
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 17.02.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 15:10.  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Medlem H 

Ronald Jenssen Nestleder H 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

Valter Olsen Medlem KY 

Mariann Larsen Medlem KY 

Kjell Kr. Johansen Medlem AP 

Børre Solheim Medlem KY 

Kurt Solheim Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 

Ivar-Henning Boberg Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP 

Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kai Petter Johansen Tryggve Enoksen SV 

Oddvar Seppola 

Rickard Printz 

Aud Tove Tømmerbukt 

Reidar Eilertsen-Wassnes 

FRP 

AP 

 

Merknader: Det var noen merknader til innkallingen, men det ble bestemt å behandle 

ekstrasak om ny Kvænangen b&u-skole. Vera Wassnes og Rickard Printz ble innvilget 

permisjon fra hhv kl 1430 og 1450.  

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

Ungdomsrådet v/Mina Karlstrøm og Tara Markussen, fra møtestart og til kl 1430.  

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

   Ordfører Eirik L Mevik       Jenny Fyhn Olsen             Valter Olsen 



 

 

 

Høring av forslag til innretting på havbruksfondet 
 

Uttalelse, enstemmig vedtatt av kommunestyret:  

Kvænangen kommune støtter intensjonen i forslaget, men presiserer at en fast avgift fra 

næringen, uavhengig av vekst må komme på plass. Som en stor kommune innenfor havbruk er 

vi enig med regjeringen i at vi som har lagt til rette for arealer til oppdrettsnæringen bør oppleve 

større positive ringvirkninger fra aktiviteten.  

Kvænangen kommune er skeptisk til et fond som utelukkende knytter seg til vekst. «Intet tre 

vokser inn i himmelen», ei heller oppdrettsnæringen. Innrettingen av et havbruksfond bør basere 

seg på flere inntektskilder. Dette vil også i større grad ivareta hensynet til miljø, da en får 

fordeling mellom det en har og vekst i næringen generelt som to kriterier for avkastning. 

Kvænangen kommune ønsker at fondets inntekter består av:  

1. Inntekt fra vekst i – og opprettelsen av nye konsesjoner  

2. … og en produksjonsavgift per kg slaktet laks eller per utsatt laks. 

Inntektene fra punkt èn er inngående drøftet i høringsnotatet. Og våre merknader følger under. 

Hvis en tar utgangspunkt i at det produseres ca 1.250.000 tonn laks, ørret og regnbueørret per år 

og setter en slakteavgift på 1kr per kg ville dette gi en inntekt til fondet på 1,25 milliarder kr. 

Alternativt kunne en vurdert en avgift på x kr (beløpet bør være i nogen lunde i samsvar med 

rundt 1 kr pr kg slaktet fisk) per utsatt fisk i sjø (hvilket også registreres i Altinn). Dette ville gi 

oppdrettsnæringen insentiver til å ivareta fiskehelse, unngå rømminger og drifte effektivt. Dess 

flere laks/ørret som vokser opp og går til slakting, dess lavere blir avgiften.   

En slik ordning bør ivareta markedshensyn på en slik måte at oppdrettsnæringen ivaretas ved 

større fall/stigninger i markedet. Dette ville utfordre forutsigbarheten i inntektene til 

kommunene. Samtidig er havbruksnæringen hjørnestensbedrift i mange kommuner, og en krise i 

næringen ville vært en felles utfordring for næring og kommuner.   

Ved en slakte/fiskeavgift ville kommunene hatt større forutsigbarhet. En ville kunne budsjettere 

med slakteavgiften, og ha inntekter fra veksten som bonus. 

Kvænangen kommune mener fordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune bør være 

som følger: 

1. 10 prosent til staten 

2. 15 prosent til fylkeskommunen 

3. 75 prosent til kommunen. 

Fylkeskommunen er tilrettelegger av infrastruktur i mange av områdene hvor det er 

oppdrettsvirksomhet. Fylkeskommunen er i så måte en viktig premissleverandør for 

infrastruktur.  

Kvænangen kommune støtter et forslag om fordelingsnøkkel mellom kommunene basert på 

lokalitets-MTB. Dette innebærer at kommuner som tidligere har lagt til rette for vekst og 

utvikling, og av miljømessige grunner velger å avstå fra ytterligere vekst kan få en rettferdig del 

av inntektene i fondet. 

Kvænangen kommune mener utbetaling av fondet bør skje umiddelbart. 

Det bør legges opp til en enkel og billig administrering av fondet. 

 

Bakgrunn. 

