
 
Møteprotokoll 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 01.11.2017 
Tidspunkt: 10:00 – 15:20. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tryggve Enoksen MEDL SV 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 
Ronald Jenssen NESTL H 
Jenny Fyhn Olsen MEDL H 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Ivar-Henning Boberg MEDL AP 
Ole Johannes Engebretsen MEDL AP 
Valter Olsen MEDL SP/KP 
Aud Tove Tømmerbukt MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Børre Solheim MEDL SP/KP 
Vera Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Kjell Kr. Johansen MEDL AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Kurt Solheim MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kristin Anita Hansen Kjell Kr Johansen AP 
Rickard Printz Vera Eilertsen-Wassnes  AP 
Liv Karin K Olset Reidar Eilertsen-Wassnes AP 
Ole Even Jørgensen Børre Solheim SP/KP 
Jarl Andreassen Kurt Solheim SP/KP 

 
Merknader 
Innkallingen skal kunngjøres i lokalpressen (papiravis). Årsmelding for 2016 er ennå ikke lagt fram. 
Dokumenter til budsjettarbeidet er ikke lagt fram. Det var enighet om å behandle tilleggssak om 
opprettelse av midlertidige stillinger på Gargo. 

Administrasjonssjef orienterte om administrasjonens budsjettforslag. Forslaget følger vedlagt 
protokollen. 

Valter Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1200 til kl 1400 og fratrådte behandlingen i sakene 59 – 62. 
Ole Johnny Hansen tiltrådte som vararepresentant i disse sakene. Rickard Printz og Mariann Larsen ble 
innvilget permisjon fra kl 1500 og fratrådte under deler av budsjettorienteringen.  
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

 
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.     



                           
_______________________          _______________________         _______________________ 
    Eirik L Mevik, ordfører        Kristin Anita Hansen     Ole Even Jørgensen 
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FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021 – SAMMENDRAG 
 
INNLEDNING 
Dette sammendraget gir en kort oversikt over hovedtrekkene i administrasjonens forslag til 
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Fullstendige oversikter og vedlegg legges fram i 
formannskapet 8.11.2017. 
2018 er et svært utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell 
nedgang i inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og muligens flerbrukshall gir økte 
utgifter til renter og avdrag.  Kommunen har et høyt driftsnivå som det har vist seg vanskelig å 
gjøre reelle og varige nedtrekk i. Gjennom mesteparten av 2018 må det ventes høyere driftsnivå 
på skolen som følge av byggearbeider og spredt drift i midlertidige lokaler.  Effekten av 
nedleggingen av Kjækan skole gir ikke direkte utslag i lavere driftsnivå i hele året i 2018, men 
det foreslås nedtrapping av driftsnivået på skole til full effekt og lavere driftsnivå i skoleåret 
2019/2020. 
Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i åra som kommer.  



Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 70 millioner kroner (låneopptak i 2017 og 
2018) som følge av låneopptak til prosjektet Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Virkningene 
av eventuell ny flerbrukshall er ikke lagt inn i forslaget. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt stabilt og takten i de betydelige reduksjonene som har vært 
gjennom noen år, har antakelig bremset opp. Statistisk Sentralbyrås beregninger viser fortsatt 
noe redusert innbyggertall også ved et alternativ for «høy vekst». Sammensetningen av 
befolkningen antas å endre seg i retning av færre barn og unge og flere eldre. 
I løpet av stortingsbehandlingen av statsbudsjettet høsten 2017 vil det bli tatt stilling til en 
endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk.  Endringen er ikke 
vedtatt, men kan innebære et inntektstap for kommunen på 1.075 millioner kroner fra 2018.  (I 
2017 er inntekten beregnet til 6,6 millioner kroner).  Det mulige inntektstapet er budsjettert som 
del av konsekvensjusteringen.. 
Det beregnes ingen avsetning til disposisjonsfond og foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer fra skatteåret 2018. 
Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en svært begrenset inntekt i 
2018. I 2018 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og 
tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det 
gradvis opptrapping til maksimal sats på 7 promille. 
 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Denne framstillingen er i hovedsak rettet mot utfordringene i driftsbudsjettet. Forslaget til 
investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 31,425 millioner kroner 
hvorav 30 millioner kroner går som siste delfinansiering til prosjektet Kvænangen barne- og 
ungdomsskole.  
Det foreligger planer om flerbrukshall i tilknytning til skoleprosjektet. Drift og finansiering av 
ny hall er ikke lagt inn i forslaget og fremmes som egen sak. 
Det er også vedtatt å gå videre med planene om et helsehus som skal gi et mer samlet og bedre 
integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift.  Det er gode 
ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens finansieringsandel betydelig. 
Prosjektet er ikke lagt inn i dette budsjettforslaget. 
 
