
Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 29.04.2015 

Tidspunkt: 08:30 – 17:45.  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen MEDL SV 

Irene Halvorsen Kaasen MEDL H 

Jan Helge Jensen LEDER KY 

Anne Gerd Jonassen MEDL H 

Gunnar Sollund MEDL KY 

Mariann Larsen MEDL KY 

Ole Even Jørgensen MEDL KY 

Gøril Severinsen NESTL KY 

Kjell Kr. Johansen MEDL AP 

Svein Tømmerbukt MEDL FRP 

Ronald Jenssen MEDL H 

Jenny Fyhn Olsen MEDL H 

Børre Solheim MEDL KY 

Ole Josefsen MEDL H 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen MEDL H 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kurt Solheim Liv Reidun Olsen KY 

 

Merknader 

Det var ingen merknader til innkallingen. Sakene 19, 23 og 28 ble behandlet først. Forespørsel 

fra Gunnar Sollund om Alteidet samfunnshus ble tatt opp og besvart innledningsvis i møtet.  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter 

Synne Jørgenen og Elena Kaasen 

Kontorsjef 

Ungdomsrådet 

 

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   Tryggve Enoksen      Jenny Fyhn Olsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/15 Ny turnusplan på Gargo sykehjem og sykestue  2015/72 

PS 14/15 Kystsoneplanen-sluttbehandling av 

akvakulturlokalitet i Karvika 

 2015/124 

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

Tromsregionen 

 2015/329 

PS 16/15 Ny selskapsavtale KomRev NORD  2015/318 

PS 17/15 Tidfesting av ferie for ansatte i skole og SFO  2015/129 

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

Burfjorddalen 

 2015/61 

PS 19/15 Tildeling av rammetimer skoleåret 2015/2016  2015/334 

PS 20/15 Endring av vedtekter for barnehager i Kvænangen 

kommune - § 11. Betaling/friplass 

 2015/212 

PS 21/15 Oppfølging av tilsyn med barnevernet  2015/238 

PS 22/15 Kommunereformen  2015/143 

PS 23/15 Etatsorganisering  2015/330 

PS 24/15 Stilling avdelingsingeniør bygg  2015/368 

PS 25/15 Endring av stillinger og driftstilskudd fysioterapi  2015/365 

PS 26/15 Søknad om dispensasjon fra gjeldene kystsone 

plan 

 2015/125 

PS 27/15 Deltakelse i samisk språkprosjekt  2015/150 

PS 28/15 Forskrift om skoletilhørighet  2015/195 

PS 29/15 Kvænangen kommunes deltakelse i prosjektet 

"Boligutvikling i Nord -Troms" 

 2015/220 

PS 30/15 Drift av Badderen båthavn  2015/302 

PS 31/15 Aktivitetskontakter, endring av organiseringen.  2015/168 

PS 32/15 Oppnevning av klageutvalg  2015/391 

PS 33/15 Referatsaker   

RS 1/15 Helsetilbud og sykestuesenger i Nord-Troms  2015/380 

 

 

PS 13/15 Ny turnusplan på Gargo sykehjem og sykestue 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Dagens prosess med omlegging av turnus avsluttes. Kommunestyret slutter seg til vedtak i 

administrasjonsutvalget av 08.04.15.  

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.01.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonen fremmet forslag om at saken utsettes. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Det ble fremmet følgende utsettelsesforslag fra Høyre og Frp: 

Saken utsettes og behandles i fagutvalg. 

 

Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det innføres ikke ny turnus på Gargo sykehjem og sykestue mtp å få redusert uønsket deltid i 

denne omgang.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.01.2015  

Behandling: 

Forslag fra administrasjonen: Saken utsettes. 

Forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra utvalget: Dagens prosess med omlegging av turnus avsluttes. OO-utvalget slutter seg 

til vedtak i administrasjonsutvalget av 08.04.15.  