Stortingets næringskomite mener en større andel av inntektene fra vederlag for nye- og vekst på 

eksisterende -konsesjoner skal tilfalle kommuner og fylkeskommuner som har 

oppdrettsvirksomhet.  

Komiteen mener kommuner og fylkeskommuner bør få 80pst og staten 20pst av vederlaget. 

Fordelingen av et slikt vederlag bør fordeles gjennom et havbruksfond. 



Komiteen ber regjerningen i forbindelse med statsbudsjettet 2016 legge fram et forslag til ulike 

fordelingsnøkler, og legge fram den fordelingsnøkkelen den finner mest tjenlig for å sikre 

rimelig fordeling av fondet til alle kommuner og fylkeskommuner som har oppdrettsvirksomhet. 

Høringsforslaget beskriver noen hovedpunkter. 

- Innretting av havbruksfondet 

- Fordeling mellom a) fylkeskommuner og kommune, b) kommune og c) fylkeskommuner 

- Størrelse og frekvens på utbetalinger fra fondet 

- Administrasjon av fondet. 

Havbruksfondet skal som beskrevet av næringskomiteen gi kommuner og fylkeskommuner som 

har oppdrettsvirksomhet en større del av vederlaget for nye konsejsoner, og vekst på 

eksisterende. 

Det er fra næringskomiteen lagt opp til en fordeling av inntektene i fondet som følger: 

- 20 prosent til staten 

- 10 prosent til fylkeskommunen  

- 70 prosent til kommunen 

Departementet ser videre på fordelingsnøkkel for inntektene av fondet. 

Det er drøftet flere modeller: 

1. Lik fordeling mellom kommuner. Dette vil si at alle kommuner som har 

oppdrettskonsesjoner får like stor andel av provenyet.  

2. Lokalitets-MTB. Her legger en opp til at inntektene i fondet fordeles ut fra kommunenes 

lokalitets-MTB sett i forhold til landets lokalitets-MTB 

3. Fysisk arealbeslag. Denne modellen legger opp til at en ser på arealet som beslaglegges. 

Skisser av anleggene brukes i søknadsprosesser, og det vil relativt enkelt kunne måle 

hvor stort areal hver lokalitet legger beslag på.   

4. Slaktevolm. Det ses på en modell hvor slaktevolum brukes til beregning av kommunens 

andel av inntektene i fondet.  

(I dette framlegg ser en ikke til fordelingen mellom fylkeskommuner.) 

Departementet ser så på noen modeller for utbetaling av inntektene i fondet. Utfordringen her 

ligger i at tildeling av konsesjoner skjer annen hvert år. Kommunene har et ønske om at 

utbetalingene blir stabile over tid. 

Det sees på tre modeller for utbetaling: 

1. Umiddelbar utbetaling. 

Kommunene mottar utbetaling annen hvert år, ut fra valgte fordelingsnøkkel slik 

beskrevet overfor. Dette vil medføre lite byråkrati og administrering, men er lite 

forutsigbart for kommunen. 

2. Kommunen mottar en fast utbetaling hvert år. Dette vil medføre at større summer blir 

stående igjen i fondet. Med en slik ordning vil kommunene ikke motta renter, hvis en 

ikke oppretter et «faktisk» fond.  

3. Prosentvis utbetaling. Dette vil gi fleksibilitet i forhold til fondets størrelse, og kan gi et 

forutsigbart fond. Men i likhet med fast utbetaling vil det medføre ekstra kostnader til 

administrasjon.  

Administrasjon 

Høringsnotatet synliggjør flere modeller for administrering. Den største virkningen for 

administrasjon får en dersom en legger seg på en ordning som fordrer opprettelsen av et faktisk 

fond.  

 

Høringsfristen er 18. februar 2016 
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PS 1/16 Søknad om fritak som medlem i eldrerådet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Saken ble behandlet for lukkede dører fra kl 1040 til kl 1050, jfr Kommuneloven § 31.  

Forslag fra Kommunestyret: Siste setning strykes. 

Innstillingen med forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Søknad om fritak som medlem i eldrerådet for Olav Olsen innvilges. Som nytt fast medlem 

rykker Aslaug Thomassen opp fra varamedlemslisten. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Søknad om fritak som medlem i eldrerådet for Olav Olsen innvilges. Som nytt fast medlem 

rykker Aslaug Thomassen opp fra varamedlemslisten. Som nytt varamedlem velges….. 

