
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 11.11.2015 

Tidspunkt: 09:25-14:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen MEDL H 

Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 

Mariann Larsen MEDL KY 

   

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Helge Jensen MEDL KY 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kurt Solheim Jan Helge Jensen KY 

   

 

Merknader 

Fra ungdomsrådet møtte: Elena Kaasen og Marit Boberg 

 

Fiskerihavn i Burfjord. 
Forslag fra KP: Arbeidet med etablering av havn i Burfjord videreføres under forutsetning av at 

tilskudd fra Kystverket blir videreført. 

Forslag fra H/Ap: Inntil situasjonen for finansiering av fiskerihavn er avklart i statsbudsjettet 

for 2016, legges prosjektet «Havn i Burfjord» på vent. 

Votering: H/Aps forslag ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra KP. 

 

Merknader:  

 Formannskapets møte den 18.11. flyttes til 20.11. 

 Administrasjonen bes om å legge fram sak om møtegodtgjørelse/tapt arbeidsfortjeneste 

for formannskapet. 

 Næringsbygget i Burfjord: Ordfører gis fullmakt til å gå videre i prosessen med å leie ut 

industribygget i Burfjord. 

 Administrasjonen bes om å utrede ordning med nettbrett til folkevalgte organ. 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Vera M. Eilertsen-Wassnes  Mariann Larsen 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 71/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangsfjell 

Gildetun AS 

 2015/5 

PS 72/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kafè E-6  2015/5 

PS 73/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangen 

Adventure 

 2015/5 

PS 74/15 Skjenkebevilling 2015 - 2019, Kvænangstunet.  2015/5 

PS 75/15 Skjenkebevilling Gruva Pub 2015 - 2019.  2015/5 

PS 76/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Joker Burfjord. 

 2015/5 

PS 77/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Coop Burfjord 

 2015/5 

PS 78/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Sørstraumen Handel. 

 2015/5 

PS 79/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Spildra Landhandel. 

 2015/5 

PS 80/15 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for 

enkeltanledning 

 2015/5 

PS 81/15 Rebudsjettering investeringer 2015  2015/197 

PS 82/15 Kommunereformen, klargjøring av statusbilde  2015/143 

PS 83/15 Etablering av lokal legevaktsentral  2015/698 

PS 84/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og for 

planperioden 2017 - 2019. 

 2015/710 

PS 85/15 Utredning av Nord-Troms-alternativet  2015/143 

PS 86/15 Tildeling av KS-hedersmerker 2015  2015/706 

PS 87/15 Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019.  2015/711 

PS 88/15 Referatsaker   



RS 21/15 Fylkesmannens vedtak på klage over kommunens 

vedtak om dispensasjon fra plankrav for 

etablering av akvakulturlokalitet ved Dingalneset. 

 2015/233 

RS 22/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 

grendehus den 31.10.15. 

 2015/5 

RS 23/15 Skjenkebevilling enkeltanledning - Alteidet 

samfunnshus den 24.10.15. 

 2015/5 

RS 24/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

flerbrukshus den 10.10.15. 

 2015/5 

 

 

PS 71/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangsfjell Gildetun AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Kvænangsfjell Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling 

for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Aud-

Kirsti Samane, med Jan Mikkelsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangsfjell Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling 

for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Aud-

Kirsti Samane, med Jan Mikkelsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

PS 72/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kafè E-6 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 



 

Vedtak: 

Kafè E-6 v/bevillingshaver Jan-Otto Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 

2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Jan-Otto Johnsen, med 

Sigbjørn Johnsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kafè E-6 v/bevillingshaver Jan-Otto Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 

2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Jan-Otto Johnsen, med 

Sigbjørn Johnsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

PS 73/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangen Adventure 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 

gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.19 for Baksia Pub, Loftet og M/S Kameleon. 

Styrer er Rita Isaksen.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 

gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.19 for Baksia Pub, Loftet og M/S Kameleon. 

Styrer er Rita Isaksen.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 



Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

PS 74/15 Skjenkebevilling 2015 - 2019, Kvænangstunet. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Kvænangstunet v/bevillingshaver Torill Bakken Kåven gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 

1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Ronald Kaino-Hestnes, med 

Torill Bakken Kåven som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangstunet v/bevillingshaver Torill Bakken Kåven gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 

1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Ronald Kaino-Hestnes, med 

Torill Bakken Kåven som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

PS 75/15 Skjenkebevilling Gruva Pub 2015 - 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Gruva Pub v/bevillingshaver Geir Arild Pedersen gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Iris Anita Solheim, med Børre 

Solheim som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 



Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Gruva Pub v/bevillingshaver Geir Arild Pedersen gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Iris Anita Solheim, med Børre 

Solheim som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

PS 76/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Joker Burfjord. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Joker Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Iris Anita Solheim.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 5180 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Joker Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Iris Anita Solheim.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 5180 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

PS 77/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Coop Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Coop Burfjord v/bevillingshaver Monica Mathisen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Monica Mathisen og stedfortreder er Jeanette Gimre Josefsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Coop Burfjord v/bevillingshaver Monica Mathisen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Monica Mathisen og stedfortreder er Jeanette Gimre Josefsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

PS 78/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Sørstraumen Handel. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Liv Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 3240 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Liv Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 3240 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

PS 79/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Spildra Landhandel. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Rita Isaksen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 1480 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Rita Isaksen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 1480 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

PS 80/15 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag: Søknaden må være kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. 

