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PS 2014/39 Søknad om lån - Moonlight Mountain Gir AS

PS 2014/40 Økning av ressursene i TU ifb med to nye brukere på fulltid

PS 2014/41 Kystsoneplan for Kvænangen kommune 2013-2028 -
Sluttbehandling

1 Kystsoneplankart

2 Planbestemmelser

3 Planbeskrivelse

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar formannskapet Kystsoneplanen for 
Kvænangen kommune 2013-2028. 
Kystsoneplanen fremkommer i plankart m/ planbestemmelser datert 12.05.2014 og 
planbeskrivelse datert 14.05.2014

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Forslag fra Liv Reidun Olsen: Kystsoneplanen 2013 – 2028 med planbeskrivelser datert 
14.05.2014 og plankart m/planbestemmelser datert 12.05.2014 vedtas.

Forslag fra Kp/SV: Innledende avsnitt i innstillingens punkt 1 beholdes uendret. Punkt 2 endre 
til «Kystsoneplanen forutsettes rullert i løpet av 2016. Ved rullering av planen vurderes 
konsekvensene av lokalitet A10, samt ytre Kvænangen.»

Voteringer:

 Forslaget fra Liv Reidun Olsen falt da det kun fikk 4 stemmer satt opp mot innstillingen.

 Forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar formannskapet Kystsoneplanen for 
Kvænangen kommune 2013-2028. 

Kystsoneplanen fremkommer i plankart m/ planbestemmelser datert 12.05.2014 og 
planbeskrivelse datert 14.05.2014.

1. Formannskapet går inn for kystsoneplan for Kvænangen for 2013-2028 med unntak av 
lokalitet A10 øst av Spildra.

2. Kystsoneplanen forutsettes rullert i løpet av 2016. Ved rullering av planen vurderes 
konsekvensene av lokalitet A10, samt ytre Kvænangen.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet:
1. Formannskapet går inn for kystsoneplan for Kvænangen for 2013-2028 med unntak av 

lokalitet A10 øst av Spildra.
2. Ved rullering av kystsoneplanen konsekvensutredes også ytre Kvænangen. Lokalitet 

A10 tas også opp til ny vurdering i denne forbindelse.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar formannskapet Kystsoneplanen for 
Kvænangen kommune 2013-2028. 
Kystsoneplanen fremkommer i plankart m/ planbestemmelser datert 12.05.2014 og 
planbeskrivelse datert 14.05.2014.

3. Formannskapet går inn for kystsoneplan for Kvænangen for 2013-2028 med unntak av 
lokalitet A10 øst av Spildra.

4. Ved rullering av kystsoneplanen konsekvensutredes også ytre Kvænangen. Lokalitet 
A10 tas også opp til ny vurdering i denne forbindelse.

PS 2014/42 Kommunal utleiebolig på Alteidet.

Rådmannens innstilling

Det bygges utleiebolig på Alteidet, med 1 boenhet, innenfor en kostnadsramme på 
2000000,- + mva.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:
Liv Reidun Olsen ble innvilget permisjon fra kl. 14.00 og fratrådte før behandlingen av denne 
saken. Hanne Wiesener  tiltrådte som vararepresentant.

Forslag fra Kp/SV: Det bygges en utleiebolig på Alteidet og en utleiebolig på Sætra i Badderen, 
hver med 2 boenheter, bruksareal på 55m2 og 72m2. Kostnadene dekkes gjennom låneopptak.

Forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bygges en utleiebolig på Alteidet og en utleiebolig på Sætra i Badderen, hver med 2 
boenheter, bruksareal på 55m2 og 72m2. Kostnadene dekkes gjennom låneopptak.



PS 2014/43 Budsjettkontroll pr 30. april 2014

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 2014/44 Finansrapport pr 30. april 2014

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes finansrapport tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunes finansrapport tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2014 



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes finansrapport tas til etterretning.

PS 2014/45 Søknad om opptak av tilleggslån - Startlån - for videretildeling

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner tilleggsopptak av Startlån i Husbanken høst 2014 med
kr. 10.000.000.-.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Kurt Solheim og Irene Kaasen ble innvilget permisjon fra kl. 15.00 og fratrådte behandlingen av 
denne og de senere sakene unntatt sak 2014/46.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre godkjenner tilleggsopptak av Startlån i Husbanken høst 2014 med 
kr. 10.000.000.-.

