
 
Møteprotokoll 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 25.04.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 17:00. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jenny Fyhn Olsen Medlem H 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Ronald Jenssen Nestleder H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Valter Olsen Medlem SP/KP 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Ivar-Henning Boberg Medlem AP 
Aud Tove Tømmerbukt 
Kristin Anita Hansen 

Medlem 
Medlem 

FRP 
AP 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Børre Solheim Medlem SP/KP 
Kurt Solheim Medlem SP/KP 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jarl Andreassen Kurt Solheim SP/KP 
Ole Johnny Hansen 
Susanne B Naim 

Børre Solheim 
Reidar Eilertsen-Wassnes 

SP/KP 
AP 

Merknader 
Merknader til innkalling og saksliste: Sak om administrasjonssjef settes på sakslista. Endring i 
behandlingsrekkefølgen der saken om Ymber behandles først, deretter saken om administrasjons-
sjef og så videre på sakslista. Saken om varslingsrutiner ble ikke behandlet (den skal via AMU 
først). Det ble orientert om sak hvor Kvænangen kommune er stevnet for Nord-Troms Tingrett.  

Erling Martinsen orienterte om Ymber og Hugo Tingvoll orienterte om Nord-Troms Friluftsråd. 

Ungdomsrådet v/Johanne M Johansen var tilstede i starten av møtet.  

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.  
                                      
_____________________              _____________________            _____________________   
  Ordfører Eirik L Mevik        Ivar Henning Boberg                         Mariann Larsen          
Orientering til K-styret, vedlegg til protokollen:  



Det er i budsjett for 2018 satt av kr 100 000,- til flytting av eksisterende kaikran, samt etablering 
av strømuttak til båter. Det foreligger ingen opplysninger i saken om flyttingen fører til behov 
for ombygginger for inntak i bygg, lossing ved levering m.m.  
Dette gjelder også etablering av strømuttak, kapasitet for uttak, driftskostnader og bruken av 
disse. Det arbeides med å få kartlagt og innhentet opplysninger, samt få avklart forhold som 
nevnt over. På bakgrunn av ovenstående innhentes pris for flytting av eksisterende kran mm. 
Vi regner med å ha innhentet priser for et kostnadsoverslag innen utgangen av juni, men det kan 
bli tidligere. Er flyttingen innenfor budsjetterte midler, så kan en flytting være aktuelt innen 
tidlig på høsten.  
 

 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 20/18 Investeringsrammer og opprettelse av 
prosjektstilling ad inventar og uteområder til ny 
skole 

 2015/753 

PS 21/18 Fastsetting av valgdag for Kommunestyre- og 
Fylkestingsvalget 2019 

 2018/145 

PS 22/18 Avtale om interkommunal legevaktsentral  2017/316 
PS 23/18 Varslingsrutiner for Kvænangen kommune  2018/90 
PS 24/18 Godkjenning av opptak startlån fra Husbanken  2018/99 
PS 25/18 Revisjon av kommunens retningslinjer for startlån 

og tilskudd 
 2018/127 

PS 26/18 Flaggreglement for Kvænangen kommune  2018/109 
PS 27/18 Psykolog i helse- og omsorgstjenesten - 

opprettelse av 50% stilling 
 2018/50 

PS 28/18 Barneverntjenester og akuttberedskapsplan  2015/238 
PS 29/18 Årsrapport for det kommunale lånefondet  2015/731 
PS 30/18 Årsrapport kommunalt næringsfond 2017  2015/731 
PS 31/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018  2015/731 
PS 32/18 Justering av personalreglementet  2016/517 
PS 33/18 Godkjenning av Helhetlig risiko og 

sårbarhetsanalyse (HROS) 
 2017/81 

PS 34/18 Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 2017/81 

PS 35/18 Oppnevnelse av fagstyre - samisk og kvensk 
språksenter 

 2015/150 

PS 36/18 Språksenteret - opprettelse av stilling som kvensk 
språkmedarbeider 

 2015/150 

PS 37/18 Nord-Troms Museum, samarbeidsavtale 2017 –  2016/248 



2012 
PS 38/18 Valg av representanter til vannområdeutvalg  2015/666 
PS 39/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017  2016/76 
PS 40/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd  2015/48 
PS 41/18 Planprogram - Kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og kultur 
 2018/1 

