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Ole Engebretsen 
Valter Olsen 
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Mariann Larsen 

AP 
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Merknader 
Tilførsel til protokollen: Det bes om at rutiner og kriterier for tildeling av boliger 
oversendes formannskapet. Enstemmig vedtatt. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Tore Li Økonomileder (deler av møtet) 

 
 
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.  
 
                                      
                              
 _____________________                                                             _______________________ 
Ole Engebretsen   Jan Helge Jensen 
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PS 55/17 Arbeidsgiverkontroll - kjøp av bistand 

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 56/17 "Leie for eie" 

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 57/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms 
regionråd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling 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. 

 
 
 



Ordførers innstilling 
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. 

 
 

PS 58/17 Budsjettkontroll pr 31. august 2017 

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 59/17 Søknad om støtte til Landbruk i Nord 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettdekning. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknaden avslås på grunn av manglende budsjettdekning. 
 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 22.05.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra fondsstyret: Saken oversendes til formannskapet som egen sak til videre 
behandling. 



 
Votering: Endringsforslaget fra fondsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken oversendes til formannskapet som egen sak til videre behandling. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune avslår søknad om støtte til økt aktivitet til landbruket i 2017. 

Søknaden tilfredsstiller ikke næringsfondets krav om at tiltak skal være prosjektbasert 
med etterprøvbare/registrerbare målsettinger, prosjektplan og aktivitetsbasert 
kostnadsplan, jmf vedtekter for næringsfondet i Kvænangen kommune pkt 4. I henhold 
til vedtektenes pkt 6 B) skal det ikke gis støtte fra næringsfondet til drift av bedrifter.   

2. Kvænangen kommune ønsker å legge til rette for å styrke og utvikle landbruksnæringen i 
kommunen, og i den ansees Landbruk i Nord som en viktig bidragsyter og 
samarbeidspartner for næringen i kommunen. Kvænangen kommune inviterer Landbruk 
i Nord til å drøfte mulige samarbeidsområder, samt samarbeidsform og finansiering om 
fremtidige prosesser og prosjekter som gjennomføres i Kvænangen. 

 
 
 

PS 60/17 Anskaffelse av tjenestebiler til Flyktningetjenesten og TU 

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 61/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.10.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

RS 18/17 Økning av introduksjonsstønad. 

RS 19/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
12.10.17. 


