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PS 2014/55 Stedsutvikling i Burfjord - prioritering av tiltak i 2014

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvænangen kommune gjennomfører følgende tiltak i Burfjord sentrum med dispinible 
midler i 2014 
 Avgrense og forskjønne industriområdet 
 Sette opp informasjonsskilt i industri området
 Lage parkeringsplass for parkering på kaia evt. belysning 
 Ordne plass til parkering av båthengere m. m i tilknytning til kaia og fiskemottaket 
 Lage korttidsparkeringsplass ved båtutsettet.
 Skille ut eiendom til kaia for mellomlagring m.m.
 Rydde skog og kratt i området for kulturtorget evt. ellers i Burfjord sentrum 
 Opparbeide parkeringsplass på sletta bak flerbrukshuset
 Planlegge gangvei og utvidelse av parkeringsplass utenfor butikkene

2. Videreføring av prosjektet innarbeides i budsjettet for 2015. Det søkes om ekstern 
finansiering tiltak jmf skisseprosjekt. I 2015 prioriteres: 
 Opparbeidelse av torgområde 
 Tilrettelegge for vogntogparkering med tilgang til offentlig toalett
 Opparbeide stier og lekeområde 
 Opparbeidelse av parkering og grønt areal ved helikopter landingsplass
 Opparbeidelse av gangstier i Burfjord sentrum 
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Kvænangen kommune gjennomfører følgende tiltak i Burfjord sentrum med dispinible 
midler i 2014 
 Avgrense og forskjønne industriområdet 
 Sette opp informasjonsskilt i industri området
 Lage parkeringsplass for parkering på kaia evt. belysning 
 Ordne plass til parkering av båthengere m. m i tilknytning til kaia og fiskemottaket 
 Lage korttidsparkeringsplass ved båtutsettet.



 Skille ut eiendom til kaia for mellomlagring m.m.
 Rydde skog og kratt i området for kulturtorget evt. ellers i Burfjord sentrum 
 Opparbeide parkeringsplass på sletta bak flerbrukshuset
 Planlegge gangvei og utvidelse av parkeringsplass utenfor butikkene

4. Videreføring av prosjektet innarbeides i budsjettet for 2015. Det søkes om ekstern 
finansiering tiltak jmf skisseprosjekt. I 2015 prioriteres: 
 Opparbeidelse av torgområde 
 Tilrettelegge for vogntogparkering med tilgang til offentlig toalett
 Opparbeide stier og lekeområde 
 Opparbeidelse av parkering og grønt areal ved helikopter landingsplass
 Opparbeidelse av gangstier i Burfjord sentrum 

PS 2014/56 Anskaffelsesreglement for Nord-Troms kommunene - Revisjon

Rådmannens innstilling

1. Anskaffelsesreglement for Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord) del 1 vedtas i tråd med vedlagt revidert forslag av juni 2014.

2. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms utarbeider anskaffelsesreglement del 2 i hht. vedtatt 
anskaffelsesreglement del 1. Forslag til reglement del 2 vedtas og implementeres 
administrativt av rådmennene i Nord-Troms kommunene. Når anskaffelsesreglementet 
del 2 er godkjent og vedtatt av rådmennene, tas disse opp som referatsak i Nord-Troms 
kommunenes Formannskap.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Anskaffelsesreglement for Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Lyngen og Storfjord) del 1 vedtas i tråd med vedlagt revidert forslag av juni 2014.

4. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms utarbeider anskaffelsesreglement del 2 i hht. vedtatt 
anskaffelsesreglement del 1. Forslag til reglement del 2 vedtas og implementeres 
administrativt av rådmennene i Nord-Troms kommunene. Når anskaffelsesreglementet 
del 2 er godkjent og vedtatt av rådmennene, tas disse opp som referatsak i Nord-Troms 
kommunenes Formannskap.



PS 2014/57 Erstatning for bolig


