
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 13.02.2019 
Tidspunkt: 08:30 – 12:40.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Ronald Jenssen MEDL H 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ole Engebretsen Vera Eilertsen-Wassnes AP 
Kurt Solheim Mariann Larsen SP/KP 

 
Merknader Det var enighet om å ta en ekstrasak til behandling. Eller ingen merknader til 
innkalling og saksliste.  
Serit-Eltele orienterte om sin virksomhet med kommunal IT-drift og velferdsteknologi til 
formannskapet og særlig inviterte fra administrasjonen.  
Vera Eilertsen-Wassnes ble innvilget permisjon fra kl 1100 og fratrådte etter behandling av sak 
6/19. Ole Engebretsen tiltrådte som vararepresentant f.o.m. sak 7/19.  

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert 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.  
 
                                      
_____________________                                                             _______________________ 
         Ronald Jenssen             Kurt Solheim 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Plansamarbeid i Nord-Troms  2019/19 
PS 2/19 Søknad om opptak av startlån 2019  2019/27 
PS 3/19 Handlingsplan 2019 - Omstillingsprogrammet i 

Kvænangen 
 2016/232 

PS 4/19 Tilrettelegging for strømuttak i tilknytning til 
Burfjord kaiområde 

 2015/62 

PS 5/19 Oppdatering av retningslinjer for nærmiljøtiltak  2015/417 
PS 6/19 Innkjøp av ny kombiovn til kjøkken Gargo  2018/115 
PS 7/19 Ladestasjon for elbiler  2019/35 
PS 8/19 Salg av tomt til ny ambulansestasjon  2019/29 
PS 9/19 Kontrollutvalgets oppfølging av mobbesaker jf. 

opplæringsloven. 
 2016/76 

PS 10/19 OPPFØLGNING AV SAK 17/18 - 
REVISJONSBREV NR 20 (2017) – 
ÅRSOPPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR 

 2016/76 

PS 11/19 OPPFØLGNING AV SAK 16/18 - 
REVISJONSBREV NR 19 (2017) – 
ÅRSOPPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR 

 2016/76 

PS 12/19 Høringer, oversikt til formannskapet 13.02.19.  2016/147 
PS 13/19 Oppfølging konstituering av administrasjonssjef.  2018/301 
PS 14/19 Regiontilhørighet NRK  2018/78 
PS 15/19 Referatsaker   
RS 1/19 Referat fra regionrådsmøte 30.01.-31.01.2019  2017/179 
RS 2/19 Referat fra regionrådsmøte 15.01.2019  2017/179 
RS 3/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 23.03.19. 
 2019/1 

RS 4/19 Søknad om skjenkebevilling - A-laget  2019/1 
RS 5/19 Dispensasjon fra plan for fradeling av boligtomter 

i Badderen gnr/bnr 28/16 
 2015/165 

 
 

PS 1/19 Plansamarbeid i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
1. Kvænangen formannskap stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et 

forpliktende plansamarbeid i Nord-Troms. 
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, 

som utreder innholdet og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter 
om organisering av plansamarbeid m.fl. 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
3. Kvænangen formannskap stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et 

forpliktende plansamarbeid i Nord-Troms. 
4. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra alle Nord-Tromskommunene, 

som utreder innholdet og organisering av et fremtidig plansamarbeid/plankontor. Det tas 
utgangspunkt i evalueringsrapporten av Nord-Troms Plankontor, erfaringer, rapporter 
om organisering av plansamarbeid m.fl. 

 
 

PS 2/19 Søknad om opptak av startlån 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Kvænangen kommune godkjenner opptak av startlån for 
2019 med kr. 10.000.000.-. 
 
Innstillingen med formannskapets endring ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner opptak av startlån for 2019 med kr. 10.000.000.-. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner opptak av startlån for 2019 med kr. 10.000.000.-. 
 

PS 3/19 Handlingsplan 2019 - Omstillingsprogrammet i Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Sp: Første avsnitt på side 3 endres til: «Hovedhensikten med 
omstillingsmidler er å gi tilskudd til forstudier og forprosjekt, som skal generere 
næringsutvikling. Gjennomføring av hovedprosjekt skal primært skje ved hjelp og bidrag fra det 
ordinære virkemiddelapparatet.». 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Handlingsplan 2019 for Omstillingsprogrammet i Kvænangen vedtas med følgende endring: 
«Første avsnitt på side 3 endres til: Hovedhensikten med omstillingsmidler er å gi tilskudd til 
forstudier og forprosjekt, som skal generere næringsutvikling. Gjennomføring av hovedprosjekt 
skal primært skje ved hjelp og bidrag fra det ordinære virkemiddelapparatet.» 
  
 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Handlingsplan 2019 for Omstillingsprogrammet i Kvænangen vedtas.  
 

PS 4/19 Tilrettelegging for strømuttak i tilknytning til Burfjord kaiområde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra Ap: «Det legges til rette for strømuttak i tilknytning Burfjord kaiområde. 
Midlene tas fra infrastrukturfondet.» 
Forslaget ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 for innstillingen.  
Vedtak: 
Det legges til rette for strømuttak i tilknytning Burfjord kaiområde. Midlene tas fra 
infrastrukturfondet. 
 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Tilrettelegging for strømuttak i tilknytning til Burfjord kaiområde foreslåes innarbeidet som 
tiltak i forbindelse med opparbeiding av infrastruktur i hele kommunen. 
 
