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PS 13/17 Søknad om fritak fra politiske verv 

PS 14/17 Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv fram til 01.01.18. 

PS 15/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen 
kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Habiliteten til Rickard Printz ble vurdert jfr Kommunelovens § 40 og han ble enstemmig erklært 
inhabil og fratrådte saken under behandlingen. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å sende forslaget til lokal forskrift, «Forskrift for tildeling 
av langtids-opphold i sykehjem i Kvænangen kommune», ut på høring med 6 
ukers høringsfrist.   
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.02.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Siste setning i forskriftens § 11 fjernes. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtar å sende forslaget til lokal forskrift, 
«Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune», ut 
på høring med 6 ukers høringsfrist.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Oppvekst- og omsorgsutvalget vedtar å sende forslaget til lokal forskrift, 
«Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen kommune», ut 
på høring med 6 ukers høringsfrist.  

 
 



PS 16/17 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard.  
Kommunestyret ber administrasjonen å se på lokalisering av dagens bibliotek opp mot 
samlokalisering med voksenopplæring, språksenter og/eller andre aktuelle enheter. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Utvalget ber administrasjonen å se på 
lokalisering av dagens bibliotek opp mot samlokalisering med voksenopplæring, språksenter 
og/eller andre aktuelle enheter. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
Utvalget ber administrasjonen å se på lokalisering av dagens bibliotek opp mot samlokalisering 
med voksenopplæring, språksenter og/eller andre aktuelle enheter. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 
 

PS 17/17 Ramme for tildelinger i næringsfondet 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kp/Sp/SV/FrP: Nytt punkt 5. Næringsfondet bør brukes målrettet til 
næringsutvikling for å styrke næringslivet og bosettingen i kommunen. Kommunestyret ber 
fondsstyret evaluere ordningene til neste års budsjett, spesielt med tanke på fordeling av 
søknadsbaserte og faste tiltak. 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at tilbakeførte midler til næringsfondet på kr. 503 469,-  brukes som 

ramme for tildelinger til søknadsbaserte tiltak/prosjekter fra næringsfondet i 2017, i henhold 
til gjeldende forskrifter og vedtekter. Disse prosjektene belastes konto 14722, 
ansvarsområde 411. 

2. Kommunestyret bevilger inntil kr. 50 000,- til utarbeidelse av strategisk næringsplan for 
Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

3. Kommunestyret foreslår at inntil kr. 1 000 000,- bevilges fra næringsfondet (næringsfond II) 
til omstillingsprogram i Kvænangen i 2017, med forutsetning om at Troms Fylkeskommune 
godkjenner omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14725, 
ansvarsområde 411. 

4. Kommunestyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
Konto  Post  Sum  
13550 Interkommunalt regionråd  252 000 
13750 Tilskudd VTA bedrift  490 000 
14709 Driftstilskudd Halti kvenkultursenter  47 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass   110 000 
14728 Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak  50 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 439 969 
14725 Omstillingsprogrammet  1 000 000 
 Sum utgifter  3 488 969 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -30 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -40 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -2 488 969 
 Sum inntekter  -3 488 969  

*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 503 469 og tilsagn fra tidligere år på 
kr. 936 500,- jmf. vedlegg 1. 

5. Næringsfondet bør brukes målrettet til næringsutvikling for å styrke næringslivet og 
bosettingen i kommunen. Kommunestyret ber fondsstyret evaluere ordningene til neste års 
budsjett, spesielt med tanke på fordeling av søknadsbaserte og faste tiltak. 

 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
6. Fondsstyret vedtar at tilbakeførte midler til næringsfondet på kr. 503 469,-  brukes som 

ramme for tildelinger til søknadsbaserte tiltak/prosjekter fra næringsfondet i 2017, i 
henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter. Disse prosjektene belastes konto 14722, 
ansvarsområde 411. 

7. Fondsstyret bevilger inntil kr. 50 000,- til utarbeidelse av strategisk næringsplan for 
Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

8. Fondsstyret foreslår at inntil kr. 1 000 000,- bevilges fra næringsfondet (næringsfond II) 
til omstillingsprogram i Kvænangen i 2017, med forutsetning om at Troms 



Fylkeskommune godkjenner omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Tildelingen 
belastes konto 14725, ansvarsområde 411. 

9. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
  
Konto  Post  Sum  
13550 Interkommunalt regionråd  252 000 
13750 Tilskudd VTA bedrift  490 000 
14709 Driftstilskudd Halti kvenkultursenter  47 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass   110 000 
14728 Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak  50 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 439 969 
14725 Omstillingsprogrammet  1 000 000 
 Sum utgifter  3 488 969 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -30 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -40 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -2 488 969 
 Sum inntekter  -3 488 969  
 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 503 469 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
936 500,- jmf. vedlegg 1. 
 
 
 

10. Fondsstyret vedtar at tilbakeførte midler til næringsfondet på kr. 503 469,-  brukes som 
ramme for tildelinger til søknadsbaserte tiltak/prosjekter fra næringsfondet i 2017, i 
henhold til gjeldende forskrifter og vedtekter. Disse prosjektene belastes konto 14722, 
ansvarsområde 411. 

11. Fondsstyret bevilger inntil kr. 50 000,- til utarbeidelse av strategisk næringsplan for 
Kvænangen kommune. Tildelingen belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

12. Fondsstyret foreslår at inntil kr. 1 000 000,- bevilges fra næringsfondet (næringsfond II) 
til omstillingsprogram i Kvænangen i 2017, med forutsetning om at Troms 
Fylkeskommune godkjenner omstillingsstatus til Kvænangen kommune. Tildelingen 
belastes konto 14725, ansvarsområde 411. 

13. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
  
Konto  Post  Sum  
13550 Interkommunalt regionråd  252 000 
13750 Tilskudd VTA bedrift  490 000 
14709 Driftstilskudd Halti kvenkultursenter  47 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon / drift av rasteplass   110 000 
14728 Omdømmetilskudd/markedsføringstiltak (sak  50 000 
14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 439 969 
14725 Omstillingsprogrammet  1 000 000 
 Sum utgifter  3 488 969 



18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -30 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -40 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -2 488 969 
 Sum inntekter  -3 488 969  
 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 503 469 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
936 500,- jmf. vedlegg 1. 
 

PS 18/17 Vedtekter og organisasjonsplan for Kvænangen språksenter 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar følgende fremlagte planer for Kvænangen språksenter: 
- Virksomhetsplan for 2017-2019 
- Organisasjonskart (2020) 
- Vedtekter for samisk og kvensk del  
- Finansieringsplan for 2017-2019 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar følgende fremlagte planer for Kvænangen språksenter: 

- Virksomhetsplan for 2017-2019 
- Organisasjonskart (2020) 
- Vedtekter for samisk og kvensk del  
- Finansieringsplan for 2017-2019 

 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar følgende fremlagte planer for Kvænangen språksenter: 

- Virksomhetsplan for 2017-2019 
- Organisasjonskart (2020) 
- Vedtekter for samisk og kvensk del  
- Finansieringsplan for 2017-2019 

 
 



PS 19/17 Utgiftsdekning i flyktningetjenesten 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Forslag fra H: Punkt 1 beholdes, punktene 2 – 4 støttes under forutsetning av at utgiftene dekkes 
inn fra overførte midler fra IMDI og punkt 5 strykes. 
Endringsforslag fra Kp/Sp/FrP/SV: Punkt 5 i en periode over 2 år.  
Voteringer: 

 Innstillingens punkt 1- 4 ble vedtatt med 14 stemmer satt opp mot forslaget fra H som 
fikk 1 stemme. 

 Forslaget fra Kp/Sp/FrP/SV om punkt 5 ble vedtatt med 13 stemmer satt opp mot 
forslaget fra H som fikk 2 stemmer. 

