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PS 41/16 Tildeling av KS-hedersmerker 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
KS-hedersmerke tildeles Solvi Martinsen, Anne Bårdset, Wenche Tande Pedersen, Kjell 
Nysveen og Gunn Blomstereng. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
KS-hedersmerke tildeles Solvi Martinsen, Anne Bårdset, Wenche Tande Pedersen, Kjell 
Nysveen og Gunn Blomstereng. 

PS 42/16 Vurdering av ledig stilling som fagarbeider på teknisk drift 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
100 % stilling som fagarbeider på teknisk drift videreføres. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
100 % stilling som fagarbeider på teknisk drift videreføres. 

PS 43/16 Orientering om arbeidet med kommuneplanens arealdel 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 44/16 Budsjettregulering - finansiering av ekstrabevilgning tjenestekjøp 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Første del av setningen strykes. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Tilleggsbevilgningen finansieres ved å redusere post 15400 999 880 Avsetning til 
disposisjonsfond med 2 000 000,-. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
PS 42/16 korrigeres til å lyde slik; Tilleggsbevilgningen finansieres ved å redusere post 15400 
999 880 Avsetning til disposisjonsfond med 2 000 000,-. 
 
 

PS 45/16 Høring og offentlig ettersyn Områderegulering E-6 over 
Kvænangsfjellet, Oksfjordhamn-Karvik, planid 1943201602 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune har følgende merknader til områderegulering E6 Kvænangsfjellet – 
Oksfjordhamn-Karvik: 
 

 Kvænangen kommune ønsker at gammel E6 ikke nedklassifiseres til kommunal veg. 
Den bør fortrinnsvis klassifiseres til fylkes- eller riksvei.  
 



 Kvænangen kommune ønsker at «gammel E6» får status tilsvarende «nasjonal 
turistveg», og at det må være muligheter for bruk av hele eller deler av vegstrekningen 
vinterstid. Dette vil være av stor betydning for å realisere potensialet for turistvirksomhet 
knyttet til vinterktivitet og nordlys. Dette innebærer at vegen må opprettholde en teknisk 
standard som ivaretar muligheten for helårsbruk. Herunder at avkjøringer til 
omkjøringsvegene utformes slik at vegen ikke må holdes stengt pga sikkerheten i 
kryssene. Dette vil være særlig viktig for vegen opp til Gildetun. 
 

 Kommunen kan ikke ta ansvar for å skysse syklister forbi Kvænangsfjellet når 
omkjøringsvegene er vinterstengt.  

 
 Brannberedskapen må styrkes i begge ender av alle tuneller i Nord-Troms. Dette innebærer 

at det legges til rette for: 
• Tilfredsstillende mengde pusteluft (luftbank etc.)  
• Tilfredsstillende mengde slukkevann (tankbil etc.)  
• Tilfredsstillende røykventilering (mobile røykvifter etc.)  
• Tilfredsstillende hjelpemidler for evakuering av de nødstilte, (ATV etc.)  
• Tilfredsstillende arealer for samleplass/- videre transport av skadde.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune har følgende merknader til områderegulering E6 Kvænangsfjellet – 
Oksfjordhamn-Karvik: 
 

 Kvænangen kommune ønsker at gammel E6 ikke nedklassifiseres til kommunal veg. 
Den bør fortrinnsvis klassifiseres til fylkes- eller riksvei.  
 

 Kvænangen kommune ønsker at «gammel E6» får status tilsvarende «nasjonal 
turistveg», og at det må være muligheter for bruk av hele eller deler av vegstrekningen 
vinterstid. Dette vil være av stor betydning for å realisere potensialet for turistvirksomhet 
knyttet til vinterktivitet og nordlys. Dette innebærer at vegen må opprettholde en teknisk 
standard som ivaretar muligheten for helårsbruk. Herunder at avkjøringer til 
omkjøringsvegene utformes slik at vegen ikke må holdes stengt pga sikkerheten i 
kryssene. Dette vil være særlig viktig for vegen opp til Gildetun. 
 

 Kommunen kan ikke ta ansvar for å skysse syklister forbi Kvænangsfjellet når 
omkjøringsvegene er vinterstengt.  

 
 Brannberedskapen må styrkes i begge ender av alle tuneller i Nord-Troms. Dette innebærer 

at det legges til rette for: 
• Tilfredsstillende mengde pusteluft (luftbank etc.)  
• Tilfredsstillende mengde slukkevann (tankbil etc.)  
• Tilfredsstillende røykventilering (mobile røykvifter etc.)  
• Tilfredsstillende hjelpemidler for evakuering av de nødstilte, (ATV etc.)  
• Tilfredsstillende arealer for samleplass/- videre transport av skadde.  

