
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 26.02.2015 

Tidspunkt: 09:00-12:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Irene H Kaasen Liv Reidun Olsen H 

   

Merknader 

Brev til fylkestinget: 

Før behandling etter sakslisten, behandlet utvalget en henvendelse til representanter i 

fylkestinget m.fl. etter fylkesrådets vedtak om nedleggelse av dagens båtrutetilbud. Brevet 

legges ved herværende protokoll. 

 

Bedriftsetablering – industribygget på stranda i Burfjord: 
Det ble orientert om situasjonen rundt bygget og at det er mottatt henvendelse fra 

næringsdrivende om å etablere ny virksomhet i bygget i løpet av våren 2015. Ordfører og 

administrasjonen gis fullmakt til å forhandle med interesserte. Forslag til avtale legges fram for 

formannskapet til godkjenning. 

 

Til dagsorden: 
Det ble vedtatt å ta ekstrasak «Etablering av kommunal fiskerihavn i Burfjord» til behandling. 

 

Orienteringer: 
Orientering fra Kjell Stokkbakken, Marine Harvest. 

 

Administrasjonssjefen orienterte om driften. 

 

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 6/15 Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser  2015/185 

PS 7/15 Prosjektoppstart for bygging av Kvænangen 

barne-og ungdomsskole 

 2015/213 

PS 8/15 Etablering av kommunal fiskerihavn i Burfjord  2015/234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 6/15 Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kvænangen kommune vedtar overgang fra matrikkeladresser til offisielle veiadresse i hele 

kommunen ihht matrikkelloven og matrikkelforskrift. Arbeidet skal igangsettes snarest.  

2. Forslag til lokal forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning legges ut til offentlig 

ettersyn. Høringsfristen settes til 3 måneder fra tidspunktet for utlegging til offentlig ettersyn.  

3. Kvænangen kommune oppnevner følgende personer som medlem av lokal navnekomite samt 

leder:  

 

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

-________________________  

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.02.2015  

 

Behandling: 

Endrings-/tilleggsforslag fra formannskapet: Nytt punkt 3: Formannskapet forespør følgende 

personer som medlem av lokal navnekomite: 

 

Geir Skåre, Gunnar Sollund, Jan Isaksen, Anne Gerd Jonassen, Toril Paulsen 

 

Komiteen konstituerer seg selv. Formannskapet orienteres fortløpende om framdriften i arbeidet. 

Administrasjonen stiller med sekretærfunksjon og innkaller til første møte i komiteen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endrings-/tilleggsforslaget fra formannskapet ble 

enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kvænangen kommune vedtar overgang fra matrikkeladresser til offisielle veiadresse i hele 

kommunen ihht matrikkelloven og matrikkelforskrift. Arbeidet skal igangsettes snarest.  

2. Forslag til lokal forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning legges ut til offentlig 

ettersyn. Høringsfristen settes til 3 måneder fra tidspunktet for utlegging til offentlig ettersyn.  

3. Formannskapet forespør følgende personer som medlem av lokal navnekomite: 

 

 

Geir Skåre, Gunnar Sollund, Jan Isaksen, Anne Gerd Jonassen, Toril Paulsen 

 

Komiteen konstituerer seg selv. Formannskapet orienteres fortløpende om framdriften i arbeidet. 

Administrasjonen stiller med sekretærfunksjon og innkaller til første møte i komiteen. 



 

 

 

PS 7/15 Prosjektoppstart for bygging av Kvænangen barne-og ungdomsskole 

Rådmannens innstilling 

Prosjektering av ny barne-og ungdomsskole med idrettshall startes opp. Det ansettes en 

prosjektingeniør/byggeleder for prosjektperioden 2015-2017. Det velges delt entrepriseform. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.02.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Ordet «ny» endres til «ombygging».  

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Prosjektering av ombygging barne-og ungdomsskole med idrettshall startes opp. Det ansettes en 

prosjektingeniør/byggeleder for prosjektperioden 2015-2017. Det velges delt entrepriseform. 

 

 

 

PS 8/15 Etablering av kommunal fiskerihavn i Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.02.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune har en overordnet målsetning om å opprettholde fiskeri som en viktig 

næring i kommunen, og ønsker å gjøre dette ved å fremskaffe gode rammebetingelser for 

tradisjonelle fiskerier. Kvænangen kommune vil etablere en småbåthavn i Burfjord, og 

formannskapet godkjenner fremlagt prosjektbeskrivelse.   

Formannskapet bevilger inntil kr. 500 000,- i 2015, til planlegging og regulering av småbåthavn 

i Burfjord. Det fremmes søknad om støtte til Kystverket, Troms fylkeskommune og Sametinget 

med forutsetning om minst 50 % kommunal finansiering av tiltaket. Endelig finansieringsplan 

for småbåthavn legges frem ved budsjettbehandling for 2016.   

 

 

 

 


