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Dato:
Tidspunkt:
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30. 10.2019
09:00 — 16:30.

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn
Hanne Wiesner
Tryggve Enoksen
Ronald Jenssen
Jan Helge Jensen
Valter Olsen
Jan Arne Jakobsen
Esben Nøklan
Eirik Losnegaard Mevik
Ole Johannes Engebretsen
Ole Martin Holst
Reidar Eilertsen-Wassnes
Oddvar Seppola
Kai Petter Johansen
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Medlem
Medlem
Medlem
Leder
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Representerer
KB
SV
H/FrP
SP
SP
AP
AP
AP
AP
SP
AP
H/FrP
SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Møtte for
Kurt Solheim
Vera Eilertsen-Wassnes

Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Oddvar Seppola ble innvilget
permisjon fra kl 1300 (t.o.m sak 71). Anne Gerd Jonassen tiltrådte som vara (f.o.m sak 72).

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Bjøm Ellefsæter

Stilling
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

_______

Kai Petter Johansen Nanne Wiesener

Navn Funksjon Representerer
Kurt Solheim Medlem SP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn
Espen Farstad
Kristin Anita Hansen

Representerer
KB
AP

7.d
Ordfører Ëirik L Mevik
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PS 65/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

Saksprotokoil i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Forslag fra Ap/KB: Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen evaluere kommunevalget
2019. Det skal benyttes ekstem revisjonsbistand. Kvænangen kommune ber administrasjons
sjefen om å gå til anskaffelse av skanner for registrering av stemmesedler.

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes. Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen
evaluere kommunevalget 2019. Det skal benyttes ekstem revisjonsbistand. Kvænangen
kommune ber administrasjonssjefen om å gå til anskaffelse av skanner for registrering av
stemmesedler.

Saksprotokoll i Valgstyret - 28.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes.

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes.

PS 66/19 Valg av formannskap, ordfører, varaordforer, utvalg og verv for
kommunestyreperioden 2019 - 2023.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Valg 1, Formannskap: Enstemmig vedtatt.

• Eirik Losnegaard Mevik
• Hanne Wiesener
• Jan Helge Jensen
• Vera Eilertsen-Wassnes
• Ronald Jenssen

Vant:

Gruppe APIBL SV,H/FRP SP

1. Ole Johannes Engebretsen 1. Oddvar Seppola 1. Ole Martin Holst

2. Kurt Solheim 2. Tryggve Enoksen 2. Valter Olsen

3. Jan Arne Jakobsen

4. Reidar Eilertsen-Wassnes



5. EsbenNøklan

(Administrasjonsutvalget består i tillegg til formannskapets medlemmer av 2 medlemmer
med varamedlemmer fra fagforeningene)

Valg 2, Ordfører.

• Forslag fra Ap/KB: Eirik Losnegaard Mevik. Forslag fra SV: Jan Helge Jensen.
• Forslaget på Eirik L Mevik fikk 8 stemmer. Forslaget på Jan helge Jensen fikk 7 stemmer.
• Eirik L Mevik ble valgt til ordfører.

Valg 3, Varaordforer.

• Forslag fra Ap/KB: Hanne Wiesener. Forslag fra SV: Ronald Jenssen.
• Forslaget på Hanne Wiesener fikk 8 stemmer. Forslaget på Ronald Jenssen fikk 7 stemmer.
• Hanne Wiesener ble valgt til varaordfører.

Valg 4, Kontrollutvalg: Enstemmig vedtatt.

• Aud Tove Tømmerbukt
• Kristin Anita Hansen
• Kai Petter Johansen
• Kjetil Tunset
• Gry Warth

Vara

Gruppe SP,H/FRP,SV AP/BL

1. Anne Gerd Jonassen 1. Trude Rød

2. Jan Andreassen 2. Esben Farstad

3. Geir Morten Olsen 3. Geir Skåre

4. May Sylvi Sandnes 4.Gretha Janne Lindberg
5. AnjaSeppola

Valgene 5 — 8 ble behandlet samlet og ble enstemmig vedtatt.