 
 



PS 46/16 Planprogram for regulering av fritid og rekreasjon på eiendom 
gnr/bnr 28/3 -Ulf E. Knutsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 fastsetter ikke Kvænangen kommune 
planprogram for regulering av fritid og rekreasjonsformål på eiendom gnr/bnr 28/3 datert 
26.09.2016. Det legges vekt at den overordna arealbruken bør avklares i kommuneplanens 
arealdel før det fremmes reguleringsplaner, samt at Nordstraumhalvøya har store 
landbruksinteresser og er avsatt til kjerneområde for landbruk i forslaget til ny arealdel som var 
på høring i 2015.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 fastsetter ikke Kvænangen kommune 
planprogram for regulering av fritid og rekreasjonsformål på eiendom gnr/bnr 28/3 datert 
26.09.2016. Det legges vekt at den overordna arealbruken bør avklares i kommuneplanens 
arealdel før det fremmes reguleringsplaner, samt at Nordstraumhalvøya har store 
landbruksinteresser og er avsatt til kjerneområde for landbruk i forslaget til ny arealdel som var 
på høring i 2015.   
 
 

PS 47/16 1943/35/2/9 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 
for Løkviknesset hytteområde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, avslås søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til Løkviknesset hytteområde for avløpsanlegg.  
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, avslås søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til Løkviknesset hytteområde for avløpsanlegg.  
 
 

PS 48/16 Orientering om fremdrift nytt skolebygg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges frem som en orienteringssak. 
 
 

PS 49/16 Orientering om kunstgressprosjektet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag: 
FELLESUTTALELSE I FORBINDELSE MED ORIENTERINGSSAK 49/16 
I forhold til finansieringsplan «Kunstgressprosjekt» ble egenandel fra idretten satt til kr. 
1.500.000,-. Dette beløpet synes nå å være nærmest fullt ut oppnådd. 
Vi ser det derfor som svært urimelig at det frivillige arbeid ytterligere skal belastes med beløp 
knyttet til overskridelsen. Vi vil derfor foreslå at en finner felles løsninger som i størst mulig 
grad skåner idretten fra å bli belastet med overskridelsen i nevneverdig grad. 
 
Votering: Ved votering mellom administrasjonens forslag og fellesforslaget ble fellesforslaget 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
FELLESUTTALELSE I FORBINDELSE MED ORIENTERINGSSAK 49/16 
I forhold til finansieringsplan «Kunstgressprosjekt» ble egenandel fra idretten satt til kr. 
1.500.000,-. Dette beløpet synes nå å være nærmest fullt ut oppnådd. 



Vi ser det derfor som svært urimelig at det frivillige arbeid ytterligere skal belastes med beløp 
knyttet til overskridelsen. Vi vil derfor foreslå at en finner felles løsninger som i størst mulig 
grad skåner idretten fra å bli belastet med overskridelsen i nevneverdig grad. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til orientering. 
 
 

PS 50/16 Prosjektplan for boligpolitisk plan Kvænangen kommune 2016-2026 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Planutvalget godkjenner mandat og prosjektplan for boligpolitisk plan for Kvænangen 
kommune for perioden 2016 – 2026.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Planutvalget godkjenner mandat og prosjektplan for boligpolitisk plan for Kvænangen 
kommune for perioden 2016 – 2026.  
 
 

PS 51/16 Budsjett 2016, utgiftskontroll 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Innkjøps- og tilsettingsstopp videreføres ut 2016. 
2. Virkningene av tiltaket rapporteres til formannskapet.  
3. Tiltaket tas opp til vurdering i medbestemmelsesorganene. 

 
 



 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Innkjøps- og tilsettingsstopp videreføres ut 2016. 
5. Virkningene av tiltaket rapporteres til formannskapet.  
6. Tiltaket tas opp til vurdering i medbestemmelsesorganene. 

PS 52/16 Medlemskap i Nettverket for fjord- og kystkommuner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner. 
2. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
3. Kvænangen kommune søker deltakelse i Nettverket fjord- og kystkommuner. 
4. Kontingent for tiden om lag 12 500 kroner dekkes av næringsfondet. 

PS 53/16 Støtte til TV-aksjonen 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2016. Beløpet tas fra post 
14710.101.100. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2016. Beløpet tas fra post 
14710.101.100. 