PS 2/16 Kommunereformen, utredning av sammenslåing med Alta, Loppa og 

Kautokeino 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

 



Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å videreføre 

prosessen med Alta og Loppa kommuner. Saken legges fram for kommunestyret den 

17.02.2016. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å videreføre prosessen med Alta og Loppa 

kommuner. Saken legges fram for kommunestyret den 17.02.2016. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Forslag fra Kp: 1) Kommunestyret gir ordfører og administrasjonssjef fullmakt til å 

videreføre/avrunde utredningsarbeidet rundt framtidig kommunestruktur før denne legges fram 

til politisk behandling og folkeavstemning. 2) Følgende framforhandles/avklares: a) En 

intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for Kvænangen 

kommune knyttet opp til Finnmarksalternativet. b) En intensjonsavtale vedrørende framtidig 

infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for Kvænangen kommune knyttet opp til Nord-Troms 

Fire-alternativet. c) Framtidig statusbilde med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud om 

Kvænangen består som i dag. Dette om mulig sett i lys av et eventuelt nytt inntektssystem. d) 

Saken legges fram for kommunestyret i april. 3) Det avholdes folkemøter før avholdelse av en 

rådgivende folkeavstemning. 4) Formannskapet fungerer som valgstyre i forbindelse med en 

rådgivende folkeavstemning. 5) En endelig beslutning om kommunestruktur tas av 

kommunestyret i junimøtet.  

Forslaget fra Kp ble enstemmig vedtatt.  

Ungdomsrådets 2 representanter er også enige i vedtaket. 

Vedtak: 

1) Kommunestyret gir ordfører og administrasjonssjef fullmakt til å videreføre/avrunde 

utredningsarbeidet rundt framtidig kommunestruktur før denne legges fram til politisk 

behandling og folkeavstemning.  

2) Følgende framforhandles/avklares:  

a) En intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for 

Kvænangen kommune knyttet opp til Finnmarksalternativet.  

b) En intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for 

Kvænangen kommune knyttet opp til Nord-Troms Fire-alternativet.  

c) Framtidig statusbilde med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud om Kvænangen består 

som i dag. Dette om mulig sett i lys av et eventuelt nytt inntektssystem.  

d) Saken legges fram for kommunestyret i april.  

3) Det avholdes folkemøter før avholdelse av en rådgivende folkeavstemning.  

4) Formannskapet fungerer som valgstyre i forbindelse med en rådgivende folkeavstemning.  

5) En endelig beslutning om kommunestruktur tas av kommunestyret i junimøtet. 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Rapporten fra PwC er levert i henhold til bestilling og vil bli brukt i det videre arbeidet med 

utredning av kommunereformen. 

2. Formannskapet starter en prosess med avklaring av tema for folkeavstemning. Dato for 

avstemningen drøftes og legges fram for kommunestyret i møte 17.2.2016. 



PS 3/16 Budsjettvedtak for 2016 - Gjennomføring i etat for oppvekst og 

kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Ungdomsrådets representanter er også enige i vedtaket. 

Vedtak: 

1. Kommunestyrets vedtak om budsjett for 2016 er å forstå som styrende for skolenes virksomhet i 
skoleåret 2015/2016 uavhengig av vedtak om rammetimetall for skolene. 

2. Punkt 2 og 3 sendes til behandling i utvalg for oppvekst og omsorg som fagutvalg. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra SV/KP: Punkt 1 vedtas. Punkt 2 og 3 sendes til behandling i utvalg for 

oppvekst og omsorg som fagutvalg. 

 

Endringsforslaget fra SV/KP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kommunestyrets vedtak om budsjett for 2016 er å forstå som styrende for skolenes 

virksomhet i skoleåret 2015/2016 uavhengig av vedtak om rammetimetall for skolene. 

Punkt 2 og 3 sendes til behandling i utvalg for oppvekst og omsorg som fagutvalg. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kommunestyrets vedtak om budsjett for 2016 er å forstå som styrende for skolenes 

virksomhet i skoleåret 2015/2016 uavhengig av vedtak om rammetimetall for skolene. 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å fordele ressurser for 2016 til den enkelte skole innenfor 

vedtatt budsjettramme. 

3. Det utarbeides en ny ressursfordelingsmodell for Grunnskolen i Kvænangen kommune for 

skoleåret 2017/2018. Skolenes samarbeidsutvalg (SU) og fagforeningene involveres 

gjennom høring før ressurstildelingen legges frem for endelig beslutning i kommunestyret. 

PS 4/16 Høring, nytt inntektssystem for kommunene 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Ungdomsrådet er enige i vedtaket.  

