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PS 9/15 Kvænangen kommunes deltakelse i prosjektet "Boligutvikling i Nord 

-Troms" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

1. Kvænangen kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-

Troms Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms 

kommunene. 

2. Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms 

region. 

3. Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen. 

4. For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms 

fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne 

midler. 

5. Kvænangen kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av egne 

faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av 

egenfinansiering i prosjektet.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kvænangen kommune deltar i prosjektet «Boligutvikling i Nord-Troms» i regi av Nord-

Troms Regionråd DA. Storfjord er administrasjonskommune på vegne av Nord-Troms 

kommunene. 

2. Prosjektet er et interkommunalt samarbeidsprosjekt med alle kommunene i Nord-Troms 

region. 

3. Prosjektet organiseres som prosjektorganisasjon, som fremlagt i saksutredningen. 

4. For prosjektets eksistens forutsettes det ekstern finansiering fra Husbanken og Troms 

fylkeskommune. Prosjektlederstilling som skal koordinere arbeidet dekkes av eksterne 

midler. 

5. Kvænangen kommune bidrar med lønnsutgifter 10 % stilling - i form av disponering av 

egne faglige ressurser i organisasjonen i prosjektperioden. Dette inngår som del av 

egenfinansiering i prosjektet.  

 

 

 

PS 10/15 Drift av Badderen båthavn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det tillates ikke framleie av plasser. 



 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen formannskap godkjenner utkast til revidert avtale om drift av Badderen båthavn 

mellom Kvænangen Produkter AS og Kvænangen kommune av 26.03.2015, denne avtale 

erstatter avtale inngått mellom de samme parter 21.12.2010.  

Kvænangen formannskap godkjenner utkast til ordensregler for Badderen båthavn, samt utkast 

til kontrakt mellom leietakere av Badderen båthavn og Kvænangen Produkter AS.  

For å kunne drive Badderen båthavn på en økonomisk forsvarlig måte, så vedtar Kvænangen 

formannskap en økning på kr. 1020,-  i leieinntekt pr breddemeter båtplass til kr. 2040,- pr 

breddemeter. Økningen gjøres gjeldende fra 01.07.2015. 

Det tillates ikke framleie av plasser. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen formannskap godkjenner utkast til revidert avtale om drift av Badderen båthavn 

mellom Kvænangen Produkter AS og Kvænangen kommune av 26.03.2015, denne avtale 

erstatter avtale inngått mellom de samme parter 21.12.2010.  

Kvænangen formannskap godkjenner utkast til ordensregler for Badderen båthavn, samt utkast 

til kontrakt mellom leietakere av Badderen båthavn og Kvænangen Produkter AS.  

For å kunne drive Badderen båthavn på en økonomisk forsvarlig måte, så vedtar Kvænangen 

formannskap en økning på kr. 1020,-  i leieinntekt pr breddemeter båtplass til kr. 2040,- pr 

breddemeter. Økningen gjøres gjeldende fra 01.07.2015. 

 

 

PS 11/15 Søknad om dispensasjon fra gjeldene kystsone plan 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Søknad om dispensasjon avslås. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Søknad om dispensasjon avslås 

 



PS 12/15 IKT-tjenester og samarbeidet i Nord-Tromsregionen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Administrasjonssjefen gis fullmakt til å si opp ikt-samarbeidsavtalen i Nord-Troms.  

Oppsigelsen kan avvente nødvendige avklaringer.  Eventuell oppsigelse må effektueres innen 

1.7.2015. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonssjefen gis fullmakt til å si opp ikt-samarbeidsavtalen i Nord-Troms.  

Oppsigelsen kan avvente nødvendige avklaringer.  Eventuell oppsigelse må effektueres innen 

1.7.2015. 

PS 13/15 Kommunereformen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune slutter seg til den beskrevne framdriftsplanen og deltar i det 

utredningsarbeidet som planlegges i kommunene Loppa, Kautokeino og Alta.  Det settes av 

inntil 100 000 kroner til arbeidet. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune slutter seg til den beskrevne framdriftsplanen og deltar i det 

utredningsarbeidet som planlegges i kommunene Loppa, Kautokeino og Alta.  Det settes av 

inntil 100 000 kroner til arbeidet. 

PS 14/15 Vurdering av ledige stillinger 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 



Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: 

Pkt. 1: Settes vakant ut året 2015. 

Pkt. 3: Settes vakant ut året 2015. 

Pkt. 9: Tilføyes: «og tilbys internt.» 

 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det innføres servicetid på kommunehuset fra 01.07.15. Sak 

fremmes til kommunestyrets møte 24.06.15. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslagene og tilleggsforslaget fra 

formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Settes vakant ut året 2015. 