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Dagens prosess med omlegging av turnus avsluttes. OO-utvalget slutter seg til vedtak i 

administrasjonsutvalget av 08.04.15.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det innføres ikke ny turnus på Gargo sykehjem og sykestue mtp å få redusert uønsket deltid i 

denne omgang.  

PS 14/15 Kystsoneplanen-sluttbehandling av akvakulturlokalitet i Karvika 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune viser til plan- og bygningsloven § 11-15 og kommunestyrets vedtak 

11.03.2015, sak 11/2015 om kystsoneplanen for Kvænangen 2013-2028. Som følge av at 

Fylkesmannen i Troms trekker innsigelsen mot utvidelse av akvakulturlokaliteten A1 i Karvika 

gis området rettsvirkning. Arealet, A1 Karvika, settes til akvakulturformål. Vurderinger etter 

Naturmangfoldloven § 8-12 framgår av planbeskrivelsen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune viser til plan- og bygningsloven § 11-15 og kommunestyrets vedtak 

11.03.2015, sak 11/2015 om kystsoneplanen for Kvænangen 2013-2028. Som følge av at 

Fylkesmannen i Troms trekker innsigelsen mot utvidelse av akvakulturlokaliteten A1 i Karvika 

gis området rettsvirkning. Arealet, A1 Karvika, settes til akvakulturformål.  

 

Vurderinger atter Naturmangfoldloven § 8-12 framgår av planbeskrivelsen. 

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra AP: Eventuell oppsigelse må ikke berøre andre interkommunale samarbeid. 

Forslag fra Kp/SV: Administrasjonssjefen får fullmakt til å innhente avklaringer i forhold til IT-

samarbeidsavtalen i Nord-Troms. Det forutsettes at saken settes fram på junimøtet i 

kommunestyret til endelig behandling.  

Forslaget fra Kp/SV med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Administrasjonssjefen får fullmakt til å innhente avklaringer i forhold til IT-samarbeidsavtalen i 

Nord-Troms. Det forutsettes at saken settes fram på junimøtet i kommunestyret til endelig 

behandling. Eventuell oppsigelse må ikke berøre andre interkommunale samarbeid. 

 

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 16/15 Ny selskapsavtale KomRev NORD 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes.  

PS 17/15 Tidfesting av ferie for ansatte i skole og SFO 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar tidfesting av ferie for følgende grupper av ansatte i skole. Ordningen 

gjøres gjeldende fra 1.mai. 2015 slik: 

 Lærere – avvikler 5 uker sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli (31/7.) – ref. 

tariffavtale. 

 Øvrig personale i skolen og SFO med 89 % lønn – samme tidsrom som for lærere 

 Øvrig personale i SFO med full lønn – samme tidsrom som for lærere. Ledig tid                                                                                                  

før ferien brukes til etterarbeid/planlegging.                                                                                            

  Øvrig personale i skolen, spesielle tils.forhold -  5 uker i perioden 20.06 – 20.08  

 Administrasjonspersonell (sekretær) -  minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (Rektor) - minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (undervisningsinspektør/er) - samme tidsrom som for lærere.  

 For barnehager gjelder følgende bestemmelse etter vedtektene: Siste 4 uker før 2. mandag i 

august. De ansatte avvikler fellesferie i denne periode. 

 For ansatte som har flere stillinger gjelder følgende: For ansatte som har 2 eller flere 

stillinger, skal det avvikles samtidig ferie i alle stillingene. Bestemmelsen gis for å sikre den 



ansatte ferie etter loven, og unntak bør ikke gis ved andre enn helt spesielle tilfeller etter 

Administrasjonssjefens bestemmelse.  

 For arbeidstakere fra 60 år og over, kan den 6.ferieuke tas ved behov. Min. 14 dagers varsel. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar tidfesting av ferie for følgende grupper av ansatte i skole. Ordningen 

gjøres gjeldende fra 1.mai. 2015 slik: 

 Lærere – avvikler 5 uker sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli (31/7.) – ref. 

tariffavtale. 

