
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 29.01.2014
Tidspunkt: 10:40 – 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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Irene Kaasen Liv Reidun Olsen KVH

Merknader

Ingen merknader til innkallingen. 

  Orienteringer;
 Veilys

 Grussaken

 Organisering av tverrfaglig nemnd for tildeling

 Møte med Grieg Seafood i januar/februar forsøkes

 E6 KVÆNANGSFJELLET Møte med statens vegvesen 15.2.2014; ordfører orienterte 
fra møtet og om at det organiseres et folkemøte i kommunen i løpet av mai/juni.

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.

______________________ _______________________
       Tryggve Enoksen        Ronald Jenssen



                                        Saksliste
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PS 2014/5 Vurdering ledig stilling, ledelse av avdeling for 
oppvekst og kultur

2011/2000

PS 2014/6 Vurdering ledig stilling, vikariat i teknisk drift 2011/2000

PS 2014/7 Skjenkebevilling for øl og vin til Ravelsnes Gård 2014/4

PS 2014/8 Budsjett 2014 og økonomiplan 2015-17, 
gjennomføring i arbeidsåret 2014

2013/2030

PS 2014/9 Referatsaker

RS 2014/1 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbrukshus den 28.12.13.

2013/3

RS 2014/2 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic 
FjordCamp den 28.12.13.

2013/3

RS 2014/3 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013 2014/141

RS 2014/4 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013 2014/141

RS 2014/5 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013 2014/141

PS 2014/1 Bosetting av flyktninger

Administrasjonssjefens innstilling

Det sendes brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med følgende hovedinnhold:  
«Kvænangen kommune vil stille seg åpne til å gå videre med anmodningen om bosetting av 
flyktninger i 2014-2016, men må opplyse at kommunestyrets møteplan ikke gjør det mulig å
svare innen 1.4.2014.  Vi vil takke for tilbudet om nærmere dialog med direktoratet og 
Husbanken og ser fram til å bli kontaktet.» 
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det sendes brev til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med følgende hovedinnhold:  
«Kvænangen kommune vil stille seg åpne til å gå videre med anmodningen om bosetting av 
flyktninger i 2014-2016, men må opplyse at kommunestyrets møteplan ikke gjør det mulig å 
svare innen 1.4.2014.  Vi vil takke for tilbudet om nærmere dialog med direktoratet og 
Husbanken og ser fram til å bli kontaktet.» 



PS 2014/2 Etablering av polutsalg i Kvænangen

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune gjør en forespørsel til AS Vinmonopolet der det bes om at det etableres 
utsalg i kommunen.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune gjør en forespørsel til AS Vinmonopolet der det bes om at det etableres 
utsalg i kommunen.

PS 2014/3 Tariff 2014, innspill til hovedoppgjøret

Administrasjonssjefens innstilling

Det viktigste innspillet i tariffspørsmålet er at vi går inn for at en stor del av lønnsøkningen skal
gis som en betydelig økning av lør-/søndagstilleggene. Det nest viktigste er en justering med å 
gi løft til høyskolegruppene. Lokal pott. Det bør settes av minimum ca 1 % til lokal pott.
Beregning av arbeidstid i turnus. Dagens flytende ordning der det beregnes uketimetall mellom
35,5 og 33,6 timers uke ut fra vaktbelastning må endres slik at dette blir et fast uketimetall.
Pensjon bør inn i forhandlingene der man bør se på økning av arbeidstakers andel fra 2 % og 
opp til 4-5 % og vurdering av særaldersgrensene. 
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Behandling:

Forslag fra Tryggve Enoksen: Formannskapet prioriterer pkt 4 Beregning av arbeidstid i turnus.  
Styrking av lokal pott strykes.

Votering: Forslaget fra Tryggve Enoksen del 1 ble enstemmig vedtatt og del 2 (lokal pott) ble 
vedtatt mot to stemmer.

