
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 

Møtested: Kommunehuset 

Dato: 27.04.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 17:20. 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Medlem H 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Nestleder H 

Jan Helge Jensen Medlem KY 

Valter Olsen Medlem KY 

Mariann Larsen 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 

Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Børre Solheim Medlem KY 

Kjell Kr. Johansen Medlem AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ole Even Jørgensen 

Trine Kaasen 

Børre Solheim 

Kjell Kr. Johansen 

KY 

AP 

 

Merknader 

Ingen merknader til innkallingen. Sak 18 ble behandlet før sakene 16 og 17, vedtatt mot 4 stemmer. 

Kurt Solheim ble innvilget permisjon fra kl 1515 og fratrådte etter behandlingen av sak 22. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

Fra Ungdomsrådet: Elena Kaasen og Fredrik Blomstereng  

 

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       Ole Even Jørgensen               Trine Kaasen 
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PS 12/16 Områderegulering av E-6 Kvænangsfjellet på strekningen 

Oksfjordhamn- Karvik - Vedtak av planprogram 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 

områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 

innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.04.2016  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 

områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 

innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 

områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 

innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 

 

PS 13/16 Kommunale vann- og avløpsgebyrer 

Administrasjonssjefens innstilling 

Forbruksgebyr for Hytte/Fritidshus foreslåes endret som følger:  

 
Forbruksgebyr/- Hytte/Fritidshus: Eks. mva 
 

 Vann: Enhetspris (12,22,- kr/m3) x stipulert forbruk (m3)  

 Avløp: Enhetspris (18,07,- kr/m3) x stipulert forbruk (m3)  

Endring i gebyrforskrift gjøres gjeldende fra 01.07.2016 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Forbruksgebyr for Hytte/Fritidshus foreslåes endret som følger:  

Forbruksgebyr/- Hytte/Fritidshus: Eks. mva 

 Vann: Enhetspris (12,22,- kr/m3) x stipulert forbruk (m3)  

 Avløp: Enhetspris (18,07,- kr/m3) x stipulert forbruk (m3)  

Endring i gebyrforskrift gjøres gjeldende fra 01.07.2016. 



 

PS 14/16 Pris på matombringing i hjemmebasert omsorg 

Administrasjonssjefens innstilling 

Pris for halve middagsporsjoner ved matombringing i hjemmebasert omsorg settes til kr 65. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Pris for halve middagsporsjoner ved matombringing i hjemmebasert omsorg settes til kr 65. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Pris for halve middagsporsjoner ved matombringing i hjemmebasert omsorg settes til kr 65. 

 

PS 15/16 Klage på vedtak om dispensasjon fra kystsoneplanen om å anlegge 

akvakulturanlegg på østsiden av Spildra 

Administrasjonssjefens innstilling 

 
Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas ikke til følge. Klagene kommer fra: 

 Kvænangen fiskarlag 

 Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra) 

 Fiskarlaget Nord 

 Sametinget 

 Spildra Grendelag 

 Spindaj AS 

 Norges Miljøvernforbund 

 «Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og 

grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)  
 

Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 

opprettholdes. 
 

Saken sendes til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 33. 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.04.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra Kystpartiet: Formannskapet sier nei til dispensasjon fra kystsoneplanen om å 

anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra, da dette er i strid med nylig vedtatte 

kystsoneplan. Videre er et ja til dispensasjon stikk i strid med det alle faginstanser har uttalt i 

denne saken. Formannskapet foreslår for kommunestyret at klagen tas til følge og at Spildra øst 

som resten av Kvænangen blir vurdert gjennom den kommende rulleringen av kystsoneplanen i 

sin helhet. Arealavsetninger av en slik størrelse og viktighet må prinsipielt gjøres gjennom en 

planprosess. 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 for 

endringsforslaget fra Kystpartiet. 

Vedtak: 

Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas ikke til følge. Klagene kommer fra: 

 Kvænangen fiskarlag 

 Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra) 

 Fiskarlaget Nord 

 Sametinget 

 Spildra Grendelag 

 Spindaj AS 

 Norges Miljøvernforbund 

 «Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og 

grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)  
 

Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 

opprettholdes. 
 

