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PS 67/18 Årsmelding for 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Kommentarer fra formannskapet: 
 Ønskelig med en oversikt i utviklingstrekk over antall ansatte/stillinger i de enkelte enheter. 
 En gjennomgang av den kommunale organiseringen gjennomføres, det i tråd med det som 

framkommer i årsmeldingen for å styrke bl.a kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging. 
 Sykefraværet har ligget på et relativt stabilt nivå over lang tid, ønskelig med et prosjekt 

tilknyttet fylkesmannen for å få ned sykefraværet på stabilt nivå. 
 Det merkes at årsmeldingen trekker fram servicekontoret som svært viktig i forhold til 

brukere og innbyggere og er kommunens «ansikt utad». Det må tas med i utformingen av 
budsjett og økonomiplan.  

 Den kommunale boligmassen er på 18 000 m2. Kvænangen Boliger AS bygger boliger der 
kommunen har gitt garantier for leieinntekter. Det hat vært noen utfordring i å få utleid disse 
boligene, da gjerne i forhold til pris. Vi ser det som hensiktsmessig å se på blant annet 
utleiepris eller andre ordninger for å øke interessen for leie. 

 Det merkes at tildelte elgfelling er omtrent den samme over år, men fellingsprosentene er 
dalende og er nå nede på 53,3 %. Utarbeide et overordna mål/strategi for elgbestanden og 
forvaltningen av denne. 

 Utvalget ønsker at RO-rapporten vedrørende TU legges fram for kommunestyret.  



 Omstillingsprosjektet blir tilført midler som tidligere var til disposisjon for næringen 
generelt vedrørende investeringer. Med bakgrunn i det bør en avsette midler i et fond knyttet 
opp til denne typen bruk. 

 De eksakte beløpene for lavere pensjonsutgifter, tildeling fra Havbruksfondet og høyere 
tilskudd fra IMDI legges fram.  

Årsmelding fra legetjenesten tas inn i årsmeldingen.  
Vedtak: 
Årsmelding for 2017 med kommentarene fra formannskapet tas til etterretning.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Årsmelding for 2017 tas til etterretning.  

PS 68/18 Fastsetting av eiendomsskattetakster for sakkyndig nemnd i 
Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunestyret fastsetter eiendomsskattetakstvedtekter for sakkyndig nemnd i Kvænangen 
kommune som gjelder fra og med skatteåret 2019. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret fastsetter eiendomsskattetakstvedtekter for sakkyndig nemnd i Kvænangen 
kommune som gjelder fra og med skatteåret 2019. 
 
 

PS 69/18 Opprettelse av interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Forslag fra AP:  
1. Felles akuttberedskap: 

1. Kommunene inngår kun et samarbeid om formalisert akuttberedskap. Med bakgrunn i gitt 
frist, 01.01.2019, iverksetter kommunene et slikt samarbeid fra samme dato. I tiden fra 
positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle 
praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra tidspunktet for 
iverksettelse. Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for 
samarbeidet. 
2.Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 
40/60. 40% av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60% fordeles 
etter innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

2. Felles barnevernsamarbeid: 
Saken utsettes til kommunestyrets vedtak om utredning av de tre alternativer foreligger. 



Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Ap.  
Vedtak: 
1) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
2) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Vertskommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

3) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
4) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 

grunn.  
5) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

6) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

7) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
8) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 

60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

9) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen 
for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen 
(jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
10) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
11) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Verts-kommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

12) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
13) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 

grunn.  
14) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

15) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

16) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
17) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 

60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 



18) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen 
for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen 
(jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
19) Kvænangen kommune etablerer interkommunalt samarbeid om felles barneverntjeneste med 

Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Gàivuotna/Kåfjord/Kaivuono.  
20) Samarbeidet etableres som et administrativt vertskommunesamarbeid i medhold av 

kommunelovens § 28 1-b. Verts-kommunen blir den kommunen hvor barnevernlederen for 
samarbeidet er ansatt. 

21) Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale. 
22) Anbefalingene i sluttrapport «Interkommunalt barnevernsamarbeid i Nord Troms» legges til 

grunn.  
23) Samarbeidet iverksettes fra og med 1. januar 2020. I perioden fra positivt vedtak og fram til 

dato 1.1.2020 skal samarbeidskommunene avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at 
samarbeidet kan skje så effektivt som mulig fra iverksettelsesdato. 

24) Med bakgrunn i gitt frist, 1.1.2019, iverksetter kommunene et formalisert akuttberedskap fra 
samme dato.  I tiden fra positivt vedtak fram til gitt dato skal samarbeidskommunene 
avdekke og avklare alle praktiske spørsmål slik at samarbeidet kan skje så effektivt som 
mulig fra tidspunktet for iverksettelse.  

25) Anbefalingene i sluttrapport fra Noodt & Reiding legges til grunn for samarbeidet. 
26) Samarbeidskommunene fordeler kostnadene i samarbeidet etter vanlig fordelingsnøkkel 40 / 

60. 40 % av totalkostnaden fordeles fast mellom samarbeidskommunene. 60 % fordeles etter 
innbyggertall i den enkelte samarbeidskommune per 01.01. hvert år. 

27) Kommunestyret ber rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til vertskommunen 
for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes etter vertskommuneavtalen 
(jfr kommunelovens § 28-1 b pkt 3). 

 

PS 70/18 Prosjekt Kvbu og flerbrukshall, rapport for perioden juni - 
september 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Endret kostnadsramme for prosjektet tas inn som del av arbeidet med 
budsjett og økonomiplan 2019 – 2022.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. Endret kostnadsramme for prosjektet tas inn som del av arbeidet med 
budsjett og økonomiplan 2019 – 2022.  



PS 71/18 Disponering av midler, utbetaling fra Havbruksfondet 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet ber kommunestyret ta stilling til disponeringa av 
midler fra havbruksfondet i budsjettprosess for 2019. Formannskapet er av den formening at 
midlene i hovedsak bør gå til betaling av gjeld, styrking av lånefond for næringsdrivende og 
styrking av disposisjonsfond. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet ber kommunestyret ta stilling til disponeringa av midler fra havbruksfondet i 
budsjettprosess for 2019. Formannskapet er av den formening at midlene i hovedsak bør gå til 
betaling av gjeld, styrking av lånefond for næringsdrivende og styrking av disposisjonsfond.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Utbetaling fra Havbruksfondet på kr 19 847 169,75 avsettes til disposisjonsfond.  

PS 72/18 Status og foreløpige investeringsrammer inventar og uteområder 
KVBU 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Formannskapet viser til vedtak i oppvekst og omsorg sak 20/18. Saken utsettes. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet viser til vedtak i oppvekst og omsorg sak 20/18. Saken utsettes. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 16.10.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalget: Saken skal tilbake til utvalget med plantegninger, skisser og det 
legges vekt på gjenbruk av eksisterende inventar og utstyr. Tall må kvalitetssikres mest mulig. 
Utvalget forutsetter et nøkternt opplegg.   
Innstillingen med forslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens investerings-
budsjett for 2019. Saken skal tilbake til utvalget med plantegninger, skisser og det legges vekt 
på gjenbruk av eksisterende inventar og utstyr. Tall må kvalitetssikres mest mulig. Utvalget 
forutsetter et nøkternt opplegg. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. Endelige investeringsrammer innarbeides i kommunens 
investeringsbudsjett for 2019. 