 Hele forslaget ble vedtatt med 14 mot 1 stemme. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune dekker følgende utgifter til flyktninger som er en del av kommunens 
introduksjonsprogram: 
1. Utgifter til barnehageplass og SFO. 
2. Nødvendig tannbehandling, inntil kr 10.000,- pr voksen 
3. Teoriopplæring til førerprøve (som en del av intro.programmet) 
4. Rentefritt lån til føreropplæring (førerkort) på inntil kr 15.000,-, tilbakebetales innen 2 år.  
5. Tilskudd til boutgifter (kommunal bostøtte), til sammen kr 70.000,- i en periode over 2 år.  
Pkt. 1-4 tas innenfor budsjettrammen til Etat for oppvekst og kultur. Pkt. 5 tas av reserverte 
tilleggsbevilgninger, og føres over til Etat for Næring, utvikling og teknisk. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune dekker følgende utgifter til flyktninger som er en del av kommunens 
introduksjonsprogram: 

6. Utgifter til barnehageplass og SFO. 
7. Nødvendig tannbehandling, inntil kr 10.000,- pr voksen 
8. Teoriopplæring til førerprøve (som en del av intro.programmet) 
9. Rentefritt lån til føreropplæring (førerkort) på inntil kr 15.000,-, tilbakebetales innen 2 

år.  
10. Tilskudd til boutgifter (kommunal bostøtte), til sammen kr 70.000,- 

 
 
Pkt. 1-4 tas innenfor budsjettrammen til Etat for oppvekst og kultur. Pkt. 5 tas av reserverte 
tilleggsbevilgninger, og føres over til Etat for Næring, utvikling og teknisk. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune dekker følgende utgifter til flyktninger som er en del av kommunens 
introduksjonsprogram: 

11. Utgifter til barnehageplass og SFO. 
12. Nødvendig tannbehandling, inntil kr 10.000,- pr voksen 
13. Teoriopplæring til førerprøve (som en del av intro.programmet) 
14. Rentefritt lån til føreropplæring (førerkort) på inntil kr 15.000,-, tilbakebetales innen 2 

år.  
15. Tilskudd til boutgifter (kommunal bostøtte), til sammen kr 70.000,- 

 
 
Pkt. 1-4 tas innenfor budsjettrammen til Etat for oppvekst og kultur. Pkt. 5 tas av reserverte 
tilleggsbevilgninger, og føres over til Etat for Næring, utvikling og teknisk. 
 

PS 20/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Forslag fra Kp/Sp/FrP/SV: Kommunestyret ser det som kritikkverdig at tidligere kommune-
styresak ikke er fulgt opp, og ber om at administrasjonssjefen legger fram rapport iht tidligere 
vedtak 51/15 til neste kommunestyremøte.  
Forslaget fra Kp/Sp/FrP/SV ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kommunestyret ser det som kritikkverdig at tidligere kommunestyresak ikke er fulgt opp, og ber 
om at administrasjonssjefen legger fram rapport iht tidligere vedtak 51/15 til neste kommune-
styremøte.  
 

Kontrollutvalgets innstilling 
1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015, hvor det er 

skissert hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å 
imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten barnevern. 

 
2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen opplyser iverksatt 

eller planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i 
rapporten ta med i det videre arbeidet. 

 
 

PS 21/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, saksbehandling og oppfølging av 
vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten 

Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond 
2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette tiltak for å følge opp de 

anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: 
 Iverksette tiltak for å sikre at det blir sendt foreløpig svar til søkere som ikke får saken 

avgjort innen én måned og at enkeltvedtak begrunnes med angivelse av rettslig grunnlag 
og faktiske forhold som ligger til grunn for vedtaket. 

 Innarbeide i malen for vedtaksbrev opplysninger om søkernes rett til innsyn i sakens 
dokumenter.  

3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.6.2017. 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
4. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten 

Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond 
5. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette tiltak for å følge opp de 

anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: 
 Iverksette tiltak for å sikre at det blir sendt foreløpig svar til søkere som ikke får saken 

avgjort innen én måned og at enkeltvedtak begrunnes med angivelse av rettslig grunnlag 
og faktiske forhold som ligger til grunn for vedtaket. 

 Innarbeide i malen for vedtaksbrev opplysninger om søkernes rett til innsyn i sakens 
dokumenter.  

6. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.6.2017. 