PS 2014/46 Asfaltering av industri- og havneområdet i Badderen

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner plan for asfaltering av industri- og havneområdet i Badderen 
i tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge. 
Tiltaket er oppført på investerings budsjett for 2014 med kr. 150 000,- og belastes tiltak 
asfaltering industriområde Badderen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Forslag fra Kp/SV: Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i 
Badderen. Det foretas en asfaltering i området tilsvarende beløp kr 500 000,-. Kr. 150 000,- er 
satt av på investeringsbudsjettet for 2014. Det resterende dekkes inn gjennom ikke-budsjetterte 
inntekter fra Ymber.

Forslaget fra Kp/SV ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for innstillingen.



Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i Badderen. Det foretas 
en asfaltering i området tilsvarende beløp kr 500 000,-. Kr. 150 000,- er satt av på 
investeringsbudsjettet for 2014. Det resterende dekkes inn gjennom ikke-budsjetterte inntekter 
fra Ymber.

PS 2014/47 REDUKSJON AV 4 UKERS FELLESFERIE I BARNEHAGEN

Rådmannens innstilling

Det foreslås ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov, 
vil en sommeråpen avdeling være med på å dekke deler av foreldrenes behov/ønsker.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/SV: Andre avsnitt endres til «Reduksjon fra 4 til 3 ukers fellesferie 
vurderes ved budsjett for 2015.»

Protokolltilførsel fra Ap: SFO bør følge barnehageåret. Forespørsel om sommeråpen barnehage 
må komme slik at kostnadene kan innarbeides i budsjett for aktuelle år. Sak om dette må gå til 
Utvalg for oppvekst og omsorg.

Voteringer:

 Første avsnitt ble enstemmig vedtatt.

 Andre avsnitt, forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.

Vedtak:

Det gjøres ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov vil 
en sommeråpen avdeling være med på å dekke deler av foreldrenes behov/ønsker.

Reduksjon fra 4 til 3 ukers fellesferie vurderes ved budsjett for 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 06.05.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for Oppvekst og omsorg: Nytt pkt. 2: Fra og med sommeren 2015 ber 
utvalg for Oppvekst og omsorg kommunestyret vurdere muligheten for å redusere fra 4 til 3 
ukers fellesferie.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for Oppvekst og omsorg, ble 
enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

Det foreslås ikke endring i vedtekter om 4 ukers fellesferie i barnehagen. Ved stort nok behov 
vil en sommeråpen avdeling være med på dekke deler av foreldrenes behov/ønsker. 

Fra og med sommeren 2015 ber utvalg for Oppvekst og omsorg kommunestyret vurdere 
muligheten for å redusere fra 4 til 3 ukers fellesferie.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 08.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Saken utsettes og ses i sammenheng med sak 
om sommeråpen barnehage.

Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og ses i sammenheng med sak om sommeråpen barnehage.

PS 2014/48 Årsregnskap 2013 og anvendelse av regnskapsmessig 
årsoverskudd/mindreforbruk 2013

Rådmannens innstilling

Årsregnskap 2013 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin 
helhet til premiefond for å imøtekomme senere tiders oppdekking av premieavvik.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Forslag fra SV: Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,-
avsettes i sin helhet til premiefond for å imøtekomme senere tiders oppdekking av premieavvik.

Voteringer:



Årsregnskapet ble enstemmig vedtatt godkjent.

Disponering av overskuddet, innstillingen, ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for 
forslaget fra SV.

Vedtak:

Årsregnskap 2013 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin 
helhet til fond.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 04.06.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra Jan Helge Jensen: Siste setning endres til: ” Regnskapsmessig 
årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin helhet til fond.

Votering:
Endringsforslaget fra Jan Helge Jensen ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for 
administrasjonssjefens innstilling.

Vedtak:

Årsregnskap 2013 med revisors merknader, nummererte revisjonsbrev og kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskapet 2013 godkjennes.

Regnskapsmessig årsoverskudd/mindreforbruk 2013 med kroner 3 725 426,- avsettes i sin 
helhet til fond.

PS 2014/49 Årsmelding 2013

Administrasjonssjefens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Forslag fra kommunestyret: Saken utsettes.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes.



PS 2014/50 Søknad om utvidet skjenketid ifb med arrangement på 
Flerbrukshuset den 19.07.14.

Administrasjonssjefens innstilling

Verddelaget ASSaksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Forslag fra H: Skjenking av alkohol i kl 1, 2 og 3 i forbindelse med Quiz-kveld avslås.

Forslag fra FrP: Skjenketiden for alkohol til kl 24.00 settes til kl 01.00, alkohol til kl 03.00 
settes til kl 24.00.

Votering:

Forslaget fra H falt da det kun fikk 4 stemmer satt opp mot innstillingen.

