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Merknader: Det var enighet om å behandle 3 ekstrasaker som var varslet pr mail fra ordfører.
Egen sak om høringer behandles ikke nå (slik det var varslet i innkallingen), men det innføres
ny ordning der alle høringer legges fram til politisk behandling. Det var ingen merknader til
innkallingen. Prosjektleder Pål Pettersen orienterte om status med byggingen av nye Kvbu.
Filmskaper Mona Steffensen orienterte om filmprosjekt fra gjenreisningen med handling fra
Kvænangen. økonomileder Tore Li orienterte om foreløpig regnskap 2018, orienteringen
følger vedlagt protokollen.
Ordfører orienterte om Nye Veier AS’ planer for utbygging av vei over Kvænangsfjellet.
Merete Jørstad innledet med grundig informasjon om omstillingsprosjektet i sak 14.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
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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.

Ordfører Eirik L Mevik Tryggve Enoksen Kristin Anita Hansen
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PS 6/19 Søknad om opptak av startlån 2019

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner opptak av startlån for 2019 med kr. 10.000.000.-.

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 7/19 Plansamarbeid i Nord-Troms

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Redaksjonell endring i innstilling for å tilpasse at vedtaket gjøres på vegne av kommunen, ikke
kun formannskapet.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvænangen kommune 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.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

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.

Administrasjonssjefens innstilling

5. Kvænangen formannskap stiller seg positive til å vurdere gjenopptaking av et
forpliktende plansamarbeid i Nord-Troms.

6. 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 8/19 Salg av tomt til ny ambulansestasjon

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune selger tomt til ambulansestasjon i Burfjord. Prisen settes til kr 300 pr m2.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019

Behandling:

Endringsforslag fra administrasjonssief: Kvænangen kommune selger tomt til ambulansestasjon
i Burfj ord. 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/avkiaring sett i forhold til salg.



PS 9/19 OPPFØLGNING AV SAK 17/18 - REVISJONSBREV NR 20(2017)
- ÅRs0PPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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 10/19 OPPFØLGNING AV SAK 16/18 - REVISJONSBREV NR 19(2017)
- ÅRs0PPGJØRET 2017 - INNKOMMET SVAR

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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 11/19 Oppfølging konstituering av administrasjonssjef.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef fram til ny rådmann er på
plass.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019

Behandling:

Forslag fra formannskapet, teksten endres til: Seniorrådgiver Bjøm 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 Bjøm Ellefsæter konstitueres som administrasjonssjef i Frank Pedersens fravær
fram til ny rådmann er på plass.

PS 12/19 Tilrettelegging for strømuttak i tilknytning til Burfjord kaiområde

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra kommunestyret: Tiltaket beskrives som en del av tiltakene i
infrastrukturplanen.

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det legges til rette for strømuttak i tilknytning Burfj ord kaiområde. Midlene tas fra
infrastrukturfondet. Tiltaket beskrives som en del av tiltakene i infrastrukturplanen.



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2019

Behandling:

Endrinsfors1ag 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 13/19 Ladestasjon for elbiler

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Administrasjonen undersøker hva som ligger i punkt 6.2
(pris og innhold) og om Alta kraftlag direkte kan inngå avtale med næringsdrivende om drifta.

Forslaget fra ordfører falt da det kun oppnådde 6 stemmer mot 7 stemmer.

Forslag fra SV/FrP/H/Sp: Kvænangen kommunestyre ser det ikke som en kommunal oppgave å
stille med areal samt drifte ladestasjon for elbiler gratis (jfr. punkt 6 i vedlagte avtaleforslag fra
Alta Kraftlag). Kommunestyret ser positivt på at det blir etablert hurtiglading i kommunen.
Dette må imidlertid organiseres i næringsregi der kostnadene belastes brukerne og ikke
kommunens innbyggere. Samtidig vil kommunestyret peke på at Enova har gitt forhånds
godkjenning for støtte til en hurtigladestasjon i kommunen og ber interesserte næringsaktører
benytte seg av tilbudet.

Forslaget fra SV/FrP/H/Sp ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer for innstillingen.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre ser det ikke som en kommunal oppgave å stille med areal samt drifte
ladestasjon for elbiler gratis (jfr. punkt 6 i vedlagte avtaleforslag fra Alta Kraftiag). Kommune
styret ser positivt på at det blir etablert hurtiglading i kommunen. Dette må imidlertid
organiseres i næringsregi der kostnadene belastes brukerne og ikke kommunens innbyggere.
Samtidig vil kommunestyret peke på at Enova har gitt forhåndsgodkjenning for støtte til en
hurtigladestasjon i kommunen og ber interesserte næringsaktører benytte seg av tilbudet..



