
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 11.04.2019 
Tidspunkt: 11:30 – 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 
Valter Olsen Mariann Larsen SP/KP 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Eirik orienterte fra møte med NTNU om framtidige posttjenester. Orienteringen dannet 
grunnlag for ekstrasak om dette.  
 
Valter Olsen ble innvilget permisjon fra kl 1300 og fratrådte etter behandling av sak 37/19.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konst 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.  
                                
_____________________                                                             _______________________ 
  Vera Eilertsen-Wassnes                                                       Ronald Jenssen  

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 



PS 27/19 KULTURSAK  -  Søknad om bidrag til " Djupan 
huset"  i Kvænangsbotn 

 2015/735 

PS 28/19 Omdisponering av midler fra 
introduksjonstjenesten til voksenopplæringen 

 2018/340 

PS 29/19 Mal for årsmeldinger  2016/478 
PS 30/19 Høringer, oversikt til formannskapet 11.04.19  2016/147 
PS 31/19 Inntak lærlinger 2019  2018/103 
PS 32/19 Godtgjøring for reise til møte i teknisk utvalg  2019/63 
PS 33/19 Ang gnr 13 bnr 276 – mulig kommunal 

overtakelse av eiendommen 
 2019/16 

PS 34/19 Rutiner for oppfølging av netthets - Kvænangen 
kommune 

 2018/78 

PS 35/19 Eierstyring kommunale selskap -  Kvænangen 
kommune. 

 2018/78 

PS 36/19 KULTURSAK - Søknad om støtte til 
bokutgivelse 

 2016/75 

PS 37/19 Autonome fartøyer i Kvænangen  2019/115 
PS 38/19 Referatsaker   
RS 12/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 

grendehus den 16.03.19. 
 2019/1 

RS 13/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbrukshus 11-13.07.19. 

 2019/1 

RS 14/19 Utstedelse av irettesettelse - personvernombud i 
offentlig sektor 

 2015/247 

RS 15/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Spildra gml 
skole den 12.07.19. 

 2019/1 

RS 16/19 Referat fra møte i Politirådet 26.03.2019  2018/293 
RS 17/19 Kriminalstatistikk for Nord-Troms 2018  2018/293 
RS 18/19 Referat fra regionrådsmøte 26.02.2019  2017/179 
RS 19/19 Protokoll fra møte i regionrådet 26.03.2019  2018/78 
RS 20/19 Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.2019  2017/179 
 
 

PS 27/19 KULTURSAK  -  Søknad om bidrag til " Djupan huset"  i 
Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Kvænangen kommune bevilger kr. 50.000.- , som økonomisk bidrag til etablering av vann og strøm i 
forbindelse med oppsetting av Djupanvik huset på kventunet i Kvænangsbotn. 

Det forutsettes at Kvænangen Qven og sjøsamisk forening inngår leiekontrakt med Statskog SF. 

Beløpet utbetales ved fremleggelse av godkjent leiekontrakt med Statskog SF, og når det er 
oppstart/etablert vann og strømforsyning til bygget/tomten. 

Midlene tas fra tidligere års overskudd.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kvænangen kommune bevilger kr. 50.000.- , som økonomisk bidrag til etablering av vann og strøm i 
forbindelse med oppsetting av Djupanvik huset på kventunet i Kvænangsbotn. 

Det forutsettes at Kvænangen Qven og sjøsamisk forening inngår leiekontrakt med Statskog SF. 

Beløpet utbetales ved fremleggelse av godkjent leiekontrakt med Statskog SF, og når det er 
oppstart/etablert vann og strømforsyning til bygget/tomten. 

Midlene tas fra tidligere års overskudd.  

 
 

PS 28/19 Omdisponering av midler fra introduksjonstjenesten til 
voksenopplæringen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Det bes om at «plan for bosetting og integrering av 
flyktninger» fullføres og legges fram for kommunestyret behandling. 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Budsjett 2019 reguleres med at kr 265 000 flyttes fra ansvar 275 Introduksjonsordningen til 
ansvar 224 Voksenopplæringen. Det bes om at «plan for bosetting og integrering av 
flyktninger» fullføres og legges fram for kommunestyret behandling.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Budsjett 2019 reguleres med at kr 265 000 flyttes fra ansvar 275 Introduksjonsordningen til 
ansvar 224 Voksenopplæringen. 
 