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 
For budsjettåret 2018 er det anslått inntekter på til sammen om lag 167 millioner kroner.  
Utgifter til lønn utgjør ca 113 millioner kroner. 
Konsekvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2017 til 2018 
med tillegg for pålagte endringer i driften (endringer i lov og forskrift, myndighetskrav og 
pålegg) og gir et omstillingskrav på om lag 5 millioner kroner. 
Dette forslaget inneholder tiltak og nedtak i rammer med netto virkning på 5,7 millioner kroner i 
innsparinger eller økte inntekter der konsekvensene er vurdert og det er tatt hensyn til at det ikke 
kan beregnes helårseffekt på alle tiltakene.  
Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er beregnet til 111,820 millioner kroner (i budsjettet for 
2017 er det beregnet 110,600 millioner kroner). 
 
FØRINGER 
Administrasjonen har lagt til grunn at det må gjøres betydelige reduksjoner i driften der det ikke 
kan anvises økte inntekter.  Forslaget innebærer færre stillinger, men legger opp til at antallet 
oppsigelser i faste stillinger skal begrenses.  
Reduksjoner i aktivitet og drift har førsteprioritet i dette forslaget. Videre er det tatt hensyn til 
brukerrettigheter, lovkrav og hensynet til ansattes arbeidsmiljø, men forslaget vil ha 
konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra kommunen.  
 



KUTT I RAMMER OG TILTAK 
Forslagene til reduksjoner er dels lagt inn som målrettede enkelttiltak og dels som kutt i ramme 
til sektorene.  
Rammekuttene utgjør til sammen ca 1,7 millioner kroner og kommer i tillegg til foreslåtte kutt i 
tiltak som utgjør om lag   
 
POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 
Det blir påpekt at administrasjonen må finne bedre løsninger for å legge fram og følge opp saker 
som skal til politisk behandling. Bedre løsninger på ekstern og intern informasjon er også 
etterlyst. Dette budsjettforslaget kan ikke alene bidra til ønsket utvikling, men det antas at det 
kan arbeides bedre med rapportering og gjennomføring uten at det trenger å få store 
budsjettkonsekvenser. 
For ikt-tjenestene antas det at en i løpet av 2018 kan gå over til et mer integrert samarbeid i 
Nord-Troms og at en inngår i en samlet ledelse i regionen (som omfatter fem 
samarbeidskommuner).  Det planlegges at utviklingsarbeidet følger en overordnet plan for 
hvordan samarbeidet kan gi mer stabil og sikker drift og hvordan en kan ta i bruk nye tjenester.  
Det er mottatt tilskudd til den statlige satsingen på digitale løsninger i prosjektet «den digitale 
innbygger i Nord-Troms». 
Det foreslås nedtak med til sammen 174 000 kroner fordelt på rammekutt (84 000 kroner) og 
spesifikke tiltak med 90 000 kroner. 
 
OPPVEKST OG KULTUR 
Det er pr november 2017 bosatt 19 flyktninger i kommunen.  Det førende vedtaket for bosetting 
fastsetter at det skal gis plass til 45 personer over tre år.  Det ventes færre anmodninger om 
bosetting i løpet av 2107 og 2018 og det ventes en avklaring om kommunen kan regne med 
anmodning for resten av 2017 og/eller i 2018 i løpet av 2017. I og med at det er usikkert hvor 
mange nye ankomster som kan ventes, er det ført inntekter fra statlig tilskudd som svarer til 19 
bosatte personer i 2018 og resten av økonomiplanperioden.  
Med vedtaket om Kjækan skole tidligere i 2017, gis det nå bare grunnskoleundervisning på 
Kvænangen barne- og ungdomsskole.  Med pågående byggearbeider og tilpasning til 
midlertidige lokaler, har det vært nødvendig å øke ressursene til undervisning og administrasjon 
i løpet av høsten 2017.  Det antas at behovet kan reduseres fra skolestart høsten 2018, og er lagt 
inn en reduksjon med tre årsverk fra august 2018. 
På de øvrige tjenestene ses det ikke store rom for reduserende tiltak. 
Som eget tiltak foreslås vakanse i ledig stilling ved oppvekst- og kulturkontoret. 
Samlet innsparing foreslås ca 2,1 millioner kroner der rammekuttet innebærer 580 000 kroner. 
 
