
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 10.12.2018 
Tidspunkt: 09:00 – 12:10.  

 
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 
Ingen møtte.    
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakene 90 og 91 ble behandlet først.  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Jan Inge Karlsen Etatsleder næring, utvikling og teknisk 
Silje K Nygård Planlegger, kun sakene 88/18 og 89/18.  
Åsmund Austarheim Konsulent for utmarksnæring og landbruk, kun sakene 88/18 og 89/18.  

 
 
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 88/18 Sluttbehandling og vedtak av Kommunedelplan  2018/1 



for idrett, friluftsliv og kultur 
PS 89/18 Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens 

arealdel 2017-2029 
 2015/133 

PS 90/18 Vedrørende søknad om støtte, Kvænangsbotn 
grendehus barnegruppe 

 2015/526 

PS 91/18 KS Debatthefte 2019  2016/28 
PS 92/18 Referatsak   
RS 36/18 Vedr. samarbeid  2017/310 
 
 

PS 88/18 Sluttbehandling og vedtak av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv 
og kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.12.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Saken utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 
 

PS 89/18 Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens arealdel 2017-2029 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.12.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunens arealplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Saken utsettes.  
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunens arealplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
 

PS 90/18 Vedrørende søknad om støtte, Kvænangsbotn grendehus 
barnegruppe 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.12.2018  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet beklager at søknaden ikke ble behandlet ved den 
ordinære søknadsrunden. Formannskapet berømmer tiltaket og mener det er prisverdig og godt. 
Det er helt på slutten av året og det er ikke midler til disse formål. Vi vil oppfordre om at dere 
søker på nytt over nyåret innenfor ordinær søknadsfrist. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet beklager at søknaden ikke ble behandlet ved den ordinære søknadsrunden. 
Formannskapet berømmer tiltaket og mener det er prisverdig og godt. Det er helt på slutten av 
året og det er ikke midler til disse formål. Vi vil oppfordre om at dere søker på nytt over nyåret 
innenfor ordinær søknadsfrist.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Henvendelsen fra Kvænangsbotn grendehus barnegruppe behandles ikke som klagesak.  

PS 91/18 KS Debatthefte 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.12.2018  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet. Saken tas til orientering.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges fram til diskusjon.  



PS 92/18 Referatsak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.12.2018  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering.  
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 

RS 36/18 Vedr. samarbeid 


