
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 10.06.2015 

Tidspunkt: 15:30-19:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anne Gerd Jonassen Gøril Severinsen KY 

Svein Tømmerbukt Liv R Olsen FRP 

 

Merknader 

Det innkalles til ekstra møte i formannskapet onsdag 01. juli 2015. 

 

Kommunestyrets møte den 24.06.2015 holdes på Kvænangstunet på Alteidet. 

 

Formannskapet inviterer kommunestyret til å gi uttalelse om Kvænangsruta. 

 

Det holdes felles kommunestyremøte med Alta, Loppa og Kautokeino i Alta den 12.08.2015. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef (under behandlingen av sak 25/2015) 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Ronald Jenssen  Anne Gerd Jonassen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 25/15 Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** 

***** 

X 2015/76 

PS 26/15 ***** kjøp av tjenester. X 2015/459 

PS 27/15 Søknad om lønnsmidler til ekstra ressurs i 

Burfjord barnehage 

X 2015/436 

PS 28/15 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

 2015/437 

PS 29/15 Kommunereformen, rapportering og videre 

framdrift pr juni 2015. 

 2015/143 

PS 30/15 Overdragelse av Alteidet samfunnshus  2015/363 

PS 31/15 Søknader om støtte div. lag/foreninger  2015/51 

PS 32/15 Godkjenning av retningslinjer for nærmiljøtiltak  2015/417 

PS 33/15 Avtale om utvikling og bruk av 

kommunaleiendom gnr 28/2 

 2015/83 

PS 34/15 Utlysning av gründerpris / næringspris 2015  2015/418 

PS 35/15 Reguleringsplan E6 Kvænangsfjellet - 

Merknadsbehandling 

 2015/299 

PS 36/15 Godkjenning av årsregnskap for 2014  2015/99 

PS 37/15 Budsjettkontroll pr 30. april 2015  2015/197 

PS 38/15 Nord-Troms plankontor, evaluering og videre 

drift 

 2015/460 

PS 39/15 Klage på vedtak om fritak fra reguleringsplan på 

Dingalneset (Kvitebergbukta) - Stajord bygdelag 

 2015/233 

PS 40/15 Krav om utgiftsdekning for 2015  2015/452 

PS 41/15 Innføring av vekslingsmodellen innen helse- og 

oppvekstfag i Nord-Troms 

 2015/14 

PS 42/15 Inntak av lærlinger høsten 2015  2015/14 

PS 43/15 Referatsaker   

RS 10/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 

grendehus den 11.07.15. 

 2015/5 

RS 11/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic 

Fjordcamp den 29.05.15. 

 2015/5 

RS 12/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

flerbrukshus den 23.05.15. 

 2015/5 

RS 13/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 

grendehus den 12.06.15. 

 2015/5 

 

 



PS 25/15 Klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 26/15 ***** kjøp av tjenester. 

PS 27/15 Søknad om lønnsmidler til ekstra ressurs i Burfjord barnehage 

PS 28/15 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 

Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen med bakgrunn i 

for dårlig kartmateriale. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til administrasjonen med bakgrunn i for dårlig kartmateriale. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, avslås 

søknaden om dispensasjon 

 

 

 

PS 29/15 Kommunereformen, rapportering og videre framdrift pr juni 2015. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Vedtak av 20.5.2015 fra møte om utredning av alternativet Nord-Troms 4 tas til etterretning. 

2. Formannskapet gjennomgår «Statusbilde for Kvænangen kommune» fra fylkesmannen i 

Troms. 

3. Det drøftes hvordan det kan legges en hensiktsmessig strategi for informasjon og 

innbyggerinvolvering. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

4. Vedtak av 20.5.2015 fra møte om utredning av alternativet Nord-Troms 4 tas til etterretning. 

5. Formannskapet gjennomgår «Statusbilde for Kvænangen kommune» fra fylkesmannen i 

Troms. 

6. Det drøftes hvordan det kan legges en hensiktsmessig strategi for informasjon og 

innbyggerinvolvering. 

PS 30/15 Overdragelse av Alteidet samfunnshus 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes andeler i tidligere Alteidet Samfunnshus A/L overdras vederlagsfritt til 

Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes andeler i tidligere Alteidet Samfunnshus A/L overdras vederlagsfritt til 

Alteidet Ungdoms- og Idrettsforening. 

PS 31/15 Søknader om støtte div. lag/foreninger 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Norges Blindeforbund innvilges støtte på kr. 1.500,- til lydavis for 3 av Kvænangens 

innbyggere. Andre søknader avslås på grunn av manglende midler. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Norges Blindeforbund innvilges støtte på kr. 1.500,- til lydavis for 3 av Kvænangens 

innbyggere. Andre søknader avslås på grunn av manglende midler. 