HELSE OG OMSORG 
Det trekkes opp følgende hovedutfordringer for etaten: 

 Press på mange av tjenestene, herunder tjenester som kommunen ikke kan tilby i egen regi 
 Vanskelig rekrutteringssituasjon for mange av de sentrale yrkesgruppene. Situasjonen må ses 

som forverret i løpet av 2017. Mange vakanser har i løpet av året måtte dekkes med innleie av 
vikarer og byråtjenester. 

 Store utfordringer på lang sikt som følge av en demografisk utvikling som kommer til å gi flere 
eldre og pleietrengende i åra som kommer. 

 Nye krav som følger av reformer og lovpålegg der endringene ventes å gjennomføres raskt. 
 Eksisterende bygningsmasse oppleves som lite hensiktsmessig for brukerne og for å kunne 

samordne tjenestene. Egen sak om bygningstilpasning er fremmet for politisk behandling. 

Etaten arbeider aktivt med utvikling av fag og tjenester, blant annet i prosjekt for 
velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. 
Av spesifikke kutt foreslås reduksjoner på Gargo sykehjem og sykestue, i fysioterapitjenesten og 
på legekontorets forkontor. 



Det foreslås tiltak for reduksjoner med om lag 2,5 millioner kroner hvorav 870 000 kroner er 
rammekutt.  
 
 
 
NÆRING, UTVIKLING OG TEKNISK 
Etaten opplever at ressursene ikke strekker til for å utføre mange av oppgavene.  De mest 
sentrale utfordringene ses som: 

 Betydelig etterslep på vedlikehold på kommunalt eide bygg og installasjoner 
 Enkeltsaker som ikke blir løst på rimelig tid på grunn av andre oppgaver 
 Store planoppgaver som ikke blir utført eller sluttført, herunder kommuneplanens samfunnsdel 

og arealdel.  

Det er en lovpålagt oppgave å drive aktiv planlegging og å følge lovens krav til medvirkning og 
medbestemmelse. I tillegg skal planene bidra til å gi en politisk vedtatt retning for utviklingen 
av kvænangensamfunnet og gjøre det lettere å foreta prioriteringer i enkeltsaker og i 
overordnede saker som for eksempel i økonomiplanarbeidet. Det er ennå ikke vedtatt en 
kommuneplanens samfunnsdel i Kvænangen og selv om behovet er innlysende, er det ikke 
funnet tilstrekkelige rom til å garantere gjennomføring i 2018.  
Arbeidet som omstillingskommune er i tidlig fase ennå, men det regnes med at aktiviteten vil bli 
betydelig mer omfattende i løpet av 2018. Kommunen har vedtatt å kjøpe alle aksjer i 
Kvænangshagen Verdde og at selskapet skal være gjennomføringsorgan for vedtak i 
omstillingsprosjektet. 
Tilskudd til nærmiljøtiltak er videreført med samme beløp som i 2017. 
Det foreslås reduksjoner av tiltak og et rammekutt med om lag 395 000 kroner på område 
Næring, utvikling og teknisk og et samlet kutt på hovedområde Bygg og anlegg med 276 000 
kroner. 
 
GENERELLE FØRINGER 
Ledige stillinger som ikke er knyttet til turnus har de siste åra blitt lagt fram for formannskapet 
til vurdering. Det vil bli foreslått at disse vurderingene i større grad skal gjøres i 
administrasjonen og på et tidligere tidspunkt enn man normalt rekker før et formannskap. Det 
kan i utgangspunktet ikke påregnes at ledige stillinger automatisk blir videreført eller utlyst. 
Tiltak som ikke er budsjettert kan som hovedregel ikke ventes iverksatt uten at det kan anvises 
annen dekning på sektorens ansvarsområde.  
 
