
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 13.11.2013
Tidspunkt: 09:40 – 14:15. 

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ingen.

Merknader

Ingen merknader til innkallingen. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef

Administrasjonssjefens budsjettforslag
Forslaget ble presentert og det ble stilt spørsmål og gitt svar og merknader.
Liv- Reidun Olsen og Jan Helge Jensen ble innvilget permisjon for å delta i begravelse.

Konsesjonskraft
Børge Pedersen fra Ishavskraft presenterte dagens modell for kommunens kundeforhold og 
greide ut om muligheter for den alternative modellen «forvaltning med prisgaranti»..

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       Ronald Jenssen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2013/71 Krav om erstatning fra kommunen X 2013/3756

PS 2013/72 Anke på vedtak 2013/789

PS 2013/73 Søknad om støtte til sosialt arbeid i 9. klasse 2013/3741

PS 2013/74 Vurdering ledige stillinger, 100 % assistent Kvbu 
og 100 % driftstilskudd fysioterapi

2011/2000

PS 2013/75 Ekstrasak om velferdsmidler til julebord 2009/8027

PS 2013/76 Bredbåndstilkobling til Spildra 2013/3742

PS 2013/77 Søknad om investeringsstøtte- treningsstudio 2013/3725

PS 2013/78 REFERATSAKER

RS 2013/31 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen 
grendelag den 15.11.13

2013/3

RS 2013/32 Deling av grunneiendom 1943/28/16 -
industritomt i Sætra

2013/3532

PS 2013/71 Krav om erstatning fra kommunen

PS 2013/72 Anke på vedtak

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling
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Behandling:

Det ble framsatt forslag slik: «Det bevilges kr 2000,- til støtte til pensjonistforeningen.  Beløpet 
tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.»

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges kr 2000,- til støtte til pensjonistforeningen.  Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

PS 2013/73 Søknad om støtte til sosialt arbeid i 9. klasse

Rådmannens innstilling

9. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges tilskudd på kr. 3.000,- til sosialt 
arbeid i klassen. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 13.11.2013 

Behandling:

Forslag fra SV: «Omsøkte søknad avslås. Kvænangen formannskap innvilger kr 5000 til å 
arbeide akutt med å bedre sosialt miljø og hindre mobbing ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.  Beløpet skal brukes i samarbeid med skole, elever og foreldre og belastes
reserverte tilleggsbevilgninger»

Votering: saksbehandlers/ordførers forslag fikk 3 stemmer, forslaget fra SV fikk 2 stemmer.

Vedtak:

9. klasse ved Kvænangen barne- og ungdomsskole innvilges tilskudd på kr. 3.000,- til sosialt 
arbeid i klassen. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2013/74 Vurdering ledige stillinger, 100 % assistent Kvbu og 100 % 
driftstilskudd fysioterapi

Rådmannens innstilling

100 % stilling som assistent ved Kvænangen b&u-skole videreføres ut skoleåret 2013/14 og 100 
% driftsavtale fysioterapi videreføres. 
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Behandling:

Vedtak: Enstemmig som innstilt.

Vedtak:

100 % stilling som assistent ved Kvænangen b&u-skole videreføres ut skoleåret 2013/14 og 100 
% driftsavtale fysioterapi videreføres. 

PS 2013/75 Ekstrasak om velferdsmidler til julebord

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.
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Behandling:

Det ble fremmet nytt forslag fra Høyre: «Det bevilges 40 000 kr til julebord med egenandel 150 
kr pr person.  Pengene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger».

Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det bevilges 40 000 kr til julebord med egenandel 150 kr pr person.  Pengene tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.



PS 2013/76 Bredbåndstilkobling til Spildra

Ordførerens innstilling

Kvænangen kommune koster ny løsning for radiosambandet til Spildra:

Oppretting av Nesaksla som leveringspunkt Kr. 39.000,-
Kommunalt bidrag for samband til Spildra Kr. 2.950,- pr. mnd*

*= erstatter tidligere abonnement (kr. 2.500,-) til Spildra skole.

Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.
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Behandling:

Vedtak: Som innstilt.

Vedtak:

Kvænangen kommune koster ny løsning for radiosambandet til Spildra:

Oppretting av Nesaksla som leveringspunkt Kr. 39.000,-

Kommunalt bidrag for samband til Spildra Kr. 2.950,- pr. mnd*

*= erstatter tidligere abonnement (kr. 2.500,-) til Spildra skole.

Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2013/77 Søknad om investeringsstøtte- treningsstudio

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte fra næringsfondet til investeringer i 
treningsstudio. Tiltaket oppfyller ikke næringsfondets krav om at støttemottaker skal drive med 
næringsvirksomhet.  Tiltaket er imidlertid særdeles viktig for bosetning og trivsel, og sendes til 
formannskapet for vurdering av økonomisk støtte med andre midler.   
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Behandling:

Saken ble behandlet med fire medlemmer til stede.

Det ble fremmet følgende forslag: «Kvænangen kommune innvilger kr 60 000 til støtte til 
treningsstudio lokalisert til Kvænangshagen Verdde AS.  Støtten belastes reserverte 
tilleggsbevilgninger.»

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune innvilger kr 60 000 til støtte til treningsstudio lokalisert til 
Kvænangshagen Verdde AS.  Støtten belastes reserverte tilleggsbevilgninger.



Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 13.11.2013 

Behandling:

Det ble godkjent at utlevert sak kunne tas til behandling.  Liv-Reidun Olsen fremmet spørsmål 
om habilitet og ble kjent inhabil.  Saken ble behandlet med fire medlemmer til stede.

Vedtak: Saken overføres til behandling i formannskapet og behandling skjer i samme dags møte.

Vedtak:

Saken overføres til behandling i formannskapet og behandling skjer i samme dags møte.   

PS 2013/78 REFERATSAKER
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Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2013/31 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen grendelag den 
15.11.13

RS 2013/32 Deling av grunneiendom 1943/28/16 - industritomt i Sætra