Valg 5, Arbeidsmijoutvalg:

• i medlem fra rådmannens ledergruppe. Utpekes av rådmannen. Velges for minimum 2
ar.

• Hanne Wiesener - medlem fra kommunestyret.
• Jan Helge Jensen — medlem fra kommunestyret.
• Hovedvemombud.
• 2 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.

Valg 6, Utvalg for oppvekst og omsorg: Det legges fram sak om endring av utvalgsstrukturen
myndighetenIoroppveksL

og omsorg til formannskapet.

Valg 7, Utvalg for teknisk: Det legges fram sak om endning av utvalgsstrukturen i møtet i
desember. Dagens utvalg utgår. I påvente av sak delegeres myndigheten for teknisk utvalg til
formannskapet.



Valg 8, Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen: Når medlemmer fratrer sine
verv, skal kommunestyret oppnevne nytt medlem med tilsvarende funksjon. Ordfører, Styrer
sykehjemmet, Reidun Johnsen og Kjell Nysveen.

Valg 9, Fagstyre for Språksenteret: Det ble enstemmig vedtatt å utsette saken til desember.
2 medlemmer med 2 vara (I tillegg oppnevner Sameforeningen og Qven og Sjøsamiskforening
hver 2 medlemmer med 2 vara).

Valgene 10 — 14 og 16 — 36 ble gjort samlet og ble enstemmig vedtatt.
Valg 15 utsettes til desember. På forhånd sjekkes det opp om det er riktig at vi fortsatt skal
velge representanter dit. Enstemmig vedtatt.

Valg 10, Medlemmer av Forliksrådet:

• Medlem: Hanne Wiesener — Vara: Guri Ellen Isaksen

• Medlem: Saxe Edvardsen — Vara: Vera Eilertsen-Wassnes

• Medlem: Adler Bårdsen — Vara: Jenny Fyhn Olsen

Valg 11, Motefullmektiger i Forliksrådet:

• Sigrund Johansen (ikke forespurt. Dersom Sigrund ikke takker ja far ordfører fullmakt til å
utpeke èn møtefullmektig i forliksrådet)

• Ivar Henning Boberg

• Tonny Mathiassen

Valg 12, Megler i Konfliktrådet: Ordfører.

Valg 13, Styrerepresentanter til Kvænangen Flerbrukshus SA:

• Susanne Belles
• GuriEllenlsaksen
• Vara: Ordfører gis fullmakt til å utpeke 3 varamedlemmer.

Valg 14, Representantskap Kvænangen Flerbrukshus SA:
Ordfører er medlem med varaordfører som vara.

Valg 15, Representanter til Kvænangen Skogstuer SA:

• Jørgen Juul Thomassen
• Oddvar Seppola
• Vara: 1. Kai Petter Johansen, 2. Anne Gerd Jonassen, 3. Eirin Samuelsen

Valg 16, Representantskap til Halti Kvænkultursenter SA:
Medlem: Kai Petter Johansen - Vara: Kathrine Lise Pedersen

Valg 17, Styremedlem til Halti Kvænkultursenter SA: Anne Gerd Jonassen — vara: Ordfører
gis fullmakt til å utpeke vara.



Valg 18, Utsending ifi årsmøtet i Alta Kraftiag SA: Ordfører medlem med varaordfører som
vara.

Valg 19, Representantskapsmedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: Formannskapet
utgjør medlemmene til representantskapet.

Valg 20, Styremedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: Ordfører er medlem med
varaordfører som vara.

Valg 21, Styremedlem i Ymber AS: Vera Eilertsen-Wassnes navn meldes inn til valgkomitè.
Neste valgrunde erjuni 2020.

Valg 22, Generalforsamling Ymber AS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.

Valg 23, Generalforsamling i Avfailsservice AS: Ordfører er medlem med varaordfører som
vara.

Valg 24, Styremedlem i Avfallsservice AS: Reidar Eilertsen-Wassnes medlem med vara
oppnevnes og velges av Avfallsservice sin generalfor-samling midt i kommunevalgperioden
(2022, osv). ‘/2 av kommunene skifter styrerepresentant annethvert år. Styrerepresentantfra
Kvænangen er ikke på valgfør i 2022. Egen valg-komitè bestående av ordførere klargjørfor
valget.