 Øvrig personale i skolen og SFO med 89 % lønn – samme tidsrom som for lærere 

 Øvrig personale i SFO med full lønn – samme tidsrom som for lærere. Ledig tid                                                                                                  

før ferien brukes til etterarbeid/planlegging.                                                                                            

  Øvrig personale i skolen, spesielle tils.forhold -  5 uker i perioden 20.06 – 20.08  

 Administrasjonspersonell (sekretær) -  minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (Rektor) - minimum 3 uker i perioden 01.06 – 30.09 

 Skoleledere - (undervisningsinspektør/er) - samme tidsrom som for lærere.  

 For barnehager gjelder følgende bestemmelse etter vedtektene: Siste 4 uker før 2. mandag i 

august. De ansatte avvikler fellesferie i denne periode. 

 For ansatte som har flere stillinger gjelder følgende: For ansatte som har 2 eller flere 

stillinger, skal det avvikles samtidig ferie i alle stillingene. Bestemmelsen gis for å sikre den 

ansatte ferie etter loven, og unntak bør ikke gis ved andre enn helt spesielle tilfeller etter 

Administrasjonssjefens bestemmelse.  

 For arbeidstakere fra 60 år og over, kan den 6.ferieuke tas ved behov. Min. 14 dagers varsel. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret vedtar tidfesting av ferie for følgende grupper av ansatte i skole. Ordningen 

gjøres gjeldende fra 1.mai. 2015 slik : 
- Lærere – avvikler 5 uker sammenhengende med avslutning siste virkedag i juli  (31/7.) – ref. 

tariffavtale. 

- Øvrig personale i skolen og SFO  med 89 % lønn     – samme tidsrom som for lærere 

- Øvrig personale i  SFO  med full  lønn                        – samme tidsrom som for lærere. Ledig tid    

                                                                                                før ferien brukes til etterarbeid/planlegging.                                                                                            

-  Øvrig personale i skolen, spesielle tils.forhold            -  5 uker i perioden                      20.06 – 20.08  

- Administrasjonspersonell (sekretær)                        -  minimum 3 uker i perioden  01.06 – 30.09 

- Skoleledere  - (Rektor)                                                  - minimum 3 uker i perioden  01.06 – 30.09 

- Skoleledere  - (undervisningsinspektør/er)               - samme tidsrom som for lærere.  

 

- For barnehager gjelder følgende bestemmelse etter vedtektene :  Siste 4 uker før 2. mandag i 

august. De ansatte avvikler fellesferie i denne periode. 

 

- For ansatte som har flere stillinger gjelder følgende: For ansatte som har 2 eller flere stillinger, 

skal det avvikles samtidig ferie i alle stillingene. Bestemmelsen gis for å sikre den ansatte ferie 



etter loven, og unntak bør ikke gis ved andre enn helt spesielle tilfeller etter 

Administrasjonssjefens bestemmelse.  

- For arbeidstakere fra 60 år og over, kan den 6.ferieuke tas ved behov. Min. 14 dagers varsel. 

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

360 000.  

 

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 Tildeling av rammetimer skoleåret 2015/2016 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ble erklært inhabil jfr Kommunelovens § 40 og fratrådte behandlingen av 

saken. Kai Petter Johansen tiltrådte som vararepresentant.  

Forslag fra Ap: Saken utsettes og sendes på høring i grendeutvalg, skolens rådsorganer og 

berørte fagforbund.  

Tilleggsforslag fra Kp/SV: Det forutsettes at økningen på 22 timer nyttes som vikarressurs. 

Forslaget fra Ap falt da det kun oppnådde 7 stemmer.  

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer og Kjækan skole 

tildeles 114 timer. Det forutsettes at økningen på 22 timer nyttes som vikarressurs. 

 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra Valter Olsen: Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer. 

