
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 27.06.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 17:00. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tryggve Enoksen MEDL SV 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 
Ronald Jenssen NESTL H 
Jenny Fyhn Olsen MEDL H 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Kjell Kr. Johansen MEDL AP 
Ivar-Henning Boberg MEDL AP 
Ole Johannes Engebretsen MEDL AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Valter Olsen MEDL SP/KP 
Aud Tove Tømmerbukt MEDL FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Børre Solheim MEDL SP/KP 
Kurt Solheim MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jarl Andreassen Børre Solheim SP/KP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkallingen. Til sakslista ble det bestemt å behandle regnskapet som 
første sak og folkehelse som siste sak. Ny sak om kommunal organisering settes opp på sakslista. 
Forslag om ny sak ifm avtaler ble bestemt å ta som egen sak, via formannskapet og til neste 
kommunestyremøte. Endring av møteplanen ble diskutert, men det ble bestemt å følge oppsatt plan. Det 
settes opp ekstra formannskapsmøte den 10/7. 

Prosjektleder Pål Pettersen orienterte om status i arbeidet med ny Kvænangen b&u-skole og 
flerbrukshall.  

Det ble orientert om rettsforliket den 22.06.18 i saken med kontorsjefstillingen.  

Mariann Larsen ble innvilget permisjon fra kl 1245 og fratrådte etter behandling av sak 55/18.  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Frank Pedersen Administrasjonssjef 
Bjørn Ellefsæter Seniorrådgiver 

 
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         Valter Olsen          Kristin Anita Hansen 



 
 

 

Orientering om ny Kvænangen b&u-skole og flerbrukshall 

Følgende er utført så langt: 
- Riving av den gamle skole og gymsalen ble utført fra oktober 2017 til februar 2018. 
- Grunnarbeider og betongarbeider for skolen og flerbrukshallen er under utførelse nå, det meste er nå 
utført, rest planlagt ferdigstilt i august for skolen og i september for flerbrukshallen. 
Videre fremdrift: 
- Bygningsmessige arbeider med montasje av massivtre for skolen har planlagt oppstart i august, for 
flerbrukshallen er planlagt oppstart for montasje av stål i august/september. 
- Tett bygg utpå seinhøsten 
- Innredningsarbeider utover høsten og vinteren. 
- Ferdigstillelse av skolen planlagt i god tid før skolestart 2019. 
 
Kvalitet: 
Det har vært utfordringer i forhold til riving av den gamle skolen, mye farlig avfall og forurenset 
riveavfall er oppdaget under riving. Har gitt utfordringer i forhold til fremdrift og kostnader. 
Sluttresultatet på rivingen er blitt bra. 
Utførte arbeider er gjort på en god måte, det har oppstått en del uforutsette forhold under utførelsen av 
grunn- og betongarbeider. Mye er knyttet opp i forhold til mangler i byggebeskrivelsen. 
Det jobbes med mulige besparingstiltak, noe er gjennomført og noe gjenstår 
 
Økonomi: 
Budsjett er vedtatt med 115,6 mill. kr eks. mva. 
Inkludert her er uforutsett og reserve på 5,0 mill. kr eks. mva. (4,3%). 
 
Det jobbes med oppdatering av byggebudsjett. Men prognosene så langt tilsier at byggebudsjettet trolig 
vil overskrides. Egen sak legges frem for byggekomiteen. 
 
Med hilsen 
Prosjekt- og byggeleder 
Pål Pettersen 
Mobil 90980411 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 46/18 Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i 
Kvænangen kommune 

 2015/716 

PS 47/18 Vedtekter for barnehage i Kvænangen kommune  2018/51 
PS 48/18 Orientering om status på investeringsplan for 

inventar og uteområder på ny KVBU 
 2015/753 

PS 49/18 Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer (kunnskapsgrunnlag 
folkehelse) 

 2018/211 

PS 50/18 Nyoppnevnelser til byggekomité - nye KVBU  2015/753 



PS 51/18 Kommunalt rusarbeid - tilskudd og opprettelse av 
stillinger 

 2017/57 

PS 52/18 Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn 
ferdsel med kjøretøy på anleggsvegen i 
Kvænangsbotn 

 2015/339 

PS 53/18 Kommunale boligtomter i Kvænangen  2015/292 
PS 54/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd  2015/48 
PS 55/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i 

Nord-Troms 
 2018/14 

PS 56/18 Budsjettkontroll pr 30. april  2018/18 
PS 57/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms 

