
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 22.06.2016 

Tidspunkt: 10:00 – 18:00.  

 

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 

Kjell Kr. Johansen Medlem AP 

Kurt Solheim Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Ivar-Henning Boberg Medlem AP 

Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Børre Solheim Medlem KY 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 

Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Gøril Severinsen Børre Solheim KY 

Rickard Printz 

Trine Kaasen 

Oddvar Seppola 

Ole Engebretsen 

Vera Eilertsen-Wassnes 

Aud Tove Tømmerbukt 

AP 

AP 

FRP 

 

Merknader 

Det var ingen merknader til innkallingen. Uheldig at årsmelding ikke er klar til behandling på dette 

møtet, protokolltilførsel fra Kp/SV på dette. To ekstrasaker tas til behandling. Endring i sakslista der sak 

40 tas rett etter sak 34 og sak 26 flyttes til slutten av møtet og tas mellom de to tilleggssakene.  

Årsmelding: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

Fredrik Blomstereng og Elena Kaasen Fra Ungdomsrådet 

  

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 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/16 Godkjenning av årsregnskap 2015  2015/41 

PS 27/16 Budsjettkontroll pr 30. april  2015/711 

PS 28/16 Søknad om konsesjon på  eiendom gnr/bnr 9/20  2016/64 

PS 29/16 Adresseprosjektet-Fremlegg for godkjenning av 

navn på 23 adresseparseller 

 2015/185 

PS 30/16 Representant til Nord-Troms Regionråd DA, 

søknad om fritak 

 2015/666 

PS 31/16 Reforhandling av avtale om PP-tjenesten i 

Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen 

 2015/215 

PS 32/16 Nyt skolebygg og flerbrukshall, lovlighetskontroll  2015/753 

PS 33/16 Organisering av skoledriften i byggeperioden 

2016/2017 

 2015/753 

PS 34/16 Ressurstildeling grunnskolen  2015/707 

PS 35/16 Klagesak- refinansiering av lån i lånefondet - 

Seglvik fiskemottak 

 2015/456 

PS 36/16 Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av 

næringsarealer i Kvænangen kommune 

 2016/53 

PS 37/16 Kommunereformen, oversendelse til 

fylkesmannen 

 2015/143 

PS 38/16 Komplettering av Råd for funksjonshemmede  2015/666 

PS 39/16 Oppnevning av meddommere til Nord-Troms 

tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Nord-Troms 

jordskifterett 

 2015/722 

PS 40/16 Søknad om refinansiering av lån i lånefondet, 

oversendelse av sak fra Kontrollutvalget 

 2016/165 

PS 41/16 Søknad om omstillingsstatus for Kvænangen 

kommune 

 2016/232 

 

Orientering om Nærpolitireformen: 
Arnold Nilsen og Øistein Nilsen orienterte om denne, herunder at forslag til reformen sendes på 

høring i midten av oktober 2016 med seks ukers høringfrist. 

 

Mariann Larsen ble innvilget permisjon fra kl. 13.00 og Jarl Andreassen tiltrådte møtet. Gjelder 

f.o.m. sak 28/16. 

 

 

 



PS 26/16 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. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Jan Helge Jensen ble innvilget permisjon fra kl. 15.55 og fratrådte møtet før behandlingen av 

sak 26/16. 

 

Innstillingen 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 27/16 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 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

Behandling: 

Forslag fra kommunestyret: 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  1 150 000,- 

D Kjøp av pasienttjenester fra Skibotn 250 000,- 

D Reversering nedtrekk strømforbruk 100 000,- 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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  1 150 000,- 

D Kjøp av pasienttjenester fra Skibotn 250 000,- 

D Reversering nedtrekk strømforbruk 100 000,- 

 

 

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 28/16 Søknad om konsesjon på  eiendom gnr/bnr 9/20 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.04.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra AP: Teknisk utvalg støtter administrasjonens innstilling, men ser behovet 

for ytterligere prinsipielle avklaringer vedr. tildeling av konsesjoner. Saken oversendes derfor til 

Kvænangen kommunestyre. 

