
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 06.06.2017 
Tidspunkt: 09:00-10:45 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Kurt Solheim Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
I lukket del på slutten av møtet ble to personalsaker diskutert. 
Formannskapet ber om at det kommer opp en sak om kontorsjefsstillingen til kommunestyret i 
juni. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
  
Bjørn Ellefsæter 
Tore Li 

Fungerende administrasjonssjef 
Økonomileder (Sak 29/17 og 30/17) 

 
 
 
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. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter. 
 
 [sign]         [sign] 
______________________ ______________________ _______________________ 
Vera Eilertsen-Wassnes  Kurt Solheim 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram for 
regional plan for reindrift 

 2016/14 

PS 27/17 Lovlighetsklage ifb med sak 14/17 i 
formannskapet om planressurser på NUT 

 2017/68 

PS 28/17 Godkjenning av planprogram for strategisk 
næringsplan 2018-2030 Kvænangen kommune 

 2017/80 

PS 29/17 Budsjettkontroll pr 30. april  2016/36 
PS 30/17 Godkjenning av årsregnskap 2016  2016/36 
PS 31/17 Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i 

Kulturminnevernet - Kvænangen 
 2015/461 

PS 32/17 Referatsaker   
RS 8/17 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på 

saksutredninger til folkevalgte 
 2017/178 

RS 9/17 Svar på søknad salg pyroteknisk  2017/9 
RS 10/17 Søknad salg pyroteknisk  2017/9 
 
 

PS 26/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram for regional plan for 
reindrift 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune avgir slik uttale i saken: 
 
Kvænangen kommune mener forslag til planprogram for regional plan for reindrift legger til 
rette for en god planprosess.  
 
Dokumentet synes å ivareta nødvendige problemstillinger i denne saken.  Vi vil likevel presisere 
at ved utarbeidelsen av selve planen er det viktig å sikre tett samarbeid mot 
forvaltningsmyndigheten i Finnmark og utøverne i Vest-Finnmark reinbeitedistrikt slik at de 
lokale forholdene i Nord-Troms ivaretas best mulig i planarbeidet. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avgir slik uttale i saken: 
 
Kvænangen kommune mener forslag til planprogram for regional plan for reindrift legger til 
rette for en god planprosess.  
 
Dokumentet synes å ivareta nødvendige problemstillinger i denne saken.  Vi vil likevel presisere 
at ved utarbeidelsen av selve planen er det viktig å sikre tett samarbeid mot 
forvaltningsmyndigheten i Finnmark og utøverne i Vest-Finnmark reinbeitedistrikt slik at de 
lokale forholdene i Nord-Troms ivaretas best mulig i planarbeidet. 
 
 

PS 27/17 Lovlighetsklage ifb med sak 14/17 i formannskapet om 
planressurser på NUT 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Jan Helge Jensen: Lovlighetsklagen tas til følge. 
 
Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for 
endringsforslaget fra Jan Helge Jensen. 

Vedtak: 
Det gis ikke medhold i lovlighetsklagen.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det gis ikke medhold i lovlighetsklagen.  

PS 28/17 Godkjenning av planprogram for strategisk næringsplan 2018-2030 
Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Skrivefeil i opprinnelig innstilling. Det riktige skal være: «Kvænangen kommune vedtar 
planprogram for strategisk næringsplan for perioden 2018-2030.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar planprogram for strategisk næringsplan for perioden 2018-2030.   



 
 
 

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

PS 29/17 Budsjettkontroll pr 30. april 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Kostnader ifbm valg 2017 100 000,- 
K Mindre kostnad pensjon - 500 000,- 
D Reduserte leieinntekter næringsbygg på kaia 150 000,- 
D Reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 250 000,- 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Kostnader ifbm valg 2017 100 000,- 
K Mindre kostnad pensjon - 500 000,- 
D Reduserte leieinntekter næringsbygg på kaia 150 000,- 
D Reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 250 000,- 
 
 

PS 30/17 Godkjenning av årsregnskap 2016 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 



Vedtak: 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2016 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2016 godkjennes. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2016 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2016 godkjennes. 
 
 

PS 31/17 Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet - 
Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.   
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vil delta i prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet. Prosjektet 
gjennomføres i henhold til fremlagt prosjektplan og avsluttes innen utgangen av 2018.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune vil delta i prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet. Prosjektet 
gjennomføres i henhold til fremlagt prosjektplan og avsluttes innen utgangen av 2018.  
 

PS 32/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 



RS 8/17 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutredninger til 
folkevalgte 

RS 9/17 Svar på søknad salg pyroteknisk 

RS 10/17 Søknad salg pyroteknisk 


