
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 10.07.2018 
Tidspunkt: 09:30 – 10:50 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen MEDL H 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tryggve Enoksen Jan Helge Jensen SV 
   

 
Merknader 
 
Administrasjonssjefen orienterte om oppfølging av sak fra administrasjonsutvalget. 
 

 
 
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.  
 
                                      
                            _____________________                                                             _______________________ 
Vera Eilertsen-Wassnes    Ronald Jenssen 
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PS 51/18 Utskriving av eiendomsskatt i Kvænangen kommune etter endring 
av eiendomsskatteloven 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 

Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 
integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 

Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 



 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 
integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 

Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 
 

PS 52/18 Søknad om støtte til bokutgivelse - Nord-Troms museum 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Søknad om støtte til bokutgivelse avslås. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknad om støtte til bokutgivelse avslås. 
 
 

PS 53/18 Prosjektstilling Landbruk 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune lyser ut ei midlertidig stilling på fire månedsverk som prosjektleder for 
utviklingsprosjekt for landbruk.  



 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune lyser ut ei midlertidig stilling på fire månedsverk som prosjektleder for 
utviklingsprosjekt for landbruk.  
 
 

PS 54/18 Søknad om økning av driftsbudsjett og investeringsmidler i 
forbindelse med etablering av utegruppe i Burfjord barnehage 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Kvænangen formannskap støtter helhjertet prosjektet «utegruppe i Burfjord Barnehage». 
Finansiering må ses i sammenheng med kommunestyrets sak 56/18. 
 

Vedtak: 
Kvænangen formannskap støtter helhjertet prosjektet «utegruppe i Burfjord Barnehage». 
Finansiering må ses i sammenheng med kommunestyrets sak 56/18. 
 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag: Formulering legges til: «Prosjektet søkes dekt via reserverte 
tilleggsbevilgninger.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling, med tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Burfjord barnehage får kr. 100 000,-  til prosjekt utegruppe for barnehageåret 2018/ 2019. 
Prosjektet søkes dekt via reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Burfjord barnehage får kr. 100 000,-  til prosjekt utegruppe for barnehageåret 2018/ 2019 
 



 
 
 

PS 55/18 Salg av tilleggsareal fra skoleeiendommen i Kjækan til 
eiendommene gnr/bnr 31/30 og 31/52 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstiling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune selger inntil 800 m2 fra skoletomta gnr/bnr 31/20 som tilleggsareal til 
gnr/bnr 31/30 og gnr/bnr 31/52. Administrasjon delegeres myndighet til å behandle 
dispensasjons og delingssak, i henhold bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prisen baseres 
på selvkost og framgår i saksutredningen. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger inntil 800 m2 fra skoletomta gnr/bnr 31/20 som tilleggsareal til 
gnr/bnr 31/30 og gnr/bnr 31/52. Administrasjon delegeres myndighet til å behandle 
dispensasjons og delingssak, i henhold bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prisen baseres 
på selvkost og framgår i saksutredningen. 
 
 

PS 56/18 Vurdering ledig stilling, 50 % stilling som kulturkonsulent 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Vakante lønnsmidler til 50 % kulturkonsulent brukes til å tilsette skolefaglig rådgiver i inntil 50 
% stilling. Dette som et midlertidig tiltak fram til skolestart 2019. 
 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Vakante lønnsmidler til 50 % kulturkonsulent brukes til å tilsette skolefaglig rådgiver i inntil 50 
% stilling. Dette som et midlertidig tiltak fram til skolestart 2019. 

PS 57/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.07.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker ble tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Referatsaker ble tatt til orientering.   
 
 
 

RS 14/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 20.07.18 og 
22.07.18. 

RS 15/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kaihuset i Kjækan den 04.08.18. 

RS 16/18 Skjenkebevilling enkeltanledninger, Velhuset i Seglvik 19.06.18 - 
25.07.18. 


