
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 09.11.2016 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem KY 
Valter Olsen Medlem KY 
Mariann Larsen Medlem KY 
Kjell Kr. Johansen Medlem AP 
Børre Solheim Medlem KY 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Ivar-Henning Boberg Medlem AP 
Aud Tove Tømmerbukt Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Medlem H 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Kurt Solheim Medlem KY 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Even Jørgensen 
Rickard Printz 
Trine Kaasen 
Kai Petter Johansen 
Hanne Wiesener 

Kurt Solheim 
Reidar Eilertsen-Wassnes 
Vera Eilertsen-Wassnes 
Tryggve Enoksen 
Jenny Fyhn Olsen 

KY 
AP 
AP 
SV 
H 

 
Merknader til innkallingen: Jan Helge Jensen tok opp at årsmelding for 2015 ikke er lagt 
fram. Sak om ny organisering av AMU skal til kommunestyret. Sak 59/16 ble behandlet etter 
BGM’s orientering.  
 

Protokolltilførsel fra Kp/FrP/SV: Gjelder kommunestyresak 55/16 og 60/16. Formannskapet 
avholdt møte 26.10.16 der saken m utvidet aktivitet i basseng og gymsal ved Kvænangen barne- 
og ungdomsskole var satt opp som en orienteringssak. Da nevnte problemstilling ble drøftet i 
formannskapet ble det fra Kystpartiet bedt om at denne saken, gjennom blant annet sin viktighet 
for barn og unge, måtte få et saksnummer og gjennom det bli tatt opp til behandling i utvalget 
som igjen munnet ut i en innstilling til kommunestyret. Etter en relativt lang og god diskusjon 
ble det satt fram et forslag fra Kystpartiet/Høyre som da fikk flertall. Innstillingen fra 
formannskapet til kommunestyret gjør rede for hvordan flertallet oppfatter vedtak fra 



administrasjonen i denne saken, nemlig at de har gjennom dette gått utover sin delegasjon, noe 
som også kommuneloven slår fast. Et flertall i formannskapet, her gjennom Kystpartiet/Høyre, 
konkluderer og inviterer gjennom sitt vedtak kommunestyret til å bifalle forslaget som framlagt 
under sak 55/16. Dette er da også formannskapets forslag til hvordan basseng og gymsal skal 
benyttes framover. På tross av dette oppretter administrasjonen en egen sak for kommunestyret, 
sak 60/16 som også omhandler åpning/lukking av basseng og gymsal. Da med en innstilling om 
at basseng skal stenges. Sett i lys ved vedtak gjort av formannskapet, er administrasjonens 
innstilling i samme sak, et utidig forsøk på å overprøve formannskapets suverene rett til å 
innstille til kommunestyret. En slik framgangsmåte er under enhver kritikk og synliggjør 
muligens liten respekt for folkevalgtes organer og kommunelov. Med ovennevnte som bakgrunn 
ber vi om at sak om åpningstider basseng/gymsal tas til behandling under sak 55/16 med vedtak 
fra formannskapet som innstilling til kommunestyret og at sak 60/16 strykes.  
Mia Pettersen Johnsen fra Ungdomsrådet ble permittert fra kl 1445. 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Bjørn Ellefsæter 
Mia Pettersen Johnsen 

Kontorsjef 
Representant 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    Aud Tove Tømmerbukt          Kjell Kr Johansen 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 55/16 Gjelder delegasjon til administrasjonen 
vedrørende endringer av vedtatt budsjett og 
økonomiplan - herunder vaktmestertjeneste på 
skolen, samt bruk av basseng og gymsal 

 2016/430 

PS 56/16 Budsjettregulering - finansiering av 
ekstrabevilgning tjenestekjøp 

 2015/711 

PS 57/16 Komrev NORD IKS, nye eiere  2015/318 
PS 58/16 Sak fra kontrollutvalget, søknad om 

refinansiering av lån i lånefondet 
 2016/165 

PS 59/16 Midlertidig skolebygg  2015/753 
PS 60/16 Utvidet åpningstid av bassenget  2015/753 
PS 61/16 Budsjettjustering merinntekter i driftsbudsjettet 

på over 200 000,- 
 2015/711 

PS 62/16 Budsjett 2016, utgiftskontroll  2015/711 
PS 63/16 Orientering om kunstgressprosjektet  2015/301 
PS 64/16 Orientering om kunstgressprosjektet  2015/301 
PS 65/16 Opprettelse av 100 % stilling som lærer i 

Voksenopplæringen 
 2016/6 

 
 