Regionråd 
 2017/179 

PS 58/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet  2018/78 
PS 59/18 Framtidig drosjenæring - henvendelse fra Norges 

taxiforbund avd. Troms 
 2018/78 

PS 60/18 Godkjenning av årsregnskap 2017 og anvendelse 
av regnskapsmessig mindreforbruk 

 2017/242 

PS 61/18 Varslingsrutiner for Kvænangen kommune  2018/90 
PS 62/18 Kommunal organisering  2017/67 
PS 63/18 Referatsaker   
RS 7/18 Protokoll fra generalforsamling i avfallsservice  2018/78 
RS 8/18 Sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø  2015/190 
 
 

PS 46/18 Vedtekter for skolefritidsordning (SFO) i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Vedtekter for SFO ved KVBU vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtekter for SFO ved KVBU vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 



 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vedtekter for SFO ved KVBU vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 
 
 

PS 47/18 Vedtekter for barnehage i Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Vedtekter for barnehager i Kvænangen kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedtekter for barnehager i Kvænangen kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vedtekter for barnehager i Kvænangen kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 1.august 2018. 
 
 

PS 48/18 Orientering om status på investeringsplan for inventar og 
uteområder på ny KVBU 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Som redaksjonell endring tas ordet «Alternativ 2» bort.  
Vedtak: 
Nærmere investeringsplan for inventar og uteområder innarbeides i prosjektet for nye KVBU, 
og status på arbeidet og nærmere investeringsrammer framlegges kommunestyrets oktobermøte. 



 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag: Alternativ 2 ble enstemmig vedtatt, med endring om at status på arbeidet og 
nærmere investeringsrammer framlegges kommunestyrets oktobermøte.  
 

Vedtak: 
Alternativ 2: 
Nærmere investeringsplan for inventar og uteområder innarbeides i prosjektet for nye KVBU, 
og status på arbeidet og nærmere investeringsrammer framlegges kommunestyrets oktobermøte. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Alternativ 1: 
Investeringsrammen for prosjekt tilknyttet ny KVBU økes med 10 millioner kroner. Beløpet 
skal finansiere stilling, inventar og uteområder ved nye KVBU.  
 
Alternativ 2: 
Nærmere investeringsplan for inventar og uteområder innarbeides i prosjektet for nye KVBU, 
og status på arbeidet framlegges neste kommunestyremøte. 
 
 

PS 49/18 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
(kunnskapsgrunnlag folkehelse) 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Som redaksjonell endring byttes «Hovedutvalget for 
oppvekst og omsorg» ut med «Kommunestyret» og «… oversendes kommunestyret ...» tas bort.  
Vedtak: 
Kommunestyret tar helseoversikten til etterretning. Dokumentet legges til grunn i kommunens 
planarbeid.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag: «Kommunestyret» byttes ut med «Hovedutvalg for oppvekst og omsorg», og at 
den fra utvalget oversendes kommunestyret.  
 



Administrasjonssjefens innstilling, med endringsforslag, ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Hovedutvalget for oppvekst og omsorg tar helseoversikten til etterretning. Dokumentet 
oversendes kommunestyret, og legges til grunn i kommunens planarbeid.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret tar helseoversikten til etterretning. Dokumentet legges til grunn i kommunens 
planarbeid.  
 

PS 50/18 Nyoppnevnelser til byggekomité - nye KVBU 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Prosjektstilling tilknyttet nye KVBU trer inn i byggekomiteen. Når Hovedtillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet og Hovedverneombud er samme person, skal hovedverneombudet være 
medlem i byggekomiteen. Da vil vara for HTV tre inn som medlem i byggekomité. Øvrige 
medlemmer består. Byggekomiteen konstituerer seg selv.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Prosjektstilling tilknyttet nye KVBU trer inn i byggekomiteen. Når Hovedtillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet og Hovedverneombud er samme person, skal hovedverneombudet være 
medlem i byggekomiteen. Da vil vara for HTV tre inn som medlem i byggekomité. Øvrige 
medlemmer består. Byggekomiteen konstituerer seg selv. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Prosjektstilling tilknyttet nye KVBU trer inn i byggekomiteen. Når Hovedtillitsvalgt i 
Utdanningsforbundet og Hovedverneombud er samme person, skal hovedverneombudet være 



medlem i byggekomiteen. Da vil vara for HTV tre inn som medlem i byggekomité. Øvrige 
medlemmer består. Byggekomiteen konstituerer seg selv. 
 