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer og Kjækan skole 

tildeles 114 timer. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 438 timer og Kjækan skole 

tildeles 114 timer. 

 

PS 20/15 Endring av vedtekter for barnehager i Kvænangen kommune - § 11. 

Betaling/friplass 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra kommunestyret: Det forutsettes at administrasjonen orienterer hvert enkelt 

hjem om endringer i prisen. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende ny bestemmelse om endring i betaling tatt inn i vedtekter for 

barnehager - § 11. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med 01.mai 2015.  

«11.1.  Maksimalgrense for foreldrebetaling i barnehager fastsettes av Stortinget i årlig 

budsjettvedtak. (FOR-2005-12-16-1478) § 1. I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan 

ikke foreldrebetaling settes høyere enn maksimalgrense bestemt av Stortinget. Maksimalgrensen 

for foreldrebetalingen skal ses i forhold til en betaling elleve måneder i året. 

Betaling av barnehageplass følger normalt de satser og betalings datoer som til enhver tid er 

vedtatt gjeldende av Stortinget. Det gis ikke særskilt varsel til den enkelte foresatte om endring i 

satsene, men prisøkningen blir kunngjort på kommunens hjemmeside etter mottak av disse. 

Betaling for kost kan komme i tillegg. (Se vedtak i O/O- PS 2013/4).  Barn kan tildeles frukt 

etter vurdering.  Kommunestyret kan bestemme lavere sats/andre særskilte reduksjoner i 

betaling.»  

Betaling for et deltidstilbud skal være lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Barnehageeier 

står imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.  

Etter § 4 i forskrifter til lov, kan kommunestyret sette foreldrebetalingen høyere enn den 

gjeldende maksimalgrense når: 

a) Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller 

b) Kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes 

Følgende bestemmelse vedtas tatt ut av vedtektenes § 11.  

«11.1. Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Ved endring i barnehagesatser skal de 

foresatte gis melding om dette med 1 måneds varsel. Det er ikke kostpenger inkludert, men 

barna kan tildeles frukt. 



I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan ikke foreldrebetaling settes høyere enn 

maksimalgrense bestemt av Stortinget. Se likevel unntak etter forskrifter om foreldrebetaling § 

4. Betaling for kost kan komme i tillegg. (Se siste side, vedtak om betaling for kost f.o.m. 

01.08.2013. Begge SU har vedtatt endringen)» 

Det forutsettes at administrasjonen orienterer hvert enkelt hjem om endringer i prisen. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende ny bestemmelse om endring i betaling tatt inn i vedtekter for 

barnehager -  § 11. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med 01.mai 2015.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret vedtar følgende ny bestemmelse om endring i betaling tatt inn i vedtekter for 

barnehager -  § 11. Vedtektsendringen gjøres gjeldende fra og med 01.mai 2015.  

«11.1.  Maksimalgrense for foreldrebetaling i barnehager fastsettes av Stortinget i årlig budsjettvedtak. 

(FOR-2005-12-16-1478) § 1. I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan ikke foreldrebetaling settes 

høyere enn maksimalgrense bestemt av Stortinget. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen skal ses i 

forhold til en betaling elleve måneder i året. 

Betaling av barnehageplass følger normalt de satser og betalings datoer som til enhver tid er vedtatt 

gjeldende av Stortinget. Det gis ikke særskilt varsel til den enkelte foresatte om endring i satsene, men 

prisøkningen blir kunngjort på kommunens hjemmeside etter mottak av disse. Betaling for kost kan 

komme i tillegg. (Se vedtak i O/O- PS 2013/4).  Barn kan tildeles frukt etter vurdering.  Kommunestyret 

kan bestemme lavere sats/andre særskilte reduksjoner i betaling.»  

Betaling for et deltidstilbud skal være lavere enn betalingen for et heldagstilbud. Barnehageeier står 

imidlertid fritt til å bestemme hvor mye lavere prisen for et deltidstilbud skal være.  

