
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 19.02.2014
Tidspunkt: 09:30-12:30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen MEDL KVH
Tryggve Enoksen MEDL KVSV
Gøril Severinsen MEDL KVAP
Ronald Jenssen MEDL KVH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Jan Helge Jensen LEDER KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Anne Gerd Jonassen Jan Helge Jensen Uavhengig

Merknader

Møtet ble ledet av varaordfører Gøril Severinsen.

Tryggve Enoksen ble permittert fra kl. 10:30.

Det ble akseptert å ta inn tilleggssak om støtte til Fjordpilken (ny sak). Vedtak: Det gis tilsagn 
om støtte med inntil kr. 1.000,-  til gevinst. Sak gjøres klar til neste formannskapsmøte.

Henvendelse fra barnehagekonsulent. Vedtak: Sak med innstilling sendes hovedutvalg for 
oppvekst og omsorg.

Ved møtestart kl 0900 møtte Ungdomsrådet ved Mina Karlstrøm, Nina Lovise Solheim og 
Synne Jørgensen.  De la fram henvendelsen «Ny skole» av 31.1.2014. Uttalelsen legges ved 
protokollen og formannskapet avga følgende enstemmige uttalelse: 

« Vi takker for brev av 31.1.2014 og for presentasjonen i formannskapets møte 19.2.2014.

Kommunen har ikke bevilget penger til ny skole i 2014, men det er satt av midler til å 
undersøke innemiljø og kvalitet i skole- og barnehagebyggene våre.

Resultatet fra disse undersøkelsene vil hjelpe oss når vi skal bestemme om det skal bygges ny 
skole eller om vi skal utbedre de gamle byggene.



Vi setter stor pris på at dere tar kontakt med oss og håper at vi kan fortsette det gode 
samarbeidet i tida som kommer.»
Orienteringer
Orienteringer ble gjennomgått og administrasjonssjefen leverte ut notat av 19.02.2014.

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.

______________________ ______________________ _______________________
Liv Reidun Olsen Anne Gerd Jonassen



                                       



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/11 Organisering av arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel

2013/3512

PS 2014/12 Vurdering ledig stilling, 30 % stilling som 
systemansvarlig Profil/IPLOS

2011/2000

PS 2014/13 Vurdering ledig stilling, ergoterapeut 2011/2000

PS 2014/14 Referatsaker

RS 2014/6 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 
grendehus den 22.02.14.

2014/4

RS 2014/7 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 
grendehus den 22.03.14.

2014/4



PS 2014/11 Organisering av arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel

Administrasjonssjefens innstilling

Formannskapet har fått delegert fra kommunestyret den 31.10.2013 om å finne 5 representanter 
til hver av arbeidsgruppene.
Gruppe 1 - bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon.
Gruppe 2 - næring/ny vekst og infrastruktur
Gruppe 3 - kommunesenterutvikling.

De som er utnevnt fra formannskapet for å jobbe i arbeidsgruppene er: 
Gruppe 1 …
Gruppe 2 …
Gruppe 3 …

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 19.02.2014 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Fra formannskapet oppnevnes slik til gruppene:
Gruppe 1: Tryggve Enoksen
Gruppe 2: Gøril Severinsen
Gruppe 3: Ronald Jenssen
Det forutsettes at ordfører kan møte i alle gruppene etter behov. Videre gis ordfører i mandat å 
finne deltakere til de øvrige gruppene. Forslag behandles i formannskapet 12.03.2014.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet har fått delegert fra kommunestyret den 31.10.2013 om å finne 5 representanter 
til hver av arbeidsgruppene.
Gruppe 1 - bolig/fritidsbebyggelse/fritid og rekreasjon.
Gruppe 2 - næring/ny vekst og infrastruktur
Gruppe 3 - kommunesenterutvikling.

De som er utnevnt fra formannskapet for å jobbe i arbeidsgruppene er: 
Gruppe 1: Tryggve Enoksen
Gruppe 2: Gøril Severinsen
Gruppe 3: Ronald Jenssen

Det forutsettes at ordfører kan møte i alle gruppene etter behov. Videre gis ordfører i mandat å 
finne deltakere til de øvrige gruppene. Forslag behandles i formannskapet 12.03.2014.



PS 2014/12 Vurdering ledig stilling, 30 % stilling som systemansvarlig 
Profil/IPLOS

Administrasjonssjefens innstilling

Ledig 30 % stilling som systemansvarlig Profil/IPLOS videreføres og besettes. 
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Behandling:

Bjørn Ellefsæter deltok under behandlingen av saken.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ledig 30 % stilling som systemansvarlig Profil/IPLOS videreføres og besettes. 

PS 2014/13 Vurdering ledig stilling, ergoterapeut

Administrasjonssjefens innstilling

Ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut lyses ledig og besettes. 
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Behandling:

Bjørn Ellefsæter deltok under behandlingen av saken.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ledig 100 % fast stilling som ergoterapeut lyses ledig og besettes. 

PS 2014/14 Referatsaker
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Behandling:

Sakene tas til orientering.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.



RS 2014/6 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
22.02.14.

RS 2014/7 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
22.03.14.


