
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 29.04.2014
Tidspunkt: 10:15-13:50

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
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
Svein Tømmerbukt Liv Reidun olsen KVFRP

Merknader

Møtet startet kl. 10.15 med befaring på Gargo.

Fra ungdomsrådet møtte: Fredrik Blomstereng, Simon Mathiassen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Anne B Bæhr
Marit Boberg
Frank Pedersen

Næringskonsulent (deler av møtet)
Ungdomsleder (deler av møtet)
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.

______________________ ______________________ _______________________
Ronald Jenssen Gøril Severinsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/26 Godkjenning av retningslinjer for Kvænangen 
næringspris

2014/1400

PS 2014/27 Godkjenning av retningslinjer for tilskudd til 
lokale omdømmetiltak i Kvænangen

2014/1401

PS 2014/28 Prosjekt og ekstrabehov, utvikling av Profil og 
IPLOS

2011/2000

PS 2014/29 Fastsetting av forskrift for forsøksordningen med 
snøscooterløyper

2014/43

PS 2014/30 Utsetting av vaskeridriften til Kvænangen 
Produkter AS

2013/725

PS 2014/31 Kvænangen kommunes deltakelse til Arctic Race 
of Norway

X 2014/1127

PS 2014/32 Referatsaker

RS 2014/10 Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet 
samfunnshus den 12.04.14.

2014/4

RS 2014/11 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 16.04.14.

2014/4

PS 2014/26 Godkjenning av retningslinjer for Kvænangen næringspris

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Kvænangen næringspris, med virkning fra 
30.04.2014. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: Siste setning i pkt. 2 tilføyes «samt diplom.»

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Kvænangen næringspris, med virkning fra 
30.04.2014. 
Siste setning i pkt. 2 tilføyes «samt diplom.»



PS 2014/27 Godkjenning av retningslinjer for tilskudd til lokale 
omdømmetiltak i Kvænangen

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Lokale omdømmetiltak i Kvænangen, med 
virkning fra 30.04.2014. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: Etter «ordfører» i nest siste setning i pkt. 4 tilføres: 
«varaordfører» slik at setningen lyder:
«Ordfører, varaordfører og administrasjonssjef står for vurdering av søknadene og tildeling av 
tilskudd.»

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Lokale omdømmetiltak i Kvænangen, med 
virkning fra 30.04.2014. 

Etter «ordfører» i nest siste setning i pkt. 4 tilføres: «varaordfører» slik at setningen lyder:

Ordfører, varaordfører og administrasjonssjef står for vurdering av søknadene og tildeling av 
tilskudd.

PS 2014/28 Prosjekt og ekstrabehov, utvikling av Profil og IPLOS

Administrasjonssjefens innstilling

Det settes av kr 410 000 til utvikling av Profil og IPLOS. Utgiftene tas fra eget budsjett. Ved 
behov for omposteringer mellom avdelingene så tas det som del ar revidert budsjett i juni. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det settes av kr 410 000 til utvikling av Profil og IPLOS. Utgiftene tas fra eget budsjett. Ved 
behov for omposteringer mellom avdelingene så tas det som del ar revidert budsjett i juni. 



PS 2014/29 Fastsetting av forskrift for forsøksordningen med 
snøscooterløyper

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune vedtar "Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper" 
Forskriften trer i kraft straks etter stadfesting av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar "Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper" 
Forskriften trer i kraft straks etter stadfesting av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

PS 2014/30 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 



Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.04.2014 

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 2014/31 Kvænangen kommunes deltakelse til Arctic Race of Norway

PS 2014/32 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 29.04.2014 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2014/10 Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet samfunnshus den 
12.04.14.

RS 2014/11 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
16.04.14.