FORSLAG UTENFOR RAMMEN 
Under «Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen» er dels ført tiltak som medfører økte 
bevilgninger og som ikke er prioritert i administrasjonens endelige budsjettforslag og dels tiltak 
som har vært til vurdering som innsparinger, men ikke er videreført. 
Det har blitt meldt om uro i organisasjonen og blitt arbeidet med tiltak.  Kommunen har hatt 
høyt sykefravær som i tillegg til å belaste den enkelte også har virkninger for tjenestene og 
brukerne. Det arbeides etter vedtatte planer og forventes at videre arbeid må skje innenfor 
vedtatte rammer.  Som forslag utenfor rammen er det ført opp ledelsesutvikling som skal ha til 
hensikt å forbedre ledernes mulighet til å lede arbeidet med å skape godt arbeidsmiljø med 
myndiggjorte medarbeidere.  
 
31.10.2017 
 



PS 56/17 Tilsetting av etatsleder oppvekst og kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
 

Behandling: 
Saken ble behandlet for lukkede dører , jf kommunelovens § 31. Kristin Anita Hansen, Valter 
Olsen, Mariann Larsen og Eirik L Mevik ble enstemmig vurdert som inhabile, og fratrådte 
behandlingen av saken jf kommunelovens § 40.  
 
Forslag fra KP/Sp: Administrasjonssjefens opprinnelige innstilling, med unntak av siste setning 
som strykes (vedtaket er endelig og kan ikke ankes).  
 
Forslaget fra Kp/Sp ble vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for administrasjonssjefens 
opprinnelige innstilling.  
 
Alf Bjørnar Eriksen tilsettes som etatsleder oppvekst og kultur.  
 

Vedtak: 
 
Alf Bjørnar Eriksen tilsettes som etatsleder oppvekst og kultur.  
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 11.10.2017  
Behandling: 
Kristin Anita Hansen ble enstemmig erklært inhabil jf Kommuneloven § 40 og fratrådte møtet 
under behandlingen.  
Eirik L Mevik ble enstemmig erklært inhabil jf Forvaltningsloven § 6 og fratrådte møtet under 
behandlingen.  
Esben Nøklan tiltrådte som vararepresentant. 
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommunelovens § 31. 
Forslag fra Sp/Kp/H/FrP/SV: Saken utsettes. Innstilte kandidat innkalles til nytt intervju. I 
intervjuet må arbeidsoppgaver synliggjøres, sammen med aktiv bruk av prøvetid. 
Kommunestyret anbefaler at skolefaglig kompetanse deltar i større grad i intervjuet.  
Forslag fra Ap: Alf Bjørnar Eriksen tilsettes som etatsleder oppvekst og kultur.   
Forslaget fra Sp/Kp/H/FrP/SV ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  
Forslaget fra Sp/Kp/H/FrP/SV ble vedtatt med 9 stemmer mot forslaget fra Ap som fikk 5 
stemmer.  
Vedtak: 
Saken utsettes. Innstilte kandidat innkalles til nytt intervju. I intervjuet må arbeidsoppgaver 
synliggjøres, sammen med aktiv bruk av prøvetid. Kommunestyret anbefaler at skolefaglig 
kompetanse deltar i større grad i intervjuet.  



 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 27.09.2017  
 

Behandling: 
Ordfører la fram spørsmål om sin habilitet. Spørsmålet har tidligere vært lagt fram for 
fylkesmannen og administrasjonen. 
 
Votering: Ordfører kjennes inhabil etter forvaltningslovens §6 og fratrer behandlingen. 
 
Tryggve Enoksen fremmet følgende forslag: Siste setning i administrasjonssjefens innstilling 
strykes. 
 
Votering: Forslaget fra Tryggve Enoksen ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering over administrasjonssjefens innstilling: Innstillingen fikk 2 stemmer. 3 stemmer imot. 

Vedtak: 
Det tilsettes ikke i stillingen. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Alf Bjørnar Eriksen tilsettes som etatsleder oppvekst og kultur. Vedtaket er endelig og kan ikke 
påklages. 