Vedtak: 

Det foreslås høringssvar med følgende hovedinnhold til Kommunal- og moderniserings-

departementet: «Kvænangen kommune må se det som en svakhet at departementet ikke har vært 

i stand til å foreta beregninger av hvordan forslaget til nytt system vil slå ut for enkeltkommuner 



og at dette ikke fulgte med forslaget som ble sendt på høring. Det begrenser kommunenes 

muligheter til å føre gode prosesser og ha tilstrekkelig demokratisk medvirkning. 

Kommunen støtter seg på beregningene fra KS, men må fastslå at departementet ikke 

presenterer forslag til satser for de nye regionalpolitiske tilskuddene og at disse satsene etter alt 

å dømme vil gi store utslag for kommuner med inntil 3200 innbyggere. Ifølge departementet vil 

disse bli lagt fram i kommuneøkonomiproposisjonen for 2017 og Kvænangen kommune viser til 

at virkningene av mulige endringer dermed ikke kommer til vanlig høring. 

Kvænangen har om lag 1250 innbyggere og ligger lengst nord i Troms.  Det er om lag 320 

kilometer langs vei til Tromsø og kommunen er i stor grad sitt eget arbeids-, bolig- og 

servicemarked.  Vi kan ikke se at foreliggende forslag styrker innbyggernes behov for gode og 

stabile tjenester. Med utgangspunkt i KS beregningsmodell vil en tape ca 1.140 millioner kroner 

med foreliggende forslag. 

Kvænangen kommune vil gi følgende merknader til deler av forslaget: 

 Inndelingen i «frivillige» og «ufrivillige» smådriftsulemper virker ikke tilstrekkelig 

begrunnet til å legges inn i systemet per i dag.  Innføring av strukturkriteriet avvises ikke på 

prinsipielt grunnlag, men det skal vises til at en grenseverdi på 25.4 kilometer fortsatt vil 

holde mange kommuner innenfor ordningen og at en oppjustering av grensen antakelig vil gi 

tydeligere effekter der behovet objektivt sett er størst. 

 Til forslaget om endring av kostnadsnøklene vil vi sette spørsmålstegn ved den kraftige 

nedjusteringen av vekten for delkostnadsnøkkelen «personer med psykisk 

utviklingshemming over 16 år». Det oppfattes å være lite i samsvar med departementets 

egen oppfatning av at utfordringene viser sterk variasjon mellom kommunene og det faktum 

at det i dag utøves sterk kontroll med kommunenes tilbud i sektoren. Med det datagrunnlaget 

som finnes, bør det være mulig å finne ordninger som kan differensiere mellom kommunene 

og sikre brukerne tilstrekkelige tjenester ut fra faktiske behov. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det foreslås høringssvar med følgende hovedinnhold til Kommunal- og moderniserings-

departementet: «Kvænangen kommune må se det som en svakhet at departementet ikke har vært 

i stand til å foreta beregninger av hvordan forslaget til nytt system vil slå ut for enkeltkommuner 

og at dette ikke fulgte med forslaget som ble sendt på høring. Det begrenser kommunenes 

muligheter til å føre gode prosesser og ha tilstrekkelig demokratisk medvirkning. 

Kommunen støtter seg på beregningene fra KS, men må fastslå at departementet ikke 

presenterer forslag til satser for de nye regionalpolitiske tilskuddene og at disse satsene etter alt 

å dømme vil gi store utslag for kommuner med inntil 3200 innbyggere. Ifølge departementet vil 

disse bli lagt fram i kommuneøkonomiproposisjonen for 2017 og Kvænangen kommune viser til 

at virkningene av mulige endringer dermed ikke kommer til vanlig høring. 

Kvænangen har om lag 1250 innbyggere og ligger lengst nord i Troms.  Det er om lag 320 

kilometer langs vei til Tromsø og kommunen er i stor grad sitt eget arbeids-, bolig- og 

servicemarked.  Vi kan ikke se at foreliggende forslag styrker innbyggernes behov for gode og 

stabile tjenester. Med utgangspunkt i KS beregningsmodell vil en tape ca 1.140 millioner kroner 

med foreliggende forslag. 

Kvænangen kommune vil gi følgende merknader til deler av forslaget: 

 Inndelingen i «frivillige» og «ufrivillige» smådriftsulemper virker ikke tilstrekkelig begrunnet til 

å legges inn i systemet per i dag.  Innføring av strukturkriteriet avvises ikke på prinsipielt 

grunnlag, men det skal vises til at en grenseverdi på 25.4 kilometer fortsatt vil holde mange 

kommuner innenfor ordningen og at en oppjustering av grensen antakelig vil gi tydeligere 

effekter der behovet objektivt sett er størst. 