Det bes om at administrasjonen legger fram forslag til retningslinjer for tildeling av konsesjoner. 

 

Endringsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Teknisk utvalg støtter administrasjonens innstilling, men ser behovet for ytterligere prinsipielle 

avklaringer vedr. tildeling av konsesjoner. Saken oversendes derfor til Kvænangen 

kommunestyre. 

Det bes om at administrasjonen legger fram forslag til retningslinjer for tildeling av konsesjoner. 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

Behandling: 

Forslag fra Ap/H: Konsesjonssøknad fra Holger Pettersen innvilges. Dette gjøres fordi selger har 

fått villedende opplysninger fra kommunen. 

Forslag fra Kp/SV: Med hjemmel i konsesjonslovens §§1,2,9 og 11 avslås konsesjonssøknad fra 

Holger Pettersen. 

Forslaget fra Ap/H ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for forslaget fra Kp/SV 

Vedtak: 

Konsesjonssøknad fra Holger Pettersen innvilges. Dette gjøres fordi selger har fått villedende 

opplysninger fra kommunen. 



 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1, 2, 9 og 11 avslås konsesjonssøknad fra Holger Kåre 

Pettersen for å kjøpe eiendom gnr/bnr 9/20. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det søkes om å 

benytte eiendommen til fritidsformål og dette ivaretar ikke bosettingshensynet i kommunen.   

 

 

PS 29/16 Adresseprosjektet-Fremlegg for godkjenning av navn på 23 

adresseparseller 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i §21 i Matrikkelloven og §5 i Stadnamnlova, vedtar kommunestyret: 

 

1. Kvænangen kommune vedtar innstillingen i fra navnekomiteen på framlagt liste med 

veinavn som skal brukes som offisielle veiadresser i kommunen 

 

2. For parsellene 2007-3014-6003-9004-9005, er det manglende tilråding i fra 

stedsnavntjenesten i forhold til forslag i fra navnekomiteen. For disse parsellen vedtas 

ikke stavemåten, men bare navnet på parsellene. For disse parsellene reises det navnesak 

og stavemåten behandles senere i kommunestyret 

 

3. Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle 

adressen på eiendommen. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i §21 i Matrikkelloven og §5 i Stadnamnlova, vedtar kommunestyret: 

 

4. Kvænangen kommune vedtar innstillingen i fra navnekomiteen på framlagt liste med 

veinavn som skal brukes som offisielle veiadresser i kommunen 

 

5. For parsellene 2007-3014-6003-9004-9005, er det manglende tilråding i fra 

stedsnavntjenesten i forhold til forslag i fra navnekomiteen. For disse parsellen vedtas 

ikke stavemåten, men bare navnet på parsellene. For disse parsellene reises det navnesak 

og stavemåten behandles senere i kommunestyret 

 

6. Kommunen tildeler adressenummer og informerer eier/fester om den nye offisielle 

adressen på eiendommen. 

 

 



PS 30/16 Representant til Nord-Troms Regionråd DA, søknad om fritak 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Ap/H: Reidar Eilertsen-Wassnes foreslås som representant til Nord-Troms regionråd. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Som nytt medlem til representantskapet til Nord-Troms Regionråd DA velges Reidar Eilertsen-

Wassnes. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Som nytt medlem til representantskapet til Nord-Troms Regionråd DA velges …  

PS 31/16 Reforhandling av avtale om PP-tjenesten i Nordreisa, Kåfjord og 

Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune sier opp avtalen med PPT Nord-Troms fra 1.1.2017. Avtalen opphører 

1.1.2018.  

 

Det fremforhandles en avtale Alta kommune om kjøp av PP-tjenester i løpet av 2016. Avtalen 

kan tidligst gjelde fra 1.1.2018. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune sier opp avtalen med PPT Nord-Troms fra 1.1.2017. Avtalen opphører 

1.1.2018.  