Saken sendes til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 33. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Forslag fra Kp/SV: Klagen tas til følge. Spildra Øst og resten av Kvænangen blir vurdert 

gjennom den kommende rulleringen og den tenkte konsekvensutredning av Kvænangsbassenget. 

Arbeidet med dette startes opp i løpet av året. Arealavsetninger av en slik størrelse og viktighet 

må være en del av en fullstendig planprosess.  

Forslag fra Jenny Fyhn Olsen: Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas til følge.  

Innstillingen fikk 9 stemmer satt opp mot forslaget fra Kp/SV som fikk 6 stemmer. 

Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer for forslaget fra Jenny Fyhn Olsen.  

Vedtak: 

Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas ikke til følge. Klagene kommer fra: 

 Kvænangen fiskarlag 

 Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra) 

 Fiskarlaget Nord 



 Sametinget 

 Spildra Grendelag 

 Spindaj AS 

 Norges Miljøvernforbund 

 «Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og 

grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)  

Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 

opprettholdes. 

Saken sendes til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 33. 
 

PS 16/16 Utredning skole- og barnehagestruktur 

Administrasjonssjefens innstilling 

Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i 

kommunen. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i 

kommunen. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Punktet om «endret vurdering fra administrasjonssjefen …» ble tatt inn ved en feil og trekkes 

tilbake.  

Forslag fra Kp/SV: Kvænangen kommune vil henvise til Opplæringsloven § 9a-6 og krever at 

planen sendes på høring til alle råd og utvalg nevnt i paragrafens første ledd, samt til 

grendeutvalgene i Badderen, Sørstraumen og Kjækan/Kvænangsbotn, samt alle rådsorgan ved 

Badderen barnehage. Administrasjonen gis også oppdrag med å utrede konsekvenser for 

bosetting og næringsliv ved de foreslåtte endringer, samt komme med forslag til tiltak for å 

styrke tilbudet ved Badderen barnehage og Kjækan skole.  

Tilleggsforslag fra Ap/H: Dette arbeidet må sluttføres innen april 2017 slik at kommunestyret 

kan gjøre et endelig vedtak om framtidig skole og barnehagestruktur i Kvænangen kommune. 

Forslaget fra Kp/SV falt da det kun oppnådde 7 stemmer. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.   

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning og vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i 

kommunen. Dette arbeidet må sluttføres innen april 2017 slik at kommunestyret kan gjøre et 

endelig vedtak om framtidig skole og barnehagestruktur i Kvænangen kommune. 

 



PS 17/16 Nytt skolebygg og flerbrukshall 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kommunestyret godkjenner planene for bygging av ny skole og flerbrukshall i tilknytning 

til eksisterende skole i hht. tegninger datert 08.04.2016, og igangsetter bygging av skole  

med et totalareal på 3000 m2 for ferdigstillelse høsten 2017. 

2. Kommunestyret vedtar en total kostnadsramme for gjennomføring og realisering av ny skole 

på kr. 97 millioner. Dette vil ved full momskompensasjon gi et lånebehov på kr.  

77,6 millioner.  

3. Kommunestyret ber administrasjonen foreta låneopptak i tråd med fremdriften, oppad 

begrenset til kr 77,6 millioner. 

4. Kommunestyret ber administrasjonen søke om rentekompensasjon for skolebygg iht. 

gjeldene rammer og retningslinjer.  

5. Kommunestyret ber innhente opsjonspris på flerbrukshall slik at reelt endelig låneopptak 

kan vedtas utfra innkomne tilbud. Ved full momskompensasjon og tildeling av spillemidler 

vil lånebehovet for realisering av flerbrukshall være kr. 14,25 millioner. 

6. Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme entrepriseform og gjennomføringsmodell 

innenfor vedtatt økonomisk ramme. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra Ap/H: Punkt 3 endres til låneopptak på kr 70 mill og kr 7,6 mill tas fra fond 

(egenkapital).  

Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer. 

Endringsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner planene for bygging av ny skole og flerbrukshall i tilknytning til 

eksisterende skole i hht. tegninger datert 08.04.2016, og igangsetter bygging av skole  med 

et totalareal på 3000 m2 for ferdigstillelse høsten 2017. 

2. Kommunestyret vedtar en total kostnadsramme for gjennomføring og realisering av ny skole 

på kr. 97 millioner. Dette vil ved full momskompensasjon gi et lånebehov på kr. 77,6 

millioner.  

