakere i 
fiskemottaket. Det ble enstemmig vedtatt at ordfører er inhabil i denne saken.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef
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           Valter Olsen              Ole Josefsen



                                        Saksliste
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PS 2013/53 Nyvalg, utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA 2011/3885

PS 2013/54 Rullering av arealplan- avklaring fokusområder 2013/3513

PS 2013/55 Organisering av arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel.

2013/3512

PS 2013/56 Oppretting av stilling på teknisk drift 2013/2466

PS 2013/57 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet 2010/4621

PS 2013/58 Godkjenning av nye retningslinjer for startlån 2013/2903
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PS 2013/60 Referatsaker

RS 2013/2 Utskrift fra styremøte 2013/3239

PS 2013/47 Støttekontakter, lønn og organisering mm

Rådmannens innstilling

Lønn, organisering og betingelser for støttekontakter blir slik: 
1. Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til 

assistenter/fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. 
2. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter NAV’s satser. 
3. Vedlagte retningslinjer for støttekontakter tas i bruk fra 01.01.14. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp: Støttekontakt endres til aktivitetskontakt. Nytt punkt 4: Det arrangeres 
kurs for aktivitetskontaktene. 

Oppvekst og omsorgsutvalgets innstilling med tilleggsforslaget fra Kp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Støttekontakt endres til aktivitetskontakt. 
Lønn, organisering og betingelser for aktivitetskontakter blir slik: 



4. Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til 
assistenter/fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. 

5. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter Statens satser. Det settes tak på antall km pr 
måned ut fra en individuell vurdering av brukers behov og bosted.

6. Vedlagte retningslinjer for støttekontakter tas i bruk fra 01.01.14. 
7. Det arrangeres kurs for aktivitetskontaktene.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 29.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra utvalget: Pkt 2 endres til: Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter Statens
satser. Det settes tak på antall km pr måned ut fra en individuell vurdering av brukers behov og 
bosted. 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Lønn, organisering og betingelser for støttekontakter blir slik: 
8. Lønn. Støttekontaktene avlønnes etter ansiennitet og utdanning begrenset oppad til 

assistenter/fagarbeidernivå. Det utbetales ikke ulempetillegg. 
9. Utgiftsdekning. Reiseutgifter betales etter Statens satser. Det settes tak på antall km pr 

måned ut fra en individuell vurdering av brukers behov og bosted.
10. Vedlagte retningslinjer for støttekontakter tas i bruk fra 01.01.14. 

PS 2013/48 Vurdering av økt leiepris ved lang botid

Rådmannens innstilling

Ved fornying av tidsbestemte husleiekontrakter for ordinære kommunale utleieboliger økes den 
ordinære grunnleia med 20 % første gang og 40 % andre gang.  Eldreboliger og boliger bygget 
for spesielle brukere holdes utenfor ordningen.  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/Ap/SV: Nytt punkt 2: Før 3 års og 6 års utleiekontrakt utløper gis 
husleier veiledning angående vilkår og muligheter for lån til finansiering av egen bolig. Nytt 
punkt 3: Kommunestyret ber teknisk hovedutvalg utarbeide retningslinjer som tilpasser 
utleieprisen til leilighetenes standard. 

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

Vedtak:

1. Ved fornying av tidsbestemte husleiekontrakter for ordinære kommunale utleieboliger økes 
den ordinære grunnleia med 20 % første gang og 40 % andre gang.  Eldreboliger og boliger 
bygget for spesielle brukere holdes utenfor ordningen.  

2. Før 3 års og 6 års utleiekontrakt utløper gis husleier veiledning angående vilkår og 
muligheter for lån til finansiering av egen bolig. 

3. Kommunestyret ber teknisk hovedutvalg utarbeide retningslinjer som tilpasser utleieprisen 
til leilighetenes standard.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013

Behandling:

Rådgiver teknisk orienterte i møtet.

Det ble fremmet følgende forslag:  «Saken utsettes til neste møte i formannskapet.» 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i formannskapet

PS 2013/49 Godkjenning av ny selskapsavtale

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner at Bjarkøy kommune gikk ut som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra januar 2013.
Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 godkjennes som følge av dette.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner at Bjarkøy kommune gikk ut som deltaker i selskapet 
Interkommunalt arkiv Troms IKS fra januar 2013. Endring av selskapsavtalens §§ 1 og 5 
godkjennes som følge av dette. 

PS 2013/50 Privat drift av kommunalt grustak i Badderen

Rådmannens innstilling

Det skrives kontrakt med den som anses som best egnet til videre drift av det kommunale 
grustaket i Badderen.  Kommunestyrets stengevedtak anses som opphevet når ny avtale 
underskrives.   