PS 55/16 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. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Sakene 55/16 og 60/16 slås sammen og behandles som sa 55/16. Administrasjonssjefens 
innstilling i sak 60/16 legges til grunn. 
Forslag fra Kommunestyret 1) Gymsal/basseng holdes åpen utenfor skoletid ut 2016, og at 
ordningen innbakes i budsjett for 2017. 2)  Gymsal/basseng holdes åpen ut april 2017. 3) Hver 
gruppe som benytter seg av basseng og gymsal har ansvar for åpning, stenging og rengjøring 
etter bruken av den avdeling som benyttes. 4) De ansvarlige for hver gruppe skal påse at det 
ikke befinner seg uvedkommende i hall. 5) Kommunen benytter sin hjemmeside til å 
bekjentgjøre åpningstider, slik at eventuelle brukere kan melde sin interesse til kulturkontoret. 6) 
Oppstart bruk fra 14. november 2016.  
Forslaget fra Kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1) Gymsal/basseng holdes åpen utenfor skoletid ut 2016, og at ordningen innbakes i budsjett for 
2017.  
2) Gymsal/basseng holdes åpen ut april 2017.  
3) Hver gruppe som benytter seg av basseng og gymsal har ansvar for åpning, stenging og 
rengjøring etter bruken av den avdeling som benyttes.  
4) De ansvarlige for hver gruppe skal påse at det ikke befinner seg uvedkommende i hall.  
5) Kommunen benytter sin hjemmeside til å bekjentgjøre åpningstider, slik at eventuelle brukere 
kan melde sin interesse til kulturkontoret.  
6) Oppstart bruk fra 14. november 2016. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 



PS 56/16 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,-. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Innstillingen 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 57/16 Komrev NORD IKS, nye eiere 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS godkjennes. 



PS 58/16 Sak fra kontrollutvalget, søknad om refinansiering av lån i 
lånefondet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Jan Helge Jensen ble enstemmig erklært inhabil i sak 58/16 jfr Forvaltningslovens § 6 og 
fratrådte behandlingen av den.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Pkt 4 (5 ?) i kommunestyrets vedtak 40/16 strykes. 
Nytt punkt 5. Administrasjonen bes innen 31.12.16 gi kontrollutvalget en status på hvordan 
kommunestyrets vedtak følges opp.  
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Pkt 4 (5 ?) i kommunestyrets vedtak 40/16 strykes. 
Nytt punkt 5. Administrasjonen bes innen 31.12.16 gi kontrollutvalget en status på hvordan 
kommunestyrets vedtak følges opp.  

PS 59/16 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).   

 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme.  



Vedtak: 
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).   

 

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

løsninger for midlertidig undervisningslokaler. 
 

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

9. 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 60/16 Utvidet åpningstid av bassenget 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Ble behandlet sammen med- og under sak 55/16. 
Vedtak: 
Se sak 55/16.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Bassenget stenges fra mandag 14.november. 
 
 

PS 61/16 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 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Innstillingen 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 62/16 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. 

 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kommunestyret: Nytt punkt 4 i innstillingen. Det politiske nivå må også vise 
måtehold i sitt forbruk i forhold til møter, kurs og reiser.  
Både innstillingen og tilleggspunkt 4 ble enstemmig vedtatt i hver sin avstemningsrunde.  
Vedtak: 
4. Innkjøps- og tilsettingsstopp videreføres ut 2016. 
5. Virkningene av tiltaket rapporteres til formannskapet.  
6. Tiltaket tas opp til vurdering i medbestemmelsesorganene. 
7. Det politiske nivå må også vise måtehold i sitt forbruk i forhold til møter, kurs og reiser. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
8. Innkjøps- og tilsettingsstopp videreføres ut 2016. 
9. Virkningene av tiltaket rapporteres til formannskapet.  
10. Tiltaket tas opp til vurdering i medbestemmelsesorganene. 

PS 63/16 Orientering om kunstgressprosjektet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Saken utgår og behandles sammen med- og under sak 64/16.  
Vedtak: 
Se sak 64/16. 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune forskutterer de uforutsette utgiftene på kunstgressprosjektet. Utgiftene 
deles mellom Burfjord idrettslag og kommunen. Det settes opp en 10-årig nedbetalingsplan med 
idrettslaget.  
 
 

PS 64/16 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. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Forslag fra Kp/SV/Ap/H: Totalsum på merforbruk kan uten tippemidler tilsvare kr 730 000. 
Dette forskutteres av kommunen. Med finansiering ved hjelp av tippemidler blir beløpet redusert 
til kr 360 000 etter en tid. De kr 360 000 betales gjennom et spleiselag mellom Kvænangen 
kommune og Burfjord IL med like store deler. BIL’s andel blir da kr 180 000 som betales til 
kommunen etter nærmere avtale over en periode på 10 år.  
Innstillingen falt da den ikke fikk noen stemmer. 
Forslaget fra Kp/SV/Ap/H ble vedtatt mot 1 stemme.  
Vedtak: 
Totalsum på merforbruk kan uten tippemidler tilsvare kr 730 000. Dette forskutteres av 
kommunen. Med finansiering ved hjelp av tippemidler blir beløpet redusert til kr 360 000 etter 
en tid. De kr 360 000 betales gjennom et spleiselag mellom Kvænangen kommune og Burfjord 



IL med like store deler. BIL’s andel blir da kr 180 000 som betales til kommunen etter nærmere 
avtale over en periode på 10 år. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til orientering. 
 
 

PS 65/16 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.  
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 09.11.2016  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kp/SV/FrP: Stillingen finansieres gjennom tilskudd fra IMDI.  
Både innstillingen og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt i hver sin separate avstemning.  
Vedtak: 
Det opprettes en 100% stilling i Voksenopplæringa. Stillingen legges under etat for Oppvekst og 
kultur. Stillingen finansieres gjennom tilskudd fra IMDI. 
 

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


