
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.05.2016 

Tidspunkt: 10:00-14:00 

 

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 Leder KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen   

   

 

Merknader 

Det ble godtatt to ekstrasaker (sak 16 og 17). 

 

Orienteringer: 

 Økonomiarbeidet i administrasjonen. 

 Møteplass Kvænangen AS vil antakelig levere tilbud om å etablere mottaj for enslige 

mindeårige asylsøkere. 

 Renhold og avfallshåndtering i skolene. 

 Ymbers planer om kjøp av aksjer i Kvænangen kraftverk. 

 Intensjonsavtalene som følge av arbeidet med kommunereformen. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen 

Anne Berit Bæhr 

Tore Li 

Administrasjonssjef 

Næringssjef (på utvalgte saker) 

Økonomiansvarlig (på utvalgte saker) 

  

 

 

 

 



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  Mariann Larsen 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 14/16 Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av 

næringsarealer i Kvænangen kommune 

 2016/53 

PS 15/16 Kommunal planstrategi - 2016-2019  2016/102 

PS 16/16 Inntak av lærlinger høsten 2016  2016/11 

PS 17/16 Kommunereformen - sluttføring av 

intensjonsavtaler 

 2015/143 

PS 18/16 Referatsaker   

RS 8/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

flerbrukshus den 15.04.16. 

 2016/3 

 

 

PS 14/16 Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer i 

Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner administrasjonssjefens forslag til retningslinjer for utvikling, salg og 

utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune, med endringer gjort på møtet. Forslaget sendes 

til endelig godkjenning i kommunestyret.   

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet godkjenner administrasjonssjefens forslag til retningslinjer for utvikling, salg og 

utleie av næringsarealer i Kvænangen kommune, med endringer gjort på møtet. Forslaget sendes 

til endelig godkjenning i kommunestyret.   

 

 



PS 15/16 Kommunal planstrategi - 2016-2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner forslaget til prosess for arbeidet med planstrategi:   

 

 

Tidsperiode  Oppgaver  

Mars - april 2016  Varsling om oppstart av planstrategiarbeidet. Nabokommuner, statlige 

og regionale myndigheter tilskrives og inviteres til å komme med 

innspill innen 22.04.2016.  

 

Administrasjonen utarbeider oversikt over eksisterende planer, og 

oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som 

samfunn og organisasjon som han ha betydning for vurdering av 

planbehovet.  

 

April – juni 2016  Prosess for utfordringer og planbehov- hovedutvalg.  

Administrasjonen utarbeider et forslag til planstrategi på bakgrunn av 

prosess 

 

Juli - August 2016  Planutvalget behandler av forslag til planstrategi. Forslag til vedtak 

offentliggjøres i 30 dager.  

September 2016  Endelig vedtak i kommunestyret 21.9 

 

Formannskapet deltar i arbeidet som planutvalg, og forutsetter at hovedutvalgene har en aktiv 

rolle i den videre prosessen.  

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet godkjenner forslaget til prosess for arbeidet med planstrategi:   

 

 

Tidsperiode  Oppgaver  

Mars - april 2016  Varsling om oppstart av planstrategiarbeidet. Nabokommuner, statlige 

og regionale myndigheter tilskrives og inviteres til å komme med 

innspill innen 22.04.2016.  

 

Administrasjonen utarbeider oversikt over eksisterende planer, og 



oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som 

samfunn og organisasjon som han ha betydning for vurdering av 

planbehovet.  

 

April – juni 2016  Prosess for utfordringer og planbehov- hovedutvalg.  

Administrasjonen utarbeider et forslag til planstrategi på bakgrunn av 

prosess 

 

Juli - August 2016  Planutvalget behandler av forslag til planstrategi. Forslag til vedtak 

offentliggjøres i 30 dager.  

September 2016  Endelig vedtak i kommunestyret 21.9 

 

Formannskapet deltar i arbeidet som planutvalg, og forutsetter at hovedutvalgene har en aktiv 

rolle i den videre prosessen.  

 

 

 

PS 16/16 Inntak av lærlinger høsten 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Det forutsettes at dette gjennomføres i dialog med 

arbeidstakerorganisasjonene, sett i lys av den pågående omstillings-/nedbemanningsprosessen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune tar inn 1 lærling i 2016, i helsearbeiderfag. 

 

Det forutsettes at dette gjennomføres i dialog med arbeidstakerorganisasjonene, sett i lys av den 

pågående omstillings-/nedbemanningsprosessen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune tar inn 1 lærling i 2016, i helsearbeiderfag. 

PS 17/16 Kommunereformen - sluttføring av intensjonsavtaler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Ordfører orienterte om avtaleutkastene. 

 

Omforent forslag til vedtak: Avtaler sendes på e-post til formannskapets medlemmer med to 

dagers frist til merknader. Om det ikke mottas innsigelser, har ordfører fullmakt til å undertegne. 



 

Det utformes en kort informasjon med grunnlag i intensjonsavtalene til husstandene med 

utsending snarest og senest 15. mai.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Avtaler sendes på e-post til formannskapets medlemmer med to dagers frist til merknader. Om 

det ikke mottas innsigelser, har ordfører fullmakt til å undertegne. 

 

Det utformes en kort informasjon med grunnlag i intensjonsavtalene til husstandene med 

utsending snarest og senest 15. mai.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 

 

 

PS 18/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 04.05.2016  

 

Behandling: 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsaken ble tatt til orientering. 

 

 

RS 8/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 

15.04.16. 

 


