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Navn Møtte for Representerer
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Merknader

Til sak 20 manglet det en side. Til sak 28 ble anbudet og statusrapport framlagt. To tilleggssaker 
behandlet som sak 36 og 37, referatsaken som sak 38. Sak 20 ble behandlet først. 

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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.

______________________ ______________________ _______________________
        Jan Helge Jensen      Børre Solheim       Anne Gerd Jonassen
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PS 2014/38 Referatsaker

RS 2014/1 MELDING OM BRANNVERNET 2013 2014/858

PS 2014/14 Rullering av tiltaksdel hovedplan vann

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i 
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 - 2023. 
Videreføring av avløp Stormo øst tas inn som et tiltak i forbindelse med gjennomføring av ny 
vannledning på Stormo. 
Tiltak hovedplan vann, samt videreføring av avløp Stormo øst innarbeides i kommunens 
økonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i 
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 - 2023. 
Videreføring av avløp Stormo øst tas inn som et tiltak i forbindelse med gjennomføring av ny 
vannledning på Stormo. 
Tiltak hovedplan vann, samt videreføring av avløp Stormo øst innarbeides i kommunens 
økonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i 
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 - 2023. 
Videreføring av avløp Stormo øst tas inn som et tiltak i forbindelse med gjennomføring av ny 
vannledning på Stormo. 
Tiltak hovedplan vann, samt videreføring av avløp Stormo øst innarbeides i kommunens 
økonomiplan og budsjett.



PS 2014/15 Vedlikehold kommunale kaier

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune tar rapporten til etterretning, og det fremmes søknad om støtte fra 
Kystverket og Troms fylkeskommune for utbedring. Avsatte midler for 2014 på kr. 1.500.000,-
rebudsjetteres.  Finansieringsplan for tiltakene legges frem ved budsjettbehandling for 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar rapporten til etterretning, og det fremmes søknad om støtte fra 
Kystverket og Troms fylkeskommune for utbedring. Avsatte midler for 2014 på kr. 1.500.000,-
rebudsjetteres.  Finansieringsplan for tiltakene legges frem ved budsjettbehandling for 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar rapporten til etterretning, og det fremmes søknad om støtte fra 
Kystverket og Troms fylkeskommune for utbedring. Avsatte midler for 2014 på kr. 1.500.000,-
rebudsjetteres.  Finansieringsplan for tiltakene legges frem ved budsjettbehandling for 2015.

PS 2014/16 Fjerning av midlertidige kontorlokaler, tidligere fritidsklubb

Rådmannens innstilling

De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet 
rent og pent i Kvænangen.  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet 
rent og pent i Kvænangen.  



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet 
rent og pent i Kvænangen.  

PS 2014/17 ENDRING I BETALINGSSATS I SFO

Rådmannens innstilling

Betalingssats i SFO vedtas økt med kr. 1,83.- pr. time. Ny betalingssats blir kr. 58,66 pr. time. 
Endringen skjer med virkning fra og med 01.05.2014

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtektene revideres slik at betalingssats i SFO vedtas økt med kr. 1,83.- pr. time. Ny 
betalingssats blir kr. 58,66 pr. time. Endringen skjer med virkning fra og med 01.05.2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Første setning begynner med «Vedtektene 
revideres…»

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtektene revideres slik at betalingssats i SFO vedtas økt med kr. 1,83.- pr. time. Ny 
betalingssats blir kr. 58,66 pr. time. Endringen skjer med virkning fra og med 01.05.2014



PS 2014/18 Søknad om å fratre som meddommer i Hålogaland Lagmannsrett.

1 Søknad om å fratre som lagrettsmedlem.

Rådmannens innstilling

Rita Pedersen innvilges fritak fra verv som meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 
01.04.14. Som ny meddommer i Hålogaland Lagmannsrett fra 01.04.14 og ut inneværende 
valgperiode velges Sigrun Johansen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra Ap: Kommunestyret kan ikke se at vilkårene i Domstolslovens § 74 er oppfylt og 
søknaden avslås.

Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret kan ikke se at vilkårene i Domstolslovens § 74 er oppfylt og søknaden avslås.

PS 2014/19 Reservasjonsordning for fastleger, høringsuttalelse

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvænangen kommune viser til at formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige 
allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast 
allmennlege å forholde seg til. Det foreliggende forslaget vil innebære at det gjøres unntak fra 
viktige prinsipper om likebehandling og kommunen vil frarå den ordningen som foreslås.

