
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 16.10.2013
Tidspunkt: 10:10-15:00

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

Merknader

Det ble meldt 2 tilleggssaker (2013/68 og 2013/69) samt orienteringer fra administrasjonssjefen 
ved møtets start.

Orienteringer
 Formannskapet møtte ansatte og fikk en presentasjon av det felles plankontoret.
 Administrasjonen orienterte om framdriften med rullering av kommuneplanens arealdel 

og en kort orientering om framdriften i arbeidet med kystsoneplanen.

Administrasjonssjefen orienterte om:
 Erstatning av utrangert redningsutstyr til brannvesenet.
 Ras/steinsprang den 14.10.2013.
 Behov for nyanskaffelser til IKT-utstyr etter strømbrudd den 14.10.2013.
 Innkjøp/investering i bil til feier mot innsparte driftsmidler.
 Oppsummering etter møte med Fylkesmannen den 08.10.2013.
 Oppfølging av avtale om innkreving.

Formannskapet sluttet seg enstemmig til følgende fra Liv Reidun Olsen:
«Formannskapet ber administrasjonen intensivere arbeidet med å få på plass samisklærer. 
Formannskapet ber administrasjonen utrede bruk av ubrukte midler kr. 100.000,- fra 
Sametinget.»

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen
Trine Sølberg
Anne Berit Bæhr

Administrasjonssjef
Jordbrukssjef (deler av møtet)
Næringssjef (deler av møtet)

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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PS 2013/59 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 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:

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.

PS 2013/60 Søknad om støtte, div. lag/foreninger

Rådmannens innstilling

Alle søknadene avslås pga. manglende midler.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle søknadene avslås pga. manglende midler.

PS 2013/61 Inntak av lærlinger 2013

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune tar inn 1 lærling. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar inn 1 lærling. 

PS 2013/62 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 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:
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.
Den nye organiseringen evalueres i sak fra administrasjonssjefen senest i juni 2015.»

PS 2013/63 Vedlikehold og opprusting av Burfjord kai

Rådmannens innstilling

Budsjetterte midler til vedlikehold og opprusting av kommunale kaier, kr. 1,5 millioner, føres 
opp i neste års budsjett som egenandel til bruk på Burfjord kai. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Uten egen vedtaksføring, ble det bedt om at det undersøkes om kommunen krever havneavgift.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjetterte midler til vedlikehold og opprusting av kommunale kaier, kr. 1,5 millioner, føres 
opp i neste års budsjett som egenandel til bruk på Burfjord kai. 

PS 2013/64 Vurdering ledige stillinger, jordbrukssjef og renholder på 
komunehuset

Rådmannens innstilling

Ledig stilling etter jordbrukssjef endres til Jord- og utmarkskonsulent og videreføres.
Ledig stilling i 52 % som renholder på kommunehuset, ambulansestasjon og verksted 
videreføres. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen:
Ledig stilling etter jordbrukssjef endres til «konsulent for jord/skogbruk og utmarksnæring og 
lyses ut».

Enoksens endringsforslag fikk enstemmig tilslutning og ble sett på som en rettelse/tilføyelse til 
administrasjonssjefens innstilling.



Vedtak:

Ledig stilling etter jordbrukssjef endres til konsulent for jord/skogbruk og utmarksnæring og 
lyses ut.
Ledig stilling i 52 % som renholder på kommunehuset, ambulansestasjon og verksted 
videreføres. 

PS 2013/65 Brøyting i Reinfjord

Ordførers innstilling

Beløp kr. 9.200 overføres fra konto reserverte tilleggsbevilliger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Tryggve Enoksen: «Brøyting i veiløse bygder, Spildra, Seglvik og Reinfjord, 
innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan 2014. Brøyting høst 2013 finansieres etter søknad».

Votering:
Ordførers innstilling og tilleggsforslaget fra Tryggve Enoksen fikk enstemmig tilslutning.

Vedtak:

Beløp kr. 9.200 overføres fra konto reserverte tilleggsbevilgninger. Brøyting i veiløse bygder, 
Spildra, Seglvik og Reinfjord, innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan 2014. Brøyting høst 
2013 finansieres etter søknad.

PS 2013/66 Avslag om tomt til boligformål

Ordførers innstilling

Ingen innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Forslag fra Gøril Severinsen:
Gratis tomt tildeles i Jøkelfjord. Saken sendes til teknisk utvalg til videre behandling.

Forslaget fikk enstemmig tilslutning.



Vedtak:

Gratis tomt tildeles i Jøkelfjord. Saken sendes til teknisk utvalg til videre behandling.

PS 2013/67 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 Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.  

PS 2013/68 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 Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

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 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 2013/69 Oppgradering av veilysnettet

Ordførers innstilling

Det bevilges kr. 100.000,- til oppgradering av veilysnettet. Beløpet belastes konto for reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges kr. 100.000,- til oppgradering av veilysnettet. Beløpet belastes konto for reserverte 
tilleggsbevilgninger.



PS 2013/70 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.10.2013 

Behandling:

Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2013/30 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
26.10.13.