Valg 25, Representantskapet i Komrev NORD IKS: Leder i kontrollutvalget er medlem med
nestleder i kontrollutvalget som vara.

Valg 26, Representantskapet i K-Sekretariat IKS: Ordfører med varaordfører som vara.

Valg 27, Representantskapet i IKAT IKS: Ordfører med varaordfører som vara.

Valg 28, Interkommunalt verneområdestyre for Kvænangsbotn landskapsvernområde.
1. Hanne Wiesener — Eirik Losnegaard Mevik
2. Tryggve Enoksen — Aud Tove Tømmerbukt

Valg 29, Talsperson for barn: Turid Jørgensen med vara Helene Tryggstrand.

Valg 30, Fellesrådet, kommunal representant: Ordfører er medlem med varaordfører som
vara.

Valg 31, Fylkesmotet i KS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.

-

Vg 323 SlyrernedlemiNord-Troms Olegebretsenmecllem med vara. Ordfører
gis fullmakt til å utpeke vara.

Valg 33, Skjonnsmannsutvalg: Guri Ellen Isaksen (kandidat tilfylkestinget somforetar
oppnevningen).

Valg 34, Trafikksikkerhetsutvalg:



• Esben Farstad — Hanne Wiesener

• Gøril Severinsen — Ordfører gis fullmakt til å utpeke vara.

Valg 35, Vannområdeutvalg for Nord-Troms: Ronald Jenssen med vara Hanne Wiesener

Valg 36, Nord-Troms friluftsråd: Kjell Kristian Johansen med vara Helene Tryggstrand.

Det ble enstemmig vedtatt å utsette følgende valg utsettes til kommunestyrets møtet i
desember:

> Politisk kontakt for ungdomsrådet: i medlem
> Medlemmer av sakkyndig nemnd (tidligere takstnemnd): 3 medlemmer med 3 vara.
> Medlemmer av klagenemnd (tidligere overtakstnemnd): 6 medlemmer med 6 personlige

vara.

Eldreråd (KL § 5-12 og Eldrerådsioven § 2):
5 medlemmer med vara. Ikke-alderpensjonister kan også velges inn, og
pensjonistforeningen har rett til å komme medforslag på hvem som skal sitte der. Rådet
velger selv leder og nestleder.

> Råd for funksjonshemmede (KL § 5-12 og Lov om mennesker ned nedsatt
funksjonsevne § 2): 5 medlemmer med personlig vara (i politiker, 2 brukere, i fra helse og
i fra teknisk). Kommunestyret oppnevner leder og nestleder. Brukerorganisasjonene skal ha
rett til å foreslå medlemmer.

Ungdomsråd (KL § 5-12): 5 medlemmer med vara. Velges kunfor 2 år.
> Alternativt: Slå sammen Eldreråd og Rådforfunksjonshemmedef o.m. valgperioden 2019-

23 OfEldrerådsloven § 4a og Lov om mennesker ned nedsattfunkjonsevne § 4).
> Viltnemda. Det bes om at adminsitrasjonssjefen legger fram sak om viltnemndas oppgaver

og hva som kan delegeres adminstrativt og hva som må ligge til en politisk oppnevnt
viltnemnd.

Det ble enstemmig vedtatt at følgende utvalg utgår:
> Styremedlem i Samarbeidsutvalget for jakt- og fiskeadministrasjon i region Nord-

Troms: i medlem med vara. (Ikke pålagt å ha det og det har ikke vært noen aktivitet i dette
utvalgetpå lange tider).

> Styremedlem i Fagråd for forvaltning av anadrome laksefisk: i medlem med vara.
(Dette er en frivillig sak. Det har ikke vært noen aktivitet i utvalget siden 2003., og vi
foreslår derfor at vi går ut av dette og j]çj oppnevner medlem for perioden 2019-2023.)

> Medlem av Tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak: i medlem med
vara. (Ikke pålagt å ha det og det har ikke vært noen aktivitet i dette utvalget på lange tider).

