
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 11.04.2018 
Tidspunkt: 12:40-15:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tryggve Enoksen Jan Helge Jensen SV 
Valter Olsen Mariann Larsen SP/KP 

 
Merknader 
Formannskapsmøtet 09.05. flyttes til 15.05. 
 
Formannskapet diskuterte styresakene i universitetssykehuset Nord-Norges styremøte 
25.04.2018 (sak 36/2018 og 37/2018). 

1. Formannskapet mener sykestuesengene må videreføres, og finansieres etter stk/ seng per 
kommune og ikke etter folketall. 

2. Kvænangen kommune mener en svekking av DMS på storslett (reduksjon av tilbud til eldre 
(OGT)) er svært uheldig. Større reisebelasting for eldre og syke kan ikke aksepteres. 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
  

 
 
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.                                     
                              
 _____________________                                                             _______________________ 
Tryggve Enoksen       Vera Eilertsen-Wassnes 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 20/18 Revisjon av kommunens retningslinjer for startlån 
og tilskudd 

 2018/127 

PS 21/18 Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 2017/81 

PS 22/18 Klage på vedtak om tomt i Sætra  2015/292 
PS 23/18 Godkjenning av opptak startlån fra Husbanken  2018/99 
PS 24/18 Søknad om støtte- Fjordpilken 2018  2018/48 
PS 25/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd  2015/48 
PS 26/18 Ekstra bevilgning til innkjøp av varmetralle  2018/115 
PS 27/18 Barneverntjenester og akuttberedskapsplan  2015/238 
PS 28/18 Fastsetting av valgdag for Kommunestyre- og 

Fylkestingsvalget 2019 
 2018/145 

PS 29/18 Godkjenning av Helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse (HROS) 

 2017/81 

PS 30/18 Nord-Troms Museum, samarbeidsavtale 2017 – 
2012 

 2016/248 

PS 31/18 Inntak lærlinger 2018  2018/103 
PS 32/18 Referatsaker   
RS 5/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vels 

garasje, den 19-21.07.18. 
 2018/40 

RS 6/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i 
Seglvik den 31.03.18. 

 2018/40 

RS 7/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i 
Seglvik den 29.03.18. 

 2018/40 

RS 8/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 17.02.18. 

 2018/40 

RS 9/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbrukshus den 16.03.18. 

 2018/40 

 
 

PS 20/18 Revisjon av kommunens retningslinjer for startlån og tilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Reviderte retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune, retningslinjer for tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig, vedtas som kommunens retningslinjer 
for startlån og tilskudd. 
 
Kvænangen kommune skal følge Husbankens retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover i 
opptak, videretildeling og administrativ behandling av startlån og tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Reviderte retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune, retningslinjer for tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig, vedtas som kommunens retningslinjer 
for startlån og tilskudd. 
 
Kvænangen kommune skal følge Husbankens retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover i 
opptak, videretildeling og administrativ behandling av startlån og tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig.  
 

--- slutt på innstilling ---PS 21/18 Planprogram for Plan for 
samfunnssikkerhet og beredskap 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap vedtas.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap vedtas.  

PS 22/18 Klage på vedtak om tomt i Sætra 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 



Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Formannskapet ber om at det legges fram en sak til 
kommunestyret 25.04.2018 med et forslag til finansiering og milepæl for sluttføring av 
reguleringsplan «Sætra vest». 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Klagen fra Lars Ørjan Johansen om tinging av tomt i Sætra tas ikke til følge, og det dispenseres 
ikke fra krav om regulering jmf.  Plan og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2 
 
Formannskapet ber om at det legges fram en sak til kommunestyret 25.04.2018 med et forslag til 
finansiering og milepæl for sluttføring av reguleringsplan «Sætra vest». 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen fra Lars Ørjan Johansen om tinging av tomt i Sætra tas ikke til følge, og det dispenseres 
ikke fra krav om regulering jmf.  Plan og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2 
 
 
 

PS 23/18 Godkjenning av opptak startlån fra Husbanken 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for 2018 med kr. 10.000.000.-. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for 2018 med kr. 10.000.000.-. 
 

