
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 09.12.2015 

Tidspunkt: 12:00-14:50 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medlem H 

   

Mariann Larsen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kurt Solheim Jan Helge Jensen KY 

   

 

Merknader 

Kurt Solheim ble permittert kl. 13.30 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Ronald Jenssen  Kurt Solheim 
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PS 91/15 Vurdering av ledige stillinger 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Ledig stilling som rektor Kvænangen b/u skole lyses ledig 

internt. Hvis ingen kvalifiserte søkere internt, lyses stillingen ledig og besettes. 

 

Ledig stilling som avdelingsingeniør plan holdes vakant. 

 

Votering: Endringsforslaget fra formannskapet ble vedtatt med 5 mot 0 stemmer for 

administrasjonssjefens innstilling. 

Vedtak: 

Ledig stilling som rektor Kvænangen b&u-skole lyses ledig internt. Hvis ingen kvalifiserte 

søkere internt, lyses stillingen ledig og besettes. 

Ledig stilling som leder Gargo sykehjem og sykestue lyses ledig og besettes. 

Ledig stilling som avdelingsingeniør anlegg besettes. 

Ledig stilling som avdelingsingeniør plan holdes vakant. 

Ledig vikariat som kommunelege II lyses ledig og besettes. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Ledig stilling som rektor Kvænangen b&u-skole lyses ledig og besettes. 

Ledig stilling som leder Gargo sykehjem og sykestue lyses ledig og besettes. 

Ledig stilling som avdelingsingeniør anlegg besettes. 

Ledig stilling som avdelingsingeniør plan besettes. 

Ledig vikariat som kommunelege II lyses ledig og besettes. 

PS 92/15 Søknad om midler til forskjønning av uteområdet i Burfjord 

sentrum - Burfjord bygdelag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 75 000,- til Burfjord grendeutvalg til forskjønningstiltak i Burfjord 

sentrum.  Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes 

skriftlig innen 4 uker. Disse tiltak må gjennomføres i henhold til og samordnes med planene for 

Burfjord kulturtorg. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt 

avtale med grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av 

tilskudd. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. 

Tilskuddet tas fra posten for nærmiljøtiltak.  

 



 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 75 000,- til Burfjord grendeutvalg til forskjønningstiltak i Burfjord 

sentrum.  Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes 

skriftlig innen 4 uker. Disse tiltak må gjennomføres i henhold til og samordnes med planene for 

Burfjord kulturtorg. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt 

avtale med grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av 

tilskudd. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. 

Tilskuddet tas fra posten for nærmiljøtiltak.  

 

PS 93/15 Søknad om midler til grillhytte- Stajord bygdelag 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Stajord bygdelag til bygging av grillhytte på Stajord.  

Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes skriftlig 

innen 4 uker. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt avtale med 

grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av tilskudd. 

Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. Tilskuddet tas fra 

posten avsatt til nærmiljøtiltak.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Stajord bygdelag til bygging av grillhytte på Stajord.  

Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes skriftlig 

innen 4 uker. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt avtale med 

grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av tilskudd. 

Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. Tilskuddet tas fra 

posten avsatt til nærmiljøtiltak.  

 

 

PS 94/15 Endring i reglement, folkevalgtes arbeidsvilkår 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Reglement for folkevalgte, del 2 folkevalgtes arbeidsvilkår, § 5 andre avsnitt endres slik: 

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 500 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes 

med inntil kr 2500 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres 

hvert år. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Reglement for folkevalgte, del 2 folkevalgtes arbeidsvilkår, § 5 andre avsnitt endres slik: 

Ulegitimert tap i arbeidsinntekt dekkes med inntil kr 500 pr arbeidsdag. Legitimert tap dekkes 

med inntil kr 2500 pr arbeidsdag. Bekreftelse på arbeidsinntekt (f.eks. ligningsattest) leveres 

hvert år. 

PS 95/15 Boligutvikling i Kvænangen  - 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

For å møte boligutfordringene i Kvænangen skal det legges til rette for samarbeid mellom 

kommunen, Husbanken og private eiendomsutviklere – med utgangspunkt i 

Hamarøymodellen, men med evt. nødvendige tilpasninger iht. Kvænangen kommunes behov. 

Hensikten er å skaffe flere boliger og tilrettelegge for økt bostedsattraktivitet og økt tilflytting til 

kommunen. I regi av «Boligprosjekt i Nord Troms» igangsettes følgende tiltak i 2016:  

 

1. Kvænangen kommune lyser ut offentlig anbud på langsiktige leieavtaler for boliger til 

vanskeligstilte og flyktninger på Doffin. Dette skal ivaretas innenfor rammen av Lov om 

offentlige anskaffelser. Den kommunale eiendomsmassen skal med dette ikke øke. 

2. Kvænangen kommune foretar en kartlegging av utleieboliger i det private markedet.  

3. Det utarbeides felles retningslinjer og kriterier for søknader og tildeling av kommunale 

boliger. Retningslinjene godkjennes av kommunestyret.  

4. Det settes i gang en planleggingsprosess for boligpolitisk plan for Kvænangen kommune, og 

denne tas med kommunens planstrategi. En boligpolitisk plan er et strategisk verktøy for å 

planlegge og synliggjøre kommunens mål, tiltak og prioriteringer innenfor boligområdet. 