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Habiliteten til Svein Tømmerbukt og Ole Even Jørgensen ble vurdert, og begge ble enstemmig 
vedtatt som inhabile jfr Forvaltningslovens § 6 og fratrådte behandlingen av saken. 

Forslag fra Kp/Ap: 1) Kommunen går i kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har gitt 
best tilbud. For å sikre en stabil drift settes en fast årlig avgift i bunnen av kontraktene. Det 
stilles garanti for etterarbeid pr grustak. 2) I kommunens arealplan søkes det regulert inn 
tilstrekkelige grusmasser til minst 15 års drift i Badderen og Jøkelfjord. 3) Kontrakten legges 
fram først for formannskapet og deretter godkjenning i kommunestyret. Kommunestyrets 
stengevedtak anses som opphevet når ny avtale er underskrevet. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra Kp/Ap.



Vedtak:

1. Kommunen går i kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har gitt best tilbud. For å 
sikre en stabil drift, settes en fast årlig avgift på 15.000,- kroner i bunnen for kontrakten. Det 
stilles garanti for 50.000,- kroner for etterarbeid.

2. I kommunens arealplan søkes det regulert inn tilstrekkelige grusressurser til minst 15 års 
drift, både i Badderen og Jøkelfjord.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen og Ronald Jenssen:
1. Kommunen går i kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har gitt best tilbud. For å 

sikre en stabil drift, settes en fast årlig avgift på 15.000,- kroner i bunnen for kontrakten. 
Det stilles garanti for 50.000,- kroner for etterarbeid.

2. I kommunens arealplan søkes det regulert inn tilstrekkelige grusressurser til minst 15 års 
drift, både i Badderen og Jøkelfjord.

Endringsforslag fra Jan Helge Jensen og Gøril Severinsen:
Kommunen går i kontraktsforhandlinger med den tilbyder som anses å ha det beste tilbudet for 
videre drift av det kommunale grustaket i Badderen. Kontrakten legges frem først for 
formannskapet og deretter for godkjenning i kommunestyret. Kommunestyrets stengevedtak 
anses som opphevet når ny avtale er underskrevet.

Votering:
Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og Enoksen/Jenssens forslag fikk 
administrasjonssjefens innstilling 0 stemmer og Enoksen/Jenssens forslag 5 stemmer.

Ved voteringmellom Enoksen/Jenssens forslag og JH Jensen/Severinsens forslag fikk 
Enoksen/Jensens forslag 3 stemmer og JH Jensen/Severinsens forslag 2 stemmer.

Vedtak:

3. Kommunen går i kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har gitt best tilbud. For å 
sikre en stabil drift, settes en fast årlig avgift på 15.000,- kroner i bunnen for kontrakten. 
Det stilles garanti for 50.000,- kroner for etterarbeid.

4. I kommunens arealplan søkes det regulert inn tilstrekkelige grusressurser til minst 15 års 
drift, både i Badderen og Jøkelfjord.

PS 2013/51 Budsjettkontroll pr 31 august 2013

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 24.09.2013 

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 2013/52 Organisering av kommunen

Rådmannens innstilling

«Kommunen organiseres med tre etater under hver sin leder slik:
1. «Oppvekst og kultur» som omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek 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.  

Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i 
administrasjonssjefens stab.
Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.»

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap: Kommunen organiseres med tre etater under hver sin leder slik:
4. «Oppvekst og kultur» som omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek og kultur/fritid.
5. «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.

6. «Næring, utvikling og teknisk» som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg 
og anlegg, teknisk drift og forvaltning.  

Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i 
administrasjonssjefens stab.
Stillingene innenfor «Helse og Omsorg» og «Næring, utvikling og teknisk» lyses ut eksternt og 
utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling bestående av 
jordbrukssjef, næringskonsulent og avdelingsingeniør/arealplanlegger. Tjenester som er felles 
for alle etater og ytes som støttefunksjon til dem, legges til administrasjonssjefens stab.
Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.

Tilleggsforslag fra SV: Formannskapet får i oppgave å vurdere hvorvidt oppvekstavdelingen bør 
styrkes med saksbehandler/konsulent på mellomledernivå. Vurdering gjøres i løpet av vår-høst 
2014. 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra Kp/Ap.



Tilleggsforslaget fra SV ble vedtatt da det fikk 9 stemmer. 

Vedtak:

 Kommunen organiseres med 2 etater; oppvekst og omsorg og næring/utvikling/teknisk. 
Stillingene lyses ut eksternt og godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.

 Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling.
 Den nye organiseringen evalueres innen juni 2015.
 Formannskapet får i oppgave å vurdere hvorvidt oppvekstavdelingen bør styrkes med 

saksbehandler/konsulent på mellomledernivå. Vurdering gjøres i løpet av vår-høst 2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/Ap:
Stillingene innenfor «Helse og Omsorg» og «Næring, utvikling og teknisk» lyses ut eksternt og 
utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling bestående av 
jordbrukssjef, næringskonsulent og avdelingsingeniør/arealplanlegger. Tjenester som er felles 
for alle etater og ytes som støttefunksjon til dem, legges til administrasjonssjefens stab.

Den nye organiseringen evalueres senest i juni 2015.

Endringsforslag fra SV/H:
 Kommunen organiseres med 2 etater; oppvekst og omsorg og næring/utvikling/teknisk. 

Stillingene lyses ut eksternt og godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
 Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling.
 Den nye organiseringen evalueres innen juni 2015.

Votering:
Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra SV/H fikk 
administrasjonssjefens innstilling 0 stemmer og endringsforslaget fra SV/H 5 stemmer.

Ved votering mellom endringsforslaget fra SV/H og tilleggsforslaget fra Kp/Ap fikk 
endringsforslaget fra SV/H 3 stemmer og tilleggsforslaget fra Kp/Ap 2 stemmer.

Vedtak:

 Kommunen organiseres med 2 etater; oppvekst og omsorg og næring/utvikling/teknisk. 
Stillingene lyses ut eksternt og godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.

 Det dannes en egen ressursgruppe rettet mot næring og samfunnsutvikling.
 Den nye organiseringen evalueres innen juni 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 24.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

«Kommunen organiseres med tre etater under hver sin leder slik:
7. «Oppvekst og kultur» som omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek og kultur/fritid.



8. «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.

9. «Næring, utvikling og teknisk» som omfatter næringsutvikling, landbruk, plan, miljø, bygg og 

anlegg, teknisk drift og forvaltning.  

Utlysningstekst godkjennes av administrasjonsutvalget før annonsering.
Tjenester som er felles for alle etater og ytes som en støttefunksjon til dem legges i 
administrasjonssjefens stab.
Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.»

PS 2013/53 Nyvalg, utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA

Rådmannens innstilling

Uten innstilling. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Gunnar Sollund velges som vara til årsmøtet i Alta Kraftlag SA.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gunnar Sollund velges som vara til årsmøtet i Alta Kraftlag SA.

PS 2013/54 Rullering av arealplan- avklaring fokusområder

Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges frem uten innstilling. Kommunestyret kommer med vedtak innenfor hvert 
fokusområde som administrasjonen ønsker avklaring på i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund: Saken utgår. Saksdokumentene inngår grunnlagsmateriale i sak 
2013/55. Organisering av arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel. 

Forslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utgår. Saksdokumentene inngår grunnlagsmateriale i sak 2013/55. Organisering av arbeid 
med rullering av kommuneplanens arealdel. 

PS 2013/55 Organisering av arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar organisasjonsmodellen for rulleringen av kommuneplanens arealdel. 



Kommunestyret vedtar at det opprettes 6 arbeidsgrupper i forbindelse med rulleringen av 
arealplanen. Disse gruppene opprettes:

 Bolig- og fritidsbebyggelse

 Næring/industri

 Fritid/rekreasjon

 Samferdsel/infrastruktur

 Ny vekst/nye næringer

 Kommunesenterutvikling

Kommunestyret velger 3-4 personer til hver av arbeidsgruppene hvorav en person er en 
politikerrepresentant.

For arbeidsgruppa «Bolig- og fritidsbebyggelse» velges følgende personer: ……
For arbeidsgruppa «Næring/industri» velges følgende personer: …….
For arbeidsgruppa «Fritid/rekreasjon» velges følgende personer: ……
For arbeidsgruppa «Samferdsel/infrastruktur» velges følgende personer: ……..
For arbeidsgruppa «Ny vekst/nye næringer» velges følgende personer: …..
For arbeidsgruppa «Kommunesenterutvikling» velges følgende personer: ….

Arbeidsgruppene får i mandat å se på dagens arealplan og vurdere avsatt areal i forhold til 
dagens behov og etterspørsel. Arbeidsgruppene skal etter endt arbeid komme med en rapport 
med anbefalinger innenfor sine tema.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Gruppe 1, bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon. Gruppe 2, 
næring/ny vekst og infrastruktur. Gruppe 3, kommunesenterutvikling. Formannskapet delegeres 
av kommunestyret å finne 5 representanter til hver av gruppene.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gruppe 1, bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon. Gruppe 2, næring/ny vekst og 
infrastruktur. Gruppe 3, kommunesenterutvikling. Formannskapet delegeres av kommunestyret 
å finne 5 representanter til hver av gruppene.

