
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset (1. møte)
Dato: 21.10.2015
Tidspunkt: 09:00 — 12:00.

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Tryggve Enoksen MEDL SV
Liv Reidun Olsen MEDL H
Ole Josefsen MEDL H

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Kai Petter Johansen Tryggve Enoksen SV
Kurt Solheim Liv Reidun Olsen H
Hanne Wiesener Ole Josefsen H

Merknader

Det var ingen merknader til innkallingen. Grunngitt spørsmål fra Gunnar Sollund ble lest opp
og besvart.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef
BjØrn Ellefsæter Kontorsjef

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert
i mØteboka, er i s s ar med det som ble vedtatt på møtet.

i

(,yrdfører a elge ensen Ole Even Jørgensen Anne Gerd Joiassen



Saksliste

Utvsaksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksur

PS 48/15 Utsettelse av frist ifb med erstatning for bolig X 20 15/676

PS 49/15 Godkjenning av søknad om opptak av startlån for 2015/613
2016

PS 50/15 Søknad om tilleggslån i husbanken for 2015 2015/654

PS 51 / 15 Oppfølging av forvaltningsrevisj on barnevern 2015/238

PS 52/15 Budsjettkontroll pr 31. august 2015 2015/197

PS 53/15 Klage på vedtak i sak PS 8/15- midler til 20 15/260

markedsføring av vinterturisme

PS 54/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å 2015/125

anlegge akvakulturanlegg på Østsiden av Spildra -

Marine Harvest

PS 55/15 Høring på forslag til omorganisering av 20 15/532

verneområdestyrene for Nordreisa og Kvænangen

PS 56/15 Referatsaker

RS 2/15 Møteprotokoll kontrollutvalget 15.09.2015 20 15/380

PS 49/15 Godkjenning av søknad om opptak av startlån for 2016

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 2L1O2O15

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune v/kommunestyret godkjenner søknad om opptak av startlån på kr. 10 000

000.- for 2016.

Adm[uistrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune v/kommunestyret godkjenner søknad om opptak av startlån på

kr. 10000000.- for 2016.



PS 50/15 Søknad om tilleggslån i husbanken for 2015

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vi kommunestyret godkjenner 2. gangs opptak av startlån i Husbanken
for 2015 på kr. 5.000.000.-.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune vi kommunstyret godkjenner 2. gangs opptak av startlån i Husbanken for
2015 på kr. 5.000.000.-.

PS 51/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kp/SV: Tillegg under punkt 2. Rapportering gis til kommunestyret innen 31.
mars 2016.

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.20 15, hvor det er
skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme
anbefalingene gitt i rapporten Barnevern.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten
tas med i det videre arbeidet. Rapportering gis til kommunestyret innen 31. mars 2016.

Kontrollutvalgets innstilling

1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015, hvor det er
skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme
anbefalingene gitt i rapporten Barnevern.

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen opplyser iverksatt eller
planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten
tas med i det videre arbeidet.

PS 52/15 Budsjettkontroll pr 31. august 2015

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: Administrasjonen bes om å gjøre særskilt oppfølging der det
har oppstått store avvik.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.



Administrasjonen bes om å gjØre særskilt oppfØlging der det har oppstått store avvik.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. Administrasjonen bes om å gjØre
særskilt oppfølging der det har oppstått store avvik.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning.

PS 53/15 Klage på vedtak i sak PS 8/15- midler til markedsføring av
vinterturisme

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Kjell Kr Johansen ble erklært inhabil jfr Fvl § 6 og fratrådte møtet under behandlingen.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Saksprotokoll i Fondsstyret - 09.09.2015

Behandling:

Endringsforslag fra fondsstyret: Klagen tas ikke til følge.

Endringsforslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen tas ikke til følge.

Administrasjonssjefens innstilling

1. Klagen er kommet inn innen klagefristen på 3 uker, og klagen tas til behandling.
2. Klagen tas til følge og saken behandles på nytt i fondsstyret. Fondsstyret mener at

mangelfulle saksopplysninger kan ha hatt innvirkning på utfallet i saken.
3. Fondsstyret innvilger inntil 30 % oppad begrenset til kr. 30000,- til Moonlight Mountain

Gear AS til utprØving av reiselivsproduktet Moonlight/Northern Light Skiing i 2015.
Tilskuddet dekkes over næringsfondet kto 14722.4 11.325.
Det forutsettes erfaringer fra dette prosjektet deles med alle aktuelle reiselivsbedrifter i
kommunen som tilbyr ovematting, servering og opplevelser.

