
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 02.04.2014
Tidspunkt: 12:10-15:15

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

Merknader
 Før møtestart refererte ordfører at lensmannen har meldt forfall til avtalt 

orientering/møte med formannskapet.
 Bjarte Hollevik i Burfjord Sport orienterte formannskapet om utvikling av produkter og 

planer for virksomheten.
 Det ble akseptert å ta ekstra sak til behandling i møtet.

Orienteringer/Spørsmål:
 Det ønskes svar fra administrasjonen om snuplass/oppstillingsplass for busser.
 Ordfører la fram oversikt over deltakere i gruppene som skal arbeide med 

kommuneplanens arealdel. Det var enighet om at det tilstås godtgjøring og dekning av 
reiseutgifter på billigste måte til deltakerne.

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 Ronald Jenssen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/16 Kvænangens kommunes deltakelse til Arctic 
Race og Norway

X 2014/1127

PS 2014/17 Ordførers godtgjørelse 2011/3940

PS 2014/18 Vurdering ledig stilling og ekstrabehov, IT-
konsulent

2011/2000

PS 2014/19 Vurdering av ledig stilling og utvidelse på 
kommunekassa

2011/2000

PS 2014/20 Utsetting av vaskeridriften til Kvænangen 
Produkter AS

2013/725

PS 2014/21 Vurdering ledig stilling, 100 % assistent Kvbu 2011/2000

PS 2014/22 Søknad om tilskudd til lagerbygg- Burfjord 
idrettslag

2014/1030

PS 2014/23 Div. søknader om støtte til lag/foreninger 2012/767

PS 2014/24 Vurdering ledige stillinger, 40 % assistent i 
Polarstjerna bhg og 75 % assistent ved Kjækan 
skole

2011/2000

PS 2014/25 Referatsaker

RS 2014/8 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
samfunnshus den 05.04.14.

2014/4

RS 2014/9 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 
samfunnshus den 14.03.14.

2014/4

PS 2014/16 Kvænangens kommunes deltakelse til Arctic Race og Norway

PS 2014/17 Ordførers godtgjørelse

Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling. 
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Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken sendes til behandling i kommunestyret uten innstilling.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes til behandling i kommunestyret uten innstilling.



PS 2014/18 Vurdering ledig stilling og ekstrabehov, IT-konsulent

Administrasjonssjefens innstilling

Det opprettes ekstra 100 % stilling på IT-avdelingen i perioden 01.05.14 – 31.07.15 for å ta 
unna ekstraarbeid. Økte kostnader for 2014 på kr 330 000 tas fra 14910.190.190 (reserverte 
tilleggsbevilgninger). For 2015 må en hel stilling i 7 måneder tas inn i budsjettet. 
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Behandling:

Endringsforslag fra AP: Egil G Lien engasjeres i 100 pst stilling på IT-avdelingen fra dags dato 
og ut året. Økte kostnader søkes dekket innenfor årets budsjett.

Det bes om en gjennomgang av IT-tjenestene innen september.

Votering:
APs endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Egil G Lien engasjeres i 100 pst stilling på IT-avdelingen fra dags dato og ut året. Økte 
kostnader søkes dekket innenfor årets budsjett.

Det bes om en gjennomgang av IT-tjenestene innen september.

PS 2014/19 Vurdering av ledig stilling og utvidelse på kommunekassa

Administrasjonssjefens innstilling

Ledig 30 % stilling av skatteoppkreverstillingen økes til 50 % og besettes. Kostnader på kr 
32 000 for 2014 tas fra reservert tilleggsbevilgninger. Kostnadene for 2015 og videre 
innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplanene videre. 
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Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet: Ordet «besettes» i første setning erstattes med «utlyses».

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Ledig 30 % stilling av skatteoppkreverstillingen økes til 50 % og utlyses. Kostnader på kr 
32 000 for 2014 tas fra reservert tilleggsbevilgninger. Kostnadene for 2015 og videre 
innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplanene videre. 



PS 2014/20 Utsetting av vaskeridriften til Kvænangen Produkter AS

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune inngår avtale med Kvænangen Produkter AS (KP) om vask av tøy som 
tidligere ble vasket på vaskeriet på Gargo sykehjem og sykestue. Driften av vaskeriet overføres 
til KP som virksomhetsoverdragelse. 
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Behandling:

Liv Reidun Olsen reiste spørsmålet om sin habilitet og fratrådte møtet under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. Utvalget kom til at hun vurderes som inhabil etter Forvaltningslovens § 6 
og Olsen fratrådte videre behandling.

Endringsforslag fra KP/SV: Saken utsettes. Det settes av tid til befaring på nestemøte i 
formannskapet.

Endringsforslaget fra KP/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Det settes av tid til befaring på nestemøte i formannskapet.

Merknad til vedtaket: Det forberedes befaring på Gargo som en del av formannskapets møte den 
29.04. fra kl. 10.00. Saken sendes til kommunestyrets møte den 30.04. med sikte på 
innarbeiding av eventuell innstilling i formannskapets møte dagen før.

PS 2014/21 Vurdering ledig stilling, 100 % assistent Kvbu

Administrasjonssjefens innstilling

100 % stilling som assistent ved Kvænangen b&u-skole videreføres for skoleåret 2014/15.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

100 % stilling som assistent ved Kvænangen b&u-skole videreføres for skoleåret 2014/15.



PS 2014/22 Søknad om tilskudd til lagerbygg- Burfjord idrettslag

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte fra næringsfondet til investeringer i lagerbygg. 
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:

Endringsforslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen og det søkes å 
finne inndekning for inntil kr. 50.000,- til tiltaket.

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen og det søkes å finne inndekning for inntil kr. 50.000,-
til tiltaket.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune avslår søknad om støtte fra næringsfondet til investeringer i lagerbygg. 
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.   

PS 2014/23 Div. søknader om støtte til lag/foreninger

Rådmannens innstilling

Norges Blindeforbund innvilges kr. 1.500,- i støtte for lydavis til 3 av kommunens innbyggere. 
Øvrige søknader avslås pga manglende midler.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Norges Blindeforbund innvilges kr. 1.500,- i støtte for lydavis til 3 av kommunens innbyggere. 
Øvrige søknader avslås pga manglende midler.

PS 2014/24 Vurdering ledige stillinger, 40 % assistent i Polarstjerna bhg og 
75 % assistent ved Kjækan skole

Administrasjonssjefens innstilling

Ledige stillinger, 40 % assistent i Polarstjerna bhg og 75 % assistent ved Kjækan 
skole besettes. 
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ledige stillinger, 40 % assistent i Polarstjerna bhg og 75 % assistent ved Kjækan 
skole besettes. 

PS 2014/25 Referatsaker
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Behandling:

Vedtak:



RS 2014/8 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen samfunnshus den 
05.04.14.

RS 2014/9 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 
14.03.14.