Etter § 4 i forskrifter til lov, kan kommunestyret sette foreldrebetalingen høyere enn den gjeldende 

maksimalgrense når: 

c) Barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller 

d) Kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes 

 

Følgende bestemmelse vedtas tatt ut av vedtektenes § 11. 

«11.1. Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Ved endring i barnehagesatser skal de foresatte 

gis melding om dette med 1 måneds varsel. Det er ikke kostpenger inkludert, men barna kan tildeles 

frukt. 

I henhold til forskrift av 16.desember. 2005 kan ikke foreldrebetaling settes høyere enn maksimalgrense 

bestemt av Stortinget. Se likevel unntak etter forskrifter om foreldrebetaling § 4. Betaling for kost kan 

komme i tillegg. (Se siste side, vedtak om betaling for kost f.o.m. 01.08.2013. Begge SU har vedtatt 

endringen)» 



PS 21/15 Oppfølging av tilsyn med barnevernet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Kp: Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget fastsettes til 30.06.15. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.  Det forventes ny rapport til kommunestyrets 

møte i juni 2015. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget fastsettes til 30.06.15. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt og at ordet «ventes» byttes ut med «forventes». 

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.  Det forventes ny rapport til kommunestyrets 

møte i juni 2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering.  Det ventes ny rapport til kommunestyrets 

møte i juni 2015. 

PS 22/15 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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Ap: Styringsgruppa representerer kommunen i forhandlinger med andre 

kommuner.  

Forslag fra Kp: Kvænangen kommune slutter seg til framlagte framdriftsplan, med de endringer 

som framkom under møtet.  

 Det avholdes en folkeavstemning før tilrådning fra fylkesmannen.  

 Endring: Gjennomføring av en eventuell ny struktur. 



 Avholdes folkemøter, første høsten 2015. 

 Orientering på kommunens hjemmeside.  

Forslaget fra Ap falt da det kun oppnådde 7 stemmer.  

Forslaget fra Kp ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kvænangen kommune slutter seg til framlagte framdriftsplan, med de endringer som framkom 

under møtet.  

 Det avholdes en folkeavstemning før tilrådning fra fylkesmannen.  

 Endring: Gjennomføring av en eventuell ny struktur. 

 Avholdes folkemøter, første høsten 2015. 

 Orientering på kommunens hjemmeside. 

 

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 23/15 Etatsorganisering 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Tryggve Enoksen ba om å få sin habilitet vurdert etter Forvaltningsloven §6. Utvalget vurderte 

spørsmålet og fattet følgende enstemmige vedtak: «Tryggve Enoksen er inhabil og fratrer 

behandlingen av saken.»  

Enoksen fratrådte behandlingen og i hans sted tiltrådte Anne Gerd Jonassen. 

 

Endringsforslag fra Kystpartiet: 

1. Stillingen som etatsleder for Helde og omsorg videreføres og organiseres fast. 

2. Det opprettes ikke etatsleder for oppvekst før løsningsmodeller foreligger fra 

administrasjonen. 

3. Vi ber administrasjonssjefen utarbeide forslag til løsninger angående framtidig 

organisering av oppvekst, dette i samsvar med gjeldende lovkrav. 

4. Forslag til løsninger legges fram for utvalget i junimøtet. 

Endringsforslag fra Høyre/Frp:  

Tidligere vedtak angående stilling som oppvekst- og omsorgssjef opprettholdes. Stilling lyses ut 

på ny. 

 

Votering: 

Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Høyre/Frp, fikk 

administrasjonssjefens innstilling flertall med ordførers dobbeltstemme. 

 

Ved votering mellom administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Kystpartiet, fikk 

Kystpartiets forslag fem stemmer og ble vedtatt. 



Vedtak: 

1. Stillingen som etatsleder for Helde og omsorg videreføres og organiseres fast. 

2. Det opprettes ikke etatsleder for oppvekst før løsningsmodeller foreligger fra 

administrasjonen. 