3. Kommunestyret ber administrasjonen foreta låneopptak i tråd med fremdriften, oppad 

begrenset til kr 70 millioner. Kr 7,6 mill tas fra fond (egenkapital). 

4. Kommunestyret ber administrasjonen søke om rentekompensasjon for skolebygg iht. 

gjeldene rammer og retningslinjer.  

5. Kommunestyret ber innhente opsjonspris på flerbrukshall slik at reelt endelig låneopptak kan 

vedtas utfra innkomne tilbud. Ved full momskompensasjon og tildeling av spillemidler vil 

lånebehovet for realisering av flerbrukshall være kr. 14,25 millioner. 

6. Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme entrepriseform og gjennomføringsmodell 

innenfor vedtatt økonomisk ramme. 

 

PS 18/16 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.   

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Forslag fra FrP: 1) Ungdom under 20 år, pensjonister og uføretrygdede fisker med fisketrygd-

avgift. 2) Til punkt 4 i forvaltningsavtalen, stryke de 2 siste setningene «Medlemsfordel skal 

maksimalt utgjøre 30 % reduksjon i fiskekortavgift og medlemmene kan ikke forbeholdes mer 

enn 50 % av fiskekortene.  

Tilleggsforslag fra Ap/H: Salg av fiskekort skal foregå fra faste utsalgssteder etter avtale med 

Badderen Vann og Elveforening.  

Forslag 1) fra Frp falt da det kun oppnådde 7 stemmer. 

Forslag 2) fra Frp falt da det kun oppnådde 3 stemmer. 

Innstillingen med tilleggsforslaget fra Ap/H ble vedtatt med 14 mot 1 stemme.  

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.  Salg av fiskekort skal foregå fra faste 

utsalgssteder etter avtale med Badderen Vann og Elveforening. 

 

PS 19/16 Opprettelse av stilling som flyktningkonsulent 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune vedtar å opprette 100% stilling som flyktningkonsulent fra 01.06.2016. 

Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. 



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

Behandling: 

Endrings-/tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og kultur:Utvalg for oppvekst og omsorg 

anbefaler kommunestyret å opprette 100% stilling som flyktningkonsulent fra 01.06.16. 

Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. Stillingen vurderes etter 3 år. 

 

Opprettelse av stillinger skjer i formannskap/kommunestyre. Saken sendes derfor videre. 

 

Endrings-/tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Utvalg for oppvekst og omsorg anbefaler kommunestyret å opprette 100% stilling som 

flyktningkonsulent fra 01.06.16. Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. Stillingen 

vurderes etter 3 år. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra Kp/SV: Bytte ut «flyktningekonsulent» med «introduksjonskoordinator». 

Forslag fra Ap/H: Siden kommunen er i en omstillingsprosess søkes stillingen besatt internt hvis 

mulig, etter samtaler mellom organisasjonene og administrasjonen. Stillingen utlyses eksternt 

dersom stillingen ikke kan besettes internt.  

Forslag fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt. 

Forslaget fra Ap/H ble vedtatt mot 3 stemmer. 

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Utvalg for oppvekst og omsorg anbefaler kommunestyret å opprette 100% stilling som 

introduksjonskoordinator fra 01.06.16. Stillingen legges til etat for oppvekst og kultur. 

Stillingen vurderes etter 3 år.  

Siden kommunen er i en omstillingsprosess søkes stillingen besatt internt hvis mulig, etter 

samtaler mellom organisasjonene og administrasjonen. Stillingen utlyses eksternt dersom 

stillingen ikke kan besettes internt. 

 

PS 20/16 Reforhandling av samarbeidsavtale - Pedagogisk - psykologisk 

tjeneste for Nord-Troms 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune godkjenner ny samarbeidsavtale for Nord-Troms PPT med følgende 

endringer: 

• Punkt 1 Sentrale føringer: Tilleggssetning som lyder: Ansatte ved PPT skal ha relevant 

faglig og pedagogisk kompetanse.  

• Punkt 2 Styret: foreslår at hele punktet strykes og erstattes med: 

PPT ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn/administrasjonssjef 

eller den vedkommende utpeker i de respektive kommuner og fylkeskommunen, samt 1 



ansatte-representant.  Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Ved stemmelikhet er 

styreleders stemme avgjørende. 