PS 42/18 Ny organisering av Ymber AS  2017/192 
PS 43/18 Utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av 

boligfelt i Badderen 
 2015/292 

PS 44/18 Vurdering av administrasjonssjefens 
arbeidsforhold 

 2017/67 

PS 45/18 Referatsaker   
RS 4/18 Tilsynsrapport TU  2016/124 
RS 5/18 Svar på tilsynsrapport etter tilsyn i TU den 

27.11.17. 
 2016/124 

RS 6/18 Tildeling av startlån, etablering og tilpasning  2018/99 
 
 

PS 20/18 Investeringsrammer og opprettelse av prosjektstilling ad inventar 
og uteområder til ny skole 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Ap: «… prosjektstilling mulig i kombinasjon med …»  
Tilleggsforslag fra Sp/Kp/SV/H/FrP: Nærmere investeringsplan for stillingen og investeringer 
framlegges kommunestyret i juni.  
Begge tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det opprettes en midlertidig 60 % prosjektstilling mulig i kombinasjon med eksisterende 40 % 
rektorstilling ved Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar 
til skolestart i august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte investerings-
rammer på ny skole. Nærmere investeringsplan for stillingen og investeringer framlegges 
kommunestyret i juni.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Det opprettes en midlertidig 60 % prosjektstilling i kombinasjon med eksisterende 40 % 
rektorstilling ved Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar 
til skolestart i august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte 
investeringsrammer på ny skole.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes en midlertidig 60 % prosjektstilling i kombinasjon med eksisterende 40 % 
rektorstilling ved Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar 
til skolestart i august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte 
investeringsrammer på ny skole.  
 
 

PS 21/18 Fastsetting av valgdag for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 
2019 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget til 
mandag 9. september 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 22/18 Avtale om interkommunal legevaktsentral 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-1 b. 

Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

Lyngen kommune 
Vertskommune: Tromsø kommune                         

2. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1 b. pkt.1. 
(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1 b. pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i avtalens vedlegg 2 

3. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 
tilslutning. Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt 
for oppstart av samarbeidet.  

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
4. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1 b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
 
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

Lyngen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune 



                         
5. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1 b. pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1 b. pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i avtalens vedlegg 2 

 
6. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 

Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
7. Det inngås avtale om administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §28-

1 b. Kommunen slutter seg til det avtaleutkastet som er fremlagt og betegnet som 
«Vertskommuneavtale om drift av legevaktsentral», datert desember 2017.   
 
Deltakende kommuner er: 
 Karlsøy kommune 
 Balsfjord kommune 
 Kåfjord kommune 
 Storfjord kommune 
 Kvænangen kommune 

Lyngen kommune 
 
Vertskommune: Tromsø kommune 

                         
8. Det avtales en delegasjonsadgang hjemlet i kommunelovens §28-1 b. pkt.1. 

(Vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra 
samarbeidskommunene). 
 
De samarbeidende kommuner instruerer administrasjonssjefen om å delegere angitt 
kompetanse til administrasjonssjefen i vertskommunen, Tromsø kommune- (jf. 
kommunelovens §28-1 b. pkt.3) 
Rammene for den delegerte kompetanse er angitt i avtalens vedlegg 2 

 
9. Denne avtale er gyldig fra det tidspunkt samtlige deltakende kommuner har gitt sin 

tilslutning. 

Administrasjonssjefen i vertskommunen gis myndighet til å fastsette tidspunkt for 
oppstart av samarbeidet.    

 



PS 23/18 Varslingsrutiner for Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
På grunn av manglende behandling i AMU ble saken foreslått trukket av administrasjonen, og 
dette bifalt kommunestyret. Saken oversendes AMU før den kommer til behandling i 
kommunestyret. 
 

Vedtak: 
På grunn av manglende behandling i AMU ble saken foreslått trukket av administrasjonen, og 
dette bifalt kommunestyret. Saken oversendes AMU før den kommer til behandling i 
kommunestyret. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til Varslingsrutiner for Kvænangen kommune vedtas.  

PS 24/18 Godkjenning av opptak startlån fra Husbanken 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for 2018 med kr. 10.000.000.-. 
 

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 25/18 Revisjon av kommunens retningslinjer for startlån og tilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen 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.  
 

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 26/18 Flaggreglement for Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Nytt Flaggreglement for Kvænangen Kommune vedtas. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Nytt Flaggreglement for Kvænangen Kommune vedtas. 
 