PS 2013/56 Oppretting av stilling på teknisk drift

Rådmannens innstilling

Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor eget budsjett. 
Endret finansiering på tidligere opprettet 40 % stilling på teknisk uteseksjon, fra 
prosjektregnskap i 2013 til driftsbudsjettet i 2014. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

Saken behandles og ses i sammenheng med kommende saker om organisering av kommunen og 
administrasjonens forslag til budsjett 2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Det ble fremmet følgende forslag:  «Saken behandles og ses i sammenheng med kommende 
saker om organisering av kommunen og administrasjonens forslag til budsjett 2014.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt og administrasjonssjefens forslag falt.

Vedtak:

Saken behandles og ses i sammenheng med kommende saker om organisering av kommunen og 
administrasjonens forslag til budsjett 2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund: Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor 
eget budsjett ved merinntekter husleie i 2013. Det foretas endret finansiering på tidligere 
opprettet 40 % stilling på teknisk uteseksjon fra prosjektfinansiering i 2013 til driftsbudsjett i 
2014.

Forslag fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor eget budsjett ved 
merinntekter husleie i 2013. Det foretas endret finansiering på tidligere opprettet 40 % stilling 
på teknisk uteseksjon fra prosjektfinansiering i 2013 til driftsbudsjett i 2014.

PS 2013/57 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune selger gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet, gnr. 11 bnr. 21 til 
høystbydende. Salgsinntektene brukes til renovering av gamle Burfjord barnehage og 
kommunale boliger.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Kp/Ap/SV: Salg av Alteidet barnehage utestår til eventuelt salg av Alteidet skole og 
Varden skole er avklart. Eventuelle kjøpere av skolene får tilbud om kjøp av Alteidet barnehage.  

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra 
Kp/Ap/SV.



Vedtak:

Kvænangen kommune selger gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet, gnr. 11 bnr. 21 til 
høystbydende. Salgsinntektene brukes til renovering av gamle Burfjord barnehage og 
kommunale boliger. Minstepris er 500 000 kroner.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: «Minstepris er 500 000 kroner.»  Forslaget ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune selger gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet, gnr. 11 bnr. 21 til 
høystbydende. Salgsinntektene brukes til renovering av gamle Burfjord barnehage og 
kommunale boliger. Minstepris er 500 000 kroner.»

PS 2013/58 Godkjenning av nye retningslinjer for startlån

1 00001H.pdf

2 00002H.pdf

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nye retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune erstatter tidligere kommunestyrevedtak 
av retningslinjer dat. 11.04.2003 sak nr. 0012/03 vedtas. 

PS 2013/59 Krisesentertilbud, avtale med Tromsø krisesenter

Henvisning til lovverk: Lov om krisesentertilbud, 2009

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune gjør slikt vedtak:
1. Kvænangen kommune godkjenner forelagte rammeavtale med Krisesenter for Tromsø og 

omegn, og administrasjonssjef gis fullmakt til å undertegne avtale gjeldende fra 01.01.14.
2. Administrasjonssjef har ansvar for at Kvænangen kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.
3. Avtalen innebærer en økning av utgiftene til krisesentertilbud. Økningen innarbeides i 

budsjett- og økonomiplan.  



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune gjør slikt vedtak:
4. Kvænangen kommune godkjenner forelagte rammeavtale med Krisesenter for Tromsø og 

omegn, og administrasjonssjef gis fullmakt til å undertegne avtale gjeldende fra 01.01.14.
5. Administrasjonssjef har ansvar for at Kvænangen kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.
6. Avtalen innebærer en økning av utgiftene til krisesentertilbud. Økningen innarbeides i 

budsjett- og økonomiplan.  

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune gjør slikt vedtak:
7. Kvænangen kommune godkjenner forelagte rammeavtale med Krisesenter for Tromsø og 

omegn, og administrasjonssjef gis fullmakt til å undertegne avtale gjeldende fra 01.01.14.
8. Administrasjonssjef har ansvar for at Kvænangen kommune deltar på årlig oppfølgingsmøte.
9. Avtalen innebærer en økning av utgiftene til krisesentertilbud. Økningen innarbeides i 

budsjett- og økonomiplan.  

PS 2013/60 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2013 

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. 

RS 2013/2 Utskrift fra styremøte