2. Kvænangen kommune ser dagens lovverk og reservasjonsrett som tilstrekkelig for å ivareta 
legers samvittighets- og religionsgrunnlag.  Fastlegenes oppgaver i forhold til abort må ses som 
så perifere at det ikke er grunnlag for en lovfestet reservasjonsrett.

3. Innbyggere og besøkende i Kvænangen kommune har mer enn 300 kilometer langs vei til 
«nærsykehuset» i Tromsø.  Forslaget om at kvinnen selv kan henvende seg til sykehuset vil 
antakelig oppleves som et mindre godt tilbud her enn de fleste andre steder.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra H/FrP: Saken utgår. 

Forslaget fra H/FrP ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for innstillingen. 

Vedtak:

Saken utgår.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 



Behandling:

Endringsforslag fra Kurt Solheim: Kvænangen kommune støtter regjeringens forslag om 
mulighet for reservasjonsrett for leger.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Vedtak:

4. Kvænangen kommune viser til at formålet med fastlegeordningen er å sikre at alle får nødvendige 
allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Norge får en fast 
allmennlege å forholde seg til. Det foreliggende forslaget vil innebære at det gjøres unntak fra 
viktige prinsipper om likebehandling og kommunen vil frarå den ordningen som foreslås.

5. Kvænangen kommune ser dagens lovverk og reservasjonsrett som tilstrekkelig for å ivareta 
legers samvittighets- og religionsgrunnlag.  Fastlegenes oppgaver i forhold til abort må ses som 
så perifere at det ikke er grunnlag for en lovfestet reservasjonsrett.

6. Innbyggere og besøkende i Kvænangen kommune har mer enn 300 kilometer langs vei til 
«nærsykehuset» i Tromsø.  Forslaget om at kvinnen selv kan henvende seg til sykehuset vil 
antakelig oppleves som et mindre godt tilbud her enn de fleste andre steder.

PS 2014/20 Ordførers godtgjørelse

Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra Kommunestyret: Ordførers godtgjørelse settes til 70 % av stortingsrepresentantenes 
godtgjørelse med virkning fra 01.07.14. 

Forslaget fra Kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordførers godtgjørelse settes til 70 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse med virkning fra 
01.07.14.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.04.2014 

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 2014/21 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra H/FrP: «… utlyses eksternt»

Formannskapets innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.04.2014 

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 2014/22 Samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger

Administrasjonssjefens innstilling

Foreliggende samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger vedtas. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger vedtas. 



Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende samarbeidsavtale om tilsetting av turnusleger vedtas. 

PS 2014/23 Rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Administrasjonssjefens innstilling

Arbeidet med rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan iverksettes. Som en del av arbeidet 
oppdateres Håndbok for rusomsorgen i Kvænangen kommune. Administrasjonssjef gis 
myndighet til å oppnevne prosjektgruppe til dette arbeidet. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidet med rullering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan iverksettes. Som en del av arbeidet 
oppdateres Håndbok for rusomsorgen i Kvænangen kommune. Administrasjonssjef gis 
myndighet til å oppnevne prosjektgruppe til dette arbeidet. 

PS 2014/24 Opprettelse og drift av dagsenter/dagtilbud

Administrasjonssjefens innstilling

Dagsenter for eldre og demente opprettes fra 01.10.14 med plassering på Lukas. Budsjett for 
2014 økes med kr 120 000 som tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. Helårsvirkning av driften 
tas inn på budsjett for 2015 og videre. Følgende kriterier skal gjelde for dagsenteret: 
 Dagtilbud tilbys hjemmeboende eldre som har behov for å bryte sosial isolasjon og/eller har 

behov for å opprettholde mestring av ferdigheter. Tiltaket kan være forebyggende og til 
hjelp for søker for å bli boende i egen bolig så lenge som mulig.

 Tilleggskriterier for dagsenter for demente: Diagnosen demens eller under utredning.
 Aldersgrense: Det settes ingen aldersgrense. 
 Må kunne nyttiggjøre seg tilbudet: Grad av funksjonshemming må være slik at 

vedkommende er fysisk sterk nok til å ha utbytte av aktivitetene. Vedkommende må kunne 
transporteres i en vanlig personbil.  



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra Ap: Dagsenter for eldre, demente og funksjonshemmede opprettes fra 01.10.14 med 
plassering på Lukas. På første kulepunkt fjernes ordet «eldre»: Dagtilbud tilbys hjemmeboende 
som har behov for å bryte sosial isolasjon og/eller har behov for å opprettholde mestring av 
ferdigheter. Tiltaket kan være forebyggende og til hjelp for søker for å bli boende i egen bolig så 
lenge som mulig. Siste kulepunkt strykes pga diskriminering.

