
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 07.11.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 14:00.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen Medlem SP/KP 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tryggve Enoksen Mariann Larsen SV 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak 79/18 ble behandlet først. 
Formannskapsmøtet den 14/11 utgår. Tryggve Enoksen ble innvilget permittert fra kl 1300 og 
fratrådte under behandlingen av sak 78/18.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst administrasjonssjef  
Tore Li Økonomileder  
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg  
Jan Inge Karlsen Etatsleder næring, utvikling og teknisk  
  

 
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.  
 
                                      
             _____________________                            _______________________ 
                     Ronald Jenssen                                     Vera Eilertsen-Wassnes 
 

                                        Saksliste 
 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 78/18 Budsjett 2019 / økonomiplan 2020 - 2022  2018/340 

PS 79/18 Avtale med Verte AS for prosjektering av 
uteområde ved Kvænangen b&u-skole 

 2015/753 

 
 

PS 78/18 Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.11.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert og den utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift 

på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 

8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette 
gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  

10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
 



PS 79/18 Avtale med Verte AS for prosjektering av uteområde ved 
Kvænangen b&u-skole 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.11.2018  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune inngår avtale med Verte, Alta om forprosjekt 
for uteområde på kr 150 000 for 2018. Beløpet belastes allerede opptatte lånemidler til skolen. 
Forslag til kontrakt prosjektutvikling og planarbeid med Verte legges fram for kommunestyret 
til behandling i desember. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune inngår avtale med Verte, Alta om forprosjekt for uteområde på kr 
150 000 for 2018. Beløpet belastes allerede opptatte lånemidler til skolen. Forslag til kontrakt 
prosjektutvikling og planarbeid med Verte legges fram for kommunestyret til behandling i 
desember. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kostnader på kr 575 000 til Verte AS for prosjektering av uteområdet ved Kvænangen barne- & 
u-skole legges inn i hovedprosjektet nå i 2018 og flyttes over til eget prosjektet for inventar og 
uteområde så snart rammen for dette er vedtatt. 