 

PS 51/18 Kommunalt rusarbeid - tilskudd og opprettelse av stillinger 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det opprettes følgende stillinger, organisatorisk tilknyttet psykisk helse: 

- 100% stilling som ruskonsulent/miljøterapeut 
- 20% stilling som erfaringskonsulent  

Kommunens egenfinansiering av stillingene økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Dette 
innarbeides gradvis i økonomiplanen.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det opprettes følgende stillinger, organisatorisk tilknyttet psykisk helse: 

- 100% stilling som ruskonsulent/miljøterapeut 
- 20% stilling som erfaringskonsulent  

Kommunens egenfinansiering av stillingene økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Dette 
innarbeides gradvis i økonomiplanen.  
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det opprettes følgende stillinger, organisatorisk tilknyttet psykisk helse: 

- 100% stilling som ruskonsulent/miljøterapeut 
- 20% stilling som erfaringskonsulent  

Kommunens egenfinansiering av stillingene økes i takt med at tilskuddsmidlene avkortes. Dette 
innarbeides gradvis i økonomiplanen.  
 



PS 52/18 Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn ferdsel med kjøretøy 
på anleggsvegen i Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Som redaksjonell endring tas ordet «Alternativ 1:» bort.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
Klagen begrunnes med:  
 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 

ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en del 
av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten har 
tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som ønsker 
å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne tilgangen er 
et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er ikke tilstrekkelig 
ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er ferdig med ferie, og 
sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonen opplyser at «Alternativ 1» fremmes som administrasjonssjefens innstilling. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  



 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling som alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det legges frem to alternativer til innstilling 
 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  



 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
Alternativ 2: 
Kvænangen kommune påklager ikke vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering 
av bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn. 
 

PS 53/18 Kommunale boligtomter i Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune iverksetter en dispensasjonsbehandling i henhold til Plan og bygnings-
lovens § § 19-1, 19-2 og 19-4 for fradeling av tre tomter sør for eksisterende boligfelt i Sætra.  
Tomtenes størrelse og plassering skal ta høyde for framtidig regulering og ytterligere utvidelse 
av boligfeltet. Tomtene innarbeides da i framtidig reguleringsplan.   
Tomtene lyses samlet ut for salg og tildeling avgjøres med budrunde. Det settes minstepris på kr 
150 000,- pluss kommunale omkostninger for hver tomt. 
Eventuelle utgifter til i forbindelse med undersøkelser av grunnforhold eller andre utredninger 
må godkjennes av formannskapet.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune iverksetter en dispensasjonsbehandling i henhold til Plan og 
bygningslovens § § 19-1, 19-2 og 19-4 for fradeling av tre tomter sør for eksisterende boligfelt i 
Sætra.  
 
Tomtenes størrelse og plassering skal ta høyde for framtidig regulering og ytterligere utvidelse 
av boligfeltet. Tomtene innarbeides da i framtidig reguleringsplan.   
Tomtene lyses samlet ut for salg og tildeling avgjøres med budrunde. Det settes minstepris på kr 
150 000,- pluss kommunale omkostninger for hver tomt. 
 
Eventuelle utgifter til i forbindelse med undersøkelser av grunnforhold eller andre utredninger 
må godkjennes av formannskapet.  
 
 



PS 54/18 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018. Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling med endringen fra formannskapet den 11.04.18 ble 
enstemmig vedtatt. 

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. 
 
 
 

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. Årlig avsatt beløp kunngjøres hvert år etter at budsjettet er vedtatt. 
 
 



PS 55/18 Framtidig organisering av brannberedskapen i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen 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.   
 

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 56/18 Budsjettkontroll pr 30. april 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Økt driftstilskudd/tilleggsbevilgning til Kvænangen menighetsråd 
kr 100 000. Midlene tas fra tidligere års overskudd.  
Forslag fra kommunestyret: Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 62/17. Saken sendes 
tilbake for oppfølging i tråd med vedtaket og behandles i kommunestyrets møte i september.  
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
1. Økt driftstilskudd/tilleggsbevilgning til Kvænangen menighetsråd kr 100 000. Midlene tas 

fra tidligere års overskudd. 
2. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 62/17. Saken sendes tilbake for oppfølging i tråd 

med vedtaket og behandles i kommunestyrets møte i september.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra SP og H: 
 
