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PS 33/18 Beredskap kommunaltekniske anlegg - Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Vi gir administrasjonssjefen fullmakt til å sette i gang lokale 
forhandlinger om innhold og omfang av ordningen. Saken legges så fram for formannskapet 
som fullt utredet i forbindelse med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vi gir administrasjonssjefen fullmakt til å sette i gang lokale forhandlinger om innhold og 
omfang av ordningen. Saken legges så fram for formannskapet som fullt utredet i forbindelse 
med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Det arbeides med å etablere en vaktordning fra 01.01.2019 som ivaretar beredskapen ved 
kommunale bygg og anlegg. Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles 
med 50 % på vann- og avløp innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og 
anlegg.  Det gjennomføres lokale forhandlinger om innhold og omfang av ordningen. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det arbeides med å etablere en vaktordning fra 01.01.2019 som ivaretar beredskapen ved 
kommunale bygg og anlegg. Kostnader innarbeides i driftsbudsjettet, hvor kostnadene fordeles 
med 50 % på vann- og avløp innenfor selvkost og resterende 50 % på kommunale bygg og 
anlegg.  Det gjennomføres lokale forhandlinger om innhold og omfang av ordningen. 
 
 

PS 34/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Brannsjef Nils Arnold Nilsen orienterte om forslaget og prosessen. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap. 
Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår 
i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   
  
Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale 
 
 
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Brannsjef Nils Arnold Nilsen orienterte om forslaget og prosessen. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap. 



Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår 
i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   
  
Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunene Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen skal fra 01.01.19 utvide 
brannvernsamarbeidet i Nord-Troms til også å gjelde brannberedskap. 
Samarbeidet utvides med felles beredskapsleder i 100% stilling. Stillingen inngår 
i beredskapsavdelingen i samarbeidet.   
  
Kommunestyret godkjenner forslag til revidert samarbeidsavtale 
 
 
 
 

PS 35/18 Disponering av Burfjord Industribygg til tverrfaglig aktivitetssenter 
" Folkeverksted" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Anne Berit Bæhr fra etat for NUT orienterte. 
 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Nytt punkt 5: Industribygget skal fortrinnsvis bruke til privat 
industri. Kommunen skal fortsatt lete etter leietakere. Dersom det kommer leietakere av 
industribygget skal kommunen legge til rette for alternativ bygningsmasse for ´folkeverkstedet`. 
 
Saken sendes som orienteringssak til kommunestyret. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune etablerer prosjektet «Folkeverksted på kaia» i Burfjord 

Industribygg, og at gjennomføres et forprosjekt i henhold til prosjektplan av april 2018.  
2. Forprosjektet styres av en intern styringsgruppe som oppnevnes av administrasjonssjef. 

SISA- kultursenter engasjeres som ekstern prosjektleder og koordinator i 
forprosjektfasen, i henhold til budsjett og finansieringsplan i prosjektplan.  

3. Burfjord Industribygg stilles til disposisjon kostnadsfritt for prosjektet «Folkeverksted» i 
forprosjektfasen 01.06.- 31.12.2018.  Driftskostnader til bygget, post 11808, 11850, 
11980, 15900 dekkes over kommunens driftsbudsjett, ansvarsområde 756 i 
forprosjektfasen. Disse kostnadene beregnes som kommunens egenandel i prosjektet.  I 
forprosjektperioden vil det være 0 i post 16300 leieinntekter.  



4. Forprosjektet avsluttes innen 31.12.2018, og det forutsettes av fremtidig drift, 
organisering og finansiering er avklares i forprosjektet.   

5. Industribygget skal fortrinnsvis bruke til privat industri. Kommunen skal fortsatt lete etter 
leietakere. Dersom det kommer leietakere av industribygget skal kommunen legge til rette for 
alternativ bygningsmasse for ´folkeverkstedet`. 

 
Saken sendes som orienteringssak til kommunestyret. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
6. Kvænangen kommune etablerer prosjektet «Folkeverksted på kaia» i Burfjord Industribygg, og 

at gjennomføres et forprosjekt i henhold til prosjektplan av april 2018.  
7. Forprosjektet styres av en intern styringsgruppe som oppnevnes av administrasjonssjef. SISA- 

kultursenter engasjeres som ekstern prosjektleder og koordinator i forprosjektfasen, i henhold 
til budsjett og finansieringsplan i prosjektplan.  