 

Det fremforhandles en avtale Alta kommune om kjøp av PP-tjenester i løpet av 2016. Avtalen 

kan tidligst gjelde fra 1.1.2018. 

 

 



PS 32/16 Nyt skolebygg og flerbrukshall, lovlighetskontroll 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen kan ikke se annet enn at avgjørelsen i sak 17/16 er innholdsmessig lovlig, at 

den er truffet av organ som har myndighet til det og at det er blitt til på lovlig måte.   

Det innstilles derfor på vedtak slik:  

«Kommunestyret ser avgjørelsen i sak 17/16 som et gyldig vedtak. Vedtaket opprettholdes og 

saken sendes til fylkesmannen for behandling etter kommuneloven § 59 nr 2.» 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Administrasjonen kan ikke se annet enn at avgjørelsen i sak 17/16 er innholdsmessig lovlig, at 

den er truffet av organ som har myndighet til det og at det er blitt til på lovlig måte.   

Det innstilles derfor på vedtak slik:  

«Kommunestyret ser avgjørelsen i sak 17/16 som et gyldig vedtak. Vedtaket opprettholdes og 

saken sendes til fylkesmannen for behandling etter kommuneloven § 59 nr 2.» 

PS 33/16 Organisering av skoledriften i byggeperioden 2016/2017 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 07.06.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra OO-utvalget: Gulstien og betjeningsboligen brukes som skolebygg under 

oppføring av nytt skolebygg. I tillegg leies det inn brakkerigg med plass til 6 klasserom og 

lærerrom.  

 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

Gulstien og betjeningsboligen brukes som skolebygg under oppføring av nytt skolebygg. I 

tillegg leies det inn brakkerigg med plass til 6 klasserom og lærerrom.  

 

 

Gymsal, svømmehall og «Spensti» stenges i byggeperioden. 

 

Kommunen leier Flerbrukshuset til Kulturskolen, i tillegg til konserter, gymnastikk og andre 

aktiviteter som krever stor sal. 

 



På Furutoppen (TU) leies en av leilighetene til undervisning av elever med spesielle behov. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

I forbindelse med spørsmål om Spensti kan holde åpent i byggeperioden ble ordførers habilitet 

vurdert og han fratrådte under behandlingen av dette spørsmålet. 

Ordfører ble enstemmig vedtatt erklært habil. 

 

Tilleggsforslag fra Ap/H: Det utredes om brakkeriggen kjøpes. Saken tas opp i neste 

kommunestyremøte. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Ap/H ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Gulstien og betjeningsboligen brukes som skolebygg under oppføring av nytt skolebygg. I 

tillegg leies det inn brakkerigg med plass til 6 klasserom og lærerrom.  

 

 

Gymsal, svømmehall og «Spensti» stenges i byggeperioden. 

 

Kommunen leier Flerbrukshuset til Kulturskolen, i tillegg til konserter, gymnastikk og andre 

aktiviteter som krever stor sal. 

 

På Furutoppen (TU) leies en av leilighetene til undervisning av elever med spesielle behov. 

 

Det utredes om brakkeriggen kjøpes. Saken tas opp i neste kommunestyremøte. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Gulstien, Fritidsklubben (BUFFF) og Betjeningsboligen brukes som skolebygg under oppføring 

av nytt skolebygg. I tillegg leies det inn brakkerigg med plass til 4 klasser og lærerrom.  

 

Gymsal, svømmehall og «Spensti» stenges i byggeperioden. 

 

Kommunen leier Flerbrukshuset til Kulturskolen, i tillegg til konserter, gymnastikk og andre 

aktiviteter som krever stor sal. 

 

 

PS 34/16 Ressurstildeling grunnskolen 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 07.06.2016  

 



Behandling: 

Det har vært vanlig at ressurstildelingen til skolene har blitt vedtatt i kommunestyret. Dette 

gjelder bare for kommunenes skoler og ikke andre tjenester. Selv om skoleåret avviker fra et 

normalt budsjettår fra 1.1. til 1.1., ser administrasjonssjefen liten grunn til at akkurat denne 

ressurstildelingen skal gjøres i kommunestyret. Det synes likevel rett å følge etablert praksis og 

sende fram saken. I motsatt fall vil administrasjonen bruke fremlagte fakta i styringen av 

tjenestene. 