Vedtak:

Formannskapet prioriterer beregning av arbeidstid i turnus. Dagens flytende ordning der det 
beregnes uketimetall mellom 35,5 og 33,6 timers uke ut fra vaktbelastning må endres slik at 
dette blir et fast uketimetall. En stor del av lønnsøkningen skal gis som en betydelig økning av 
lør-/søndagstilleggene. En justering med å gi løft til høyskolegruppene. Pensjon bør inn i 
forhandlingene der man bør se på økning av arbeidstakers andel fra 2 % og opp til 4-5 % og 
vurdering av særaldersgrensene. 



PS 2014/4 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014

Administrasjonssjefens innstilling

Som ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014 velges innlemmelse i 
den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte. 
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Som ny pensjonsordning for folkevalgte fra og med 2014 velges innlemmelse i 
den ordinære pensjonsordningen som gjelder for ansatte. 

PS 2014/5 Vurdering ledig stilling, ledelse av avdeling for oppvekst og kultur

Administrasjonssjefens innstilling

Det opprettes midlertidig 50 % saksbehandlerstilling oppvekst og det foretas 20 % økning av 
inspektørstilling ved Kvbu, begge fram til 01.08.14, med mulighet til forlengelse. 
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Behandling:

Forslag fra Gøril Severinsen: Det opprettes midlertidig 50 % saksbehandlerstilling oppvekst. 
Ansettes frem til 1.8.2014 eller til ny etatsjef er tiltrådt.  

Forslaget fra Gøril Severinsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes midlertidig 50 % saksbehandlerstilling oppvekst. Ansettes frem til 1.8.2014 eller 
til ny etatsjef er tiltrådt. 

PS 2014/6 Vurdering ledig stilling, vikariat i teknisk drift

Rådmannens innstilling

Ledig 100 % vikariat fram til 31.12.14 i stilling som arbeider/fagarbeider ved teknisk drift 
besettes.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra Formannskapet: «Ledig 100…… LYSES UT og besettes»

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.   

Vedtak:

Ledig 100 % vikariat fram til 31.12.14 i stilling som arbeider/fagarbeider ved teknisk drift lyses 
ut og besettes.



PS 2014/7 Skjenkebevilling for øl og vin til Ravelsnes Gård

Administrasjonssjefens innstilling

Ravelsnes Gård DA v/bevillingshaver Gudmund Helberg gis skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.15. Styrer er Gudmund Helberg med Anny 
Mortensen som stedfortreder.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 4100.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt og at styrer og 
stedfortreder framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven. 
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Behandling:

Tilleggsforslag fra Formannskapet: Bevillingen gis under forutsetning av at det er gitt 
serveringsbevilling.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ravelsnes Gård DA v/bevillingshaver Gudmund Helberg gis skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.15. Styrer er Gudmund Helberg med Anny 
Mortensen som stedfortreder.
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2.

Skjenkeavgiften settes til kr 4100.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt og at styrer og 
stedfortreder framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

Bevillingen gis under forutsetning av at det er gitt serveringsbevilling.

PS 2014/8 Budsjett 2014 og økonomiplan 2015-17, gjennomføring i 
arbeidsåret 2014

Administrasjonssjefens innstilling

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering.
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Behandling:

Tas til orientering med følgende merknader fra formannskapet:
 Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 

av ekstern fagkompetanse

 Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel 

 E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte ONSDAG 12. MARS KL 18 på Kulturhuset i 
Burfjord

 Brøytetilskudd; ordfører viderefører ordningen.

Vedtak:

Tas til orientering med følgende merknader fra formannskapet:



 Tilstandsrapport for kommunale bygg: det forutsettes at rapporten i all hovedsak utarbeides 
av ekstern fagkompetanse

 Stajordvegen: ordfører tar kontakt med fylkesråd for samferdsel 

 E6 Kvænangsfjellet: Det holdes folkemøte ONSDAG 12. MARS KL 18 på Kulturhuset i 
Burfjord.

 Brøytetilskudd; ordfører viderefører ordningen.

PS 2014/9 Referatsaker
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Vedtak:

Sakene tas til orientering. 

RS 2014/1 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 
28.12.13.

RS 2014/2 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic FjordCamp den 28.12.13.

RS 2014/3 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013

RS 2014/4 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013

RS 2014/5 Kommunalt brøytetilskudd høst 2013


