
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunehuset
Dato: 22.06.2017
Tidspunkt: 10:00-18:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Tryggve Enoksen MEDL SV
Jan Helge Jensen MEDL SPIKP
Ole Even Jørgensen MEDL SP/KP
Ronald Jenssen NESTL H
Jenny Fyhn Olsen MEDL H
Børre Solheim MEDL SP/KP
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP

Ivar-Henning Boberg MEDL AP
Ole Johannes Engebretsen MEDL AP
Kurt Solheim MEDL SP/KP
Valter Olsen MEDL SP/KP
Aud Tove TØmmerbukt MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Rickard Printz Medlem AP
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Trine Kaasen Rickard Printz AP
Liv Karin K Olset Reidar Eilertsen-Wassnes AP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
BjØm Ellefsæter Fungerende administrasjonssjef

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. Dokurnentet er godkjent elektronisk og inneholder derfor ikke
originalunderskrifter.

[sign] [sign]

Vera Eilertsen-Wassnes Ole Even Jørgensen



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 3 1/17 Søknad om fritak som medlem og leder i X 2015/196
eldrerådet

PS 32/17 Budsjettkontroll pr 30. april 2016/36
PS 33/17 Godkjenning av årsregnskap 2016 2016/36
PS 34/17 1943/35/2. Klage på vedtak om søknad om 2015/437

dispensasjon fra Reguleringsplanen for
hytte/naustområde LØkviknesset.

PS 35/17 Godkjenning av planprogram for strategisk 20 17/80
næringspian 20 18-2030 Kvænangen kommune

PS 36/17 Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet 2016/170
PS 37/17 Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i 2015/461

Kulturminnevernet - Kvænangen

PS 38/17 Utredning salg av Kjækan skole 2017/147
PS 39/17 Utredning av oppvekstsenter i Badderen 20 17/196
PS 40/17 Opprettelse av ny stilling i Voksenopplæringen 2015/582
PS 4 1/17 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og 2017/201

tjenesteavtaler med UNN

PS 42/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i 2017/130
sykehjem i Kvænangen kommune

PS 43/17 Stillingen som kontorsjef X 20 16/289
PS 44/17 Referatsaker

RS 1/17 Nord-Troms regionråd DA - Årsrapport 2016 2017/179
RS 2/17 Orienteringssak - regionalt samarbeid i Nord- 2017/179

Troms

RS 3/17 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på 20 17/178
saksutredninger til folkevalgte

PS 31/17 Søknad om fritak som medlem og leder i eldrerådet

PS 32/17 Budsjettkontroll pr 30. april

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Formannskapets 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,-

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:
Kostnader ifbm valg 2017 100 000,-

[j Mindre kostnad pensjon
- 500 000,-

LP. Reduserte leieinntekter næringsbygg på kaia 150 000,-
[p Reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 250 000,-

PS 33/17 Godkjenning av årsregnskap 2016

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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



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 34/17 1943/35/2. Klage på vedtak om søknad om dispensasjon fra
Reguleringspianen for hytte/naustområde Løkviknesset.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Forslag fra SV: Kommunestyret viser til reguleringsbestemmelsene § 9 der det blant annet står:
«Det faste utvalget for plansaker kan tillate nybygg til naust/fiskebuer, fiskebuer eller båtstØ til
fastboende på innersiden av Lillestraumen, under forutsetning at formålet er osv ...» samt
«Fritidsbebyggelse tillates ikke.» Etter som det opprinnelige bygget i sin helhet er revet, dreier
det seg i dette tilfellet om nybygg til fritidsbruk. Reguleringsbestemmelsen gir imidlertid rom
for å «gi dispensasjon for oppføring av naust til fritidsfiske.» Kommunestyret vil på den
bakgrunn avslå omsøkte søknad og be søkerne sende en ny søknad til det faste utvalget som er i
tråd med sistnevnte punkt i reguleringsbestemmelsene. Kommunestyret vil samtidig be om at
gjenstående bygg, 35/2/9053, ses i sammenheng med eventuell gjenoppbygging av naustdel.
Dette gjøres blant annet for å frigjøre tomteareal fordi det har vært etterspørsel fra lokale
innbyggere om nausttomt på området.

