
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 08.06.2016 

Tidspunkt: 12:15-15:30 

 

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 

Børre Solheim Jan Helge Jensen KY 

   

 

Merknader 

Ordfører orienterte om utviklingen i Kvænangshagen Verdde AS 

 

 

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  Børre Solheim 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 19/16 Budsjettkontroll pr 30. april  2015/711 

PS 20/16 Godkjenning av årsregnskap 2015  2015/41 

PS 21/16 Planbehov i perioden 2016-2019  2016/102 

PS 22/16 Omstillingsbehov - søknad som 

omstillingskommune 

 2016/232 

PS 23/16 Referatsaker   

RS 9/16 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 

vare 

 2016/185 

RS 10/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 10.06.16. 

 2016/3 

RS 11/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 

samfunnshus den 28.05.16. 

 2016/3 

 

 

PS 19/16 Budsjettkontroll pr 30. april 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra formannskapet: På bakgrunn av tallene i saksopplysningene kan ikke 

formannskapet gå for administrasjonens innstilling. Formannskapet beholder dagens 

budsjettposter. Formannskapet ber administrasjonssjefen avklare følgende: 

 Totalt sykepenger/refusjon 

 Bygg og anlegg, overforbruk «øvrige utgifter» 

 Teknisk sektor, overforbruk «øvrige utgifter» 

 Strøm/forsikring 

 Skole – refusjon 

 Romslige velferdspermisjoner 

 IT-avdelingen 

 TU-prosess 

 Skatteinngang 

 Periodisering 

 Økonomistyring 

 Rapporteringsrutiner 

 

Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

På bakgrunn av tallene i saksopplysningene kan ikke formannskapet gå for administrasjonens 

innstilling. Formannskapet beholder dagens budsjettposter. Formannskapet ber 

administrasjonssjefen avklare følgende: 



 Totalt sykepenger/refusjon 

 Bygg og anlegg, overforbruk «øvrige utgifter» 

 Teknisk sektor, overforbruk «øvrige utgifter» 

 Strøm/forsikring 

 Skole – refusjon 

 Romslige velferdspermisjoner 

 IT-avdelingen 

 TU-prosess 

 Skatteinngang 

 Periodisering 

 Økonomistyring 

 Rapporteringsrutiner 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 

K Redusert avsetting til disposisjonsfond 2 000 000,- 

D Redusert virkning nedtrekk TU 500 000,- 

D Redusert virkning salg av kommunale tjenester til andre kommuner 750 000,- 

D Kjøp av pasienttjenester fra Skibotn 250 000,- 

D Reversering nedtrekk strømforbruk 500 000,- 

 

 

PS 20/16 Godkjenning av årsregnskap 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016  

 

Behandling: 

Kontrollutvalgets uttalelse av 02.05.2016 om Kvænangen kommunes årsregnskap for 2015 ble 

omdelt til utvalget. 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2015 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2015 godkjennes. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes årsregnskap 2015 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 

årsregnskapet 2015 godkjennes. 

 

 

 



PS 21/16 Planbehov i perioden 2016-2019 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 07.06.2016  

 

Behandling: 

Saken ble tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet: Saken tas foreløpig til orientering. Ordfører følger arbeidet tett og 

rapporterer til utvalget mellom møtene. 

 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas foreløpig til orientering. Ordfører følger arbeidet tett og rapporterer til utvalget 

mellom møtene. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Planbehov i de ulike sektorene legges frem til drøfting i politiske utvalgene.  

 

PS 22/16 Omstillingsbehov - søknad som omstillingskommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune søker om omstillingsstatus på bakgrunn av negativ utvikling i 

demografiske og næringsmessige forhold over tid. Kvænangen kommune ønsker å øke fokus på 

næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. Det lages en 



helhetlig plan for omstillings- og nyskapningsarbeidet for en 6 års periode. Satsingsområder og 

organisering avklares i omstillingsarbeidets første fase- avklaringsfasen.  

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune søker om omstillingsstatus på bakgrunn av negativ utvikling i 

demografiske og næringsmessige forhold over tid. Kvænangen kommune ønsker å øke fokus på 

næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i kommunen. Det lages en 

helhetlig plan for omstillings- og nyskapningsarbeidet for en 6 års periode. Satsingsområder og 

organisering avklares i omstillingsarbeidets første fase- avklaringsfasen.  

 

 

PS 23/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

RS 9/16 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare 

RS 10/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 

10.06.16. 

RS 11/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 

28.05.16. 

 