PS 57/17 Oppfølging av vedtak om videre utredning av forsterket skjermet 
enhet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
 

Behandling: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf kommunelovens § 31.  
 
Tilleggs forslag fra Ap: Det etableres et forprosjekt som skal avklare framtidig innhold/behov 
for helsetjenester og bygningsmasse i framtida. Det utarbeides skisser, finansierings – og 
gevinstplan innen utgangen av januar 2018. Det forutsettes brukermedvirkning. Prosjektet skal 
ses i sammenheng med kommuneplan helse, omsorg og sosial. Prosjektet tas med i kommunens 
økonomiplan.  
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det etableres et forprosjekt som skal avklare framtidig innhold/behov for helsetjenester og 
bygningsmasse i framtida. Det utarbeides skisser, finansierings – og gevinstplan innen utgangen 
av januar 2018. Det forutsettes brukermedvirkning. Prosjektet skal ses i sammenheng med 
kommuneplan helse, omsorg og sosial. Prosjektet tas med i kommunens økonomiplan.  



 
Administrasjonen utreder samtidig et mulig samarbeid med Alta kommune om drift av 
forsterket skjermet enhet på Kvænangstunet.  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra oppvekst – og omsorgsutvalget: 
Administrasjonen utreder samtidig et mulig samarbeid med Alta kommune om drift av 
forsterket skjermet enhet på Kvænangstunet. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra oppvekst – og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det etableres et forprosjekt som skal avklare innhold/behov, finansierings- og gevinstplan, samt 
utarbeide skisser klar til prosjektering, innen utgangen av januar 2018. Det forutsettes 
brukermedvirkning. Prosjektet skal ses i sammenheng med kommunedelplan helse, omsorg og 
sosial. Prosjektet tas med i kommunens økonomiplan.  
 
Administrasjonen utreder samtidig et mulig samarbeid med Alta kommune om drift av 
forsterket skjermet enhet på Kvænangstunet.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det etableres et forprosjekt som skal avklare innhold/behov, finansierings- og gevinstplan, samt 
utarbeide skisser klar til prosjektering, innen utgangen av januar 2018. Det forutsettes 
brukermedvirkning. Prosjektet skal ses i sammenheng med kommunedelplan helse, omsorg og 
sosial. Prosjektet tas med i kommunens økonomiplan.  

PS 58/17 Flerbrukshall ved Kvænangen barne-og ungdomsskole 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble redigert med annen ordlyd to steder og endret låneramme fra kr 22 mill til kr 38 
mill.  
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Byggekomitèen utvides med Ivar Henning Boberg som 
representant for brukergruppa. Rektor byttes ut med etatsleder oppvekst og kultur.  
Endringsforslag fra administrasjonen: Andre avsnitt: … finansieres ved kr 38 mill i låneopptak, 
hvorav kr 16 mill forskutteres for spillemidler.  



Tilleggsforslag fra Ap: Kommunestyret ber om at det sendes en rapport til formannskapet innen 
november og førstkommende kommunestyre om oppfølging av planstrategien. Denne må 
inneholde: 
 Status planarbeidet 
 Eventuelle ressursutfordringer. 
 Revidert framdriftsplan. 
 Særlig oversikt over ståa med framdrift for idrett, kultur og friluftslivsplan. Herunder en 

milepælsplan og sluttdato for når man kan forvente kommunestyrebehandling av saken. 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 
Tilleggsforslaget om at rektor byttes ut med etatsleder Oppvekst og kultur ble vedtatt mot 1 
stemme. 
Tilleggsforslaget om representant fra brukergruppa ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre vedtar bygging av ny Flerbrukshall ved Kvænangen barne- og 
ungdomsskole i henhold til vedlagte prosjekteringsgrunnlag og tilbud. Det forutsettes at 
byggearbeidene utføres sammen med vedtatt prosjekt Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
Alternativ løsning med bæring i stål fremfor massivtre må vurderes.  
Prosjektets kostnadsramme vedtas med kr 38 mill eks mva. og finansieres ved kr 38 mill i 
låneopptak, hvorav kr 16 mill forskutteres for spillemidler.  
Byggekomite. Det vedtas å opprette en byggekomite for skole og flerbrukshall bestående av 
følgende personer: 
 Jan Inge Karlsen, etatsleder NUT 
 Alf Bjørnar Eriksen, etatsleder oppvekst og kultur  
 Eirik Losnegaard Mevik, ordfører 
 Arne Rødberg, hovedverneombud 
 En tillitsvalgt fra Fagforbundet eller Utdanningsforbundet. 
 Ivar Henning Boberg, representant for brukergruppa. 

