
Moteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 21.09.2016
Tidspunkt: 10:00—15:00.

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
Kjell Kr. Johansen Medlem AP
Børre 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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mariann Larsen Medlem KY
Kurt Solheim Medlem KY
Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ole Even Jørgensen Mariann Larsen KY
Jarl Andreassen Kurt Solheim KY

Merknader
Det var ingen merknader til innkallingen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Frank Pedersen Administrasjonssjef
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 42/16 Ekstrabevilgning tjenestekjop X 20 16/324

PS 43/16 Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i 2016/211
Kvænangen kommune

PS 44/16 Endring av utvalgsnavn ifbm 2016/211
eiendomsskattetaksering av verk og bruk

PS 45/16 K-Sekretariat, endring av selskapsavtale pr 2016/3 14
01.0 1.16

PS 46/16 Skolestruktur og forskriftsendring 2015/707

PS 47/16 Lonnspolitisk plan 2016 - 2018 2016/325

PS 48/16 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-2019 2016/102

PS 49/16 Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 - 2015/386
Isbresenteret- Sluttbehandling

PS 50/16 Overgangsstønad i forbindelse med bosetting 2015/7 10

PS 42/16 Ekstrabevilgning tjenestekjop

PS 43/16 Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen
kommune

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen kommune fastsettes og gjelder fra
og med skatteåret 2017.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 2 1.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen kommune fastsettes og gjelder fra
og med skatteåret 2017.



Administrasjonssjefens innstilling

Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen kommune fastsettes og gjelder fra
og med skatteåret 2017.

PS 44/16 Endring av utvalgsnavn ifbm eiendomsskattetaksering av verk og
bruk

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstnemnda endrer navn til sakkyndig nemnd.
Overtakstnemnda endrer navn til klagenemnd.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Takstnemnda endrer navn til sakkyndig nemnd.
Overtakstnemnda endrer navn til klagenemnd.

Administrasjonssjefens innstilling

Takstnemnda endrer navn til sakkyndig nemnd.
Overtakstnemnda endrer navn til klagenemnd.

PS 45/16 K-Sekretariat, endring av selskapsavtale pr 01.01.16

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 01.01.16 for K-Sekretariatet IKS.



Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 01.01.16 for K-Sekretariatet IKS.

PS 46/16 Skolestruktur og forskriftsendring

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.09.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremtidens skolestruktur i Kvænangen kommune vedtas i kommunestyremøtet 14.desember
2016. Forskrifi om skoletilhørighet vedtas i kommunestyremøtet, april 2017.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremtidens skolestruktur i Kvænangen kommune vedtas i kommunestyremøtet 14.desember
2016. Forskrift om skoletilhorighet vedtas i kommunestyremøtet, april 2017.

Administrasjonssjefens innstilling

Fremtidens skolestruktur i Kvænangen kommune vedtas i kommunestyremøtet 14.desember
2016. Forskrift om skoletilhørighet vedtas i kommunestyremøtet, april 2017.

PS 47/16 Lonnspolitisk plan 2016 - 2018

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 09.09.2016

Behandling:

Utsettelsesforslag fra Fagforbundet: Saken utsettes. Lønnspolitisk plan tas opp etter at dette
utvalget har gått gjennom utlysnings- og ansettelsesprosedyrer, da lønnspolitikk og
ansettelsespolitikk henger tett sammen.

Utsettelsesforslaget falt med 6 mot i stemme.

Endrings-/tilleggsforsiag fra SV/KP:
1. Eldre arbeidstakere må sees på som en stor og viktig ressurs. Det er viktig at denne

alderskiassen av arbeidstakere har anledning til å velge mellom å avslutte sitt



engasjement i arbeidslivet, eller å fortsette gjennom lokale seniorpolitiske tiltak. Med
bakgrunn i nevnte forblir pkt. 4.10 seniorpolitikk, uforandret.