PS 54/16 Budsjettjustering merinntekter i driftsbudsjettet på over 200 000,- 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: 291.000,- kroner reguleres mot 15400 999 880. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Merinntekter som følge av integreringstilskudd, skjønnsmidler og prosjektskjønnsmidler gir 
følgende budsjettreguleringer: 
K 18000 800 800 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016 1 153 000 
K 18000 800 800 Tildeling av kriseskjønnsmidler ressurskrevende bruker 200 000 
K 18000 800 800 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2016 291 000 
D 12720 371 253 Kjøp av tjenester ressurskrevende bruker 200 000 
D 1xxxx 275 275 Introduksjonsordningen 1 000 000 
D 11xxx 746 265 Fremleieboliger 153 000 
D 15400 999 880 Avsetning til disposisjonsfond 291 000 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Merinntekter som følge av integreringstilskudd, skjønnsmidler og prosjektskjønnsmidler gir 
følgende budsjettreguleringer: 
K 18000 800 800 Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016 1 153 000 
K 18000 800 800 Tildeling av kriseskjønnsmidler ressurskrevende bruker 200 000 
K 18000 800 800 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2016 291 000 
D 12720 371 253 Kjøp av tjenester ressurskrevende bruker 200 000 
D 1xxxx 275 275 Introduksjonsordningen 1 000 000 
D 11xxx 746 265 Fremleieboliger 153 000 
D 10900 185 190 Årets reguleringspremie KLP (evt årets lønnsglidninger) 291 000 
 
 
 

PS 55/16 Midlertidig skolebygg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Kommunestyret tar til etterretning at to tilbudsutlysninger ikke har gitt tilfredsstillende 

løsninger for midlertidig undervisningslokaler. 
 

2. Kommunestyret ber administrasjonen om i størst mulig grad å benytte eksisterende 
kommunal bygningsmasse til midlertidig undervisningslokaler i byggetiden for ny 
barne- og ungdomsskole.   
 

3. Kommunestyret ber om at etablering av midlertidig undervisningslokaler i byggetiden 
innarbeides som en del av tilbudsgrunnlaget for ny barne- og ungdomsskole.  
Det stilles ikke krav til utførelse etter kravene i Teknisk forskrift (TEK10).   

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Kommunestyret tar til etterretning at to tilbudsutlysninger ikke har gitt tilfredsstillende 

løsninger for midlertidig undervisningslokaler. 
 

5. Kommunestyret ber administrasjonen om i størst mulig grad å benytte eksisterende 
kommunal bygningsmasse til midlertidig undervisningslokaler i byggetiden for ny 
barne- og ungdomsskole.   
 

6. Kommunestyret ber om at etablering av midlertidig undervisningslokaler i byggetiden 
innarbeides som en del av tilbudsgrunnlaget for ny barne- og ungdomsskole.  
Det stilles ikke krav til utførelse etter kravene i Teknisk forskrift (TEK10).   

 
 

PS 56/16 Gjelder delegasjon til administrasjonen vedrørende endringer av 
vedtatt budsjett og økonomiplan - herunder vaktmestertjeneste på skolen, 
samt bruk av basseng og gymsal 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.10.2016  
 

Behandling: 
KP/H la fram følgende sak:  
GJELDER DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE ENDRINGER AV 
VEDTATT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN – HERUNDER VAKTMESTERTJENESTE 
PÅ SKOLEN, SAMT BRUK AV BASSENG OG GYMSAL. 
Nylig ble forslag til innsparinger og andre tiltak for å hindre et større overforbruk sendt ut til 
enhetene. Blant tiltakene som det er gitt melding om skal gjennomføres er nedtapping av 
basseng innen 1. november og ingen bruk av gymsal på kveldstid på grunn av manglende 
vaktmestertjeneste. 
Disse to nevnte innsparingstiltakene kan ikke pålegges enheten av administrasjonen da det 
ligger utenfor den delegasjonen som er gitt dem. 
Dette kan slås fast med bakgrunn i følgende: 
I vedtak til budsjett for 2016 foreslo administrasjonssjefen endringer/nedtrekk av midler tenkt 
brukt til svømmehall/vaktmestertjeneste ved skolen. Dette forslaget ble valgt bort av 
kommunestyret, som enstemmig bevilget kr. 110.000,- til formålet. Viser for øvrig til dette 