 

Endringsforslag fra KP: Kjækan skole tildeles 4,0 årsverk, derav 0,4 årsverk til administrasjon 

og 0,4 årsverk til studiepermisjon.  

 

Forslaget falt med 3 mot 2 stemmer. 

 

Forslag fra AP/H: Kjækan skole tildeles 3,45 lærerårsverk og 0,5 assistentårsverk til skole/SFO. 

Av disse er 0,4 lærerårsverk studiepermisjon. Kjækan skole tildeles 0,35 administrative årsverk.  

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Kjækan skole tildeles 3,45 lærerårsverk og 0,5 assistentårsverk til skole/SFO. Av disse er 0,4 

lærerårsverk studiepermisjon. Kjækan skole tildeles 0,35 administrative årsverk.  

 

 

Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 17 lærerårsverk, og 6 assistentårsverk til skole/ 

SFO. Av disse er 0,4 lærerårsverk studiepermisjon. Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 

2,1 administrative årsverk. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Kp: Kjækan skole tildeles 4,0 årsverk, derav 0,4 årsverk til administrasjon 

og 0,4 årsverk til studiepermisjon. 

 

Votering: Endringsforslaget fra Kp falt da det kun oppnådde 7 stemmer. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kjækan skole tildeles 3,45 lærerårsverk og 0,5 assistentårsverk til skole/SFO. Av disse er 0,4 

lærerårsverk studiepermisjon. Kjækan skole tildeles 0,35 administrative årsverk.  

 

 

Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 17 lærerårsverk, og 6 assistentårsverk til skole/ 

SFO. Av disse er 0,4 lærerårsverk studiepermisjon. Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 

2,1 administrative årsverk. 



 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det har vært vanlig at ressurstildelingen til skolene har blitt vedtatt i kommunestyret. Dette 

gjelder bare for kommunenes skoler og ikke andre tjenester. Selv om skoleåret avviker fra et 

normalt budsjettår fra 1.1. til 1.1., ser administrasjonssjefen liten grunn til at akkurat denne 

ressurstildelingen skal gjøres i kommunestyret. Det synes likevel rett å følge etablert praksis og 

sende fram saken. I motsatt fall vil administrasjonen bruke fremlagte fakta i styringen av 

tjenestene. 

 

Kjækan skole tildeles 3,6 lærerårsverk, og 0,5 assistentårsverk til skole/SFO. Av disse er 0,4 

lærerårsverk studiepermisjon. Kjækan skole tildeles 0,2 administrative årsverk.  

 

Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 17 lærerårsverk, og 6 assistentårsverk til skole/ 

SFO. Av disse er 0,4 lærerårsverk studiepermisjon. Kvænangen barne- og ungdomsskole tildeles 

2,1 administrative årsverk. 

 

 

PS 35/16 Klagesak- refinansiering av lån i lånefondet - Seglvik fiskemottak 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 27.01.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra H/AP: Saken utsettes til vedtak i fondsstyret av 10.06.2015 er 

ferdigbehandlet i kontrollutvalget. Inntil saken er ferdigbehandlet i kontrollutvalget forfaller 

lånet med de vilkår gitt i fondsstyret, sak PS 1/16. 

 

Votering: Endringsforslaget fra H/AP fikk enstemmig tilslutning. 

Vedtak: 

Saken utsettes til vedtak i fondsstyret av 10.06.2015 er ferdigbehandlet i kontrollutvalget. Inntil 

saken er ferdigbehandlet i kontrollutvalget forfaller lånet med de vilkår gitt i fondsstyret, sak PS 

1/16. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Fondsstyret tar klagen fra Seglvik fiskemottak til følge, og innstiller at Kvænangen kommune 

innvilger kr. 400 000,- i lån fra Lånefondet for refinansiering av kortsiktig lån innvilget i sak PS 

2014/8.  



Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr. 

termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med halvårige eller månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Utstyr i fiskemottaksstasjonen tas i sikkerhet for lånet. Låntaker forplikter å forsikre 

pantobjektet. Låntaker plikter å sørge for forsvarlig stell og vedlikehold av pantobjektet.  

Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom 

prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

Akseptfrist: 3 måneder  

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Fondsstyret tar klagen fra Seglvik fiskemottak til følge, og innstiller at Kvænangen kommune 

innvilger kr. 400 000,- i lån fra Lånefondet for refinansiering av kortsiktig lån innvilget i sak PS 

2014/8.  

Rentesats  

Rentesatsen for lån er p.t. 5 % p.a. Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis.  

Låneomkostninger 

Etableringsgebyr er p.t. kr. 1500,-  og debotgebyr kr. 500,- Termingebyr er pt. Kr. 36,- pr. 

termin.  

Nedbetalingsvilkår 

Lån nedbetales med halvårige eller månedlige avdrag. Løpetid 7 år.  

Sikkerhet 

Utstyr i fiskemottaksstasjonen tas i sikkerhet for lånet. Låntaker forplikter å forsikre 

pantobjektet. Låntaker plikter å sørge for forsvarlig stell og vedlikehold av pantobjektet.  

Låntakers plikter 

Låntaker skal drive den virksomhet som Fondsstyret har forutsatt for lånet. Dersom 

prosjektet/investeringene gjennomføres delvis, reduseres lånebeløpet forholdsvis.  

Akseptfrist: 3 måneder  

 



PS 36/16 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.   

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Valter Olsen: Saken utsettes – sendes tilbake til administrasjonen for samordning av 

retningslinjene. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes – sendes tilbake til administrasjonen for samordning av retningslinjene. 

 

 

 

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 37/16 Kommunereformen, oversendelse til fylkesmannen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Kvænangen kommune har vurdert kommunereformen gjennom utredninger, prosesser og 

intensjonsavtaler og avholdt folkeavstemning. Folkeavstemningen hadde 60 pst valgdeltakelse 

og viste at over 92 pst av frammøtte stemte for at kommunen skal videreføres som selvstendig 

kommune. Kommunestyret vil derfor ikke gå inn for at kommunen slås sammen med andre 

kommuner. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune har vurdert kommunereformen gjennom utredninger, prosesser og 

intensjonsavtaler og avholdt folkeavstemning. Folkeavstemningen hadde 60 pst valgdeltakelse 

og viste at over 92 pst av frammøtte stemte for at kommunen skal videreføres som selvstendig 

kommune. Kommunestyret vil derfor ikke gå inn for at kommunen slås sammen med andre 

kommuner. 

PS 38/16 Komplettering av Råd for funksjonshemmede 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Som brukerrepresentanter i Råd for funksjonshemmede oppnevnes følgende: 

Agnar Jacobsen som medlem, med Berit K Bjørnholt som personlig varamedlem. 

Saxe Edvardsen som medlem, med Kirsten Lindbom som personlig varamedlem.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Som brukerrepresentanter i Råd for funksjonshemmede oppnevnes følgende: 

Agnar Jacobsen som medlem, med Berit K Bjørnholt som personlig varamedlem. 

Saxe Edvardsen som medlem, med Kirsten Lindbom som personlig varamedlem.  

PS 39/16 Oppnevning av meddommere til Nord-Troms tingrett, Hålogaland 

lagmannsrett og Nord-Troms jordskifterett 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Ap/H: 

Nord-Troms Tingrett: 3 menn (Saxe Edvardsen, Mathias Welz og Karstein Mortensen) og 3 

kvinner (Trine Kaasen, Charlotte Skum og Elisabeth Berg). 

 



Hålogaland lagmannsrett: 2 menn (Tryggve Enoksen og Dagfinn Pedersen) og 2 kvinner (Guri 

Isaksen og Jenny Fyhn Olsen). 