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 14/19 Handlingspian 2019 - Omstillingsprogrammet i Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen 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.»

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:

Handlingspian 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 15/19 Kontrollutvalgets oppfolging av mobbesaker jf. opplæringsloven.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre tar kontrollutvalgets vedtak i sak 4 1/18 til orientering.

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 16/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene

Saksprotokoli i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kvænangen kommune går inn i et felles vannområdeutvalg «Troms Nord», hvor vannområdene
Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsf3ord-Karlsoy slåes sammen til çvannområde
utvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, gjennomføres egne
møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune går inn i et felles vannområdeutvalg «Troms Nord», hvor vannområdene
Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsoy slåes sammen til
vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene,
gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i
vannområdeutvalget «Troms Nord».

PS 17/19 Støtte til innkjøp av hjertekompresjonsmaskin

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune støtter innkjøp av hjertekompresjonsmaskin med kr 25.000,- til
ambulansen i Kvænangen.

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Ordførers innstilling

Kvænangen kommune støtter innkjøp av hjertekompresjonsmaskin med kr 25.000,- til
ambulansen i Kvænangen.

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 18/19 Uttalelse - Nedlegging av posttjenester i ytre Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra Høyre: Nytt 3 avsnitt settes inn: Innbyggerne i Ytre Kvænangen er avhengig
av båt — en tjeneste med et minimum av anløp. Pr i dag er det kun post 2 ganger i uka til Ytre
Kvænangen. Alle innbyggerne i kommunen må kunne motta medisiner, aviser og annen post der
de bor.

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til uttalelse i vedlegg i vedtas.



Uttalelsen sendes:
- Stortingsbenken for Troms og Finnmark
- Fylkesrådet
- Posten Norge
- Media

Nedlegging av posttjenester iytre Kvænangen - uttalelsefra Kvænangen kommunestyre

Kvænangen kommune aksepterer ikke reduksjon i posttjenestene i Kvænangen.

Det foreligger en samfunnskontrakt mellom staten og dens innbyggere. Befolkningen bidrar
med sin arbeidskraft, sine nære ressurser og Iokalforvaltning - staten muliggjør en slik
verdiskapning gjennom å legge til rette for at befolkningen kan bo og leve hele liv.

Innbyggerne i Ytre Kvænangen er avhengig av båt — en tjeneste med et minimum av anløp. Pr i
dag er det kun post 2 ganger i uka til Ytre Kvænangen. Alle innbyggeme i kommunen må kunne
motta medisiner, aviser og annen post der de bor.

En nedlegging av posttjenesten i ytre Kvænangen anser vi for å være et brudd på den kontrakten
staten har med innbyggerne.

Kvænangen kommune ønsker å være fremoverlent, nyskapende og løsningsorientert. Vi ønsker
å være med på nye måter å bygge samfunn og samfunnsstruktur. Det å bruke vel et dagsverk for
å hente post, ta ut penger eller hente medisiner er uholdbart.

Vi har forståelse for at reduksjonen i brevpost gir posten utfordringer. Likefulit ber vi om at
innsparingene ikke går ut over de som allerede har størst utfordringer med avstander og
infrastruktur i hverdagen. Det er viktig å merke seg at posttjenestene i dette tilfellet ikke
begrenser seg til brevpost. Det er snakk om å levere de tjenestene øvrige deler av befolkningen
får gjennom postkontor eller post i butikk.

Dersom organisering av viktige samfunnstjenester skjer gjennom forretningsforetak og at dette
medfører et fokus på profitt framfor levering av posttjenester, må organisasjonsformen endres
og samfunnskontrakten oppfrlles.

Kommunestyret vil påpeke at mangelfulle posttjenester utgjør en fare for samfunnssikkerheten.
Innbyggerne i våre veiløse bygder har tidvis usikre nettjenester. I mange distrikter er det
fremdeles heller ikke gode breibåndsløsninger og svak mobildekning. Erfaringsmessig kan det
ofte gå lang tid før eksempelvis mobilnett repareres ved brudd.

Kvænangen kommune ber derfor Stortinget ta grep for å opprettholde samfunnssikkerheten i
alle deler av landet. Alle samfunn må ha trygghet for at livsviktige informasjon når ut til
innbyggerne.

Stortinget må gi regjeringen en presis bestilling for de tjenester som skal leveres. Stortinget må
sørge for regularitet og posttjenester til hele befolkningen, uansett bosted. I tillegg bør også
pakker, aviser og reklame inngå som en del av den vurderingen når tilbudet skal beregnes.