PS 22/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering. 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering 
 
 



PS 23/17 Utlysning av 100 % stilling som samisk språkkonsulent, Kvænangen 
språksenter 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune lyser ut en 100 % prosjektstilling i inntil 3 år som samisk språkkonsulent 
ved Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 2017.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling i 
inntil 3 år som samisk språkkonsulent ved Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 
2017.  
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling i inntil 3 år som samisk språkkonsulent 
ved Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 2017.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune lyser ut en 100% prosjektstilling som samisk språkkonsulent ved 
Kvænangen språksenter. Tilsetting skjer fra august 2017. Stillingen vurderes etter 3 år. 
 
 

PS 24/17 Innspill fra Nordbotn Kraftverk AS angående vernestatus for 
Badderelva, Kvænangselva og Nordbotnelva 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. 
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre stiller seg positiv til at det gjennomføres en konsekvensutredning. 
En konsekvensutredning må særlig se hen til samiske og reindriftsinteresser i det aktuelle 
området. 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra AP: Kvænangen formannskap stiller seg positiv til at det gjennomføres en 
konsekvensutredning. En konsekvensutredning må særlig se hen til samiske og 
reindriftsinteresser i det aktuelle området. 
 
Forslag fra SP/KP: Saken legges fram for kommunestyret til drøfting. 
 
Votering: Forslaget fra AP ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra SP/KP. 

Vedtak: 
Kvænangen formannskap stiller seg positiv til at det gjennomføres en konsekvensutredning. En 
konsekvensutredning må særlig se hen til samiske og reindriftsinteresser i det aktuelle området. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til drøfting. 
 
 

PS 25/17 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017-2018 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  

Behandling: 
Forslag fra SV: Kommunestyret merker seg de mange, og stort sett samstemte svar, i 

høringsuttalelsene. Disse går i stor grad ut på at folk er bekymret for elevenes reiseavstand, at 
meldingen ikke tar skole/barnehage som grunnlag for bosetting samt at meldingen i for liten 
grad er rettet inn mot plan og næringsutvikling. Med bakgrunn i høringsuttalelsene vil 
kommunestyret derfor foreslå følgende tiltak. 

1. Kommunestyret ser alvorlig på at elevtallet ved Kjækan Skole er blitt så vidt lavt som det 
framkommer av saksframlegget. Dette harmonerer dårlig med at elevgrunnlaget i kretsen de 
facto er vesentlig større. Kommunestyret anser eksistensen av grendeskole innafor 
Baddereidet som en vesentlig faktor for å kunne utvikle næringsliv, beholde bosetting og 
bestå som egen kommune. Derfor pålegges Utvalg for oppvekst og omsorg, sammen med 
administrasjonen, å gjennomføre en høring om hvilke tiltak som kan iverksettes for at 
innbyggerne sør for Baddereidet skal benytte seg av nærskolen. 

2. I erkjennelsen av at et levende bygdemiljø i Langfjord er avgjørende for service og 
arbeidsplasser i Kvænangen, søker Kvænangen kommune å gjennomføre drøftinger med Alta 
og Loppa kommune for å gjøre endringer i kommunestrukturen. I den forbindelse får 
Oppvekst og omsorg som oppgave å se på hvorvidt et oppvekstsenter med skole og 
barnehage i Langfjordbotn kan styrke bomiljø og bosetting i Langfjorden.  

3. Ombygging av Kvænangen barne- og ungdomsskole stilles i bero inntil disse tiltakene er 
gjennomført, da konsekvensene av ovennevnte tiltak vil kunne få innvirkning på 
dimensjonering og kostnader på prosjektet. Kommunestyret forutsetter at ombyggingen ikke 
utsettes mer enn 1 år. 

