
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 04.09.2013
Tidspunkt: 09:15 – 14:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader.  Ingen merknader til innkalling ble meldt.  Møtet permitteres mellom 
klokken 10.40 og 13.30.  Ronald Jenssen permitteres fra kl 10.40.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen                     administrasjonssjef

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

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2013/48 Vurdering av økt leiepris ved lang botid 2011/222

PS 2013/49 Forebyggende tiltak mot tobakksrøyking 2013/1800

PS 2013/50 Oppretting av stilling på teknisk drift 2013/2466

PS 2013/51 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet 2010/4621

PS 2013/52 Vedrørende anbud - anleggsarbeider kommunale 
bruer

2013/2472

PS 2013/53 Støtte til TV-aksjonen 2013 2013/2946

PS 2013/54 Referatsaker

RS 2013/24 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 20.07.13.

2013/3

RS 2013/25 Skjenkebevilling enkeltanledning Reinfjorddagen 
25-27.07.13.

2013/3

RS 2013/26 Skjenkebevilling enkeltanledning, Revegården 
Seglvik den 02.08.13.

2013/3

RS 2013/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Vel 
den 28-29.06.13.

2013/3

RS 2013/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic 
FjordCamp den 07.09.13.

2013/3

RS 2013/29 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 07.09.13.

2013/3

PS 2013/48 Vurdering av økt leiepris ved lang botid

Rådmannens innstilling

Det innføres ikke tillegg i gjeldende husleiepriser i forhold til botid.  

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 Forebyggende tiltak mot tobakksrøyking

Rådmannens innstilling

Saken legges fram til diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Saken er fra administrasjonssjefen lagt fram til diskusjon.

Ordfører fremmet følgende forslag: «Utvalgets sammensetning: 
 Ronald Jenssen, politiker
 Ungdomsrådet velger selv representant 
 Administrasjonssjefen finner en representant fra helse.

Kommunestyret får en tilbakemelding vedrørende sammensetning av utvalget.

Utvalgets mandat blir å finne tiltak som kan ha forebyggende og helsemessig effekt.»

Ronald Jenssen fremmet forslag om å stryke «og helsemessig» i forslaget.

Votering:  Jenssens forslag fikk 3 stemmer mot 2 stemmer for ordførers forslag. 

Vedtak:

Utvalgets sammensetning:
 Ronald Jenssen, politiker
 Ungdomsrådet velger selv representant
 Administrasjonssjefen finner en representant fra helse.

Kommunestyret får en tilbakemelding vedrørende sammensetning av utvalget.

Utvalgets mandat blir å finne tiltak som kan ha forebyggende effekt.

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 2013/50 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 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 2013/51 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 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 2013/52 Vedrørende anbud - anleggsarbeider kommunale bruer

Rådmannens innstilling

De foreslåtte tiltak på bruer i Jøkelfjord og Burfjordalen kan ikke gjennomføres som forutsatt da 
situasjonen og kostnadene er en annen enn først antatt. Ny sak må legges frem i forbindelse med 
budsjett for 2014 og økonomiplan.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Rådgiver teknisk orienterte i møtet.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De foreslåtte tiltak på bruer i Jøkelfjord og Burfjordalen kan ikke gjennomføres som forutsatt da 
situasjonen og kostnadene er en annen enn først antatt. Ny sak må legges frem i forbindelse med 
budsjett for 2014 og økonomiplan.

PS 2013/53 Støtte til TV-aksjonen 2013

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune bevilger kr. 5.000,- i støtte til TV-aksjonen 2013. Beløpet belastes 
reserverte tilleggsbevilgninger.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune bevilger kr. 5.000,- i støtte til TV-aksjonen 2013. Beløpet belastes 
reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2013/54 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.09.2013 

Behandling:

Vedtak:

RS 2013/24 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
20.07.13.

RS 2013/25 Skjenkebevilling enkeltanledning Reinfjorddagen 25-27.07.13.

RS 2013/26 Skjenkebevilling enkeltanledning, Revegården Seglvik den 
02.08.13.

RS 2013/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Vel den 28-29.06.13.

RS 2013/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic FjordCamp den 
07.09.13.

RS 2013/29 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
07.09.13.