Avslutningsvis ber kommunestyret posten om å ta en gjennomgang av posttjenestene for øvrige
deler av Kvænangen. Etter at posten la om sine rutiner fra å gå ut fra Nordreisa til å gå ut fra Alta
har mange opplevd utfordring med å få aviser. Vi håper posten har god dialog og finner en løsning
slik at innbyggerne kan motta aviser rettidig.

Ordforers innstilling

Forslag til uttalelse i vedlegg i vedtas.
Uttalelsen sendes:
- Stortingsbenken for Troms og Finnmark
- Fylkesrådet



- Posten Norge
- Media

PS 19/19 Regiontilhorighet - drøfting

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken ble debattert i kommunestyret, og er tatt til orientering.

Ordførers innstilling

Saken ble debattert i kommunestyret, og er tatt til orientering.

PS 20/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 27.02.2019

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 1/19 Orientering om vedtak om vern av 14 nye skogområder på
statsgrunn i Troms

RS 2/19 Orientering om at 15 områder i Troms er utvalgt til Kulturhistorisk
landskap av nasjonal interesse

RS 3/19 NIVI rapport

RS 4/19 Referat fra regionrådsmote 30.01.-31.01.2019

RS 5/19 Referat fra regionrådsmøte 15.01.2019



Orientering til kommunestyret angående årsregnskap 2018

Regnskapet er nå oversendt til revisjonen for videre behandling. Det kan derfor
bli endringer dersom revisor finner forhold som må rettes opp i.

Resultat av årets drift viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 515 139,-
Dette etter at kommunestyrets vedtatte avsetning til disposisjonsfond for 2018
er postert med 21 330 757,-

Det at regnskapet kommer ut med et mindreforbruk skyldes flere forhold. Først
og fremst gjelder dette 1,8 mill mere i konsesjonskraftinntekter enn
budsjettert. Videre ble det utbetalt 0,5 mill mere i aksjeutbytte fra Ymber enn
vi hadde budsjettert. I tillegg ble det også en noe høyere skatteinngang enn
budsjettert og mindre renteutgifter enn budsjettert på vår langsiktige
kapital/lån.

De fleste sektorer kommer ut i balanse selv om enkelte avdelinger har
merforbruk. Men det er også mindreforbruk på noen andre avdelinger som
bidrar til at sektorene altså stort sett kommer ut i balanse.

Totalt sett har vi et merforbruk på drift på ca 1,0 mill. Vedtatt driftsbudsjett går
altså i minus men det er ekstraordinære inntekter som gjør at vi allikevel klarer
å komme ut i balanse.

Vi har kontroll på fast lønn, men vikarbruk og ekstrahjelp har vi ikke klart å lage
realistiske budsjett for da dette er utgifter som uansett kommer, I tillegg har vi
også en stor andel kostnader på tjenestekjøp og avtaler som heller ikke er
tilstrekkelig budsjettert.

Detaljene er å finne i selve årsregnskapsdokumentet og det vil da komme til
behandling i kommunestyremøtet i juni.
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Kvænangen kommune - Prosjekt Kvænangen barne- og
ungdomsskole og flerbrukshall

Notat til møte kommunestyre 272.19- Status byggeprosjekt

Fremdrift:
Planlagt ferdigstilling av skole og flerbrukshall er nå 29. november 2019.

Ut fra dette er skolen betydelig forsinket i forhold til planlagt. Flerbrukshall ferdigstilles til
planlagt tid.

Årsak til forsinkelsen er at det er fremkommet uforutsette forhold underveis, ekstraarbeider på
grunn av tilkommet tilleggsarbeid, samt manglende eller mangelfull byggebeskrivelse.

Forsinkelsene har oppstått både i forbindelse med rivearbeidene, i arbeidene med grunn og
betong, samt i forbindelse med tømrerarbeidene (overbygget).

økonomi
Vedtatt budsjett for prosjektet med skolen og flerbrukshallen er 115,6 mill, kr.
Det er underveis i byggearbeidene fremkommet mange forutsette forhold. Pr d.d. er overskridelsene på
rundt 8,5 mill. kr.
Sluttprognose er fortsatt noe usikre, men erfaringen så langt tilsier at det må på.regnes en post for
uforutsette forhold og reserver for resten av byggeprosjektet i tillegg til allerede påløpte kostnader.

Kvalitet
Kvaliteten på utført arbeid blir bra, og i henhold til gjeldende forskrifter og bestemmelser.

Underveis i byggefasen har det kommet innspill fra brukerne, som så langt som mulig forsøkes
ivaretatt i byggefasen.

Videre vil fokuset være på å ivareta god kvalitet gjennom hele byggeprosessen, samt sørge for at
sluttkostnader holdes på et lavest mulig nivå og at ferdigstillelse av bygget ikke blir ytterligere
forsinket.

Pål Pettersen
Prosjektleder
T: 90980411