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 8 stemmer mot forslaget fra SV som fikk 7
stemmer.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra §3 i
reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35
BNR 2, for økt grunnfiateareal, og søknaden godkjennes.



Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2, dispenseres det fra §3 i
reguleringsbestemmelsene for Reguleringsplan for hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35
BNR 2, for økt gninnflateareal, og søknaden godkjennes.

PS 35/17 Godkjenning av planprogram for strategisk næringspian 2018-2030
Kvænangen kommune

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar planprogram for strategisk næringspian for perioden 20 18-2030.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.06.2017

Behandling:

Skrivefeil i opprinnelig innstilling. Det riktige skal være: «Kvænangen kommune vedtar
planprogram for strategisk næringspian for perioden 2018-2030.»

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar planprogram for strategisk næringspian for perioden 20 18-2030.

Administrasjonssjefens innstilling

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



PS 36/17 Oppfølging utredning forsterket skjermet enhet

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Endringsforslag fra kommunestyret: Administrasjonssjefens forslag vedtas med følgende
endringer 1) Under punkt 1) foretas følgende prioriteringer: 1) Kvænangstunet og 2) Nytt
helsebygg.

Innstillingen med endringsforslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune. Følgende prioriteres:

i )Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp) av
eiendommen.

2) Nytt heisebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere tjenester i
tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen mangler/mangler
egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser, dagsenter og
hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i kommunedelpian for
helse, omsorg og sosial.

2) Administrasjonen avkiarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.

3) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende
antall pasienter.

4) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:

5) Prosjekt innarbeides i kommunens irsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart.
6) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

7) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune:

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp)
av eiendommen.

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser,
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i
kommunedelplan for helse, omsorg og sosial.

8) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.

9) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende
antall pasienter.

10) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:

11) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart.
12) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.

Administrasjonssjefens innstilling

13) Administrasjonen bes om å jobbe videre med følgende alternativer med tanke på etablering
av et tilbud om forsterket skjermet enhet i Kvænangen kommune:

a. Tidligere Alteidet skole: Utarbeide kostnadsoverslag for ombygging/renovering
av hele skolen, ikke bare pasientrommene.

b. Kvænangstunet (tidligere Varden skole): Innhente betingelser for leie (evt. kjøp)
av eiendommen.

c. Nytt helsebygg: Utrede forslag til et nytt helsebygg som skal romme flere
tjenester i tillegg til forsterket skjermet enhet, da særlig tjenester som kommunen
mangler/mangler egnede lokaler til i dag (blant annet heldøgns omsorgsplasser,
dagsenter og hjelpemiddellager). Dette arbeidet koordineres med og innpasses i
kommunedelpian for helse, omsorg og sosial.

14) Administrasjonen avklarer med de andre Nord-Troms kommunene om det er interesse for
felles drift evt. kjøp av plasser ved en forsterket skjermet enhet her, og med andre
nabokommuner dersom det er liten interesse i NT-6.

15) Administrasjonen utreder kostnader relatert til medlever-turnus i forhold til varierende
antall pasienter.

16) Sak legges fram for kommunestyret senest i oktober.

Dersom kommunestyret går inn for investeringer i eget bygg, forutsetter dette at man på
nåværende tidspunktet også vedtar følgende:

17) Prosjekt innarbeides i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan umiddelbart.



18) Administrasjonen sender en forespørsel til Husbanken.

PS 37/17 Godkjenning av prosjektet Kompetanseløftet i Kulturminnevernet -

Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Formannskapets 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.

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 Kulturminnevemet. Prosjektet
gjennomføres i henhold til fremlagt prosjektplan og avsluttes innen utgangen av 2018.