• Punkt 3 Avtalens varighet: Avtalen gjøres gjeldene fra 01.01.2016 

• Punkt 4 Økonomi: Tilleggssetning: Vertskommune forskutterer driften av kontoret i sin 

helhet. Samarbeidspartene betaler a-konto etterskuddsvis hvert kvartal ut i fra vedtatt 

budsjett. Endelig refusjonsoppgjør foretas når regnskapet er avlagt. 

• Punkt 8 Arbeidsgiveransvar: foreslår at hele punktet strykes og erstattes med: 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte i PPT. På vegne av vertskommunen 

utøver styret arbeidsgiveransvaret, mens leder for PPT utøver det daglige ansvaret. 

Arbeidsgiveransvaret ivaretas igjennom å følge gjeldende lovverk innen offentlig 

forvaltning. 

Leder for PPT er underlagt styreleder og rapporterer til styret. 

Styreleder, Leder PPT og rådmann i vertskommunen er forhandlingsutvalg ved lokale 

forhandlinger.  Styreleder og rådmann i vertskommunen forhandler lønn til Leder PPT. 

Dersom styreleder er rådmann i vertskommunen, tiltrer nestleder forhandlingsutvalget. 

 

Vedtektene ajourføres og legges frem for kommunestyrene/fylkestinget innen utgangen 

av 2016. 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Saken utsettes. Administrasjonen får i 

oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. 

Saken forutsettes ferdigbehandlet til junimøtet. 

 

Endringsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. Administrasjonen får i oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et 

eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. Saken forutsettes ferdigbehandlet til junimøtet. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes. Administrasjonen får i oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et 

eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. Saken forutsettes ferdigbehandlet til junimøtet. 

 

PS 21/16 Kommunereformen, rapport for alternativ Nord-Troms 4. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Rapport «Kommunereformen, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy» av 30.3.2016 er 

levert i henhold til bestilling og vil bli brukt i det videre arbeidet med kommunereformen. 



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Rapport «Kommunereformen, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy» av 30.3.2016 er 

levert i henhold til bestilling og vil bli brukt i det videre arbeidet med kommunereformen. 

 

PS 22/16 Oppfølging av budsjett 2016 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering.  Ordinær tertialrapport pr 30.4 blir 

utarbeidet. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering.  Ordinær tertialrapport pr 30.4 blir 

utarbeidet. 

 

PS 23/16 Roder - vintervedlikehold kommunale veier 2016 - 2020 

Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonssjefen godkjenner instruks for vintervedlikehold og innstiller på ny anbudsrunde 

for vintervedlikehold perioden 2016 - 2020 + opsjon på 1 år for følgende roder: 

Hamnebukt 3 380 meter 

Saltnes 500 meter (fra FV 365 til Vikselva) 

Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 

Låvan 4 170 meter 

Storeng 1 600 meter 

Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skoler, barnehager, Gargoflata og g/s vei 

Burfjord plasser 18 500 m2 

Kviteberg 3 100 meter 

Burfjorddalen 1370 meter 

Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 

Sekkemo 2 000 meter 

Sørstraumen 2 970 meter 

Toppelbuktveien 3 800 meter 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

Behandling: 

Endringsforslag fra Trine Kaasen, Bjørnar Eriksen, Ole Jonny Hansen og Roy Iver Isaksen: 

Kutting av brøyting på roden til Låvan, 1500 m fra fiskeplassen og ut, Alteidet snuplass og ned 

på Låvanvegen 150 m og Storenga fra Arctic Camp og opp til E6. Det innføres brøyting av rode 

på Spildra (2500 m). 



 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra Trine Kaasen, Bjørnar 

Eriksen, Ole Jonny Hansen og Roy Iver Isaksen ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for 

administrasjonssjefens innstilling. 