 Til forslaget om endring av kostnadsnøklene vil vi sette spørsmålstegn ved den kraftige 

nedjusteringen av vekten for delkostnadsnøkkelen «personer med psykisk utviklingshemming 

over 16 år». Det oppfattes å være lite i samsvar med departementets egen oppfatning av at 

utfordringene viser sterk variasjon mellom kommunene og det faktum at det i dag utøves sterk 

kontroll med kommunenes tilbud i sektoren. Med det datagrunnlaget som finnes, bør det være 

mulig å finne ordninger som kan differensiere mellom kommunene og sikre brukerne 

tilstrekkelige tjenester ut fra faktiske behov. 

PS 5/16 Bosetting av flyktninger 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Forslag fra Ap/H: Kvænangen kommune fatter vedtak om å bosette inntil fem familier, og inntil 

fem mindreårige flyktninger. Dette forutsetter at det finnes bolig, og at tjenestetilbudet er 

tilstrekkelig rustet for å ta imot nye innbyggere med noe ekstra behov.  

Forslaget fra Ap/H ble enstemmig vedtatt mot en stemme. 

Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  

Ungdomsrådet var enige i vedtaket. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune fatter vedtak om å bosette inntil fem familier, og inntil fem mindreårige 

flyktninger. Dette forutsetter at det finnes bolig, og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig rustet for å 

ta imot nye innbyggere med noe ekstra behov. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunestyret viser til vedtak av 13.11.2015 og ber ordfører/administrasjonen om også å utrede 

bosetting av mindreårige flyktninger/asylsøkere. 

PS 6/16 Søknad om skjenkebevilling, Gruva Pub AS 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Børre Solheim og Kurt Solheim ble begge erklært inhabile, jfr Forvaltningslovens § 6. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Gruva Pub AS v/bevillingshaver Børre Solheim gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3 (tidligere øl, vin og brennevin) fra 17.02.16 til 31.12.19. Styrer er Børre Solheim, med Iris 

Anita Solheim som stedfortreder. Fra samme dato opphører skjenkebevillingen gitt til Gruva 

Pub ved NTMA.  

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

Skjenkeavgiften settes til kr 4800.  

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

Administrasjonssjefens innstilling 

Gruva Pub AS v/bevillingshaver Børre Solheim gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3 (tidligere øl, vin og brennevin) fra 17.02.16 til 31.12.19. Styrer er Børre Solheim, med Iris 



Anita Solheim som stedfortreder. Fra samme dato opphører skjenkebevillingen gitt til Gruva 

Pub ved NTMA.  

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

Skjenkeavgiften settes til kr 4800.  

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

PS 7/16 Prisjektmandatnytt skolebygg 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 17.02.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra Ap: Styringsgruppa. Skolen(e) bør peke ut 2 faste deltakere, det bør ikke 

nødvendigvis være tillitsvalgt i gruppen.  

Endringsforslag fra ordfører: Det konstitueres et kommunestyre 30.03.16 etter felles 

kommunestyremøte i Nordreisa. Sak: Bygging av ny skole.  

Endringsforslag fra ordfører: Brukergruppa får følgende tillegg: Representant for opposisjonen, 

utvalgsleder teknisk, utvalgsleder oppvekst og omsorg og råd for funksjonshemmede. 

Alle endringsforslagene ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Sak om styringsgruppa ble tatt opp på nytt med nytt forslag fra Ap/H om at skolene peker ut en 

fast deltaker og de tillitsvalgte for ansatte en deltaker. Forslaget falt da det kun fikk 6 stemmer.  

Ungdomsrådet er enige i vedtaket. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune vedtar prosjektmandatet for «Ny Kvænangen barne- og ungdomsskole». 

Styringsgruppa. Skolen(e) bør peke ut 2 faste deltakere, det bør ikke nødvendigvis være 

tillitsvalgt i gruppen.  

Brukergruppa får følgende tillegg: Representant for opposisjonen, utvalgsleder teknisk, 

utvalgsleder oppvekst og omsorg og råd for funksjonshemmede. 

Det konstitueres et kommunestyre 30.03.16 etter felles kommunestyremøte i Nordreisa. Sak: 

Bygging av ny skole. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune vedtar prosjektmandatet for «Ny Kvænangen barne- og ungdomsskole». 

PS 8/16 Referatsaker 

RS 1/16 Møteprotokoll kontrollutvalget 17.09.15-08.12.15-26.01.16 

RS 2/16 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd den 26.01.16 

 