 
 

PS 27/18 Psykolog i helse- og omsorgstjenesten - opprettelse av 50% stilling 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Det opprettes 50 % stilling som psykolog innen helse og omsorg. Kommunens andel av 
lønnsutgiftene tas fra budsjettpost avsatt til interkommunal legebakvaktordning.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes 50 % stilling som psykolog innen helse og omsorg. Kommunens andel av 
lønnsutgiftene tas fra budsjettpost avsatt til interkommunal legebakvaktordning.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes 50 % stilling som psykolog innen helse og omsorg. Kommunens andel av 
lønnsutgiftene tas fra budsjettpost avsatt til interkommunal legebakvaktordning.  
 

PS 28/18 Barneverntjenester og akuttberedskapsplan 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Endringsforslag fra kommunestyret: 1) Kommunen utreder følgende løsninger: (De 3 første 
kulepunktene settes opp). 2) Siste strekpunkt i formannskapets vedtak strykes.  
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen. 



Vedtak: 
Kommunen utreder følgende løsninger:  
 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. 
 

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 29/18 Årsrapport for det kommunale lånefondet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Fondsstyret godkjenner årsrapport for det kommunale lånefondet, og sender den 
kommunestyret. 
 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Fondsstyret godkjenner årsrapport for det kommunale lånefondet, og sender den 
kommunestyret.   
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

PS 30/18 Årsrapport kommunalt næringsfond 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Skriftlig orientering om situasjonen for kaikrana i Burfjord sendes ut sammen med protokollen. 
Vedtak: 
Årsrapport for det kommunale næringsfondet tas til etterretning.  
 



Saksprotokoll i Fondsstyret - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsrapport for det kommunale næringsfondet tas til etterretning.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Årsrapport for det kommunale næringsfondet tas til etterretning.  
 

PS 31/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune tilfører årlig kr. 250 000,- til næringsfondet (ansvarsområde 411) fra 

avkastningen på lånefondet (ansvarsområde 410) i den perioden Kvænangen kommune har 
omstillingsstatus, i 2018, 2019 og 2020.  

2. Kvænangen kommune overflytter følgende faste poster – tilskudd til driftsutgifter fra 
ansvarsområde 411 næringsfond til kommunens driftsbudsjett ansvarsområder for de 
respektive formål 

- konto 13550 – interkommunalt regionråd kr. 242 500,-  
- konto 13750 – Tilskudd VTA bedrift kr. 504 000,-  
- konto 14709 -driftstilskudd til Halti kvenkultursenter kr 25 000,-  

3. Kvænangen kommune dekker utgifter til næringsavdelingen ansvarsområde 661 med 
næringsfondet ansvarsområde 411, totalt kr. 390 000,- i utgifter og et vilkår om kr. 95 000,- i 
refusjon fra andre.   

4. I kommunens driftsbudsjett for 2018 må det finnes inndekning for inntil 470 000,-, dersom 
en viderefører tiltak som hittil har vært dekket av næringsfondet.  

5. Fondsstyret foreslår at 300 000,-  vedtas som ramme for tildelinger til søknadsbaserte 
bedriftsrettede midler fra det ordinære næringsfondet i 2018, i henhold til gjeldende 
forskrifter og vedtekter. Fondsstyret foreslår at kr. 50 000,- øremerkes til 
kompetansehevende tiltak, og at det lages særskilte tildelingskriterier for denne potten. Disse 
prosjektene belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

6. Fondsstyret bevilger inntil kr. 40 000,- i butikkstøtte, med forutsetning om at Troms 
fylkeskommune dekker like stor andel.  

7. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 Konto  Post  Sum  
101*-11* Næringsavdeling – ansvarsområde 661 390 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon  100 000 



14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 111 950 
14722 Butikkstøtte ( i samarbeid med TFK)  80 000 
14725 Omstillingsprogrammet 2018 674 709  
 Sum utgifter  2 511 659 
17700 Refusjon fra andre ** -95 000 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -40 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -30 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -1 416 659 
 Sum inntekter  -2 511 659  

*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 300 000 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
821 950,- jmf. vedlegg 1. 
**) inntektskrav i ansvarsområde 661 som overføres til ansvarsområde 411 
 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
8. Kvænangen kommune tilfører årlig kr. 250 000,- til næringsfondet (ansvarsområde 411) 

fra avkastningen på lånefondet (ansvarsområde 410) i den perioden Kvænangen 
kommune har omstillingsstatus, i 2018, 2019 og 2020.  