 

Nord-Troms Jordskifterett: 2 menn (Saxe Edvardsen og Karstein Mortensen) og 2 kvinner 

(Charlotte Skum og Jenny Fyhn Olsen). 

 

Forslaget fra Ap/H ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Følgende velges til meddommere til Nord-Troms tingrett: 

3 kvinner, Trine Kaasen, Charlotte Skum og Elisabeth Berg. 

3 menn, Saxe Edvardsen, Mathias Welz og Karstein Mortensen. 

Følgende velges til meddommere til Hålogalands lagmannsrett: 

2 kvinner, Guri Isaksen og Jenny Fyhn Olsen. 

2 menn, Tryggve Enoksen og Dagfinn Pedersen. 

Følgende velges til jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett:  

2 kvinner, Charlotte Skum og Jenny Fyhn Olsen. 

2 menn, Saxe Edvardsen og Karstein Mortensen.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Følgende velges til meddommere til Nord-Troms tingrett: 

3 kvinner …  

3 menn …  

Følgende velges til meddommere til Hålogalands lagmannsrett: 

2 kvinner …  

2 menn … 

Følgende velges til jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett:  

2 kvinner …  

2 menn …   

PS 40/16 Søknad om refinansiering av lån i lånefondet, oversendelse av sak 

fra Kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Kurt Solheim ble innvilget permisjon fra kl. 16.10 og fratrådte møtet før behandlingen av sak 

40/16. 

 

Forslag fra Frp/H/Ap: Endringsforslag til punkt 4: For å kunne gå videre og rapportere saken må 

det være tilstrekkelig at det foreligger en mulighet for at det er begått en feil. Med mulighet 

mener kommunestyret at det er mer sannsynlig at det er begått en feil, enn at det ikke gjør det. 

Det får være kontrollutvalget – herunder eventuelt ved hjelp av juridisk bistand – å foreta de 

endelige vurderingene. Se pkt. 4 fra kontrollutvalget: Saken skal tilbake til kontrollutvalget.  



 

Forslag fra SV: Punkt 4 i kontrollutvalgets innstilling strykes. 

 

Forslaget fra SV falt da det kun oppnådde 2 stemmer. 

 

Innstillingen med endringsforslaget fra FrP/H/Ap til punkt 4 ble vedtatt med 8 stemmer mot 5 

stemmer for den opprinnelige innstillingen. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av saken. 

1. Kommunestyret kan ut ifra denne ikke se at Seglvik Fiskemottak har ført kommunen bak 

lyset i saken. 

2. Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om at vedtekter ikke følges opp av 

administrasjonen, og ber administrasjonen for ettertiden ta de nødvendige skritt for å 

praktisere dette. 

3. Kommunestyret ber administrasjonen praktisere likebehandling ved tildeling og oppfølging 

av tildelte fondsmidler. 

4. For å kunne gå videre og rapportere saken må det være tilstrekkelig at det foreligger en 

mulighet for at det er begått en feil. Med mulighet mener kommunestyret at det er mer 

sannsynlig at det er begått en feil, enn at det ikke gjør det. Det får være kontrollutvalget – 

herunder eventuelt ved hjelp av juridisk bistand – å foreta de endelige vurderingene. Se pkt. 

4 fra kontrollutvalget: Saken skal tilbake til kontrollutvalget. 

 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets behandling av saken. 

5. Kommunestyret kan ut ifra denne ikke se at Seglvik Fiskemottak har ført kommunen bak 

lyset i saken. 

6. Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om at vedtekter ikke følges opp av 

administrasjonen, og ber administrasjonen for ettertiden ta de nødvendige skritt for å 

praktisere dette. 

7. Kommunestyret ber administrasjonen praktisere likebehandling ved tildeling og oppfølging 

av tildelte fondsmidler. 

8. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om videre 

oppfølging av saken. 

PS 41/16 Søknad om omstillingsstatus for Kvænangen kommune 

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.  

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2016  

 

Behandling: 

Innstillingen 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.  

 

 

 