2. Pkt. 3 stjemepunkt 12 blir: Kompetanseplan utarbeides årlig på arbeidspiassene og
aj ourfores for hver avdeling.

Administrasjonssjefens innstilling med endrings- tilleggsforslaget fra SV/KP ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak:

1. Eldre arbeidstakere må sees på som en stor og viktig ressurs. Det er viktig at denne
alderskiassen av arbeidstakere har anledning til å velge mellom å avslutte sitt
engasjement i arbeidslivet, eller å fortsette gjennom lokale seniorpolitiske tiltak. Med
bakgrunn i nevnte forblir pkt. 4.10 seniorpolitikk, uforandret.

2. Pkt. 3 stjemepunkt 12 blir: Kompetanseplan utarbeides årlig på arbeidspiassene og
ajourføres for hver avdeling.

Lønnspolitisk plan 2016—2018 vedtas.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Eldre arbeidstakere må sees på som en stor og viktig ressurs. Det er viktig at denne
aldersklassen av arbeidstakere har anledning til å velge mellom å avslutte sitt engasjement i
arbeidslivet, eller å fortsette gjennom lokale seniorpolitiske tiltak. Med bakgrunn i nevnte
forblir pkt. 4.10 seniorpolitikk, uforandret.

4. Pkt. 3 stjernepunkt 12 blir: Kompetanseplan utarbeides årlig på arbeidspiassene og
ajourføres for hver avdeling.

Lønnspolitisk plan 2016 —2018 vedtas.

Administrasjonssjefens innstilling

Lønnspolitisk plan 2016—2018 vedtas.

PS 48/16 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-2019

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016

Behandling:

Eilertsen-Wassnes tiltrådte.

Tilleggsforslag fra KP/SV: Planstrategien omfatter kommunens strategiske valg, knyttet til
samfunnsutvikling, det innen blant annet arealbruk og miljøforandringer herunder også sjøareal.
Havbruksnæringen er under en rivende utvikling når det gjelder de miljømessige sider ved



framtidens drift. Positive miljømessige endringer innen oppdrett vil uten tvil gi oss andre
muligheter i forhold til bruk av våre nære sjoareal nærmeste år. Videre har kommunen nå en
kystsoneplan som er godt gjennomarbeidet, gir forutsigbarhet og som legger til rette for både
tradisjonelt fiske og oppdrett. Med det som bakgrunn rulleres dagens kystsoneplan i 2019,
samtidig med kommunens arealdel.

Tilleggsforslag fra Ap/H til framleggets side 24 slik at ordlyden blir: «NUT — kystsoneplanen.
Innarbeides i kommuneplanens arealdel, med eventuelle endringer.»

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt enstemmig.
Ap/Hs endringsforslag ble vedtatt enstemmig.
Kp/SVs tilleggsforslag fikk 1 stemme og falt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i
henhold pbl §10-1.

NUT — kystsoneplanen. Innarbeides i kommuneplanens arealdel, med eventuelle endringer.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i
henhold pbl §10-1.

NUT — kystsoneplanen. Innarbeides i kommuneplanens arealdel, med eventuelle endringer.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i
henhold pbl §10-1.

PS 49/16 Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 - Isbresenteret
Sluttbehandling

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016



Behandling:

Jan Helge Jensen tiltrådte ved behandling av saken. Vera Eilertsen-Wassnes ba om å fa sin
habilitet vurdert. Eilertsen-Wassnes fratrådte mens habiliteten ble vurdert, og utvalget vedtok at
hun er å anse som inhabil. Eilertsen-Wassnes fratrådte under saksbehandlingen.