9. Kvænangen kommune overflytter følgende faste poster – tilskudd til driftsutgifter fra 
ansvarsområde 411 næringsfond til kommunens driftsbudsjett ansvarsområder for de 
respektive formål 

- konto 13550 – interkommunalt regionråd kr. 242 500,-  
- konto 13750 – Tilskudd VTA bedrift kr. 504 000,-  
- konto 14709 -driftstilskudd til Halti kvenkultursenter kr 25 000,-  

10. Kvænangen kommune dekker utgifter til næringsavdelingen ansvarsområde 661 med 
næringsfondet ansvarsområde 411, totalt kr. 390 000,- i utgifter og et vilkår om kr. 
95 000,- i refusjon fra andre.   

11. I kommunens driftsbudsjett for 2018 må det finnes inndekning for inntil 470 000,-, 
dersom en viderefører tiltak som hittil har vært dekket av næringsfondet.  

12. Fondsstyret foreslår at 300 000,-  vedtas som ramme for tildelinger til søknadsbaserte 
bedriftsrettede midler fra det ordinære næringsfondet i 2018, i henhold til gjeldende 
forskrifter og vedtekter. Fondsstyret foreslår at kr. 50 000,- øremerkes til 
kompetansehevende tiltak, og at det lages særskilte tildelingskriterier for denne potten. 
Disse prosjektene belastes konto 14722, ansvarsområde 411. 

13. Fondsstyret bevilger inntil kr. 40 000,- i butikkstøtte, med forutsetning om at Troms 
fylkeskommune dekker like stor andel.  

14. Fondsstyret foreslår følgende budsjett for ansvarsområde 411- næringsfondet:  
 
 Konto  Post  Sum  
101*-11* Næringsavdeling – ansvarsområde 661 390 000 
14735 Tilskudd næringshage/utviklingsselskap   100 000 
14736 Tilskudd turistinformasjon  100 000 



14722 Tilskudd næringsformål (søknadsbasert) * 1 111 950 
14722 Butikkstøtte ( i samarbeid med TFK)  80 000 
14725 Omstillingsprogrammet 2018 674 709  
 Sum utgifter  2 511 659 
17700 Refusjon fra andre ** -95 000 
18300 Tilskudd fra fylkeskommunen (driftstilskudd butikker)  -40 000 
18770 Konsesjonsavgifter  -930 000 
19000 Renteinntekter  -30 000 
19500 Bruk av bundet driftsfond  -1 416 659 
 Sum inntekter  -2 511 659  
 
*) Summen inkluderer ramme for årets tildelinger kr. 300 000 og tilsagn fra tidligere år på kr. 
821 950,- jmf. vedlegg 1. 
**) inntektskrav i ansvarsområde 661 som overføres til ansvarsområde 411 
 
 
 

PS 32/18 Justering av personalreglementet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Overgang til ny stilling. Ved overgang til annen stilling utenfor organisasjonen kan det gis 
permisjon i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad behandles individuelt og vurderes ut fra 
eventuelle konsekvenser for organisasjonen. Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 2 år før 
permisjon kan gis. Ved internt stillingsskifte gis det som hovedregel permisjon kun ved 
overgang fra fast- til midlertidig stilling. 
 

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 11.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Overgang til ny stilling. Ved overgang til annen stilling utenfor organisasjonen kan det gis 
permisjon i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad behandles individuelt og vurderes ut fra 
eventuelle konsekvenser for organisasjonen. Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 2 år før 
permisjon kan gis. Ved internt stillingsskifte gis det som hovedregel permisjon kun ved 
overgang fra fast- til midlertidig stilling. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Overgang til ny stilling. Ved overgang til annen stilling utenfor organisasjonen kan det gis 
permisjon i inntil 2 år. Hver permisjonssøknad behandles individuelt og vurderes ut fra 
eventuelle konsekvenser for organisasjonen. Arbeidstakeren skal ha vært ansatt i minst 2 år før 
permisjon kan gis. Ved internt stillingsskifte gis det som hovedregel permisjon kun ved 
overgang fra fast- til midlertidig stilling. 

PS 33/18 Godkjenning av Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) vedtas. 
 

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 34/18 Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap vedtas.  
 