Senterpartiet og Høyre knytter følgende kommentarer til forslaget: 
Innledningsvis vil en sitere fra saksopplysningene som framkommer: 
«Det er viktig å slå fast at det overordnede målsettingen er at alle ekstraordinære inntekter som 
tildelinger fra Havbruksfondet etc, burde ha vært avsatt til disposisjonsfond for å benyttes til 
utvikling av nye prosjekter og tiltak og ikke til generell drift av kommunebudsjettet.» Sitat slutt. 
Dette er tråd med det som ble vedtatt i budsjett for 2018, bare at der brukte kommunestyret ordet 
skal istedenfor bør.  
Slike føringer og vedtak, blir likevel etter vårt syn intet verdt, når en står overfor slike 
budsjettreguleringer som legges fram til behandling her. Denne reguleringen en i sterk grad 
preget av at administrasjonen har feilbudsjettert, noe som er med på å gjøre vedtak gjort av 
kommunestyret i budsjett og økonomiplan uforutsigbart og usikkert. Det fører med seg at drift 



og tjenestetilbud kan bli berørt, da budsjettet ikke er bygd rundt tall som er kvalitetssikret i den 
grad dette kreves. Det totale beløp for feilbudsjetteringer er på kr. 1. 485. 000, da er ikke 
beregnet mindre overføringer enn antatt medregnet.  
I tillegg foreslås det en reversering av vedtak gjort i budsjett om nedtrekk på kr. 450.000 i 
Sentraladministrasjonen. Dette uten at vi får framlagt en akseptabel grunn for at dette ikke er 
prøvd gjennomført. Dette bør tolkes som en overseelse av lovliggjort vedtak og en løsning for 
inndekning som er kritikkverdig.  
Med bakgrunn i ovennevnte, ber vi administrasjonen om å legge fram for kommunestyret hvilke 
rutiner som følges i forhold til kvalitetssikring av tall som settes fram som grunnlag for 
politikerens arbeid med budsjett og videre hvilke muligheter som er sett på i forhold til det 
nedtrekket som kommunestyret vedtok i budsjett for 2018.  
Videre hvor arbeidet med ny tertialrapportering og budsjettarbeidet for 2019 står. Dette legges 
skriftlig ved saken ved utsending til kommunestyret. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra SP/H ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 
 
 
 
Senterpartiet og Høyre knytter følgende kommentarer til forslaget: 
Innledningsvis vil en sitere fra saksopplysningene som framkommer: 
«Det er viktig å slå fast at det overordnede målsettingen er at alle ekstraordinære inntekter som 
tildelinger fra Havbruksfondet etc, burde ha vært avsatt til disposisjonsfond for å benyttes til 
utvikling av nye prosjekter og tiltak og ikke til generell drift av kommunebudsjettet.» Sitat slutt. 
Dette er tråd med det som ble vedtatt i budsjett for 2018, bare at der brukte kommunestyret ordet 
skal istedenfor bør.  
Slike føringer og vedtak, blir likevel etter vårt syn intet verdt, når en står overfor slike 
budsjettreguleringer som legges fram til behandling her. Denne reguleringen en i sterk grad 
preget av at administrasjonen har feilbudsjettert, noe som er med på å gjøre vedtak gjort av 
kommunestyret i budsjett og økonomiplan uforutsigbart og usikkert. Det fører med seg at drift 
og tjenestetilbud kan bli berørt, da budsjettet ikke er bygd rundt tall som er kvalitetssikret i den 



grad dette kreves. Det totale beløp for feilbudsjetteringer er på kr. 1. 485. 000, da er ikke 
beregnet mindre overføringer enn antatt medregnet.  
I tillegg foreslås det en reversering av vedtak gjort i budsjett om nedtrekk på kr. 450.000 i 
Sentraladministrasjonen. Dette uten at vi får framlagt en akseptabel grunn for at dette ikke er 
prøvd gjennomført. Dette bør tolkes som en overseelse av lovliggjort vedtak og en løsning for 
inndekning som er kritikkverdig.  
Med bakgrunn i ovennevnte, ber vi administrasjonen om å legge fram for kommunestyret hvilke 
rutiner som følges i forhold til kvalitetssikring av tall som settes fram som grunnlag for 
politikerens arbeid med budsjett og videre hvilke muligheter som er sett på i forhold til det 
nedtrekket som kommunestyret vedtok i budsjett for 2018.  
Videre hvor arbeidet med ny tertialrapportering og budsjettarbeidet for 2019 står. Dette legges 
skriftlig ved saken ved utsending til kommunestyret. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 
 
 
 

PS 57/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd.  



2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 
prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
3. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd. 
  
4. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
 
 
 

Ordførers innstilling 
5. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms 

Regionråd. 
  
6. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen 

angir prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
 
 

PS 58/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Forslag fra SV: Vervet legges til varaordfører. 
Forslag fra H: Mariann Larsen. 
Forslag fra Ap: Vera Eilertsen-Wassnes. 
Votering: I første valgrunde fikk Mariann Larsen 6 stemmer, Vera Eilertsen-Wassnes 6 stemmer 
og varaordfører 1 stemme. I andre valgrunde fikk Mariann Larsen 5 stemmer og Vera Eilertsen-
Wassnes 8 stemmer.  
Vedtak: 
Som politisk kontakt for Kvænangen ungdomsråd for kommunestyreperioden 2015-2019 velges 
Vera Eilertsen-Wassnes. 
Valg av politisk kontakt for ungdomsrådet legges inn i rutinene som fast valg i forbindelse med 
konstituering av nytt kommunestyre.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 



Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
 

Ordførers innstilling 
Som politisk kontakt for Kvænangen ungdomsråd for kommunestyreperioden 2015-2019 velges 
……. 
 
Valg av politisk kontakt for ungdomsrådet legges inn i rutinene som fast valg i forbindelse med 
konstituering av nytt kommunestyre.  
 

PS 59/18 Framtidig drosjenæring - henvendelse fra Norges taxiforbund avd. 
Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Kvænangen kommune støtter uttalelsen fra Norges Taxiforbund og 
ber Samferdselsdepartementet beholde dagens løyveordning for drosjenæringen. Vedtaket 
sendes også Tromsbenken og Troms fylkesting. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune støtter uttalelsen fra Norges Taxiforbund og ber Samferdsels-
departementet beholde dagens løyveordning for drosjenæringen. Vedtaket sendes også 
Tromsbenken og Troms fylkesting. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet støtter intensjonen i brevet fra Norges Taxi forbund Troms. 
Ordfører lager en sak som sendes til Kvænangen kommunestyre etter at Nord-Troms regionråd har 
behandlet saken.  
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet støtter intensjonen i brevet fra Norges Taxi forbund Troms. Ordfører lager en sak som 
sendes til Kvænangen kommunestyre etter at Nord-Troms regionråd har behandlet saken.  
 
 



 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

PS 60/18 Godkjenning av årsregnskap 2017 og anvendelse av 
regnskapsmessig mindreforbruk 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
KomRevNord orienterte om revisors arbeid med kommunens årsregnskap.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 
 



PS 61/18 Varslingsrutiner for Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Forslag til Varslingsrutiner for Kvænangen kommune vedtas.  
 

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. 
 
 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 11.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Forslag til Varslingsrutiner for Kvænangen kommune vedtas.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til Varslingsrutiner for Kvænangen kommune vedtas.  

PS 62/18 Kommunal organisering 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Kommunestyret slutter seg til intensjonen i forslagene fra 
Sp/Kp/SV/H/FrP og Ap og gir myndighet til Tryggve Enoksen og ordfører å komme fram til 
endelig forslag.  
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
I ettertid laget ordfører og Tryggve Enoksen formuleringen som er gjengitt som vedtak.  



Vedtak: 
Formannskapet gjennomfører utviklingssamtale med administrasjonssjefen tirsdag 14/8 -2018. 
Kommunestyret ber videre samtlige kommunestyrerepresentanter og hovedutvalgsledere gi en 
kort tilbakemelding om hvilke utfordringer de opplever i forhold til å utføre sine folkevalgte 
oppgaver. Svarfrist settes til 1. august 2018. Tilbakemeldingene leveres ordfører. Formann-
skapet gjennomgår og oppsummerer deretter innspillene og gir en skriftlig bestilling til 
administrasjonssjefen som til påfølgende møte skisserer hvordan utfordringene tenkes løst og 
innen hvilket tidsperspektiv. Utviklingssamtalen sammen med innkomne innspill vil danne 
grunnlaget for videre oppfølging av administrasjonssjefen og kommunal organisering. 
Veilederen fra KS «utviklingssamtale mellom folkevalgte og rådmannen» legges til grunn for 
arbeidet. Ordfører gis mandat til å hente inn sekretær til utviklingssamtale og framlegg for 
politisk organ.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 

PS 63/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.06.2018  
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

RS 7/18 Protokoll fra generalforsamling i avfallsservice 

RS 8/18 Sykefraværsarbeid og arbeidsmiljø 