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Kvænangen kommune
detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret) datert 23.05.2015. Merknader fra
Statens vegvesen imotekommes ved at følgende punkt tilføres i planbestemmelsene:

• Byggegrenser mot offentlig veg i henhold til Vegloven §29 gjelderfor planområdet

• Det skal ikke settes opp bygg eller innretninger som påvirkerfrisiktsoner i vegkryss på
offentlig eller vanskeliggjør vedlikehold.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Kvænangen kommune
detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret) datert 23.05.2015. Merknader fra
Statens vegvesen imøtekommes ved at følgende punkt tilføres i planbestemmelsene:

• Byggegrenser mot offentlig veg i henhold til Vegloven §29 gjelderforplanområdet
• Det skal ikke settes opp bygg eller innretninger som påvirkerfrisiktsoner i vegkryss på

offentlig eller vanskeliggjør vedlikehold.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Kvænangen kommune
detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret) datert 23.05.2015. Merknader fra
Statens vegvesen imøtekommes ved at følgende punkt tilføres i planbestemmelsene:

• Byggegrenser mot offentlig veg i henhold til Vegloven § 29 gjelderfor planområdet

• Det skal ikke settes opp bygg eller innretninger som påvirkerfrisiktsoner i vegkyss på
offentlig eller vanskeliggjør vedlikehold.



PS 50/16 Overgangsstonad i forbindelse med bosetting

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.09.20 16

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I forbindelsen med bosettingen tildeles den enkelte flyktning overgangsstønad etter NAV sine
satser og regler. Denne overgangsstønaden avløses av introduksjonsstønad når
introduksjonsprogrammet starter. I tillegg beholder den enkelte seng/madrass, sengetøy og
håndklær. Hver husholdning tildeles PC og ordbøker til bruk i introduksjonsprogrammet.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I forbindelsen med bosettingen tildeles den enkelte flyktning overgangsstønad etter NAV sine
satser og regler. Denne overgangsstønaden avløses av introduksjonsstønad når introduksjons
programmet starter. I tillegg beholder den enkelte seng/madrass, sengetøy og håndklær. Hver
husholdning tildeles PC og ordboker til bruk i introduksjonsprogrammet.

Administrasjonssjefens innstilling

I forbindelsen med bosettingen tildeles den enkelte flyktning overgangsstønad etter NAV sine
satser og regler. Denne overgangsstønaden avløses av introduksjonsstønad når
introduksjonsprogrammet starter. I tillegg beholder den enkelte seng/madrass, sengetøy og
håndklær. Hver husholdning tildeles PC og ordbøker til bruk i introduksjonsprogrammet.

PS 51/16 Budsjettkontroll pr 31. august

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 20.09.2016

Behandling:

Jan Helge Jensen fremmet følgende forslag som tillegg til administrasionssjefens innstilling:
Med bakgrunn i at flertallet AP/H vedtok et budsjett for 2016 nærmest uten noen form av
konsekvensvurdering og kvalitetssikring, og samtidig med at administrasjonen ikke har gjort
den nødvendige jobben det er å tilpasse drifta til vedtatte bevilgninger, er dette med på å sette
kommunen i en svært vanskelig og uoversiktlig situasjon.



Så relativt store budsjettreguleringer så tett på hverandre og det at admini8strasjonen ser det
vanskelig til å få gjennomført nødvendige tiltak som retter opp de store skjevhetene i løpet av
året, gjør at dagens og den framtidige kommunale økonomien står på leirføtter. Flertallets
budsjett for 2016 er med på å undergrave det framtidige tjenestetilbudet og vil dessverre være
med å synliggjøre at vår framtidige utvikling ikke er bærekraffig. Dette vil også gjøre det
vanskelig og forbli som egen kommune i framtiden.
Som en konsekvens av ovennevnte må hele den politiske og den administrative ledelse jobbe
sammen og finne en felles vei ut av dette i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for 2017 og
den kommende økonomiplan.
For at dette som er oppstått skal gi minst mulig negative virkninger for tjenestetilbudet og
innbyggerne i dette budsjettåret, vil likevel Kystpartiet støtte de framlagte forslag til
budsj ettreguleringer.

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Jan Helge Jensen fikk i stemme.

