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Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 15.03.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 11:00.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
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Mariann Larsen Medlem SP/KP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
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Kurt Solheim 
Tryggve Enoksen 

Mariann Larsen 
Jan helge Jensen 

SP/KP 
SV 

 
Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Det ble bestemt å ikke behandle sak 
19/19.  
 

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              Ole Engebretsen 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 16/19 Kommunedelplan for kulturminner - 1. gangs 
høring 

 2015/461 



PS 17/19 Prosjekt "folkeverksted på kaia"  2018/242 
PS 18/19 Gjennomgang av organiseringen av Kvænangen 

kommune 
 2015/330 

PS 19/19 Tromsø kommunes reiselivsstrategi - offentlig 
ettersyn 

 2019/52 

PS 20/19 Mal for årsmeldinger  2016/478 
PS 21/19 Kultursak - Søknad om midler til premie 

"Fjordpilken# 2019 
 2015/735 

PS 22/19 Midler til infrastrukturtiltak 2019  2019/70 
PS 23/19 Samarbeidsavtale vedrørende bygging av 

dagsturhytte 
 2017/310 

PS 24/19 Tilsetting av rådmann  2018/301 
PS 25/19 Rapportutkast - Eierskapskontroll Kvænangen 

produkter 
X 2016/76 

PS 26/19 Referatsaker   
RS 6/19 Protokoll fra møtet i Nord-Troms regionråd - 

30.10.2018 
 2017/179 

RS 7/19 Svar på søknad om tilskudd til å dekke egenandel 
for grunneierne på konfliktforebyggende 
reingjerde 

 2016/14 

RS 8/19 NIVI rapport  2017/385 
RS 9/19 Tilbakemelding på rapport fra kontorkontroll av 

skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen 
 2018/77 

RS 10/19 Høring - Endring av vedtekter for KS  2015/380 
 
 

PS 16/19 Kommunedelplan for kulturminner - 1. gangs høring 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner planforslaget til kommunedelplan for kulturminner og legger 
planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Dette er første høringsrunde i det 
pågående planarbeidet. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet godkjenner planforslaget til kommunedelplan for kulturminner og legger 
planforslaget ut til offentlig ettersyn og høring i seks uker. Dette er første høringsrunde i det 
pågående planarbeidet. 
 



Høringsfristen settes til 1. mai 2019.   
 

PS 17/19 Prosjekt "folkeverksted på kaia" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 

Prosjektet "Folkeverksted på kaia" videreføres ikke.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Prosjektet "Folkeverksted på kaia" videreføres ikke.  

PS 18/19 Gjennomgang av organiseringen av Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune engasjerer ekstern aktør for gjennomgang av kommunens organisering. 
Gjennomgangen skal legge vekt på riktig organisering mtp ressurseffektivitet, kvalitet på 
tjenestene og ledelse.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune engasjerer ekstern aktør for gjennomgang av kommunens organisering. 
Gjennomgangen skal legge vekt på riktig organisering mtp ressurseffektivitet, kvalitet på 
tjenestene og ledelse.  

PS 19/19 Tromsø kommunes reiselivsstrategi - offentlig ettersyn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Saken tas ikke til behandling.  
Enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas ikke til behandling. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling 
 
 
 



PS 20/19 Mal for årsmeldinger 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen. Nytt forslag til mal 
utarbeides på bakgrunn av kommunestyrets vedtak av 31.10.18 og 2013 og legges fram for 
formannskapet 8. april.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen. Nytt forslag til mal utarbeides på bakgrunn av 
kommunestyrets vedtak av 31.10.18 og 2013 og legges fram for formannskapet 8. april  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Årsmelding lages etter følgende mal:  
Enhetene har først en beskrivelse på max 2 A4-sider om virksomheten + en kort vurdering av de 
5 målene på slutten. 
I beskrivelsen bør det legges vekt på: 

 Den skal starte med hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.  

 Den skal være oversiktlig og systematisk og vise gjennomførte tiltak.  

 Tydeliggjøre resultatene av den kommunale virksomheten ved resultatvurdering av 
gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk.  

 Vise til overordnede politiske mål for kommunen dersom dette er aktuelt. 

 Vurdering opp mot budsjettforutsetninger og personalressurser.  

 Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, 
fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av 
kommunen. 

 Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål. 

 Med tanke på å få en mer spennende årsmelding er det viktig med noen positive 
drypp/gladsaker og bilder fra enheten.  