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 35/18 Oppnevnelse av fagstyre - samisk og kvensk språksenter 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Som fagstyremedlemmer i Kvænangen språksenter for kommunevalgperiode 2015-2019 
oppnevnes følgende medlemmer (med personlige varamedlemmer i parentes): 
Kvænangen kommune: 

 Bjørn Ellefsæter (vara: Guro Solheim). 
 Ole Engebretsen (vara: Mariann Larsen). 

Návuona Sámiis Searvi: 
 Ragnhild Enoksen (vara: Inger Nygaard). 
 Anne Berit Bæhr (vara: Gunn-Anita Jacobsen). 

Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening:  
 Anne-Gerd Jonassen (vara: Tryggve Enoksen). 
 Kai-Petter Johansen (vara: Svein-Erik Gausdal). 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Som fagstyremedlemmer i Kvænangen språksenter for kommunevalgperiode 2015-2019 
oppnevnes følgende medlemmer (med personlige varamedlemmer i parentes): 
 
Kvænangen kommune: 

 Bjørn Ellefsæter (vara: Guro Solheim). 
 Ole Engebretsen (vara: Mariann Larsen). 

 
Návuona Sámiis Searvi: 

 Ragnhild Enoksen (vara: Inger Nygaard). 
 Anne Berit Bæhr (vara: Gunn-Anita Jacobsen). 

 
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening:  



 Anne-Gerd Jonassen (vara: Tryggve Enoksen). 
 Kai-Petter Johansen (vara: Svein-Erik Gausdal). 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Som fagstyremedlemmer i Kvænangen språksenter for kommunevalgperiode 2015-2019 
oppnevnes følgende medlemmer (med personlige varamedlemmer i parentes): 
 
Kvænangen kommune: 

 Bjørn Ellefsæter (vara: Guro Solheim). 
 Ole Engebretsen (vara: Mariann Larsen). 

 
Návuona Sámiis Searvi: 

 Ragnhild Enoksen (vara: Inger Nygaard). 
 Anne Berit Bæhr (vara: Gunn-Anita Jacobsen). 

 
Kvænangen Qven og Sjøsamisk forening:  

 Anne-Gerd Jonassen (vara: Tryggve Enoksen). 
 Kai-Petter Johansen (vara: Svein-Erik Gausdal). 

 

PS 36/18 Språksenteret - opprettelse av stilling som kvensk 
språkmedarbeider 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Det opprettes 100 % stilling som kvensk språkmedarbeider, og med forbehold om finansiering 
fra departementet lyses stillinga ut. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 10.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det opprettes 100 % stilling som kvensk språkmedarbeider, og med forbehold om finansiering 
fra departementet lyses stillinga ut. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes 100 % stilling som kvensk språkmedarbeider, og med forbehold om finansiering 
fra departementet lyses stillinga ut. 
 
 

PS 37/18 Nord-Troms Museum, samarbeidsavtale 2017 – 2012 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Ole Engebretsen ville ha sin habilitet vurdert og ble med 12 mot 2 stemmer erklært inhabil jf 
Forvaltningslovens § 6.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 
og eierkommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord).  
 

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 38/18 Valg av representanter til vannområdeutvalg 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Kommunestyret: Fast representant Ronald Jenssen med Oddvar Seppola som 
vara. 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre velger en fast representant og en vara til å være med i 
vannregionutvalget for Nordreisa og Kvænangen. Følgende to representanter blir valgt: 



Fast representant: Ronald Jenssen 
Vararepresentant: Oddvar Seppola 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyre velger en fast representant og en vara til å være med i 
vannregionutvalget for Nordreisa og Kvænangen. Følgende to representanter blir valgt: 
 
Fast representant: 
 
Vararepresentant: 
 

PS 39/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
 

Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering. 
 

PS 40/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Forslag fra Kommunestyret: Saken utsettes til etter at den er behandlet i Teknisk utvalg.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes til etter at den er behandlet i Teknisk utvalg.  
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra Teknisk utvalg:  
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen bes da gi en orientering om forslaget som er lagt 
frem. Det ønskes også tilbakemelding på oppfølging av saken som ble drøftet i Teknisk utvalg 
16. februar 2018 der det ble bestemt at det skulle hentes inn pristilbud på utvalgte strekninger på 
Spildra, Reinfjord og Saltnes.   
Utvalget har også følgende spørsmål til framlegget? 