Forslag fra H: Oppretting av dagsenter søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2015-2018. 

Voteringer:
 Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for 

forslaget fra Ap.
 Forslaget fra H ble vedtatt med 14 stemmer mot 1 stemme for innstillingen.

Vedtak:

Oppretting av dagsenter søkes innarbeidet i budsjett og økonomiplan 2015-2018.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Saken utsettes og ventes vurdert og eventuelt 
innarbeidet i administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018.

Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og ventes vurdert og eventuelt innarbeidet i administrasjonens forslag til budsjett 
og økonomiplan for 2015-2018.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 30.01.2014 

Behandling:

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Saken utsettes i påvente av høringsuttalelser fra Råd for 
funksjonshemmede og Eldrerådet. 

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak:
 Saken utsettes i påvente av høringsuttalelser fra Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet.  

PS 2014/25 Asfaltering Badderen

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner plan for asfaltering. Området som skal asfalteres ligger i 
tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge. Merkostnader belastes tidligere års overskudd.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra Ap: Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i 
Badderen som omfatter båtopptrekk og flytebrygge med kr 150 000. 

Teknisk utvalgs innstilling ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for forslaget fra Ap.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i Badderen. Det foretas 
asfaltering av området som omfatter arealet for båtopptrekk/flytebrygge. Det tas kontakt med 
Jøkelfjord Laks og Badderen servicestasjon med sikte på å få disse bedriftene til å delta i 
finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av disse bedriftene.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av 
industri/havneområdet i Badderen. Det foretas asfaltering av området som omfatter arealet for 
båtopptrekk/flytebrygge. Det tas kontakt med Jøkelfjord Laks og Badderen servicestasjon med 
sikte på å få disse bedriftene til å delta i finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av 
disse bedriftene.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner plan for asfaltering. Området som skal asfalteres ligger i 
tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge. Merkostnader belastes tidligere års overskudd.

PS 2014/26 RAMMETIMETALL 2014/2015

Rådmannens innstilling

For skoleåret 2014/2015, tildeles skolene i Kvænangen kommune følgende 
undervisningstimetall :

Kjækan skole 115,5 timer + nødvendig ekstraressurs i henhold til søknaden.
Kvænangen barne- og ungdomsskole 489 timer som omsøkt. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For skoleåret 2014/2015, tildeles skolene i Kvænangen kommune følgende 
undervisningstimetall:



Kjækan skole 115,5 timer + nødvendig ekstraressurs i henhold til søknaden.
Kvænangen barne- og ungdomsskole 489 timer som omsøkt. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For skoleåret 2014/2015, tildeles skolene i Kvænangen kommune følgende 
undervisningstimetall :

Kjækan skole 115,5 timer + nødvendig ekstraressurs i henhold til søknaden.
Kvænangen barne- og ungdomsskole 489 timer som omsøkt. 

PS 2014/27 Retningslinjer for tilskudd til boligbygging utenfor kommunale 
boligfelt

Rådmannens innstilling

Det kan etter søknad ytes tilskudd med inntil kr.60.000 pr. boligenhet til bygging av helårsbolig 
utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk.  Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet. 

Beløpet skal dekke utgifter til vei, vann og avløp og tilskuddet reduseres med 1/3 for hvert av 
disse elementene som måtte være offentlig.  Avstand til offentlig vei må være over tretti meter.

Tilskuddet utbetales administrativt etter at ansvarshavende har dokumentert at 
grunnarbeid/fundamentering med vei, vann og avløp er ferdigstillet i henhold til gitte tillatelser.   

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra H/FrP: Beløpet økes fra kr 60 000 til kr 100 000. 

Teknisk utvalgs innstilling med endringsforslaget fra H/FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det kan etter søknad ytes tilskudd med inntil kr 100 000 pr boligenhet til bygging av helårsbolig 
utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk.  Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet. 

Beløpet skal dekke utgifter til vei, vann og avløp og tilskuddet reduseres med 1/3 for hvert av 
disse elementene som måtte være offentlig. Avstand til offentlig vei må være over tretti meter.

Tilskuddet utbetales administrativt etter at ansvarshavende har dokumentert at 
grunnarbeid/fundamentering med vei, vann og avløp er ferdigstillet i henhold til gitte tillatelser.   



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det kan etter søknad ytes tilskudd med inntil kr.60.000 pr. boligenhet til bygging av helårsbolig 
utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk.  Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet. 