 

 



PS 32/15 Godkjenning av retningslinjer for nærmiljøtiltak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Til punkt 3 søkeberettigede – tilføyelse til første setning slik 

at det i sin helhet lyder: «Tilskuddet kan søkes av lag/foreninger/organisasjoner/virksomheter 

som tilrettelegger for nærmiljøtiltak i Kvænangen, også knyttet til kommunal eiendom.» 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet i Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for nærmiljøtiltak, med 

virkning fra 13.05.2015 med endring i pkt. 3 som lyder slik: «Tilskuddet kan søkes av 

lag/foreninger/organisasjoner/virksomheter som tilrettelegger for nærmiljøtiltak i Kvænangen, 

også knyttet til kommunal eiendom.» 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet i Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for nærmiljøtiltak, 
med virkning fra 13.05.2015. 
 
 

 

PS 33/15 Avtale om utvikling og bruk av kommunaleiendom gnr 28/2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune inngår en vederlagsfri leieavtale med Gammene Navuona Siida SA, 9162 

Sørstraumen, orgnr. 912 765 768, for eiendommen gnr 28 bnr 2, under følgende forutsetninger:  

1. Leieavtalen gjelder i perioden 01.06.2015 – 31.12.2021. Videre drift av anlegg og 

eiendom avklares senest halvt år før avtaleperiodens utløp. 

2. Målet med avtalen er at leietaker skal oppruste og utvikle og eiendommen til tur, kultur- 

og friluftsområde.  Formålet er at denne eiendommen skal fungere som et turmål og 

informasjonspunkt for lokal natur og kultur. Eiendommen skal bidra til økt historie- og 

kulturforståelse, og stimulere til økt trivsel, fysisk aktivitet og friluftsliv.   

3. Eiendommen skal være åpen for allmenn ferdsel. Alle anlegg (gammene med fasiliteter) 

på eiendommen, skal være åpne og stilles til disposisjon for allmenn bruk i henhold til 



formålet med eiendommen. Det skal ikke drives kommersiell drift på eiendommen i 

avtaleperioden. Eiendommen kan brukes og/eller fremleies for særskilte 

arrangementer/aktiviteter i henhold til eiendommens formål.  Evt. overskudd på slike 

aktiviteter skal tilfalle utvikling, vedlikehold eller drift av eiendommen.  

4. Leietaker må innhente godkjenning fra utleier for bygningsmessige tiltak på 

eiendommen før igangsetting.  Utbygging på eiendommen skal for øvrig følge gjeldende 

krav i plan- og bygningsloven.   

5. Leietaker står for kostnader for utvikling, drift og vedlikehold av anlegg og eiendom i 

avtaleperioden.  

6. Leietaker skal årlig rapportere om bruk av eiendommen med årsmelding og regnskap til 

utleier.   

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune inngår en vederlagsfri leieavtale med Gammene Navuona Siida SA, 9162 

Sørstraumen, orgnr. 912 765 768, for eiendommen gnr 28 bnr 2, under følgende forutsetninger:  

7. Leieavtalen gjelder i perioden 01.06.2015 – 31.12.2021. Videre drift av anlegg og 

eiendom avklares senest halvt år før avtaleperiodens utløp. 

8. Målet med avtalen er at leietaker skal oppruste og utvikle og eiendommen til tur, kultur- 

og friluftsområde.  Formålet er at denne eiendommen skal fungere som et turmål og 

informasjonspunkt for lokal natur og kultur. Eiendommen skal bidra til økt historie- og 

kulturforståelse, og stimulere til økt trivsel, fysisk aktivitet og friluftsliv.   

9. Eiendommen skal være åpen for allmenn ferdsel. Alle anlegg (gammene med fasiliteter) 

på eiendommen, skal være åpne og stilles til disposisjon for allmenn bruk i henhold til 

formålet med eiendommen. Det skal ikke drives kommersiell drift på eiendommen i 

avtaleperioden. Eiendommen kan brukes og/eller fremleies for særskilte 

arrangementer/aktiviteter i henhold til eiendommens formål.  Evt. overskudd på slike 

aktiviteter skal tilfalle utvikling, vedlikehold eller drift av eiendommen.  

10. Leietaker må innhente godkjenning fra utleier for bygningsmessige tiltak på 

eiendommen før igangsetting.  Utbygging på eiendommen skal for øvrig følge gjeldende 

krav i plan- og bygningsloven.   

11. Leietaker står for kostnader for utvikling, drift og vedlikehold av anlegg og eiendom i 

avtaleperioden.  

12. Leietaker skal årlig rapportere om bruk av eiendommen med årsmelding og regnskap til 

utleier.   

 

 

 

PS 34/15 Utlysning av gründerpris / næringspris 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Administrasjonen bes om å lyse ut prisen med frist for 

tilbakemelding fra forslagsstillere 15. september. 

 



Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

1. Formannskapet endrer årstall fra 2014 til 2015 pkt. 1 i retningslinjer for Kvænangen 

næringspris, vedtatt 29.04.2014.  