PS 24/18 Søknad om støtte- Fjordpilken 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 



Behandling: 
Tryggve Enoksen fratrådte behandlingen som inhabil etter Fvl. §6. 
Endringsforslag fra formannskapet: Det bevilges totalt kr. 10.000,-, 5000,- som sponsorstøtte lag 
og foreninger og 5.000,- fra reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangsbotn Grendehus tildeles kr. 10.000.  5000,- som sponsorstøtte lag og foreninger og 
5.000,- fra reserverte tilleggsbevilgninger.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangsbotn Grendehus tildeles kr. 5.000.-. Midlene gis som sponsorstøtte til 
jubileumsarrangementet «Fjordpilken» for 2018. 
Midlene utgiftsføres over konto 14710 101 100 – Støtte til lag og foreninger.  
 

PS 25/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Endrings- og tilleggsforslag fra formannskapet: 1 pkt. 2 strykes første setning. Andre setning: 
Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 
Saken sendes til kommunestyret. 

Vedtak: 
Saken sendes til kommunestyret. 
 
 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018.  
 
I pkt. 2 strykes første setning. (Retningslinjer for brøytetilskudd.) 
 
Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018.  
 



 

PS 26/18 Ekstra bevilgning til innkjøp av varmetralle 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det kjøpes inn fire varmetraller til bruk på Gargo og hybelbygget. Midlene tas fra konto for 
reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det kjøpes inn fire varmetraller til bruk på Gargo og hybelbygget. Midlene tas fra konto for 
reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

PS 27/18 Barneverntjenester og akuttberedskapsplan 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet:  

 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks Nord-
Troms kommunene. 

 En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune. 
 Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta/Loppa kommuner. 
 Det legges skriftlig fram en rapport om status i barnevernet til kommunestyret 25.04.2018. 

 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune skal innen kommunestyrets møte i juni 2018 søke å finne den beste 
modellen for å løse barneverntjenester etter Lov om barneverntjenester. Kvænangen kommune 
skal søke å finne en modell som skal ha stort fokus på forebyggende tiltak. Modellen skal 
inkludere rådgivning, veiledning og kompetanseheving for både kommunens innbyggere og 
ansatte. Dette vil medføre en styrking av forebyggende arbeid i kommunen, hvor målet er at 
man gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal redusere behovet for tradisjonelle 
barneverntjenester betraktelig. Dette kan også løses i en vertskommunemodell hvor det anses 
som nødvendig at koordineringsfunksjon og fagkompetanse lokalt i Kvænangen skal styrkes.   
 



 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks Nord-
Troms kommunene. 

 En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune. 
 Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta/Loppa kommuner. 
 Det legges skriftlig fram en rapport om status i barnevernet til kommunestyret 25.04.2018. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune skal innen kommunestyrets møte i juni 2018 søke å finne den beste 
modellen for å løse barneverntjenester etter Lov om barneverntjenester. Kvænangen kommune 
skal søke å finne en modell som skal ha stort fokus på forebyggende tiltak. Modellen skal 
inkludere rådgivning, veiledning og kompetanseheving for både kommunens innbyggere og 
ansatte. Dette vil medføre en styrking av forebyggende arbeid i kommunen, hvor målet er at 
man gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal redusere behovet for tradisjonelle 
barneverntjenester betraktelig. Dette kan også løses i en vertskommunemodell hvor det anses 
som nødvendig at koordineringsfunksjon og fagkompetanse lokalt i Kvænangen skal styrkes.   
 
Tre løsninger for samarbeid framstår som aktuelle: 
 

 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks Nord-
Troms kommunene. 

 En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune. 
 Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta og Loppa kommuner.   

 
 

PS 28/18 Fastsetting av valgdag for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 
2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget til 
mandag 9. september 2019. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget til 
mandag 9. september 2019. 
 



PS 29/18 Godkjenning av Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) vedtas. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) vedtas. 

PS 30/18 Nord-Troms Museum, samarbeidsavtale 2017 – 2012 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 
og eierkommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord).  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 
og eierkommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord).  

PS 31/18 Inntak lærlinger 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tar inn 1 lærling på IKT-servicefag i 2018. Dersom det kommer søkere til 
helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag tar vi inn inntil 3 lærlinger.  



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar inn 1 lærling på IKT-servicefag i 2018. Dersom det kommer søkere til 
helsearbeiderfag eller barne- og ungdomsarbeiderfag tar vi inn inntil 3 lærlinger.  

PS 32/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 5/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vels garasje, den 19-
21.07.18. 

RS 6/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 31.03.18. 

RS 7/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 29.03.18. 

RS 8/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
17.02.18. 

RS 9/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 
16.03.18. 


