
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 14.02.2018 
Tidspunkt: 08:30-13:20 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   
Merknader 
Alle ekstrasakene ble enstemmig vedtatt behandlet. 
 
Sak om legelønninger ble drøftet. 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg (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.  
 
                                      
                            
   _____________________                                                             _______________________ 
Vera Eilertsen-Wassnes      Ronald Jenssen 
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PS 7/18 Flagging i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Det flagges med kvenflagget på kvenfolkets dag16.03.2018. 
2. Administrasjonen bes legge fram forslag til flaggreglement for Kvænangen kommune. 

 
 
 

Ordførers innstilling 
3. Det flagges med kvenflagget på kvenfolkets dag16.03.2018. 
4. Administrasjonen bes legge fram forslag til flaggreglement for Kvænangen kommune. 

 
 



PS 8/18 Opprettelse av 50% stilling som psykolog 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet viser til ekstra saksframlegg gitt i møtet. 
Formannskapet støtter intensjonen i forslaget og oversender saken til kommunestyret så snart 
vedtak om tilskudd foreligger. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til ekstra saksframlegg gitt i møtet. Formannskapet støtter intensjonen i 
forslaget og oversender saken til kommunestyret så snart vedtak om tilskudd foreligger. 
 
 
 
Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes en 50 % stilling som kommunepsykolog i helse og omsorg fra 01.08.18 under 
forutsetning av at vi får innvilget statstilskudd. Kommunal andel av lønnsutgiftene dekkes 
innenfor helse- og omsorgsetatens rammer.   
 
 

PS 9/18 Godkjenning av opptak av grunnlån i Husbanken 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Det legges til et innskudd som lyder «til ordningen leie før 
eie» etter ordet «grunnlån». 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunestyret gir fullmakt til administrasjonen til å ta opp grunnlån til ordningen «leie før 
eie» etter behov for 2018 på inntil kr. 4.500.000.- uten ytterligere godkjenning av 
Kommunestyret. 
 
 
 

PS 10/18 Skilting på samisk og kvensk. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 



Behandling: 
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Administrasjonssjefen legger innen april fram en sak for formannskap og kommunestyret om 
flerspråklig skilting i kommunen. 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Administrasjonssjefen legger innen april fram en sak for formannskap og kommunestyret om 
flerspråklig skilting i kommunen. 
 
 

PS 11/18 Finansiering sjømatkonferanse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune støtter Sjømatkonferansen 2018 med kr. 
15.000,-. Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune støtter Sjømatkonferansen 2018 med kr. 15.000,-. Midlene tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 

Ordførers innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 

PS 12/18 Stillingsvurdering næring, utvikling og teknisk. Avdelingsingeniør 
bygg. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: «som avdelingsingeniør bygg» tas ut. 
 



Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Stillingen utlyses og besettes. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Stillingen som avdelingsingeniør bygg utlyses og besettes. 
 
 
 

PS 13/18 Endring av selskapsavtale, Interkommunalt Arkiv Troms IKS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  

PS 14/18 Yrkes- og utdanningsmesse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune deltar med finansiering av yrkes og 
utdanningsmesse på inntil kr. 40.000,-. Administrasjonen bes om å legge fram en sak med 
forslag til inndekning i formannskapsmøtet 14. mars 2018. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune deltar med finansiering av yrkes og utdanningsmesse på inntil kr. 
40.000,-. Administrasjonen bes om å legge fram en sak med forslag til inndekning i 
formannskapsmøtet 14. mars 2018. 
 



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling 
 
 

PS 15/18 Klassifisering/utvelgelse av kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Saken legges fram for 
kommunestyret til orientering. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune viser til høringsforslag med klassifisering/utvelgelse av kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse. Kommunen ser det som tilstrekkelig og hensiktsmessig at areal 
som omfattes av statusen begrenses til landarealene på øyene Nøklan, Skorpa, Spildra, 
Høyholman og Kjerringholmen. Dette innebærer at omkringliggende sjøarealer ikke skal inngå i 
klassifisert areal. 
Saken legges fram for kommunestyret til orientering. 
 
 
 

Formannskapets innstilling 
Kvænangen kommune viser til høringsforslag med klassifisering/utvelgelse av kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse. Kommunen ser det som tilstrekkelig og hensiktsmessig at areal 
som omfattes av statusen begrenses til landarealene på øyene Nøklan, Skorpa, Spildra, 
Høyholman og Kjerringholmen. Dette innebærer at omkringliggende sjøarealer ikke skal inngå i 
klassifisert areal. 
 
 

PS 16/18 Forslag til omstillingsplan og handlingsplan 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet godkjenner planen. Planen presenteres til næringslivet på frokostmøte 
20.02.2018. Eventuelle endringer innarbeides i planen før den sendes til endelig godkjenning i 
kommunestyret.  



 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner planen. Planen presenteres til næringslivet på frokostmøte 
20.02.2018. Eventuelle endringer innarbeides i planen før den sendes til endelig godkjenning i 
kommunestyret.  
 
 

PS 17/18 Stevning - sak om arbeidsforhold 

PS 18/18 Bemanningsnorm i barnehagen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes en pedagogisk lederstilling i Polarstjerna for å sikre pedagogtettheten i barnehagen 
i tråd med pedagognormen, samt sikre fleksibilitet i barnehagen slik at det kan tilbys plass til 
alle barn som søker barnehageplass i Kvænangen. Dette under forutsetning av finansiering.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes en pedagogisk lederstilling i Polarstjerna for å sikre pedagogtettheten i barnehagen 
i tråd med pedagognormen, samt sikre fleksibilitet i barnehagen slik at det kan tilbys plass til 
alle barn som søker barnehageplass i Kvænangen. Dette under forutsetning av finansiering.  
 
 

PS 19/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.02.2018  
 

Behandling: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsaken ble tatt til orientering. 
 
 
 



RS 4/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
24.03.18. 