Boligpolitisk plan er en temaplan etter plan‐ og bygningslovens § 11‐1. Planen skal være sentral i 

utformingen av boligpolitikk og danne grunnlaget for helhetlig tenking og prioriteringer innenfor 

området. En boligpolitisk plan skal både inneholde det boligsosiale behovet og det mer generelle 

behovet for boliger som kommunen skal ha et ansvar for.   
 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

For å møte boligutfordringene i Kvænangen skal det legges til rette for samarbeid mellom 

kommunen, Husbanken og private eiendomsutviklere – med utgangspunkt i 

Hamarøymodellen, men med evt. nødvendige tilpasninger iht. Kvænangen kommunes behov. 

Hensikten er å skaffe flere boliger og tilrettelegge for økt bostedsattraktivitet og økt tilflytting til 

kommunen. I regi av «Boligprosjekt i Nord Troms» igangsettes følgende tiltak i 2016:  

 

1. Kvænangen kommune lyser ut offentlig anbud på langsiktige leieavtaler for boliger til 

vanskeligstilte og flyktninger på Doffin. Dette skal ivaretas innenfor rammen av Lov om 

offentlige anskaffelser. Den kommunale eiendomsmassen skal med dette ikke øke. 

2. Kvænangen kommune foretar en kartlegging av utleieboliger i det private markedet.  

3. Det utarbeides felles retningslinjer og kriterier for søknader og tildeling av kommunale 

boliger. Retningslinjene godkjennes av kommunestyret.  

4. Det settes i gang en planleggingsprosess for boligpolitisk plan for Kvænangen kommune, og 

denne tas med kommunens planstrategi. En boligpolitisk plan er et strategisk verktøy for å 

planlegge og synliggjøre kommunens mål, tiltak og prioriteringer innenfor boligområdet. 

Boligpolitisk plan er en temaplan etter plan‐ og bygningslovens § 11‐1. Planen skal være sentral i 

utformingen av boligpolitikk og danne grunnlaget for helhetlig tenking og prioriteringer innenfor 

området. En boligpolitisk plan skal både inneholde det boligsosiale behovet og det mer generelle 

behovet for boliger som kommunen skal ha et ansvar for.   
 
 
 

PS 96/15 Nettbrett til folkevalgte organer 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Det anskaffes nettbrett til kommunestyrets medlemmer og et varamedlem fra hver 

partigruppe. 

2. Det gis opplæring i bruk. Etter endt opplæring sendes innkallinger og sakspapirer til 

kommunestyret og formannskapet kun ut digitalt.  Dokumenter til offentlig gjennomsyn og 

utlegging produseres fortsatt på papir. 

3. Det anskaffes inntil 30 sett nettbrett med ekstra utstyr til en samlet sum av inntil 150 000 

kroner. Det vurderes om det er mest hensiktsmessig å kjøpe eller leie utstyr.  Utgiften dekkes 

over budsjettet i 2016. 

4. Det settes opp avtale mellom kommunen og brukerne. 
 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

5. Det anskaffes nettbrett til kommunestyrets medlemmer og et varamedlem fra hver 

partigruppe. 



6. Det gis opplæring i bruk. Etter endt opplæring sendes innkallinger og sakspapirer til 

kommunestyret og formannskapet kun ut digitalt.  Dokumenter til offentlig gjennomsyn og 

utlegging produseres fortsatt på papir. 

7. Det anskaffes inntil 30 sett nettbrett med ekstra utstyr til en samlet sum av inntil 150 000 

kroner. Det vurderes om det er mest hensiktsmessig å kjøpe eller leie utstyr.  Utgiften dekkes 

over budsjettet i 2016. 

8. Det settes opp avtale mellom kommunen og brukerne. 

PS 97/15 Overføring av lyd og bilde fra kommunestyrets møter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Saken oversendes kommunestyret for behandling 16.12.15. 

 

Votering: Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret for behandling 16.12.15. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Det legges til rette for at det kan overføres fra kommunestyret i løpet av første halvår 2016. 

2. Det gås til anskaffelse av fastmontert utstyr med pris inntil kr 90 000 og kan dekkes 

driftskostnader med inntil kr 21 000 pr år.  Bevilgning gjøres over budsjettet for 2016. 

PS 98/15 Ny driftsavtale med NAV for 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Avtalen undertegnes og merutgifter på kr 120 000 belastes budsjett 2016.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Avtalen undertegnes og merutgifter på kr 120 000 belastes budsjett 2016.  

PS 99/15 Nærmiljøtiltak - tilleggssøknad Fiskeplassen Alteidet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 15 000,- til Norsk Handikapforening Kvænangen som 

tilleggsbevilgning til utvidelse av parkeringsplass på Fiskeplassen på Alteidet. Tiltaket fullføres 

i år.  Formannskapet ber om tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 15 000,- til Norsk Handikapforening Kvænangen som 

tilleggsbevilgning til utvidelse av parkeringsplass på Fiskeplassen på Alteidet. Tiltaket fullføres 

i år.  Formannskapet ber om tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

 

 

PS 100/15 Etablering av legevaktsentral 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Det etableres ikke lokal legevakttelefon i Kvænangen kommune. 

2. Aktuelle tilbydere forespørres.  

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

3. Det etableres ikke lokal legevakttelefon i Kvænangen kommune. 

4. Aktuelle tilbydere forespørres.  

PS 101/15 Referatsaker 

RS 25/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangstunet den 11.11.15. 

RS 26/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus. den 

07.11.15. 

 