PS 73/18 Oppgradering av bredbånd til Spildra 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet:  
1. Kvænangen kommune ønsker å oppgradere av bredbåndsforbindelsen til Spildra og det bes 

om at det settes av kr 72 000 til dette i budsjett for 2019. 
2. Saken sendes tilbake til administrasjon. Prinsipielt mener formannskapet at hele kommunen 

skal ha tilgang til høyhastighets internett. Formannskapet ber om at det utredes løsninger for 
brebåndstilkobling i hele kommunen samt legger ved en oversikt over eksisterende utbygde 
områder med høyhastighets internett. Saken legges fram i første kommunestyremøte i 2019. 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune ønsker å oppgradere av bredbåndsforbindelsen til Spildra og det bes 

om at det settes av kr 72 000 til dette i budsjett for 2019. 
2. Saken sendes tilbake til administrasjon. Prinsipielt mener formannskapet at hele kommunen 

skal ha tilgang til høyhastighets internett. Formannskapet ber om at det utredes løsninger for 
brebåndstilkobling i hele kommunen samt legger ved en oversikt over eksisterende utbygde 
områder med høyhastighets internett. Saken legges fram i første kommunestyremøte i 2019. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune ser positivt på oppgradering av bredbåndsforbindelsen til Spildra og det 
bes om at det settes av kr 72 000 til dette i budsjett for 2019.  
For bredbåndsutbygging til resten av Ytre Kvænangen avventer vi til evt positivt svar på søknad 
om støtte til dette i 2019 eller senere.  

PS 74/18 Kostnader i forbindelse med grunnundersøkelser for boligtomter i 
Sætra 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune avsetter ramme på inntil kr. 100 000,- til geoteknisk vurdering og 
undersøkelser av grunnforholdene der det planlegges å dispensere for fradeling av boligtomter 
på gnr/bnr 28/16.  
Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger, post 14910.190.190. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune avsetter ramme på inntil kr. 100 000,- til geoteknisk vurdering og 
undersøkelser av grunnforholdene der det planlegges å dispensere for fradeling av boligtomter 
på gnr/bnr 28/16.  
 



Kostnaden belastes reserverte tilleggsbevilgninger, post 14910.190.190  
 
 

PS 75/18 Tertialrapport pr 31.08.18. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Rapporten tas til orientering. 

PS 76/18 Forslag til budsjettreguleringer pr 31. august 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reduserte pensjonskostnader pga økt positivt premieavvik i 
2018 

 2 035 000,- 

Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Ikke gjennomført innsparing på IT-avdelinga 200 000,-  
Ikke gjennomført omorganisering i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 350 000,-  
Feilbudsjettering avløp 150 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 150 000,-  
Feilbudsjettert integeringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Redusert rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  518 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag 
kunstgressbane 

 1 500 000,- 

Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 050 000,-  
Sum 4 548 000,- 4 548 000,- 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 



Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reduserte pensjonskostnader pga økt positivt premieavvik i 
2018 

 2 035 000,- 

Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Ikke gjennomført innsparing på IT-avdelinga 200 000,-  
Ikke gjennomført omorganisering i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 350 000,-  
Feilbudsjettering avløp 150 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 150 000,-  
Feilbudsjettert integeringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Redusert rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  518 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag 
kunstgressbane 

 1 500 000,- 

Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 050 000,-  
Sum 4 548 000,- 4 548 000,- 
 
 
 
 

PS 77/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 17.10.2018  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Det vises til rapporten «oppfølgingsordningen» av 
15.08.2018. Formannskapet ber om et notat for hvordan administrasjonen ser for seg å følge opp 
følgende punkt: «Det mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen i 
Kvænangen. Det er ikke etablert et kvalitetssystem for skolen i tråd med § 13.10. Det er ikke 
levert tilstandsrapport (kvalitetsmelding) på flere år.» 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Referatsakene tas til orientering.  
Det vises til rapporten «oppfølgingsordningen» av 15.08.2018. Formannskapet ber om et notat 
for hvordan administrasjonen ser for seg å følge opp følgende punkt: «Det mangler overordnet 
planverk, system og rutiner for styring av skolen i Kvænangen. Det er ikke etablert et 
kvalitetssystem for skolen i tråd med § 13.10. Det er ikke levert tilstandsrapport 
(kvalitetsmelding) på flere år.» 
 



RS 28/18 Søknad om 6 måneders avdragsfrihet 

RS 29/18 Oppfølgingsordning 

RS 30/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 06.10.18. 

RS 31/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
13.10.18. 