Kommunestyret ber om at det sendes en rapport til formannskapet innen november og 
førstkommende kommunestyre om oppfølging av planstrategien. Denne må inneholde: 
 Status planarbeidet 
 Eventuelle ressursutfordringer. 
 Revidert framdriftsplan. 
 Særlig oversikt over ståa med framdrift for idrett, kultur og friluftslivsplan. Herunder en 

milepælsplan og sluttdato for når man kan forvente kommunestyrebehandling av saken. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyre vedtar bygging av ny Flerbrukshall ved Kvænangen skole i henhold 
til vedlagte prosjekteringsgrunnlag og tilbud. Det forutsettes at byggearbeidene utføres sammen 
med vedtatt prosjekt Kvænangen skole og at flerbrukshallen kan bygges med alternativ 
bæresystem i stål fremfor massivtre. 
 
Prosjektets kostnadsramme vedtas med 22,0 mill. kr eks mva. og finansieres ved låneopptak. 
 
Byggekomite 
Det vedtas å opprette en byggekomite for skole og en eventuell flerbrukshall bestående av 
følgende personer: 



 
Jan Inge Karlsen, etatsleder NUT 
Valter Olsen, rektor ved Kvænangen barne-og ungdomsskole 
Eirik Losnegaard Mevik, Ordfører 
Arne Rødberg, hovedverneombud 
En tillitsvalgt i fra Fagforbundet eller Utdanningsforbundet. 
 
 
 

PS 59/17 Arbeidsgiverkontroll - kjøp av bistand 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune viderefører praksis med å kjøpe arbeidsgiverkontroller.  
Administrasjonen kan inngå avtaler om kjøpet. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune viderefører praksis med å kjøpe arbeidsgiverkontroller.  
Administrasjonen kan inngå avtaler om kjøpet. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune viderefører praksis med å kjøpe arbeidsgiverkontroller.  
Administrasjonen kan inngå avtaler om kjøpet. 
 
 

PS 60/17 "Leie for eie" 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune innfører Husbankens modell «leie for eie».  
Modellen legges inn i kommunens egne retningslinjer for utlån. 



Det forutsettes en grundig behandling i enhver slik søknad om grunnlån fra Husbanken. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Første setning endres til: «Kvænangen kommune innfører 
Husbankens modell «leie for eie». 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune innfører Husbankens modell «leie for eie». 
Modellen legges inn i kommunens egne retningslinjer for utlån. 
Det forutsettes en grundig behandling i enhver slik søknad om grunnlån fra Husbanken. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune stiller seg åpen til Husbankens modell «leie for eie». 
Modellen legges inn i kommunens egne retningslinjer for utlån. 
Det forutsettes en grundig behandling i enhver slik søknad om grunnlån fra Husbanken. 
 

--- slutt på innstilling ---PS 61/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms 
regionråd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med virkning 

fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, som 
eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende Selskapsavtale for 
Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte kommunestyre-medlemmer) 
erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør representantskapet, med 5 
stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet (ordførerne) endrer benevnelse til 
Regionråd. 

2. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 
Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 

3. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en administrativ 
ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for RU. 
Kvænangen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende 
0,5 stilling. 

 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
4. Kvænangen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 

virkning fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, 
som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende 
Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 
kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 
representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet 
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd. 
 

5. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 
Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 
 

6. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en administrativ 
ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for 
RU. Kvænangen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til rådmannsutvalget 
tilsvarende 0,5 stilling. 

 
 
 

Ordførers innstilling 
7. Kvænangen kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 

virkning fra 1.1.2018.  
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, 
som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende 
Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte 
kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør 
representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet 
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd. 
 

8. Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms Regionråd. 
Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018. 
 

9. Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en administrativ 
ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og sekretærtjenester for 
RU. Kvænangen kommune setter av sin andel til finansiering av ressurs til rådmannsutvalget 
tilsvarende 0,5 stilling. 

 
 



PS 62/17 Budsjettkontroll pr 31. august 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Endringsforslag fra Sp/Kp/SV/H/FrP: Tekstendringer til «Manglende innsparing Nord-Norge 
permisjoner leger 250 000» og «Omgjøring stilling kontorsjef 525 000».  
Innstillingen unntatt de to punktene som omfattes av endringene ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget om «Manglende innsparing Nord-Norge permisjoner leger 250 000» ble 
vedtatt da det fikk 9 stemmer.  
Tilleggsforslaget «Omgjøring stilling kontorsjef 525 000» ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Omgjøring av kontorsjefstilling  525 000,- 
D Vedtak om IT-kutt 2017 med 500 000,- halveres   250 000,- 
K Bruk av reserverte bevilgninger 693 000,- 
K Ingen ny runde med bosetting flyktninger i 2017 2 182 000,- 

D Manglende innsparing Nord-Norge permisjoner leger 250 000,- 
D Delvis omgjøring av innsparingstiltak TU 200 000,- 
D Utredning og brukermedvirkning i planprosessen i HO-etaten.  200 000,- 
K Forsinket tilsetting av planlegger 100 000,- 
D Manglende budsjett husleie OPS boliger  100 000,- 
D Underbudsjettert vann og avløp kommunale bygg 50 000,- 
D Manglende husleieinntekter boliger til flyktninger og helseformål 150 000,- 
D Redusert tilskudd fra IMDI ingen ny runde bosetting 2017 1 900 000,- 
K Redusert renteutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 400 000,- 
K Redusert avdragsutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 250 000,- 

Det bes om at administrasjonen utarbeider et forslag til ny tertialrapportering.  
Formannskapet viser til tertialrapporteringen hos Gol kommune og ber om at rapporteringen får 
fram den samme informasjonen som hos Gol. Dette legges fram innen første tertial 2018, og at 
første tertialrapport legges fram etter ny modell.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Det bes om at administrasjonen utarbeider et forslag til ny 
tertialrapportering.  
Formannskapet viser til tertialrapporteringen hos Gol kommune og ber om at rapporteringen får 
fram den samme informasjonen som hos Gol. Dette legges fram innen første tertial 2018, og at 
første tertialrapport legges fram etter ny modell.  
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 



D Omgjøring av kontorsjefstilling til assisterende rådmann 525 000,- 
D Vedtak om IT-kutt 2017 med 500 000,- halveres   250 000,- 
K Bruk av reserverte bevilgninger 693 000,- 
K Ingen ny runde med bosetting flyktninger i 2017 2 182 000,- 

D Delvis omgjøring av innsparingstiltak legekontoret 250 000,- 
D Delvis omgjøring av innsparingstiltak TU 200 000,- 
D Utredning og brukermedvirkning i planprosessen i HO-etaten.  200 000,- 
K Forsinket tilsetting av planlegger 100 000,- 
D Manglende budsjett husleie OPS boliger  100 000,- 
D Underbudsjettert vann og avløp kommunale bygg 50 000,- 
D Manglende husleieinntekter boliger til flyktninger og helseformål 150 000,- 
D Redusert tilskudd fra IMDI ingen ny runde bosetting 2017 1 900 000,- 
K Redusert renteutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 400 000,- 
K Redusert avdragsutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 250 000,- 
 
Det bes om at administrasjonen utarbeider et forslag til ny tertialrapportering.  
Formannskapet viser til tertialrapporteringen hos Gol kommune og ber om at rapporteringen får 
fram den samme informasjonen som hos Gol. Dette legges fram innen første tertial 2018, og at 
første tertialrapport legges fram etter ny modell.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer: 
D Omgjøring av kontorsjefstilling til assisterende rådmann 525 000,- 
D Vedtak om IT-kutt 2017 med 500 000,- halveres   250 000,- 
K Bruk av reserverte bevilgninger 693 000,- 
K Ingen ny runde med bosetting flyktninger i 2017 2 182 000,- 