3. Vi ber administrasjonssjefen utarbeide forslag til løsninger angående framtidig 

organisering av oppvekst, dette i samsvar med gjeldende lovkrav. 

4. Forslag til løsninger legges fram for utvalget i junimøtet. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ble erklært inhabil jfr Forvaltningslovens § 6 og fratrådte behandlingen av 

saken. Kai Petter Johansen tiltrådte som vararepresentant. 

Forslag fra Ap/H/FrP: 1) Stillingen som etatsleder for helse- og omsorg videreføres og 

organiseres fast. Stillingen utlyses eksternt. 2) Stilling som etatsleder for oppvekst opprettes fra 

01.07.15 og lyses ut eksternt. 3) Etatsjefene ansettes av kommunestyret.  

Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer fors forslaget fra Ap/H/FrP. 

Vedtak: 

1. Stillingen som etatsleder for Helde og omsorg videreføres og organiseres fast. 

2. Det opprettes ikke etatsleder for oppvekst før løsningsmodeller foreligger fra 

administrasjonen. 

3. Vi ber administrasjonssjefen utarbeide forslag til løsninger angående framtidig organisering 

av oppvekst, dette i samsvar med gjeldende lovkrav. 

4. Forslag til løsninger legges fram for utvalget i junimøtet. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Stillingen som etatsleder for Helse og omsorg videreføres og organiseres fast 

2. Stilling som etatsleder for oppvekst opprettes fra 1.7.2015. Stillingen som 60 pst pedagogisk 

konsulent opphører fra 31.7.2015.  

PS 24/15 Stilling avdelingsingeniør bygg 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Kp: 100% stilling som avdelingsingeniør bygg besettes fra 01.06.15. 

Forslaget fra Kp ble vedtatt med 14 mot 1 stemme.  

Vedtak: 

100% stilling som avdelingsingeniør bygg besettes fra 01.06.15. 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 16.04.2015  

Behandling: 

Vedtaksforslag fra teknisk utvalg: 



Av vedtak i sak 14/15 i Kvænangen formannskaps møte den 08.04.15 framgår at 100% stilling 

som avdelingsingeniør bygg settes vakant ut året 2015. 

 

Teknisk utvalg anser dette som svært uheldig da dette vil ha negative konsekvenser for utførelse 

av de oppgaver som avdeling næring, utvikling og teknisk er satt til å løse. Dette vil ikke bare 

ramme de oppgaver som er knyttet til denne stillingen, men hele avdelingen. Oppgavene som 

sorterer under denne stillingen må da fordeles på de øvrige ansatte, noe som vil medføre at hele 

etaten blir sterkt svekket hva gjelder evne til å løse sine totale oppgaver. Dette vil i neste 

omgang ramme tjenestetilbudet innbyggerne har krav på. 

Teknisk utvalg ber derfor om at saken tas opp på kommunestyremøtet den 29.04.15 med sikte på 

å besette 100% stilling som avdelingsingeniør bygg fra 01.06.2015. 

 

Vedtaksforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Av vedtak i sak 14/15 i Kvænangen formannskaps møte den 08.04.15 framgår at 100% stilling 

som avdelingsingeniør bygg settes vakant ut året 2015. 

 

Teknisk utvalg anser dette som svært uheldig da dette vil ha negative konsekvenser for utførelse 

av de oppgaver som avdeling næring, utvikling og teknisk er satt til å løse. Dette vil ikke bare 

ramme de oppgaver som er knyttet til denne stillingen, men hele avdelingen. Oppgavene som 

sorterer under denne stillingen må da fordeles på de øvrige ansatte, noe som vil medføre at hele 

etaten blir sterkt svekket hva gjelder evne til å løse sine totale oppgaver. Dette vil i neste 

omgang ramme tjenestetilbudet innbyggerne har krav på. 