4. Kjækan Skole legges midlertidig ned for skoleåret 2017/18. 



Forslag fra Ap/H:  
1. Kjækan skole legges ned fra høsten 2017. 
2. Administrasjonen bes utrede muligheten for et oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport 
legges fram for kommunestyret i juni. 
3. Administrasjonen legger fram en sak om salg av Kjækan skole til kommunestyremøtet i juni. 
Endringsforslag fra Kp/Sp/FrP: Kommunestyret ber administrasjonen om å tilrettelegge for 
skoletilbud for 1 – 4 klasse i et eventuelt oppvekstsenter sør for Baddereidet (endring av andre 
setning).  
Votering: 
 Forslaget fra Ap/H fikk 12 stemmer satt opp mot forslaget fra SV som fikk 3 stemmer. 
 Forslaget fra Ap/H ble vedtatt med 8 stemmer satt opp mot innstillingen med 

endringsforslaget fra Kp/Sp/FrP som fikk 7 stemmer. 
Vedtak: 
1. Kjækan skole legges ned fra høsten 2017. 
2. Administrasjonen bes utrede muligheten for et oppvekstsenter i Badderen barnehage. 

Rapport legges fram for kommunestyret i juni. 
3. Administrasjonen legger fram en sak om salg av Kjækan skole til kommunestyremøtet i juni. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 06.04.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Utvalg for oppvekst og omsorg: Det henstilles til administrasjonen å arbeide 
for å tilrettelegge for skoletilbud for 1.-4. klasse i et eventuelt oppvekstsenter i for eksempel 
Badderen barnehage. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra Utvalg for oppvekst og omsorg ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kjækan skole legges ned fra august 2017. 
Det henstilles til administrasjonen å arbeide for å tilrettelegge for skoletilbud for 1.-4. klasse i et 
eventuelt oppvekstsenter i for eksempel Badderen barnehage. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kjækan skole legges ned fra august 2017. 
 
 



PS 26/17 Krav om overføring av forhandlingskompetanse 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Kommunestyret gir myndighet til formannskapet å føre 
lønnsforhandlinger. 
Forslaget fra Kp/Sp/SV/FrP ble enstemmig vedtatt.   
Vedtak: 
Kommunestyret gir myndighet til formannskapet å føre lønnsforhandlinger.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 03.04.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret avgjør om myndighet til å føre lønnsforhandlinger skal overføres til 

formannskapet.  
2. Det innhentes synspunkter fra de ansattes organisasjoner om en mulig endring av 

forhandlingsmyndigheten. 
3. Forhandlingsutvalget innstiller sin virksomhet til endelig vedtak er gjort. 

 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Kommunestyret avgjør om myndighet til å føre lønnsforhandlinger skal overføres til 

formannskapet.  
5. Det innhentes synspunkter fra de ansattes organisasjoner om en mulig endring av 

forhandlingsmyndigheten. 
6. Forhandlingsutvalget innstiller sin virksomhet til endelig vedtak er gjort. 

 
 
 

PS 27/17 Retningslinjer for utvikling, salg og utleie av næringsarealer i 
Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen 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. 
 
 
 

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.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for utvikling, salg og utleie av 
næringsarealer i Kvænangen kommune. 
 
 

PS 28/17 Rullering av "Avgiftsregulativ for kommunale kaier og havner i 
Kvænangen kommune" 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Avgiftsregulativet for kommunale kaier og havner i Kvænangen kommune 2017 vedtas.  
Eventuelle endringer på avgiftsnivået, tas opp i forbindelse med kommunens årlige 
budsjettarbeid. 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Avgiftsregulativet for kommunale kaier og havner i Kvænangen kommune 2017 vedtas.  
Eventuelle endringer på avgiftsnivået, tas opp i forbindelse med kommunens årlige 
budsjettarbeid. 
 
 
 

PS 29/17 Opprettelse av stilling som miljøarbeider i flyktningetjenesten 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Kvænangen kommune oppretter en 100 % stilling som 
miljøarbeider fra 01.05.2017. Stillingen lyses ut eksternt, og legges til Etat for oppvekst og 
kultur. 
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune oppretter en 100 % stilling som miljøarbeider fra 01.05.2017. Stillingen 
lyses ut eksternt, og legges til Etat for oppvekst og kultur. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune oppretter en 100% stilling som miljøarbeider i flyktningetjenesten fra 
01.05.2017. Stillingen lyses ut internt, og legges til Etat for oppvekst og kultur.  
 
 

PS 30/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 26.04.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering. 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering. 