 

PS 5/19 Oppdatering av retningslinjer for nærmiljøtiltak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Formannskapet godkjenner retningslinjer for nærmiljøtiltak.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner retningslinjer for nærmiljøtiltak .  
 
 

PS 6/19 Innkjøp av ny kombiovn til kjøkken Gargo 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Forslag fra Sp: Det anskaffes ny kombiovn til kjøkkenet på Gargo. Beløpet belastes eget 
budsjett. Utgiften tas opp som sak i en eventuell budsjettregulering i juni.  
Forslag fra Ap: Saken sendes tilbake til Administrasjonen som behandler saken innenfor egne 
rammer.  
Voteringer: 
 Forslag fra Ap satt opp mot innstillingen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
 Forslag fra Ap satt opp mot forslag fra Sp ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til Administrasjonen som behandler saken innenfor egne rammer.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det anskaffes ny kombiovn til kjøkkenet på Gargo. Beløpet belastes ansvar 371 (Gargo) og 
forutsetter omdisponering av tilsvarende midler innenfor vedtatt driftsbudsjett til sektor for helse 
og omsorg.  
 

PS 7/19 Ladestasjon for elbiler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra Ap: Det legges til rette for ladestasjon for elbiler på kommunens eiendom 
gnr. 13, bnr. 21. Midlene til leskur tas fra infrastrukturfondet. 
 
Forslaget fra Ap ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Det legges til rette for ladestasjon for elbiler på kommunens eiendom gnr. 13, bnr. 21. Midlene 
til leskur tas fra infrastrukturfondet. 
 
 
 



 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Tilrettelegging for ladestasjon for elbiler på kommunens eiendom gnr. 13 bnr. 21 foreslås 
innarbeidet som tiltak i forbindelse med opparbeiding av infrastruktur i hela kommunen. 
 

PS 8/19 Salg av tomt til ny ambulansestasjon 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra administrasjonssjef: Kvænangen kommune selger tomt til ambulansestasjon 
i Burfjord. Prisen settes til kr 300 pr m2.  
 
Endringsforslaget fra administrasjonssjefen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kvænangen kommune selger tomt til ambulansestasjon i Burfjord. Prisen settes til kr 300 pr m2. 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger tomt til ambulansestasjon i Burfjord. Administrasjonssjefen ber 
om en utredelse/avklaring sett i forhold til salg.  
 

PS 9/19 Kontrollutvalgets oppfølging av mobbesaker jf. opplæringsloven. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre tar kontrollutvalgets vedtak i sak 41/18 til orientering. 
 

 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommunestyre tar kontrollutvalgets vedtak i sak 41/18 til orientering.  
 



PS 10/19 OPPFØLGNING AV SAK 17/18 - REVISJONSBREV NR 20 (2017) 
– ÅRSOPPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre tar oversendte sak 45/18 fra kontrollutvalget i Kvænangen til 
orientering. 
 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommunestyre tar oversendte sak 45/18 fra kontrollutvalget i Kvænangen til 
orientering. 
 

PS 11/19 OPPFØLGNING AV SAK 16/18 - REVISJONSBREV NR 19 (2017) 
– ÅRSOPPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre tar oversendte sak 44/18 fra kontrollutvalget til orientering. 
 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommunestyre tar oversendte sak 44/18 fra kontrollutvalget til orientering. 
 
 

PS 12/19 Høringer, oversikt til formannskapet 13.02.19. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Forslag fra Ap: Ordfører jobber sammen med administrasjonen og legger fram høringer på 
punktene 3 og 5 til kommunestyret.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ordfører jobber sammen med administrasjonen og legger fram høringer på punktene 3 og 5 til 
kommunestyret. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling.  



PS 13/19 Oppfølging konstituering av administrasjonssjef. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet, teksten endres til: Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som 
administrasjonssjef fram til ny rådmann er på plass. 
Innstillingen med endret tekst ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef fram til ny rådmann er på 
plass. 
 
 
 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef i Frank Pedersens fravær 
fram til ny rådmann er på plass.  
 

PS 14/19 Regiontilhørighet NRK 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Forslag fra Ap: Ordfører arbeider videre med å se på mulighetene for å sortere under NRK’s 
aktivitet i Alta. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Ordfører arbeider videre med å se på mulighetene for å sortere under NRK’s aktivitet i Alta. 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram til drøfting.  
 

--- slutt på innstilling ---PS 15/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



RS 1/19 Referat fra regionrådsmøte 30.01.-31.01.2019 

RS 2/19 Referat fra regionrådsmøte 15.01.2019 

RS 3/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
23.03.19. 

RS 4/19 Søknad om skjenkebevilling - A-laget 

RS 5/19 Dispensasjon fra plan for fradeling av boligtomter i Badderen 
gnr/bnr 28/16 