8. Burfjord Industribygg stilles til disposisjon kostnadsfritt for prosjektet «Folkeverksted» i 
forprosjektfasen 01.06.- 31.12.2018.  Driftskostnader til bygget, post 11808, 11850, 11980, 
15900 dekkes over kommunens driftsbudsjett, ansvarsområde 756 i forprosjektfasen. Disse 
kostnadene beregnes som kommunens egenandel i prosjektet.  I forprosjektperioden vil det 
være 0 i post 16300 leieinntekter.  

9. Forprosjektet avsluttes innen 31.12.2018, og det forutsettes av fremtidig drift, organisering og 
finansiering er avklares i forprosjektet.   

 
 
 

PS 36/18 Innsigelsesbehandling etter 2. gangs høring av arealplan 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Silje Nygård og Åsmund Austarheim fra etat for NUT orienterte. 
 
Endringsforslag fra formannskapet: Innsigelsen fra BFR 14 Honka, tas ikke til følge. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar følgende innstilling til innsigelser fremmet av Fylkesmannen i 
Troms og Sametinget: 
Kvænangen kommune tar følgende innsigelser til følge: 

o BFR 24 Perten/Storbukta 
o BFT 17 Skalsa 
o BKB 02 Gildetun 



Innsigelser ikke tatt til følge, områder opprettholdes: 
o BRU 15 Jøkelfjord 
o BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden 
o BKB 03 Navit 
o BFR 14 Honka 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar følgende innstilling til innsigelser fremmet av Fylkesmannen i 
Troms og Sametinget: 
Kvænangen kommune tar følgende innsigelser til følge: 

o BFR 24 Perten/Storbukta 
o BFT 17 Skalsa 
o BKB 02 Gildetun 
o BFR 14 Honka 

Innsigelser ikke tatt til følge, områder opprettholdes: 
o BRU 15 Jøkelfjord 
o BFR 27 og BFT 19 Mikkaltinden 
o BKB 03 Navit 

PS 37/18 Deltakelse Samplan 2018-19 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Saken avvises. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken avvises. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det foreslås følgende vedtak: Bjørn Ellefsæter innvilges søknad om å delta på Samplan i 
studieåret 2018/2019. Kommunen dekker kursavgift og utgifter til reise og opphold på billigste 
måte.  Det pålegges bindingstid tilsvarende utdanningens lengde. Utgiftene dekkes ved 
budsjettregulering i juni 2018. 

PS 38/18 Garderobefasiliteter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 



Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet delegerer slik fullmakt til administrasjonssjefen: 
sammen med Verddelaget,  A-laget og kommunens egne avdelinger jobbes det fram en løsning 
for dusj og toalettfasiliteter i tilknytting til idrettsanlegget fram til den nye skolen og 
garderobene er klar. Det kan benyttes inntil 50.000 fra reserverte tilleggsbevilgninger til 
prosjektet. Reserverte tilleggsbevilgninger andel må ikke overgå 50% av prosjektets totale 
kostnadsramme. Regnskap for prosjektet legges fram til formannskapet for orientering. 
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet delegerer slik fullmakt til administrasjonssjefen: sammen med Verddelaget,  A-
laget og kommunens egne avdelinger jobbes det fram en løsning for dusj og toalettfasiliteter i 
tilknytting til idrettsanlegget fram til den nye skolen og garderobene er klar. Det kan benyttes 
inntil 50.000 fra reserverte tilleggsbevilgninger til prosjektet. Reserverte tilleggsbevilgninger 
andel må ikke overgå 50% av prosjektets totale kostnadsramme. Regnskap for prosjektet legges 
fram til formannskapet for orientering. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 

PS 39/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.05.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 10/18 Skjenkebevilling - enkeltanledning, Badderen grendehus den 
07.07.18. 

RS 11/18 Strandrydding i Kvænangen 