Teknisk utvalg ber derfor om at saken tas opp på kommunestyremøtet den 29.04.15 med sikte på 

å besette 100% stilling som avdelingsingeniør bygg fra 01.06.2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 

 

 

PS 25/15 Endring av stillinger og driftstilskudd fysioterapi 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

1) 100 % hjemmel driftstilskudd etter Anders Lauridsen innløses.  

2) Med forbehold intern rokkering økes 50 % kommunal stilling til 100 %. 

3) 40 % driftstilskudd trekkes inn. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1) 100 % hjemmel driftstilskudd etter Anders Lauridsen innløses.  

2) Med forbehold intern rokkering økes 50 % kommunal stilling til 100 %. 

3) 40 % driftstilskudd trekkes inn. 



PS 26/15 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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Ap/H/Frp: Under forutsetning av at kunnskapsgrunnlaget jfr Naturmangfoldsloven § 

8 og høring etter PBL § 19 blir varetatt på lovmessig måte, gis dispensasjon fra Kvænangen 

kommunes gjeldende kystsoneplan knyttet til området A10 Spildra øst. Området brukes til 

akvakultur.   

Forslag fra ordfører: 1) Søknad om dispensasjon avslås. 2) Kystsoneplanen forutsettes rullert i 

2016. 3) Ytre Kvænangen samt lokalitet A10 skal inngå i konsekvensutredningen. 4) Det tas et 

initiativ overfor Marine Harvest i forhold til en finansiering av en konsekvensutredning.  

Voteringer: 

 Forslaget fra Ap/H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer satt opp mot innstillingen som fikk 6 

stemmer. 

 Forslaget fra Ap/H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer satt opp mot forslaget fra ordfører som 

fikk 6 stemmer.  

Vedtak: 

Under forutsetning av at kunnskapsgrunnlaget jfr Naturmangfoldsloven § 8 og høring etter PBL 

§ 19 blir varetatt på lovmessig måte, gis dispensasjon fra Kvænangen kommunes gjeldende 

kystsoneplan knyttet til området A10 Spildra øst. Området brukes til akvakultur. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Søknad om dispensasjon avslås 

PS 27/15 Deltakelse i samisk språkprosjekt 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Kommunestyret: Kommunestyret ser positivt på at det etableres språksenter i 

kommunen. Kvænangen språksenter sin oppgave vil være språkopplæring i samisk, 

kvensk/finsk, norskopplæring for våre nye innbyggere i barnehager og 1.-10. klasse, samt 

voksenopplæring. Kvænangen kommunestyre ber initiativtakerne arbeide videre med 

etableringsprosjektet og presentere dette nærmere på et senere tidspunkt, herunder eierskap og 

finansiering.  

Forslaget Kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Kommunestyret ser positivt på at det etableres språksenter i kommunen. Kvænangen språksenter 

sin oppgave vil være språkopplæring i samisk, kvensk/finsk, norskopplæring for våre nye 

innbyggere i barnehager og 1.-10. klasse, samt voksenopplæring. Kvænangen kommunestyre 

ber initiativtakerne arbeide videre med etableringsprosjektet og presentere dette nærmere på et 

senere tidspunkt, herunder eierskap og finansiering. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Anne Gerd Jonassen: Oppvekst og omsorg ser positivt på at det etableres språksenter 

i Kvænangen. Vi er kjent med at Kvænangen Qven og sjøsamisk har planlagt et språksenter ifb 

med «Kventun». Vi ber om at Navouna Samiid Searvi tar kontakt med Kvænangen Qven og 

sjøsamisk forening om et felles språksenter. Viser til Storfjord språksenter som bruker både 

finsk/kvensk og samisk i sitt språkarbeid.  