--- slutt på innstilling ---PS 29/19 Mal for årsmeldinger 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Det lages en mal for enhetsledernivå basert på basert på 
følgende punkter (1-10). I pkt 6 og innledningen byttes arbeidsmiljø ut med HMS.  
Innstillingen med endringsforslaget 
Vedtak: 
Årsmelding lages etter følgende mal:  
Innledning 
 Ordførers innledning 
 Administrasjonssjefens kommentarer 
 Økonomi. Oppsummering av de viktigste momentene i regnskapet og en vurdering av 

kommunens økonomiske situasjon. 
 Personal. Overordnet oppsummering av personaltall, statistikker, HMS og sykefravær.  
Det lages en mal for enhetsledernivå basert på basert på følgende punkter: 
1)      Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.  
2)      Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.  
3)      Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi 

og personale).  
4)      Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?  
5)      Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens 

mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?  
6)      HMS. En kort vurdering av HMS, evt med forbedringstiltak dersom det er aktuelt.  
7)      Vise til overordnede politiske mål for kommunen (dersom dette er aktuelt). 
8)      Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, 

fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av 
kommunen (dersom dette er aktuelt).  

9)      Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål. 
10)   Med tanke på å få en mer spennende årsmelding er det viktig med noen positive 

drypp/gladsaker og bilder fra enheten.  
Etatsleder oppsummerer etaten og legger vekt på følgende momenter:  
1)      Samlet, overordet resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser. 
2)      Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Årsmelding lages etter følgende mal:  
Innledning 
 Ordførers innledning 
 Administrasjonssjefens kommentarer 
 Økonomi. Oppsummering av de viktigste momentene i regnskapet og en vurdering av 

kommunens økonomiske situasjon. 
 Personal. Overordnet oppsummering av personaltall, statistikker, arbeidsmiljø og 

sykefravær.  
Enhetsleder lager en beskrivelse på max 2 A4-sider som besvarer følgende spørsmål: 
1)      Hva som er målet og hvordan jobbet for å nå dette.  



2)      Systematisk oversikt over gjennomførte tiltak.  
3)      Resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressursbruk (både økonomi 

og personale).  
4)      Økonomi. Hva var budsjettet? Hva viste regnskapet? Hva skyldes evt avvik?  
5)      Sykefravær. Hva var fraværet? Hvordan er det sammenlignet med andre og kommunens 

mål? Evt hva kan gjøres av tiltak for å redusere det?  
6)      Arbeidsmiljø. En kort vurdering av arbeidsmiljøet, evt med forbedringstiltak dersom det er 

aktuelt.  
7)      Vise til overordnede politiske mål for kommunen (dersom dette er aktuelt). 
8)      Kort omtale av tendenser/utviklingstrekk med referanse til viktige statlige, 

fylkeskommunale og andre bestemmelser som har- eller vil få betydning for utvikling av 
kommunen (dersom dette er aktuelt).  

9)      Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål. 
10)   Med tanke på å få en mer spennende årsmelding er det viktig med noen positive 

drypp/gladsaker og bilder fra enheten.  
Etatsleder oppsummerer etaten og legger vekt på følgende momenter:  
1)      Samlet, overordet resultatvurdering av gjennomførte tiltak i forhold til mål og ressurser. 
2)      Forslag til framtidige tiltak/forbedringer for å nå oppsatte mål.  

PS 30/19 Høringer, oversikt til formannskapet 11.04.19 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 

PS 31/19 Inntak lærlinger 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune tar inn 1 lærling på barne- og ungdomsarbeiderfag i 2019. Dersom det 
kommer søkere til helsearbeiderfag eller flere til barne- og ungdomsarbeiderfag tar vi inn inntil 
3 lærlinger. 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar inn 1 lærling på barne- og ungdomsarbeiderfag i 2019. Dersom det 
kommer søkere til helsearbeiderfag eller flere til barne- og ungdomsarbeiderfag tar vi inn inntil 
3 lærlinger. 

PS 32/19 Godtgjøring for reise til møte i teknisk utvalg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Reiseutgifter til politiske møter i Kvænangen kommune dekkes etter bestemmelsene i 
Reglement for folkevalgte, del 2, §§ 5 og 8. Roy-Iver Isaksen sin reise til møte i Teknisk utvalg 
den 07.02.19 dekkes med kr 800.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Reiseutgifter til politiske møter i Kvænangen kommune dekkes etter bestemmelsene i 
Reglement for folkevalgte, del 2, §§ 5 og 8. Roy-Iver Isaksen sin reise til møte i Teknisk utvalg 
den 07.02.19 dekkes med kr 800.  