 



Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme 

Vedtak: 

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.19. Skjenketiden settes 

til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av 

bevillingen settes til kr 310 pr gang og justeres iht satsene i forskrift til Alkoholloven.  

Søknaden må være kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.19. Skjenketiden settes 

til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av 

bevillingen settes til kr 310 pr gang og justeres iht satsene i forskrift til Alkoholloven.  

PS 81/15 Rebudsjettering investeringer 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Forslag til rebudsjettering investeringer 2015 jfr vedlagt skjema 2B vedtas. Lånebehovet endres 

fra 6 370 500,- til kroner 5 500 500,-. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Forslag til rebudsjettering investeringer 2015 jfr vedlagt skjema 2B vedtas. Lånebehovet endres 

fra 6 370 500,- til kroner 5 500 500,-. 

 

 

PS 82/15 Kommunereformen, klargjøring av statusbilde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: Saken om kommunereform og klargjøring av statusbilde tas til 

orientering. 

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken om kommunereform og klargjøring av statusbilde tas til orientering. 



 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det vises til siste vedtak og foreslås at gjennomgang gjøres i formannskapets møte 7.10.2015. 

PS 83/15 Etablering av lokal legevaktsentral 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune etablerer og driver selv lokal legevaktsentral i det nye nødnettet.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune etablerer og driver selv lokal legevaktsentral i det nye nødnettet.  

PS 84/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og for planperioden 2017 - 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet stiller seg positive til bosetting av 

flyktninger. Kommunen skal være en aktiv part i bosettingsprosessen. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet stiller seg positive til bosetting av flyktninger. Kommunen skal være en aktiv 

part i bosettingsprosessen. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune bosetter inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 hvert år i perioden 2017-

2018.  

PS 85/15 Utredning av Nord-Troms-alternativet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 



Behandling: 

Saken ble lagt fram i møtet som ekstrasak og det ble akseptert at saken tas til behandling. 

 

Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet viser til: 

 vedtak i formannskapet i Kåfjord kommune 14.09.15 

 at framsending av saken kommer tett opp til konstituering av nytt kommunestyre.  

 

Det bes derfor om at saken fremmes for nyvalgt kommunestyre. 

Vedtak: 

Formannskapet viser til: 

 vedtak i formannskapet i Kåfjord kommune 14.09.15 

 at framsending av saken kommer tett opp til konstituering av nytt kommunestyre.  

 

Det bes derfor om at saken fremmes for nyvalgt kommunestyre. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Oversendes kommunestyret. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Det innstilles på vedtak som i det felles saksframlegget med et tilleggspunkt 3 slik: 

1. Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes. 

2. Det lyses ut ei stilling som 100 % prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som har 

som mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen juni 

2016. 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å justere planen ut fra vedtak i de øvrige kommunene. 

 

Oversendes kommunestyret. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det innstilles på vedtak som i det felles saksframlegget med et tilleggspunkt 3 slik: 

4. Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes. 

5. Det lyses ut ei stilling som 100 % prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som har 

som mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen juni 

2016. 

6. Administrasjonen gis fullmakt til å justere planen ut fra vedtak i de øvrige kommunene. 



PS 86/15 Tildeling av KS-hedersmerker 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

KS-hedersmerke tildeles Marit Bogstrand, Rita B Pedersen, Judith Kaasen, Lene Oxlund, Mona 

Isaksen og Jorunn Farstad. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

KS-hedersmerke tildeles Marit Bogstrand, Rita B Pedersen, Judith Kaasen, Lene Oxlund, Mona 

Isaksen og Jorunn Farstad. 

PS 87/15 Budsjett 2016, økonomiplan 2017 - 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Referatsak 21/15 ble tatt til orientering. Øvrige referatsaker ble ikke tatt opp til behandling. 

Vedtak: 

Referatsakene tatt til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og 

økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2017 – 2019 tatt til orientering. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Iht til vedlegg Budsjettversjonsrapport Adm-sjefens driftsbudsjett 2016-2019.  



PS 88/15 Referatsaker 

RS 21/15 Fylkesmannens vedtak på klage over kommunens vedtak om 

dispensasjon fra plankrav for etablering av akvakulturlokalitet ved 

Dingalneset. 

RS 22/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 

31.10.15. 

RS 23/15 Skjenkebevilling enkeltanledning - Alteidet samfunnshus den 

24.10.15. 

RS 24/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

10.10.15. 

 