Vedtak:

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse:
K Anvendelse av reserverte tilleggsbevilgninger i 925 000
D Styrking av sentraladministrasjonen 200 000
D Styrking av Helse og omsorg i 100 000
D Styrking av Bygg og anlegg 400 000
D Redusert inntekt salg av konsesjonskraft 225 000

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 2 1.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse:
K Anvendelse av reserverte tilleggsbevilgninger i 925 000
D Styrking av sentraladministrasjonen 200 000
D Styrking av Helse og omsorg 1 100 000
D Styrking av Bygg og anlegg 400 000
D Redusert inntekt salg av konsesjonskraft 225 000

Administrasjonssjefens innstilling

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse:
K Anvendelse av reserverte tilleggsbeviigninger i 925 000
D Styrking av sentraladministrasjonen 200 000
D Styrking av Helse og omsorg i 100 000
D Styrking av Bygg og anlegg 400 000
D Redusert inntekt salg av konsesjonskraft 225 000



PS 52/16 Språksenteret - Opprettelse av stffling

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 20.09.2016

Behandling:

KP/SV fremmet følgende endringsforslag:
1. Kommunestyret viser til samiskspråklig aktivitetsplan 2017-2019 som er utarbeid av

arbeidsgruppa for samisk/kvensk språkprosjekt. Aktivitetene ved språksentret bygges ut
gradvis med oppstart av kurs i samisk og samiske språkarenaer. Kommunen lyser derfor
ut 100% stilling som samisk språkarbeider ved Kvænangen språksenter, med forbehold
om finansiering.

2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur far i oppdrag og legge fram retningslinjer,
organisasjonspian og finansieringspian for samisk og kvensk ved språksentret. Inntil
dette er gjort, skal språksentret lokaliseres til Kvænangen Næringsbygg, Sørstraumen.
Språksentret eies av kommunen og legges administrativt under etat for oppvekst og
kultur, mens arbeidsgruppa for samisk/kvensk språkprosjekt fungerer som fagstyre for
språksentret i henhold til retningslinjer Sametinget krever.

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot i stemme for Jan
Helge Jensens endringsforslag.

Ordfører fremmet følgende tilleggsforslag:
1. Det tas forbehold om finansiering.
2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur far i oppdrag å legge fram retningslinjer,

organisasjonspian og finansieringspian for samisk/kvensk språksenter.

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det lyses ut en 100% stilling som prosjektmedarbeider i Kvænangen språksenter i medio
september 2016.

1. Det tas forbehold om finansiering.
2. Hovedutvalget for oppvekst og kultur far i oppdrag å legge fram retningslinjer,

organisasjonsplan og finansieringspian for samisklkvensk språksenter.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 2 1.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det lyses ut en 100% stilling som prosjektmedarbeider i Kvænangen språksenter i medio
september 2016.
3. Det tas forbehold om finansiering.



4. Hovedutvalget for oppvekst og kultur får i oppdrag å legge fram retningslinjer,
organisasjonspian og finansieringspian for samisk/kvensk språksenter.

Administrasjonssjefens innstilling

Det lyses ut en 100% stilling som prosjektmedarbeider i Kvænangen språksenter i medio
september 2016.

PS 53/16 Avtale med Lindorff om låneadministrasjon for Kvænangen
kommunes formidlingslån fra Husbanken

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 20.09.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune overlater forvaltning av alle startlån/formidlingslån til Lindorff.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune overlater forvaltning av alle startlånlformidlingslån til Lindorff.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune overlater forvaltning av alle startlånlformidlingslån til Lindorff.

PS 54/16 Opprettelse av 100 % stilling som lærer i Voksenopplæringen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:

Vedtak:

Det opprettes en 100% stilling i Voksenopplæringa. Stillingen legges under etat for Oppvekst og
kultur.



Administrasjonssjefens innstilling

Det opprettes en 100% stilling i Voksenopplæringa. Stillingen legges under etat for Oppvekst og
kultur.