Forslaget fra Anne Gerd Jonassen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Oppvekst og omsorg ser positivt på at det etableres språksenter i Kvænangen. Vi er kjent med at 

Kvænangen Qven og sjøsamisk har planlagt et språksenter ifb med «Kventun». Vi ber om at 

Navouna Samiid Searvi tar kontakt med Kvænangen Qven og sjøsamisk forening om et felles 

språksenter. Viser til Storfjord språksenter som bruker både finsk/kvensk og samisk i sitt 

språkarbeid. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune ser positivt på deltakelse i samisk språkprosjekt med tanke på å etablere 

samisk språksenter i kommunen.  

Kvænangen kommune går inn som medeier i prosjektet sammen med Navvuona Samid Searvi.  

Som Kvænangen kommunes representant i styringsgruppa oppnevnes … og …  

Kvænangen kommune forplikter seg til å kjøpe samisklærertjenester til samiskundervisning i 

grunnskolen fra språksenteret så fremt de er godkjent for undervisning i språket.  

PS 28/15 Forskrift om skoletilhørighet 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra OO-utvalget: OO-utvalget forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet.  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra UDIR av 4/2 -2013. OO-utvalget forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet. 

 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tryggve Enoksen ble erklært inhabil jfr Kommunelovens § 40 og fratrådte behandlingen av 

saken. Kai Petter Johansen tiltrådte som vararepresentant. 

Forslag fra H/FrP: Saken avvises. 

Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra H/FrP.  

Vedtak: 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra UDIR av 4/2 -2013. Kommunestyret forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i 

skriv fra UDIR av 4/2 -2013. 

PS 29/15 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.  

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra H: Det rapporteres halvårlig til kommunestyret om prosjektet. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  



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.  

6. Det rapporteres halvårlig til kommunestyret om 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 30/15 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. 

 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Kurt Solheim fikk sin habilitet vurdert og ble enstemmig funnet habil til å behandle saken.  

Forslag fra Kp/SV: 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 i alle 

kategorier, unntatt fiskebåter eid av fisker på liste B, der prisen settes til kr 1500,- pr 

breddemeter. Økningen gjøres gjeldende fra 01.07.2015. Det tillates ikke framleie av plasser. 

Forslaget fra Kp/SV 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, unntatt fiskebåter eid av fisker på liste B, der prisen settes til kr 1500,- 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 31/15 Aktivitetskontakter, endring av organiseringen. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.03.2015  

Behandling: 

Det var enighet i kommunestyret om at saken tas av sakskartet. 

Vedtak: 

Saken tas av sakskartet.  

 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 14.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra OO-utvalget: Det opprettes 50 % stilling som aktivitetskontakt i en prøveperiode på 

1 år. Ordningen prøves ut i Burfjord sentrum først, og evalueres etter 1 år (prøveperioden). 

Stillingen finansieres ved omgjøring av oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter.  

Forslaget fra OO-utvalget ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  

Vedtak: 

Det opprettes 50 % stilling som aktivitetskontakt i en prøveperiode på 1 år. Ordningen prøves ut 

i Burfjord sentrum først, og evalueres etter 1 år (prøveperioden). Stillingen finansieres ved 

omgjøring av oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra H/FrP: Det opprettes ikke 50 % stilling fast som aktivitetskontakt.  

Forslaget fra H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer mot innstillingen som fikk 6 stemmer.  

Vedtak: 

Det opprettes ikke 50 % stilling fast som aktivitetskontakt. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det opprettes 50 % stilling som fast aktivitetskontakt. Stillingen finansieres ved omgjøring av 

oppdragsavtaler for støttekontakter/aktivitetskontakter. 

PS 32/15 Oppnevning av klageutvalg 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Referatsaken tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsaken tas til orientering. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Formannskapets medlemmer oppnevnes som Kvænangen kommunes klageutvalg. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapets medlemmer oppnevnes som Kvænangen kommunes klageutvalg. 



PS 33/15 Referatsaker 

RS 1/15 Helsetilbud og sykestuesenger i Nord-Troms 

 