2. Ledig 100 % stilling som kommunelege II lyses ut og besettes. 

3. Settes vakant ut året 2015. 

4. Ledig 86,55 % stilling som renholder lyses ut og besettes. 

5. Ledig 100 % driftstilskudd som fysioterapeut videreføres og tildeles.  

6. Ledig 10 % stilling som beredskapsleder brann lyses ut og besettes. 

7. Ledig 60 % av vikariat som assistent ved Kvbu lyses ut og besettes. 

8. Ledig stilling (vikariat på 30 % i perioden 01.05.15 – 31.10.15) og fast 30 % i Polarstjerna 

bhg lyses ledig og besettes.  

9. 100 % stilling som konsulent jord/skog/utmarksnæring videreføres og tilbys internt.  

 

Det innføres servicetid på kommunehuset fra 01.07.15. Sak fremmes til kommunestyrets møte 

24.06.15. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Ledig 100 % stilling som avdelingsingeniør bygg besettes. 

2. Ledig 100 % stilling som kommunelege II lyses ut og besettes. 

3. Ledig 60 % stilling som fagarbeider teknisk drift lyses ut og besettes. 

4. Ledig 86,55 % stilling som renholder lyses ut og besettes. 

5. Ledig 100 % driftstilskudd som fysioterapeut videreføres og tildeles.  

6. Ledig 10 % stilling som beredskapsleder brann lyses ut og besettes. 

7. Ledig 60 % av vikariat som assistent ved Kvbu lyses ut og besettes. 

8. Ledig stilling (vikariat på 30 % i perioden 01.05.15 – 31.10.15) og fast 30 % i 

Polarstjerna bhg lyses ledig og besettes.  

9. 100 % stilling som konsulent jord/skog/utmarksnæring videreføres.  

PS 15/15 Søknad om ressurs til ekstra kontaktlærer ved Kjækan skole 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Søknad om ressurs til ekstra kontaktlærer ved Kjækan skole avslås. Begrunnelse for avslaget er 

at kontaktlærer situasjonen ved Kjækan skole er innenfor et tilfredsstillende skoletilbud, samt at 

det omsøkte behov/tiltak ikke er vurdert eller prioritert i årets budsjett. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Søknad om ressurs til ekstra kontaktlærer ved Kjækan skole avslås. Begrunnelse for avslaget er 

at kontaktlærer situasjonen ved Kjækan skole er innenfor et tilfredsstillende skoletilbud, samt at 

det omsøkte behov/tiltak ikke er vurdert eller prioritert i årets budsjett. 

PS 16/15 Søknad om premiestøtte 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Reinfjord bygdelag innvilges kr. 1.000,- i premiestøtte. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Reinfjord bygdelag innvilges kr. 1.000,- i premiestøtte. 

 

 

PS 17/15 Søknad fra Marine Harvest om fritak fra reguleringsplan for 

akvakulturlokalitet ved Dingalneset (Kvitebergbukta) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gir Kvænangen kommune Marine Harvest varig 

dispensasjon fra bestemmelser i Kystsoneplanen for Kvænangen (vedtatt 11.03.2015) kapittel 

3.2 punkt e) og f).  

 



Dette innebærer at det gis fritak fra krav om detaljregulering for etablering av akvakulturanlegg 

på avsatt lokalitet A6 Dingalneset. 

 

Fritak fra reguleringskravet er gitt etter en samlet vurdering av saken. Nødvendige undersøkelser 

og hensyn blir ivaretatt gjennom overordna plan og gjennom behandling av søknad om 

akvakultur tillatelse etter akvakulturloven. Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 

fremgår av saksutredningen.   

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gir Kvænangen kommune Marine Harvest varig 

dispensasjon fra bestemmelser i Kystsoneplanen for Kvænangen (vedtatt 11.03.2015) kapittel 

3.2 punkt e) og f).  

 

Dette innebærer at det gis fritak fra krav om detaljregulering for etablering av akvakulturanlegg 

på avsatt lokalitet A6 Dingalneset. 

 

Fritak fra reguleringskravet er gitt etter en samlet vurdering av saken. Nødvendige undersøkelser 

og hensyn blir ivaretatt gjennom overordna plan og gjennom behandling av søknad om 

akvakultur tillatelse etter akvakulturloven. Vurderinger etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 

fremgår av saksutredningen.   

 

 

PS 18/15 Utbygging av bredbånd til Kviteberg, Storeng og Burfjorddalen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Bredbåndsutbygging Kviteberg, Storeng og Burfjorddalen finansieres ved bruk av fond med kr 

360 000.  



 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Bredbåndsutbygging Kviteberg, Storeng og Burfjorddalen finansieres ved bruk av fond med kr 

360 000.  

PS 19/15 Referatsaker 

RS 2/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn Grendehus den 

28.03.15. 

RS 3/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

06.03.15. 

RS 4/15 Søknad om dispensasjon fra vannmåler 

RS 5/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 

04.04.15. 

RS 6/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 

01.04.15. 

RS 7/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

16.04.15. 

 