D Delvis omgjøring av innsparingstiltak legekontoret 250 000,- 
D Delvis omgjøring av innsparingstiltak TU 200 000,- 
D Utredning og brukermedvirkning i planprosessen i HO-etaten.  200 000,- 
K Forsinket tilsetting av planlegger 100 000,- 
D Manglende budsjett husleie OPS boliger  100 000,- 
D Underbudsjettert vann og avløp kommunale bygg 50 000,- 
D Manglende husleieinntekter boliger til flyktninger og helseformål 150 000,- 
D Redusert tilskudd fra IMDI ingen ny runde bosetting 2017 1 900 000,- 
K Redusert renteutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 400 000,- 
K Redusert avdragsutgift pga forsinkelse låneopptak ny skole 250 000,- 
 
 
 

PS 63/17 Den regionale bibliotekplanen for Troms 2017-2028 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kommunestyret: Planen innarbeides i Kvænangen kommunes forslag til 
budsjett og økonomiplan.  



Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i 
samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen. Planen innarbeides i 
Kvænangen kommunes forslag til budsjett og økonomiplan. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i 
samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar å følge opp Bibliotekplan for Troms 2017-2028, og inngå i 
samarbeid med andre parter for å gjennomføre intensjonene i planen.  

PS 64/17 Anskaffelse av tjenestebiler til Flyktningetjenesten og TU 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Forslagene vurderes som tiltak i administrasjonens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 
2018-2021. Det søkes primært andre løsninger enn at kommunen skal eie og drive bilene. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Forslagene vurderes som tiltak i administrasjonens forslag 
til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. Det søkes primært andre løsninger enn at 
kommunen skal eie og drive bilene. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Forslagene vurderes som tiltak i administrasjonens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 
2018-2021. Det søkes primært andre løsninger enn at kommunen skal eie og drive bilene. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det anskaffes nye tjenestebiler til TU og Flyktningetjenesten. Årskostnad på kr 75 000 pr bil 
dekkes innen driftsbudsjettene til TU og Flyktningetjenesten. Bilene lånefinansieres med lån på 
kr 600 000 over 5 år.  

PS 65/17 Kartlegging av kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune tar høringsforslaget til etterretning, og har ikke merknader.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar høringsforslaget til etterretning, og har ikke merknader.  
 
 

PS 66/17 Høring på vilkårsrevisjon for Kvænangen kraftverk- 
Tilleggsopplysninger og krav om utvidelse av revisjonen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune sender supplerende opplysninger til høringsrunden på vilkårsrevisjonen 
for Kvænangen kraftverk datert 27.10.2017. Uttalelsen omhandler spesifisering av krav og 
tilleggsopplysninger til høringsuttalelse vedtatt av teknisk utvalg 6. april 2017. Samtidig 
fremmes det krav om at Konsesjon til overføring av Buollanjåkka, Slædoidjåkka og Almaijåkka til 
Lassojavri den 8.oktober 1999 og fornyet i 2005 åpnes for vilkårsrevisjon. Dette begrunnes med at 
det er viktig å se hele vassdraget samlet.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune sender supplerende opplysninger til høringsrunden på vilkårsrevisjonen 
for Kvænangen kraftverk datert 27.10.2017. Uttalelsen omhandler spesifisering av krav og 
tilleggsopplysninger til høringsuttalelse vedtatt av teknisk utvalg 6. april 2017. Samtidig 
fremmes det krav om at Konsesjon til overføring av Buollanjåkka, Slædoidjåkka og Almaijåkka til 
Lassojavri den 8.oktober 1999 og fornyet i 2005 åpnes for vilkårsrevisjon. Dette begrunnes med at 
det er viktig å se hele vassdraget samlet.  



 
 

PS 67/17 Opprettelse av midlertidig stilling som 
miljøterapeut/helsefagarbeider tilknyttet skjerma avd. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 01.11.2017  
 

Behandling: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf kommunelovens § 31.  
 
Endringsforslag fra kommunestyret: «…..inntil tre årsverk….» 
 

Vedtak: 
Det opprettes midlertidige stillinger inntil tre årsverk ved Gargo sykestue og sykehjem.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes midlertidige stillinger tilsvarende tre årsverk ved Gargo sykestue og sykehjem.  
 