PS 38/17 Utredning salg av Kjækan skole

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Forslag fra Kommunestyret: 1) Kommunen innhenter uttalelse fra grendeutvalgene angående
deres syn på framtidig bruk av Kjækan skole. Frist for uttalelsene settes til 20. august. 2)
Administrasjonen lager et prospekt for salg av Kjækan skole til fortrinnsvis reiselivsformål og



innhenter tilbud fra aktuelle interessenter. Frist settes til 20. august. Det klargjØres at bygget vil
ha en klausul om gjensalg dersom bygget ikke brukes i henhold til formålet. 3) Saken legges
fram for kommunestyret i september.

Forslaget fra Kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1) Kommunen innhenter uttalelse fra grendeutvalgene angående deres syn på framtidig bruk av
Kjækan skole. Frist for uttalelsene settes til 20. august. 2) Administrasjonen lager et prospekt for
salg av Kj ækan skole til fortrinnsvis reiselivsformål og innhenter tilbud fra aktuelle
interessenter. Frist settes til 20. august. Det klargjØres at bygget vil ha en klausul om gjensalg
dersom bygget ikke brukes i henhold til formålet. 3) Saken legges fram for kommunestyret i
september.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune selger eiendommen 31/20 i Kjækan

PS 39/17 Utredning av oppvekstsenter i Badderen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Endringsforslag fra Kommunestyret: Saken sendes til fagutvalget 00 for oppfølging og
utredning. Kommunestyret ber om tilbakemelding våren 2018.

Endringsforslaget fra Kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes til fagutvalget 00 for oppfØlging og utredning. Kommunestyret ber om
tilbakemelding våren 2018.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune går ikke videre med utredning av oppvekstsenter i Badderen.

PS 40/17 Opprettelse av ny stilling i Voksenopplæringen

Saksprotokoll i Kvænangen koimnunestyre - 22.06.2017



Behandling:

Endringsforslag fra Kommunestyret: Det opprettes 100% stilling i voksenopplæringen.
Stillingen består av lærer og rektor/enhetsieder. Det forutsettes at stillingen dekkes av
merinntekter og eksisterende rammer i budsjettet.

Endringsforslaget fra Kommunestyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes 100% stilling i voksenopplæringen. Stillingen består av lærer og
rektor/enhetsieder. Det forutsettes at stillingen dekkes av merinntekter og eksisterende rammer i
budsjettet.

Administrasjonssjefens innstilling

Det opprettes 100 % stilling i voksenopplæringa, bestående av 60 % lærer og 40 %
rektor/enhetsieder.

PS 4 1/17 Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler med
UNN

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvænangen kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med Universitetssykehuset
Nord-Norge HF samt tjenesteavtalene 1, 2, 3,5,6,7, 8,9, 10 og 11.

2. Følgende tas med i tjenesteavtale 1 punkt 3.2.1: «Kvænangen kommune tilbyr
svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende kommuner: Nordreisa,
SkjervØy og Kåfjord.»

3. Følgende tas med i tjenesteavtale i punkt 3.2.2: «Kvænangen kommune gir tilbud om
svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende tiltak: fastlege, helsesøster og
interkommunal jordmortjeneste. »

Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)

Administrasjonssjefens innstilling:
4. Kvænangen kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med Universitetssykehuset

Nord-Norge HF samt tjenesteavtalene 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og il.
5. Følgende tas med i tjenesteavtale i punkt 3.2.1: «Kvænangen kommune tilbyr

svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende kommuner: Nordreisa,
Skjervøy og Kåfjord.»



6. Følgende tas med i tjenesteavtale i punkt 3.2.2: «Kvænangen kommune gir tilbud om
svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende tiltak: fastlege, helsesøster og
interkommunal j ordmortjeneste. »

PS 42/17 Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kvænangen
kommune

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forskriften «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

Kommunestyret vedtar forskriften «Forskrift for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem i Kvænangen kommune».

PS 43/17 Stillingen som kontorsjef

PS 44/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 22.06.2017

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 1/17 Nord-Troms regionråd DA - Årsrapport 2016

RS 2/17 Orienteringssak - regionalt samarbeid i Nord-Troms

RS 3/17 Oppfølging av politiske vedtak og kvalitet på saksutredninger til
folkevalgte