Er parsellene fastsatt som faste roder, eller kan de deles på annen måte?  
Det bes også om nærmere forklaring på maksimum og minimumsavgrensningen som er gjort 
(150/1200 m) 
 
Endringsforslaget fra Teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Administrasjonen bes da gi en orientering om forslaget som er lagt 
frem. Det ønskes også tilbakemelding på oppfølging av saken som ble drøftet i Teknisk utvalg 
16. februar 2018 der det ble bestemt at det skulle hentes inn pristilbud på utvalgte strekninger på 
Spildra, Reinfjord og Saltnes.   
Utvalget har også følgende spørsmål til framlegget? 
Er parsellene fastsatt som faste roder, eller kan de deles på annen måte?  
Det bes også om nærmere forklaring på maksimum og minimumsavgrensningen som er gjort 
(150/1200 m) 
 
 
 

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 41/18 Planprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar planprogram for kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur. 
 
 

PS 42/18 Ny organisering av Ymber AS 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner forslaget til stiftelse av (nye) Ymber AS og ordfører Eirik 
Losnegaard Mevik utpekes som kommunens representant på stiftelsesmøtet. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner forslaget til stiftelse av (nye) Ymber AS og ordfører Eirik 
Losnegaard Mevik utpekes som kommunens representant på stiftelsesmøtet. 

PS 43/18 Utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse av boligfelt i Badderen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Forslag fra ordfører: Saken utsettes til juni med mulighet for å innarbeidet nye eller andre 
opplysninger. 
Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken utsettes til juni med mulighet for å innarbeidet nye eller andre opplysninger. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avventer oppstart av ny reguleringsplan for boligfelt i Badderen. 
Prioriteringsrekkefølgen av planstrategien legges fram til ny behandling med tanke på 
prioritering av framtidige reguleringsplaner i kommunal regi i løpet av høsten 2018. Ut fra 
dagens administrative kapasitet og pågående planprosesser så tas det sikte på oppstart med 



reguleringsplanarbeid mot slutten av året. Budsjettpost for konsulentbistand til 
reguleringsplanarbeid innarbeides i budsjettet for 2019 og følges opp i økonomiplanen.  
 
 

PS 44/18 Vurdering av administrasjonssjefens arbeidsforhold 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Saken ble behandlet for lukkede dører, jf Kommunelovens § 31.  
Forslag fra Ap:  
1. Kvænangen kommunestyre tilbyr administrasjonssjef Frank Pedersen avtale som fremsatt i 
epost av 13. mars 2018.  
Forslag fra Sp/Kp/SV/H/FrP:  
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner avtale mellom Kvænangen kommune og Frank 
Pedersen tilbudt i epost av 20. april 2018 og akseptert i epost av 23. april 2018. 
2. Kvænangen kommunestyre godkjenner å dekke utgifter til advokat for Frank Pedersen oppad 
begrenset til kr 50 000 ekskl. mva. mot faktura direkte til kommunen.  
Forslaget fra Sp/Kp/SV/H/FrP fikk 9 stemmer og forslaget fra Ap fikk 6 stemmer.  
Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet er kritisk til administrasjonens manglende arbeidsutførelse. 
Kommunen driftes ikke i henhold til lover og regler, og vedtak følges ikke opp.  
Arbeiderpartiet tar ikke ansvar for at administrasjonssjefen fortsetter i stillingen, men forholder 
seg til flertallsvedtaket.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner avtale mellom Kvænangen kommune og Frank 
Pedersen tilbudt i epost av 20. april 2018 og akseptert i epost av 23. april 2018. 
2. Kvænangen kommunestyre godkjenner å dekke utgifter til advokat for Frank Pedersen oppad 
begrenset til kr 50 000 ekskl. mva. mot faktura direkte til kommunen.  
 
Protokolltilførsel: Arbeiderpartiet er kritisk til administrasjonens manglende arbeidsutførelse. 
Kommunen driftes ikke i henhold til lover og regler, og vedtak følges ikke opp.  
Arbeiderpartiet tar ikke ansvar for at administrasjonssjefen fortsetter i stillingen, men forholder 
seg til flertallsvedtaket.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 



PS 45/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 25.04.2018  
Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 

RS 4/18 Tilsynsrapport TU 

RS 5/18 Svar på tilsynsrapport etter tilsyn i TU den 27.11.17. 

RS 6/18 Tildeling av startlån, etablering og tilpasning 


