
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 02.03.2016 

Tidspunkt: 10:45-12:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mariann Larsen Medlem KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kurt Solheim Mariann Larsen KY 

   

 

Merknader 

 

 

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Jan Helge Jensen  Ronald Jenssen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 6/16 Salg av aksjer i TIRB  2016/95 

PS 7/16 KS-folkevalgtopplæring  2016/93 

PS 8/16 Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva  2015/551 

PS 9/16 Detaljregulering for isbresenteret i Jøkelfjord- 

Behandling før høring og offentlig ettersyn 

 2015/386 

PS 10/16 Referatsaker   

RS 4/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

flerbrukshus den 13.02.16. 

 2016/3 

RS 5/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 19.03.16. 

 2016/3 

RS 6/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 20.02.16. 

 2016/3 

 

 

PS 6/16 Salg av aksjer i TIRB 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune aksepterer tilbudet om kjøp av 6500 aksjer til pris 85 kroner pr aksje og 

overdrar sine aksjer til  Boreal Transport Nord AS.  

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.03.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Kvænangen formannskap er positive til salg og ber om at 

administrasjonen går i dialog med Boreal AS for å avklare frist for innløsing. Saken fremmes for 

kommunestyret. 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen formannskap er positive til salg og ber om at administrasjonen går i dialog med 

Boreal AS for å avklare frist for innløsing. Saken fremmes for kommunestyret. 

 

 

 

PS 7/16 KS-folkevalgtopplæring 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det gjennomføres folkevalgt opplæring i løpet av våren 2016. Som prosessveileder ønskes 1. 

……… 2…….. 



Ordfører/ Administrasjonssjef gis fullmakt til å innkalle og organisere gjennomføring av KS` 

folkevalgtprogram i Kvænangen. Det bør primært skje i forkant av et kommunestyremøte. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.03.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: Nr. 1 – Raymond Robertsen, nr. 2 – Jens-Einar Johansen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det gjennomføres folkevalgt opplæring i løpet av våren 2016. Som prosessveileder ønskes 1. 

Raymond Robertsen, 2. Jens-Einar Johansen. 

Ordfører/ Administrasjonssjef gis fullmakt til å innkalle og organisere gjennomføring av KS` 

folkevalgtprogram i Kvænangen. Det bør primært skje i forkant av et kommunestyremøte. 

 

 

 

PS 8/16 Fornying av avtale om forvaltning av Badderelva 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 viderefører Kvænangen kommune 

ordningen med at med Badderen vann og elveforening disponerer fiskeretten i anadrom 

strekning av Badderelva mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i 

henhold til vedlagt avtale som gjelder frem til 2019.   

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.03.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: Teksten endres sli at siste del av siste setning lyder: 

«…gjelder til og med 2019.» 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i Lov om innlandsfisk og laksefisk § 23 viderefører Kvænangen kommune 

ordningen med at med Badderen vann og elveforening disponerer fiskeretten i anadrom 

strekning av Badderelva mot at de forvalter og administrerer fisket. Forvaltningen skal foregå i 

henhold til vedlagt avtale som gjelder til og med 2019.   

 

 

 



PS 9/16 Detaljregulering for isbresenteret i Jøkelfjord- Behandling før høring 

og offentlig ettersyn 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune fremmer Reguleringsplan for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret), og 

legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.03.2016  

 

Behandling: 

Vera Eilertsen-Wassnes ber om å få sin habilitet vurdert. Hun fratrer behandlingen før 

habilitetsspørsmålet avgjøres. Med 4 tilstede avgjør utvalget at Vera Eilertsen-Wassnes ansees 

som inhabil etter forvaltningslovens §6. Vera Eilertsen-Wassnes fratrer behandlingen av hele 

saken. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune fremmer Reguleringsplan for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret), og 

legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.  

 

 

 

PS 10/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.03.2016  

 

Behandling: 

Vera Eilertsen-Wassnes tiltrer møtet. 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 



RS 4/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

13.02.16. 

RS 5/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 

19.03.16. 

RS 6/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 

20.02.16. 

 


