
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 13.09.2017 
Tidspunkt: 10:00-15:00 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Solheim Medlem SP/KP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Valter Olsen Kurt Solheim SP/KP 
   

 
Merknader 

 Ordfører ga en orientering om situasjonen i Ymber. 
 Etatsleder NUT og prosjektleder Pål Pettersen orienterte om prosjektet 

Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
 Etatsleder NUT orienterte om navnesak Kvænangsfjellet. 
 Det ble orientert om næringsseminar 28.09. Formannskapet oppfordres til å møte. 

 
Formannskapet drøftet situasjonen etter bosetting av flyktninger. 

- Det er ønskelig at administrasjonen legger fram en orientering om bosetting av 
flyktninger.   

 
 
Barnefattigdom: Mer inngående fra NAV, evt. oppvekst. 
 
Endret tidspunkt for måltider Gargo sykestue og sykehjem: 
Vedtak: I henhold til brev fra Kvænangen Høyre datert 21.02.17 og svar fra etatsleder 13.09.17. 
Formannskapet diskuterte saken i dag og oppfordrer ledelsen til å starte opp en prøveordning om 
dette så raskt det lar seg gjøre. 
 
Notat fra etatsleder helse og omsorg av 13.09.17 ble omdelt. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Andre til særskilte saker  

 
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.  
 
                                    
                            
_____________________                                                             _______________________ 
Jan Helge Jensen       Vera Eilertsen-Wassnes 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 55/17 Gebyrendringer for startlån / byggelån  2017/249 
PS 56/17 Støtte til TV-aksjonen 2017  2015/658 
PS 57/17 Åremål administrasjonssjef  2017/67 
PS 58/17 Budsjett 2018, orientering om budsjettforslag for 

formannskapets område 
 2017/262 

PS 59/17 Vurdering av ledig stilling, konsulent på etat for 
oppvekst og kultur 

 2015/307 

PS 60/17 Referatsaker   
RS 18/17 Omdømmemidler til Verddelaget  2015/548 
RS 19/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kjækan 

marknad den 05.08.17. 
 2017/2 

RS 20/17 Skjenking enkeltanledning, Velhuset i Seglvik 
den 05.08.17 

 2017/2 

 
 

PS 55/17 Gebyrendringer for startlån / byggelån 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Foreslåtte gebyrendringer godkjennes. 
Bygglånadministrasjon: kr. 4.000.- eller min. 0,25% av lånesum i Husbanken (engangssum) 
Løpende bygglån:          4% pr. mnd. av gjennomsnittlig forbrukt bygglånkreditt (startlån) i 
byggeperioden   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreslåtte gebyrendringer godkjennes. 
Bygglånadministrasjon: kr. 4.000.- eller min. 0,25% av lånesum i Husbanken (engangssum) 
Løpende bygglån:          4% pr. mnd. av gjennomsnittlig forbrukt bygglånkreditt (startlån) i 
byggeperioden   
 
 

PS 56/17 Støtte til TV-aksjonen 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen formannskap bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2017. Beløpet tas fra post 
14910.190.190.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen formannskap bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2017. Beløpet tas fra post 
14910.190.190.  

PS 57/17 Åremål administrasjonssjef 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Når nåværende åremålsperiode utløper, lyses stillingen som 
administrasjonssjef ut på nytt. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Når nåværende åremålsperiode utløper, lyses stillingen som administrasjonssjef ut på nytt. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 

PS 58/17 Budsjett 2018, orientering om budsjettforslag for formannskapets 
område 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet ber om et mer helhetlig forslag. 
 
For øvrig tas saken til orientering. 
 
Med bakgrunn i de utfordringer IT skaper ved blant annet gjentakende brudd på legekontoret, 
som blant annet handler om pasientsikkerhet, ber formannskapet om at det gjøres en 
gjennomgang av fordeling av bruk/ansvarsforhold/kompetanse innenfor feltet. 
Eventuelle økonomiske utfordringer tilknyttet dette, forsøkes tatt med i budsjett og økonomiplan 
for 2018-2022. 
 
Formannskapet ber om at det legges fram en skriftlig rapport vedrørende utkobling av systemer 
på legekontoret opp mot pasientsikkerhet. Dette forberedes til neste møte i formannskapet. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet ber om et mer helhetlig forslag. 
 
For øvrig tas saken til orientering. 
 
Med bakgrunn i de utfordringer IT skaper ved blant annet gjentakende brudd på legekontoret, 
som blant annet handler om pasientsikkerhet, ber formannskapet om at det gjøres en 
gjennomgang av fordeling av bruk/ansvarsforhold/kompetanse innenfor feltet. 
Eventuelle økonomiske utfordringer tilknyttet dette, forsøkes tatt med i budsjett og økonomiplan 
for 2018-2022. 
 
Formannskapet ber om at det legges fram en skriftlig rapport vedrørende utkobling av systemer 
på legekontoret opp mot pasientsikkerhet. Dette forberedes til neste møte i formannskapet». 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen ber om signaler fra formannskapet. 



 

PS 59/17 Vurdering av ledig stilling, konsulent på etat for oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Stilling som oppvekst og kulturkonsulent utlyses og besettes.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Stilling som oppvekst og kulturkonsulent utlyses og besettes.  

PS 60/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.09.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 18/17 Omdømmemidler til Verddelaget 

RS 19/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kjækan marknad den 05.08.17. 

RS 20/17 Skjenking enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 05.08.17 