De ulike enhetene skal lage egne målsettinger for- og måles på om de har nådd følgende mål for 
hver enhet for områdene:  

1) Økonomi  
2) Sykefravær  
3) Arbeidsmiljø  
4) Faglige mål  
5) Strukturelle mål (f.eks. fysiske tiltak som skal gjennomføres gjennom året).  

Etatsleder lager en oppsummering med vurdering for egen etat + at administrasjonssjef (sammen 
med økonomileder) lager overordnet vurdering.  
 



PS 21/19 Kultursak - Søknad om midler til premie "Fjordpilken# 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Tryggve Enoksen ble enstemmig erklært inhabil jf Forvaltningsloven § 6 og fratrådte under 
behandlingen. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen formannskap bevilger kr. 5.000.- til arrangementet «Fjordpilken» for 2019. 

Beløpet for 2019 tas fra formannskapets tilgjengelige konto 14710 101 100 – Lag/foreninger. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen formannskap bevilger kr. 5.000.- til arrangementet «Fjordpilken» for 2019. 

Beløpet for 2019 tas fra formannskapets tilgjengelige konto 14710 101 100 – Lag/foreninger 
 
 

PS 22/19 Midler til infrastrukturtiltak 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra SV: Punkt 3 endres til: Som strategi velges strategi 2. Formannskapet mener 
imidlertid at midlene kun skal brukes til fysiske tiltak samt at allerede vedtatt utbygging av 
strøm kai Burfjord legges som tiltak i planen.   
Innstillingen ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for tilleggsforslaget.  
Vedtak: 
1. Ordningen med infrastrukturmidler begrenses til offentlig infrastruktur, i Kvænangen kommune. 
2. Enkelttiltak som skal iverksettes, vedtas av formannskapet. 
3. Som strategi velges strategi 2, langsiktig utvikling.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
4. Ordningen med infrastrukturmidler begrenses til offentlig infrastruktur, i Kvænangen kommune 
5. Enkelttiltak som skal iverksettes, vedtas av formannskapet. 
6. Som strategi velges strategi 2, langsiktig utvikling 

 
 

PS 23/19 Samarbeidsavtale vedrørende bygging av dagsturhytte 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Det inngås samarbeidsavtale med Nord-Troms Friluftsråd om etablering og drift av 
dagsturhytte.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det inngås samarbeidsavtale med Nord-Troms Friluftsråd om etablering og drift av 
dagsturhytte.  

PS 24/19 Tilsetting av rådmann 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende mandat for utvalget for ansettelse av rådmann: 
Utarbeide kravspesifikasjon til stillingen som rådmann. 
Utforme stillingsannonse og vurdere annonseringsmedium. 
Valg av kandidater til intervju og gjennomføre intervjuprosessen. 
Utarbeide en anbefaling som innstilling til politisk behandling. 
Utarbeide forslag til arbeidsavtale for ny rådmann og forhandle vilkår. 
Avgjøre eventuell ny eller utvidet kunngjøring. 
 

Ordførers innstilling 
Formannskapet vedtar følgende mandat for utvalget for ansettelse av rådmann: 
 
Utarbeide kravspesifikasjon til stillingen som rådmann. 
Utforme stillingsannonse og vurdere annonseringsmedium. 
Valg av kandidater til intervju og gjennomføre intervjuprosessen. 
Utarbeide en anbefaling som innstilling til politisk behandling. 
Utarbeide forslag til arbeidsavtale for ny rådmann og forhandle vilkår. 
Avgjøre eventuell ny eller utvidet kunngjøring. 
 

PS 25/19 Rapportutkast - Eierskapskontroll Kvænangen produkter 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Siste setning i innstillingen tas ut.  
Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet tar rapporten til orientering. 
 



Ordførers innstilling 
Formannskapet tar rapporten til orientering. Formannskapet har ikke kommentarer til det som 
framkommer i rapporten. 
 

PS 26/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 15.03.2019  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 6/19 Protokoll fra møtet i Nord-Troms regionråd - 30.10.2018 

RS 7/19 Svar på søknad om tilskudd til å dekke egenandel for grunneierne på 
konfliktforebyggende reingjerde 

RS 8/19 NIVI rapport 

RS 9/19 Tilbakemelding på rapport fra kontorkontroll av 
skatteoppkreverfunksjonen i Kvænangen 

RS 10/19 Høring - Endring av vedtekter for KS 


