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PS 62/17 Interkommunalt samarbeid om organisering av bakvakt for 
turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en 
avtale med nabokommune om samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og andre leger 
som ikke kan ha legevakt uten bakvakt, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.01.18. 
Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa. Forslag til avtale legges fram til politisk 
behandling.  
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og andre leger som ikke kan ha legevakt uten 
bakvakt, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.01.18. Oppstartstidspunktet 
koordineres med Loppa. Forslag til avtale legges fram til politisk behandling.  
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 



Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst – og omsorgsutvalget: Siste del av første setning i innstillingen 
endres til: "med mål om at ordningen igangsettes 01.01.18.  
Følgende legges til: Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt. Forslag til avtale 
legges fram til politisk behandling.  
 
 

Vedtak: 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.01.18. 
Oppstartstidspunktet koordineres med Loppa. Forslag til avtale legges fram til politisk 
behandling.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret ber administrasjonen framforhandle en avtale med nabokommune om 
samordnet organisering av bakvakt for turnusleger og leger uten godkjenning som allmennlege 
eller spesialist i allmennmedisin, med mål om at ordningen igangsettes senest 01.05.18. Forslag 
til avtale legges fram til politisk behandling.  
 
 
 

PS 63/17 Fullmakt til å inngå avtale i forbindelse med tvangssalg av eiendom 
med pant 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Administrasjonen delegeres fullmakt til å inngå avtaler på best mulig vilkår for Kvænangen 
kommune i tre spesifikke saker hvor det gjennomføres tvangssalg på grunn av mislighold av 
lånegjeld. Dette gjelder eiendommene 13/80, 13/66 og 28/69. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen delegeres fullmakt til å inngå avtaler på best mulig vilkår for Kvænangen 
kommune i tre spesifikke saker hvor det gjennomføres tvangssalg på grunn av mislighold av 
lånegjeld. Dette gjelder eiendommene 13/80, 13/66 og 28/69. 
 
 

PS 64/17 Tildeling av KS-hedersmerke 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
KS-hedersmerke tildeles Kristin Jonassen, Wenche Isaksen og Bente Olsen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
KS-hedersmerke tildeles Kristin Jonassen, Wenche Isaksen og Bente Olsen. 

PS 65/17 Plan for ekskursjoner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Valter Olsens habilitet ble vurdert og utvalget avgjorde enstemmig at han er inhabil. Valter 
Olsen fratrådte møtet under behandlingen. 
 
Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet tar ikke stilling til planen, og viser til O&Os 
behandling. Kostnadene tas over det ordinære driftsbudsjettet. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet tar ikke stilling til planen, og viser til O&Os behandling. Kostnadene tas over 
det ordinære driftsbudsjettet. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 25.10.2017  
 



Behandling: 
Endringsforslag fra oppvekst- og omsorgsutvalget: Siste setningen i innstillingen endres til:  
Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og økonomiplan.  
 
Endringsforslaget fra oppvekst- og omsorgsutvalget ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Utvalget oversender vedtaket til formannskapet for innarbeidelse i budsjett og 
økonomiplan.   
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Framlagte plan for ekskursjoner godkjennes. Kostnader for 2017 tas innen skolens 
driftsbudsjett. Kostnader videre legges inn i budsjett og økonomiplan.  

PS 66/17 Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Arbeidet med budsjettet fortsetter i neste møte den 22.11.17. 

Vedtak: 
Arbeidet med budsjettet fortsetter i neste møte den 22.11.17. 

 

 
 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
 

1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak. 
 

2. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. 
Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 
skatteåret 2018 er 7 promille, jf. Eskl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i 
Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 
2018, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per 
år. 
 

3. For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i 
hele kommunen jf. Eigedomsskattelova (eskl.) § 3 første ledd bokstav a. Alminnelig taksering av 



boliger og fritidseiendommer vil skje våren 2018 og avsluttes senest innen 30.06.2018. 
Eiendomsskattesatsen for boliger og fritidsboliger for skatteåret 2018 settes til 2 promille, jf. 
Eskl. § 13 andre ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 21.09.2016 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer forfaller normalt til betaling med fire terminer 
per år, men på grunn av takseringen som ikke vil være klar før 30. juni, vil eiendomsskatten for 
2018 forfalle til betaling med to like store terminer henholdsvis i august og november. 
 

4. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 
 

5. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2018.  
 

6. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
 

7. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS med 
renovasjonsgebyr til forbruker 2018.  
 

8. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 2 % for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 belastet 
abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 
 

9. Ansvarsrammene vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B. 
 

10. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette gjelder 
lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  
 

11. Investeringer vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og Administrasjonssjefens forslag til 
investeringsbudsjett 2018 til 2021 versjon 2. november. 
 

12. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 31 568 750,- i 2018. 
 

13. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2018 på til sammen kroner 
41 568 750,-.  
 
Lån fordeler seg slik: 
 
Lån til ordinære investeringer:  31 568 750,- 

Startlån, Husbanken:   10 000 000,- 
 
 

PS 67/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.11.2017  
 

Behandling: 
Referatsaken tas til orientering. 



Vedtak: 
Referatsaken tas til orientering. 
 
 
 

RS 20/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 
04.11.17. 