Forslaget fra FrP falt da det kun finn 5 stemmer satt opp mot innstillingen.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Verddelaget AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til Quiz-kveld på Kvænangen Flerbrukshus m/avgrenset uteområde den 
18.07.14 og turneringsfest på Kvænangen Flerbrukshus m/avgrenset uteområde den 19.07.14. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3 for 
begge arrangementene.

Skjenkestyrer er Karen Anna Buljo.

Skjenkeavgiftene settes til kr 560.

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiftene er betalt. 

Uteområdet skal merkes godt iht til vedlagte kart slik at det er tydelig avgrenset hvor det kan 
nytes alkohol. 

PS 2014/51 Etablering av friluftsråd i Nord Troms

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunene i Nord-Troms inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Kvænangen kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt 
friluftslivssamarbeid i Nord-Troms, og til notat fra FNF Troms datert 12. mai 2014. 

2. Kvænangen kommune støtter initiativet om å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det 
framgår av nevnte notatet og rådmannens saksframlegg for ”prøveperioden” 2014 og 
2015. Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

3. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger for 2014 og kr 10,- for 
2015. 



4. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre 
for inneværende valgperiode:

Representant: ............................................................

Vararepresentant: …………………………………..

5. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

6. Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunene i Nord-Troms inviteres til å fatte følgende vedtak:
7. Kvænangen kommune viser til gjennomført utredningsarbeid om interkommunalt 

friluftslivssamarbeid i Nord-Troms, og til notat fra FNF Troms datert 12. mai 2014. 
8. Kvænangen kommune støtter initiativet om å etablere Nord-Troms friluftsråd slik det 

framgår av nevnte notatet og rådmannens saksframlegg for ”prøveperioden” 2014 og 2015. 
Dette som et selvstendig interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27.

9. Medlemskontingenten for 2014 settes til kr 6,- pr. innbygger for 2014 og kr 10,- for 2015. 
10. Kommunestyret oppnevner følger representant og vararepresentant til Friluftsrådets styre for 

inneværende valgperiode:
Representant: Kjell Johansen
Vararepresentant: Rita Pedersen

11. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å oppnevne kommunens representant i Friluftsrådets 
administrative samarbeidsgruppe. 

12. Friluftsrådets arbeid evalueres innen 31.12.15 med tanke på videreføring, avvikling eller 
sammenslåing/samarbeid med Ishavskysten friluftsråd.  

PS 2014/52 Organisering av kommunen, ny vurdering av etatsinndeling

Administrasjonssjefens innstilling

Etat for oppvekst og omsorg deles i to etater, Etat for oppvekst og kultur og Etat for helse og 
omsorg. Etatsjef for oppvekst og kultur lyses ledig med tiltredelse 01.08.14 og Etatsjef for helse 
og omsorg lyses ledig med tiltredelse 01.01.15. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:
Forslag fra Kp/SV: Kommunestyret viser til vedtak av 31.10.13 og styrker oppvekstavdelingen 
midlertidig med skolefaglig kompetanse i inntil 60 % stilling til 31.07.2015.

Forslag fra FrP: Inndragning av 40 % stilling av barnehagekonsulent og gir administrasjonen i 
oppgave å tilsette skolefaglig kompetanse i 100 % stilling som ivaretar begge oppgavene

Forslaget fra SV ble vedtatt med 12 stemmer mot 1 stemme for forslaget fra FrP.

Vedtak:

Kommunestyret viser til vedtak av 31.10.13 og styrker oppvekstavdelingen midlertidig med 
skolefaglig kompetanse i inntil 60 % stilling til 31.07.2015.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 04.06.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra administrasjonsutvalget: Administrasjonsutvalget opprettholder inntil videre 
nåværende etatsinndeling. Kommunen går tilbake til opprinnelig søkerliste og tar kontakt med 
aktuelle kandidater.
Ordfører og administrasjonssjef gis mandat til å forestå/lede denne prosessen samt forhandle om 
lønns- og arbeidsvilkår.

Endringsforslaget fra administrasjonssjefen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget opprettholder inntil videre nåværende etatsinndeling. Kommunen går 
tilbake til opprinnelig søkerliste og tar kontakt med aktuelle kandidater.
Ordfører og administrasjonssjef gis mandat til å forestå/lede denne prosessen samt forhandle om 
lønns- og arbeidsvilkår.

PS 2014/53 Søknad om utvidet skjenketid, fest på Badderen samfunnshus den 
12.07.14.

Administrasjonssjefens innstilling

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til offentlig fest på Badderen samfunnshus den 12.07.14. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Torill Paulsen med Inger-Brith Larsen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til offentlig fest på Badderen samfunnshus den 12.07.14. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Torill Paulsen med Inger-Brith Larsen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

PS 2014/54 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens  innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

RS 2014/2 Reinplager