Støttemottaker skal sende inn årsregnskap / bekreftet næringsoppgave innen 31.07 til
Kvænangen kommune. Regnskapet skal sendes inn i 5 påfølgende år etter at støtten er
utbetalt.

Tilskuddet utbetales etter vedlagte retningslinjer, tilsagnsbrev og når prosjektet er
gjennomført.



Kvænangen kommune kan be om tilbakemelding vedrørende måloppnåelse og resultat i
forhold til prosjektets/tiltakets planlagte mål og aktiviteter. Behovet vurderes i forhold til
prosjektets egenart og størrelse.

PS 54/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å anlegge
akvakulturanlegg på østsiden av Spildra - Marine Harvest

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015

Behandling:

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen: På bakgrunn av innkomne høringssvar anbefaler
formannskapet at søknaden fra Marine Harvest avslås.

Votering: Endringsforslaget fra Tryggve Enoksen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for
administrasjonssjefens innstilling.

Vedtak:

På bakgrunn av innkomne høringssvar anbefaler formannskapet at søknaden fra Marine Harvest
avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Forslag fra HIFrP/Ap: Saken utsettes.

Forslaget fra H/FrP/Ap ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.

Vedtak:

Saken utsettes.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i plan i plan og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune Marine Harvest
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere et anlegg for akvakultur ved Ravelsnes på
Østsiden av Spildra. Tillatelsen gjelder i 5 år fra eventuell konsesjon etter akvakulturloven blir

flIbi .1 .!.!

Det settes følgende vilkår for tillatelsen
• Anlegget skal lokaliseres og fortøyes på en slik måte at det er fri ferdsel for mindre fartøy

mellom anlegget og land.
• Anlegget skal bare benyttes til produksjon av laks.
• Når forsøksperioden er over skal alt utstyr i sjøen være ryddet og fjernet.

Utredninger etter Naturmangfoldloven § 8-12 fremgår av saksutredningen.

gitt.
Tillatelsen omfatter et areal på ca. 4,5 krn2 inkludert fortØynin er. Plassering fremgår av kart:



PS 55/15 Høring på forslag til omorganisering av verneområdestyrene for
Nordreisa og Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015

Behandling:

Forslag fra HJFrP/Ap: Saken utsettes.

Forslaget fra HIFrP/Ap falt da det kun fikk 7 stemmer.

Forslag fra HJFrP: Områdestyret i landskapsvernområdet i Kvænangsbotn og Navitdalen.
Dagens ordning med 2 repr fra Sametinget, 2 repr fra kommunen og i repr fra fylkeskommunen.
Kvænangen kommune søker om å få tilsatt en 50 % forvalterstilling i tillegg til den eksisterende
100 % stillingen.

Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra H7FrP.

Vedtak:

Kvænangen kommune stØtter forslaget om å slå sammen styrene for verneonirådene i
Kvænangen og Nordreisa til ett styre, og at de frigjorte midlene omdisponeres til en ny 50 %
forvalterstilling som kommer i tillegg til eksisterende 100% stilling.

Kvænangen kommune stØtter alternativ 1 til styresammensetning.

De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes samtidig med et nytt
vemeområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5 representanter som har representasjon I
sammensetning som dagens styrer; 2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter
foreslått av Sametinget, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av
Nordreisa kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av
Kvænangen kommune, i fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms
Fylkeskommune.

Saksprotokoli i Teknisk utvalg - 08.10.2015

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune støtter forslaget om å slå sammen styrene for verneområdene i
Kvænangen og Nordreisa til ett styre, og at de frigjorte midlene omdisponeres til en ny 50 %
forvalterstilling som kommer i tillegg til eksisterende 100% stilling.

Kvænangen kommune stØtter alternativ i til styresanimensetning.
De to eksisterende verneområdestyrene opphØrer/opplØses og erstattes samtidig med et nytt
vemeområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5 representanter som har representasjon /
sammensetning som dagens styrer; 2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter
foreslått av Sametinget, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av
Nordreisa kommune,



i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen kommune, i fast
representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Troms
Fylkeskommune.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune stØtter forslaget om å slå sammen styrene for verneområdene i
Kvænangen og Nordreisa til ett styre, og at de frigjorte midlene omdisponeres til en ny 50 %
forvalterstilling som kommer i tillegg til eksisterende 100% stilling.

Kvænangen kommune stØtter alternativ i til styresammensetning.
De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes samtidig med et nytt
verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5 representanter som har representasjon I
sammensetning som dagens styrer; 2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter
foreslått av Sametinget, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av
Nordreisa kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av
Kvænangen kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Troms
Fylkeskommune.

PS 56/15 Referatsaker

RS 2/15 Møteprotokoll kontrollutvalget 15.09.2015