PS 33/19 Ang gnr 13 bnr 276 – mulig kommunal overtakelse av eiendommen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H: Det må ses på som positivt med et samlet næringsareal langs E-6. Kvænangen 
kommune erverver eiendommen med tanke på kondemnering og gjennom det få tilgang til et 
større og mer attraktivt næringsareal.  
Forslaget fra Sp/H ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for innstillingen.  
Vedtak: 
Det må ses på som positivt med et samlet næringsareal langs E-6. Kvænangen kommune 
erverver eiendommen med tanke på kondemnering og gjennom det få tilgang til et større og mer 
attraktivt næringsareal. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune erverver ikke eiendommen gnr 13/bnr 276 
 

PS 34/19 Rutiner for oppfølging av netthets - Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre ber administrasjonssjefen etablere rutiner for håndtering av netthets. 
Saken legges fram i kommunestyrets møte juni 2019.  
 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommunestyre ber administrasjonssjefen etablere rutiner for håndtering av netthets. 
Saken legges fram i kommunestyrets møte juni 2019. 
 

PS 35/19 Eierstyring kommunale selskap -  Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre ber administrasjonssjefen legge fram forslag til rutiner som ivaretar 
KS` anbefalinger for eierstyring av kommunale selskap.  
 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommunestyre ber administrasjonssjefen legge fram forslag til rutiner som ivaretar 
KS` anbefalinger for eierstyring av kommunale selskap. 
 
 

PS 36/19 KULTURSAK - Søknad om støtte til bokutgivelse 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Hovedutvalg for oppvekst/omsorg innstiller overfor Kvænangen 
formannskap at søknad fra Ole N Johansen om økonomisk bidrag til utgivelse av bok om 
bygden Meiland, imøtekommes. Det bevilges et økonomisk bidrag på kr. 2.500 fra konto 14710-
101-100 — markedsføring.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Hovedutvalg for oppvekst/omsorg innstiller overfor Kvænangen formannskap at søknad fra Ole 
N Johansen om økonomisk bidrag til utgivelse av bok om bygden Meiland, imøtekommes. Det 
bevilges et økonomisk bidrag på kr. 2.500 fra konto 14710-101-100 — markedsføring. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 03.04.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra utvalget: Utvalg for oppvekst og omsorg oversender saken til formannskapet 
uten innstilling. 



 
Endringsforslaget fra utvalget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Utvalg for oppvekst og omsorg oversender saken til formannskapet uten innstilling. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 

Hovedutvalg for oppvekst/omsorg innstiller overfor Kvænangen formannskap at søknad fra Ole N 
Johansen om økonomisk bidrag til utgivelse av bok om bygden Meiland, imøtekommes. 

Det bevilges et økonomisk bidrag på kr. 2.500 fra konto 14710-101-100 – lag/foreninger. 

 
 

PS 37/19 Autonome fartøyer i Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
 

Behandling: 
Ordfører orienterte muntlig om samarbeid med NTNU og muligheten for et nasjonalt 
kompetansesenter for autonome fartøyer i Kvænangen. Første del av prosjektet er at NTNU 
sender studenter til Kvænangen sommeren 2019 for å kartlegge muligheter og behov. Dette har 
en kostnadsramme på kr. 300.000. NTNU stiller med kr. 200.000. Kvænangen kommune ser på 
finansieringen av resterende 100.000,-.  
 
Forslag fra formannskapet: 
 

1. Kvænangen formannskap er svært positive til et samarbeid med NTNU og instituttet for 
kybernetikk.  

2. Kvænangen formannskap er positiv til at Kvænangen kommune er med og finansierer kr. 
100.000 til sommerarbeidsplasser sammen med NTNU. Formannskapet ber 
administrasjonssjefen, i samråd med ordfører, se på ulike muligheter for finansiering, og legge 
fram dette som sak til kommunestyret 02.05.2019.  

 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Kvænangen formannskap er svært positive til et samarbeid med NTNU og instituttet for 

kybernetikk.  
2. Kvænangen formannskap er positiv til at Kvænangen kommune er med og finansierer kr. 

100.000 til sommerarbeidsplasser sammen med NTNU. Formannskapet ber 
administrasjonssjefen, i samråd med ordfører, se på ulike muligheter for finansiering, og legge 
fram dette som sak til kommunestyret 02.05.2019.  

 



 
 

Ordførers innstilling 
Uten innstilling 
 
 

PS 38/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.04.2019  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 12/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
16.03.19. 

RS 13/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus 11-
13.07.19. 

RS 14/19 Utstedelse av irettesettelse - personvernombud i offentlig sektor 

RS 15/19 Skjenkebevilling enkeltanledning, Spildra gml skole den 12.07.19. 

RS 16/19 Referat fra møte i Politirådet 26.03.2019 

RS 17/19 Kriminalstatistikk for Nord-Troms 2018 

RS 18/19 Referat fra regionrådsmøte 26.02.2019 

RS 19/19 Protokoll fra møte i regionrådet 26.03.2019 

RS 20/19 Protokoll fra møte i regionrådet 01.04.2019 