Vedtak: 

Administrasjonssjefen godkjenner instruks for vintervedlikehold og innstiller på ny anbudsrunde 

for vintervedlikehold perioden 2016 - 2020 + opsjon på 1 år for følgende roder: 

Hamnebukt 3 380 meter 

Saltnes 500 meter (fra FV 365 til Vikselva) 

Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 

Låvan 4 170 meter 

Storeng 1 600 meter 

Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skoler, barnehager, Gargoflata og g/s vei 

Burfjord plasser 18 500 m2 

Kviteberg 3 100 meter 

Burfjorddalen 1370 meter 

Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 

Sekkemo 2 000 meter 

Sørstraumen 2 970 meter 

Toppelbuktveien 3 800 meter 

Kutting av brøyting på roden til Låvan, 1500 m fra fiskeplassen og ut, Alteidet snuplass og ned 

på Låvanvegen 150 m og Storenga fra Arctic Camp og opp til E6. Det innføres brøyting av rode 

på Spildra (2500 m). 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Ap/H: Følgende tillegg til brøyteinstruksen under punkt 4: Snødunger som 

blir til hinder for utsyn fra Gargo, dementavdeling, hybelhus og eldreboliger skal så snart været 

tillater det fjernes eller flates ut. 

Tilleggsforslag fra Ap/H: Brøyterodene på Spildra, Olgola, Saltnes og Reinfjord administrerer 

brøyting som i dag. Beløpet høynes til kr 120 000. De som brøyter fører timelogg og sender 

regning til Kvænangen kommune. Kr 20 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

Forslag fra Kp/SV: Kommunestyret godkjenner instruks for vintervedlikehold som innstilt fra 

administrasjonssjefen med følgende tillegg: 1) E6 – Låvan videreføres og 2) E6 – Storeng – E6 

videreføres. Vedrørende brøyting på Spildra gis administrasjonen fullmakt til å forhandle fram 

kontrakt. En eventuell kontraktsinngåelse behandles i teknisk utvalg.  

Forslaget fra Kp/SV falt da det kun oppnådde 5 stemmer. 

Begge tilleggsforslagene fra Ap/H ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner instruks for vintervedlikehold og innstiller på ny anbudsrunde for 

vintervedlikehold perioden 2016 - 2020 + opsjon på 1 år for følgende roder: 

Hamnebukt 3 380 meter 

Saltnes 500 meter (fra FV 365 til Vikselva) 

Alteidet 720 meter, Boligfelt og vei til vannbehandlingsanlegg 

Låvan 4 170 meter 

Storeng 1 600 meter 



Burfjord 4 900 meter, boligfelt, skoler, barnehager, Gargoflata og g/s vei 

Burfjord plasser 18 500 m2 

Kviteberg 3 100 meter 

Burfjorddalen 1370 meter 

Sætra 1 220 meter, boligfelt, industriområde 

Sekkemo 2 000 meter 

Sørstraumen 2 970 meter 

Toppelbuktveien 3 800 meter 

Tillegg til brøyteinstruksen under punkt 4: Snødunger som blir til hinder for utsyn fra Gargo, 

dementavdeling, hybelhus og eldreboliger skal så snart været tillater det fjernes eller flates ut. 

Brøyterodene på Spildra, Olgola, Saltnes og Reinfjord administrerer brøyting som i dag. Beløpet 

høynes til kr 120 000. De som brøyter fører timelogg og sender regning til Kvænangen 

kommune. Kr 20 000 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

PS 24/16 Anskaffelse av ny tjenestebil i Hjemmesykepleien 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det anskaffes ny tjenestebil til Hjemmesykepleien. Årskostnad på kr 36 200 for 2016 dekkes 

innen driftsbudsjett for Hjemmesykepleien. Kostnader for 2017 og videre legges inn i budsjett 

for Hjemmesykepleien.  

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.04.2016  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Det anskaffes ny tjenestebil til Hjemmesykepleien. Årskostnad på kr. 36.200 for 206 dekkes 

innen driftsbudsjett for Hjemmesykepleien. Kostnader for 2017 og videre legges inn i budsjett 

for Hjemmesykepleien. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Det anskaffes ny tjenestebil til Hjemmesykepleien. Årskostnad på kr. 36.200 for 206 dekkes 

innen driftsbudsjett for Hjemmesykepleien. Kostnader for 2017 og videre legges inn i budsjett 

for Hjemmesykepleien. 

 

PS 25/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.04.2016  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

RS 3/16 Protokoll fra møte Nord-Troms Regionråd DA 

RS 4/16 Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen 

 