under: «Valgte tiltak» i vedtatt budsjett. Altså har kommunestyret satt av øremerkede midler til 
nettopp dette. 
Kommuneloven kommenterer dette i § 45 under kommentar avsnitt 3: 
«På samme måte som for økonomiplan kan kommunestyret heller ikke delegere myndighet til å 
vedta eller foreta endringer i kommunens budsjett til andre folkevalgte organ eller 
administrasjon.» Videre: «Kommunestyret må aldri kunne delegere fra seg det endelige ansvar 
for konsekvensene av de budsjettvedtak som treffes og ansvaret for å vurdere fortløpende 
helheten i budsjettet og kommunens virksomhet.» Altså slår kommuneloven fast at det er kun 
kommunestyret som kan gjøre om vedtak gjort i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 
Iverksettelse av dette forslaget kan derfor ikke gjennomføres før neste kommunestyremøte, og 
da bare om et flertall ønsker det. 
 
Avslutningsvis vil vi understreke den betydningen det har for barn og unge at skole, basseng og 
gymsal er åpen for allmenn bruk også utenfor skoletiden. Med en slik stenging vil det eneste 
tilbudet innen denne type viktige aktivitet forsvinne, og det for første gang siden skolen åpnet i 
1971. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte ber formannskapet administrasjonen iverksette følgende: 
Opprette vaktmestertjeneste på Kvænangen barne- og ungdomsskole på kveldstid umiddelbart, 
slik at kveldsaktiviteter i gymsal og basseng kan komme i gang. Det i samsvar med vedtatt 
budsjett for 2016. Ordningen foreslås også videreført for 2017, så lenge skolelokalene er 
disponible for det. 
 
Votering: Tre medlemmer stemte for forslaget og to stemte mot. 

Vedtak: 
Formannskapet oversender saken til kommunestyret. 
 
GJELDER DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONEN VEDRØRENDE ENDRINGER AV 
VEDTATT BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN – HERUNDER VAKTMESTERTJENESTE 
PÅ SKOLEN, SAMT BRUK AV BASSENG OG GYMSAL. 
Nylig ble forslag til innsparinger og andre tiltak for å hindre et større overforbruk sendt ut til 
enhetene. Blant tiltakene som det er gitt melding om skal gjennomføres er nedtapping av 
basseng innen 1. november og ingen bruk av gymsal på kveldstid på grunn av manglende 
vaktmestertjeneste. 
Disse to nevnte innsparingstiltakene kan ikke pålegges enheten av administrasjonen da det 
ligger utenfor den delegasjonen som er gitt dem. 
Dette kan slås fast med bakgrunn i følgende: 
I vedtak til budsjett for 2016 foreslo administrasjonssjefen endringer/nedtrekk av midler tenkt 
brukt til svømmehall/vaktmestertjeneste ved skolen. Dette forslaget ble valgt bort av 
kommunestyret, som enstemmig bevilget kr. 110.000,- til formålet. Viser for øvrig til dette 
under: «Valgte tiltak» i vedtatt budsjett. Altså har kommunestyret satt av øremerkede midler til 
nettopp dette. 
Kommuneloven kommenterer dette i § 45 under kommentar avsnitt 3: 
«På samme måte som for økonomiplan kan kommunestyret heller ikke delegere myndighet til å 
vedta eller foreta endringer i kommunens budsjett til andre folkevalgte organ eller 
administrasjon.» Videre: «Kommunestyret må aldri kunne delegere fra seg det endelige ansvar 
for konsekvensene av de budsjettvedtak som treffes og ansvaret for å vurdere fortløpende 
helheten i budsjettet og kommunens virksomhet.» Altså slår kommuneloven fast at det er kun 
kommunestyret som kan gjøre om vedtak gjort i forbindelse med budsjett og økonomiplan. 
Iverksettelse av dette forslaget kan derfor ikke gjennomføres før neste kommunestyremøte, og 
da bare om et flertall ønsker det. 



 
Avslutningsvis vil vi understreke den betydningen det har for barn og unge at skole, basseng og 
gymsal er åpen for allmenn bruk også utenfor skoletiden. Med en slik stenging vil det eneste 
tilbudet innen denne type viktige aktivitet forsvinne, og det for første gang siden skolen åpnet i 
1971. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte ber formannskapet administrasjonen iverksette følgende: 
Opprette vaktmestertjeneste på Kvænangen barne- og ungdomsskole på kveldstid umiddelbart, 
slik at kveldsaktiviteter i gymsal og basseng kan komme i gang. Det i samsvar med vedtatt 
budsjett for 2016. Ordningen foreslås også videreført for 2017, så lenge skolelokalene er 
disponible for det. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 