2. Formannskapet lyser ut næringspris for 2015 i henhold til retningslinjene. Prisen skal 

stimulere til nytenking og verdiskapning i næringslivet i Kvænangen. Prisen tildeles 

virksomheter, enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom nyskapende idéer bidrar 

til vekst, mangfold og økt verdiskapning i næringslivet i Kvænangen.  

3. Forslag på kandidater sendes innen 05.06.2015 til Kvænangen kommune, 9161 Burfjord, 

og skal inneholde en kort beskrivelse av kandidaten og en begrunnelse for hvorfor 

kandidaten bør få næringspris. 
 
 
Administrasjonen bes om å lyse ut prisen med frist for tilbakemelding fra forslagsstillere 15. 

september. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

4. Formannskapet endrer årstall fra 2014 til 2015 pkt. 1 i retningslinjer for Kvænangen 

næringspris, vedtatt 29.04.2014.  

5. Formannskapet lyser ut næringspris for 2015 i henhold til retningslinjene. Prisen skal 

stimulere til nytenking og verdiskapning i næringslivet i Kvænangen. Prisen tildeles 

virksomheter, enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom nyskapende idéer bidrar 

til vekst, mangfold og økt verdiskapning i næringslivet i Kvænangen.  

6. Forslag på kandidater sendes innen 05.06.2015 til Kvænangen kommune, 9161 Burfjord, 

og skal inneholde en kort beskrivelse av kandidaten og en begrunnelse for hvorfor 

kandidaten bør få næringspris. 
 

PS 35/15 Reguleringsplan E6 Kvænangsfjellet - Merknadsbehandling 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forsalg til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes i Kvænangen kommune. 

Planen videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forsalg til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet, Mettevollia - Rakkenes i Kvænangen kommune. 

Planen videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 

 

PS 36/15 Godkjenning av årsregnskap for 2014 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2014 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 godkjennes. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2014 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2014 godkjennes. 

 

 

PS 37/15 Budsjettkontroll pr 30. april 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det fremmes sak om budsjettregulering i kommunestyrets 

møte 24.06.2015. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

Det fremmes sak om budsjettregulering i kommunestyrets møte 24.06.2015. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 



 

 

PS 38/15 Nord-Troms plankontor, evaluering og videre drift 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Første setning i innstillingen strykes. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. Kvænangen 

kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter 

vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som 

vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form 

etter § 27 i Kommuneloven med en desentral organisering. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, 

Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny 

vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. Kvænangen kommune inngår i det 

interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter vertskommunemodellen, jf. § 27 i 

Kommuneloven med Nordreisa kommune som vertskommune jf. alternativ 1 i saksfremlegget, 

dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter § 27 i Kommuneloven med en desentral 

organisering. 

PS 39/15 Klage på vedtak om fritak fra reguleringsplan på Dingalneset 

(Kvitebergbukta) - Stajord bygdelag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen. Saken sendes til 

Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 

 

 



 

Administrasjonssjefens innstilling 

Klagen tas ikke til følge. Det foreligger ikke nye opplysninger i klagen. Saken sendes til 

Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 

 

 

PS 40/15 Krav om utgiftsdekning for 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: Det gis ikke dekning av udokumenterte utgifter. 

 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det gis ikke dekning av udokumenterte utgifter. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

 

PS 41/15 Innføring av vekslingsmodellen innen helse- og oppvekstfag i Nord-

Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kommunen skal:  

 Ved inntak av vekslingselever, følge avlønning for lærlinger i hht Hovedtariffavtalen for 

kommunesektoren kap 6.1.3: Fag som ikke følger hovedmodellen, 3 års læretid i virksomheten.  

 Sammen med de øvrige kommunene i regionen, samarbeide om å legge til rette for at 

vekslingsmodellen blir en attraktiv modell for å øke rekruttering og kompetanse innen helse- og 

oppvekstfag i Nord-Troms. 
 

 



 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunen skal:  

 Ved inntak av vekslingselever, følge avlønning for lærlinger i hht Hovedtariffavtalen for 

kommunesektoren kap 6.1.3: Fag som ikke følger hovedmodellen, 3 års læretid i virksomheten.  

 Sammen med de øvrige kommunene i regionen, samarbeide om å legge til rette for at 

vekslingsmodellen blir en attraktiv modell for å øke rekruttering og kompetanse innen helse- og 

oppvekstfag i Nord-Troms. 

PS 42/15 Inntak av lærlinger høsten 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.06.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune tar inn tre lærlinger i 2015, en helsearbeiderfag, en i barne- og 

ungdomsarbeiderfag og en i IKT-fag. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune tar inn tre lærlinger i 2015, en helsearbeiderfag, en i barne- og 

ungdomsarbeiderfag og en i IKT-fag. 



PS 43/15 Referatsaker 

RS 10/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 

11.07.15. 

RS 11/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic Fjordcamp den 29.05.15. 

RS 12/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

23.05.15. 

RS 13/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 

12.06.15. 

 