Beløpet skal dekke utgifter til vei, vann og avløp og tilskuddet reduseres med 1/3 for hvert av 
disse elementene som måtte være offentlig.  Avstand til offentlig vei må være over tretti meter.

Tilskuddet utbetales administrativt etter at ansvarshavende har dokumentert at 
grunnarbeid/fundamentering med vei, vann og avløp er ferdigstillet i henhold til gitte tillatelser.   

PS 2014/28 Klage på vedtak om privat drift av kommunalt grustak i 
Badderen

Rådmannens innstilling

For å sikre en stabil drift i Badderen grustak strykes den faste årlige avgift på kr.15.000 i bunnen 
av kontrakten. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra H/FrP/Ap/Kp/SV: Kommunestyret viser til tidligere vedtak av 31.10.13 og vil 
påpeke det uheldige i at administrasjonen treffer tiltak mens saken er under behandling. Dersom 
tilbyder ikke aksepterer vilkårene av 31.10.13, anser kommunestyret de pågående kontrakts-
forhandlingene som strandet og ber administrasjonen legge en to-årskontrakt for Badderen 
grustak ut på offentlig anbud (Doffin). Anbudsutlysningen kvalitetssikres gjennom Nord-Troms 
bestillerkontor. Svarfrist settes til 1. juni med mål om underskrevet kontrakt 1. juli 2014. 

Forslaget fra H/FrP/Ap/Kp/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret viser til tidligere vedtak av 31.10.13 og vil påpeke det uheldige i at 
administrasjonen treffer tiltak mens saken er under behandling. Dersom tilbyder ikke aksepterer 
vilkårene av 31.10.13, anser kommunestyret de pågående kontrakts-forhandlingene som strandet 
og ber administrasjonen legge en to-årskontrakt for Badderen grustak ut på offentlig anbud 
(Doffin). Anbudsutlysningen kvalitetssikres gjennom Nord-Troms bestillerkontor. Svarfrist 
settes til 1. juni med mål om underskrevet kontrakt 1. juli 2014.. 



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For å sikre en stabil drift i Badderen grustak strykes den faste årlige avgift på kr.15.000 i bunnen 
av kontrakten. 

PS 2014/29 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Opplæringsloven

Administrasjonssjefens innstilling

Pkt 27 i delegasjonsreglement for Kvænangen kommune justeres slik: 

27.1 Utvalg for oppvekst og omsorg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven, med de til enhver tid 
tilhørende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Unntatt fra delegering er 
myndighet etter opplæringsloven § 2-1 femte ledd (offentlig påtale), § 2-2 andre ledd (timetall ut over 
minstetimetall), § 2-3 første ledd (timer ut over minstetimetall), 2-5 første ledd (målform), 8-1 første 
ledd andre punktum (skolekretsgrenser) og § 13-7 (SFO inkl vedtekter). Formannskapet kan delegere 
myndighet til å gi forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd (skolerute) til 
administrasjonssjef. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret 
selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

27.2 Administrasjonssjef

Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.1 til 
administrasjonssjef med unntak av § 8-1 overføring av elever til annen skole. Kommunestyret 
delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter opplæringsloven § 2-1 femte ledd til 
rådmannen, jfr punkt 27.1 til administrasjonssjef. Administrasjonssjef kan kun avgjøre enkeltsaker og 
saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtaket er redaksjonelt endret for å tilpasse at det er kommunestyret som fatter det. 

Vedtak:

Kommunestyret tar ikke saken opp til realitetsbehandling og viser til at det er Forskrift om 
skoletilhørighet i Kvænangen kommune som forutsettes endret, jfr. vedtak i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 



Behandling:

Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Utvalget tar ikke saken opp til 
realitetsbehandling og viser til at det er Forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen kommune for 
forutsettes endret, jfr. vedtak i kommunestyret.

Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget tar ikke saken opp til realitetsbehandling og viser til at det er Forskrift om 
skoletilhørighet i Kvænangen kommune for forutsettes endret, jfr. vedtak i kommunestyret.

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 kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Vedtak:

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 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 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 kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Formannskapets 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.

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 2014/32 Grunnarbeid og asfaltering av vei frem til "Fiskeplassen" Låvan

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner plan for utbedring, og foreslår at kostnader utover bevilget 
beløp på kr. 350 000 for utbedring og asfaltering av vei til "Fiskeplassen" på Låvan belastes 
tidligere års overskudd. Det bevilges et tillegg på kr. 665 000,-

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Magne Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1500 og var ikke med på behandlingen av denne 
saken.

Teknisk utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner plan for utbedring, og foreslår at kostnader utover bevilget 
beløp på kr 350 000 for utbedring og asfaltering av vei til "Fiskeplassen" på Låvan belastes 
tidligere års overskudd. Det bevilges et tillegg på kr 665 000.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner plan for utbedring, og foreslår at kostnader utover bevilget 
beløp på kr. 350 000 for utbedring og asfaltering av vei til "Fiskeplassen" på Låvan belastes 
tidligere års overskudd. Det bevilges et tillegg på kr. 665 000,-

PS 2014/33 Fond til oppgradering av kommunale leiligheter

Rådmannens innstilling

Det opprettes et bundet fond på kr.2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter ved 
overføring fra tidligere års overskudd.
Beløpet disponeres av administrasjonssjefen i samråd med ordfører.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Forslag fra Kp/SV: Det søkes opprettet et fond på kr 2 millioner til oppgradering av kommunale 
leiligheter i forbindelse med budsjett økonomiplan 2015. 



Forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det søkes opprettet et fond på kr 2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter i 
forbindelse med budsjett økonomiplan 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Siste setning tilføyes ” og leder av teknisk utvalg.”

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes et bundet fond på kr.2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter ved 
overføring fra tidligere års overskudd.
Beløpet disponeres av administrasjonssjefen i samråd med ordfører og leder av teknisk utvalg.

PS 2014/34 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet

Rådmannens innstilling

Vedtatt minstepris på kr.500.000 for salg av eiendommen gnr.11 bnr.21 på Alteidet strykes og 
boligen selges til høystbydende. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Ap: Det brukes megler/advokat ved kjøp og salg av eiendommer/bygg. 

Forslag fra H/FrP: Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om å selge boligen for minst 
kr 500 000.

Voteringer:
 H/FrP ble vedtatt med 10 stemmer mot 4 stemmer for innstillingen.
 Tilleggsforslaget fra Ap falt da det kun oppnådde 5 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak om å selge boligen for minst kr 500 000.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 



Behandling:

Tilleggsforslag fra Jenny F Olsen og Gunnar Sollund: Siste setning tilføyes ”over takst.”

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Gunnar Sollund: Sak 2014/16 – Salg av gammel lærerbolig/barnehage på 
Alteidet ble vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Administrasjonen skal sørge for å iverksette 
kommunestyrets vedtak. Dette er ikke gjort, til tross for at det er gått 6 måneder disen 
kommunestyret fattet sitt vedtak i nevnte sak.
Det kan selvsagt forekomme at kommunestyrets vedtak av ulike årsaker ikke lar seg 
gjennomføre. Men i slike tilfeller skal administrasjonen umiddelbart gi kommunestyret 
v/ordføreren skriftlig, begrunnet beskjed om dette slik at kommunestyret kan ta saken opp til 
eventuell ny behandling. I nevnte sak er dette ikke gjort. Det er ikke holdbart fordi det medfører 
at saker blir forsinket og ikke effektuert som forutsatt av kommunestyret.
For øvrig viser jeg til kommunelovens bestemmelser og Reglement for folkevalgte Kvænangen 
kommune §23 hva gjelder protokolltilførsler, da jeg anser dette som en formell feil begått av 
administrasjonen

Vedtak:

Vedtatt minstepris på kr.500.000 for salg av eiendommen gnr.11 bnr.21 på Alteidet strykes og 
boligen selges til høystbydende over takst.

PS 2014/35 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 kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Formannskapets 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. 

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 2014/36 Godkjenning av vedtekter for Kvænangen lånefond

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for Kvænangen lånefond. Vedtektene trer i kraft fra 
vedtaksdato. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra H/FrP: Endring i punkt 1 om at det skal være toppfinansieringslån og endring 
i punkt 5 om at maks lånebeløp pr prosjekt er kr 250 000. 

Fondsstyrets innstilling med tilleggsforslaget fra H/FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for Kvænangen lånefond. Vedtektene trer i kraft fra 
vedtaksdato. Endring i punkt 1 om at det skal være toppfinansieringslån og endring i punkt 5 om 
at maks lånebeløp pr prosjekt er kr 250 000. 

Saksprotokoll i Kvænangen Fondsstyre - 29.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til vedtekter for Kvænangen lånefond. Vedtektene trer i kraft fra 
vedtaksdato. 

PS 2014/37 Kvænangen kommunes deltakelse til Arctic Race of Norway

PS 2014/38 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.04.2014 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.
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