Vedtak:

Valg 1, Formannskap:

• Eirik Losnegaard Mevik
. -- -----•----• —-----

----- —

• Jan Helge Jensen
• Vera Eilertsen-Wassnes
• Ronald Jenssen

Vara:

Gruppe AP/BL SV,H/FRP SP

1. Ole Johannes Engebretsen 1. Oddvar Seppola 1. Ole Martin Holst



2. Kurt Solheim 2. Tryggve Enoksen 2. Valter Olsen
3. Jan Arne Jakobsen

4. Reidar_Eilertsen-Wassnes

5. Esben Nøklan

(Administrasjonsutvalget består i tillegg til formannskapets medlemmer av 2 medlemmer
med varamedlemmer fra fagforeningene)

Valg 2, Ordfører. Eirik L Mevik ble valgt til ordfører.

Valg 3, Varaordfører. Hanne Wiesener ble valgt til varaordfører.

Valg 4, Kontrollutvalg:

• Aud Tove Tømmerbukt
• Kristin Anita Hansen
• Kai Petter Johansen
• Kjetil Tunset
• Gry Warth

Vara

Gruppe SP,H/FRP,SV AP!BL

1. Anne Gerd Jonassen 1. Trude Rød
2. Jan Andreassen 2. Esben Farstad

3. Geir Morten Olsen 3. Geir Skåre

4. May Sylvi Sandnes 4.Gretha Janne Lindberg
5. AnjaSeppola

Valg 5, Arbeidsmiljoutvalg:

• i medlem fra rådmannens ledergruppe. Utpekes av rådmannen. Velges for minimum 2 år.
• Hanne Wiesener - medlem fra kommunestyret.
• Jan Helge Jensen — medlem fra kommunestyret.

• Hovedvemombud.
• 2 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene.

Valg 6, Utvalg for oppvekst og omsorg: Det legges fram sak om endring av utvalgsstrukturen
i møtet i desember. Dagens utvalg utgår. I påvente av sak delegeres myndigheten for oppvekst
og omsorg til formannskapet.

Valg 7, Utvalg for teknisk: Det legges fram sak om endring av utvalgsstrukturen i møtet i
desember. Dagens utvalg utgår. I påvente av sak delegeres myndigheten for teknisk utvalg til
formannskapet.

Valg 8, Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen: Når medlemmer fratrer sine
verv, skal kommunestyret oppnevne nytt medlem med tilsvarende funksjon. Ordfører, Styrer
sykehjemmet, Reidun Johnsen og Kjell Nysveen.

Valg 10, Medlemmer av Forliksrådet:

• Medlem: Hanne Wiesener — Vara: Guri Ellen Isaksen



• Medlem: Saxe Edvardsen — Vara: Vera Eilertsen-Wassnes

• Medlem: Adler Bårdsen — Vara: Jenny Fyhn Olsen

Valg 11, Motefullmektiger i Forliksrådet:

• Sigrund Johansen (ikkeforespurt. Dersom Sigrund ikke takkerjafår ordførerfullmakt til å
utpeke èn møtefullmektig iforliksrådet)

• Ivar Henning Boberg

• Tonny Mathiassen

Valg 12, Megler i Konifiktrådet: Ordfører.

Valg 13, Styrerepresentanter til Kvænangen Flerbrukshus SA: Susanne Belles og Guri
Ellen Isaksen. Vara: Ordfører gis fullmakt til å utpeke 3 varamedlemmer.

Valg 14, Representantskap Kvænangen Flerbrukshus SA:Ordfører er medlem med
varaordfører som vara.

Valg 16, Representantskap til Halti Kvænkultursenter SA: Medlem: Kai Petter Johansen -

Vara: Kathrine Lise Pedersen

Valg 17, Styremedlem til Halti Kvænkultursenter SA: Anne Gerd Jonassen — vara: Ordfører
gis fullmakt til å utpeke vara.

Valg 18, Utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA: Ordfører medlem med varaordfører som
vara.

Valg 19, Representantskapsmedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: Formannskapet
utgjør medlemmene til representantskapet.

Valg 20, Styremedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: Ordfører er medlem med
varaordfører som vara.

Valg 21, Styremedlem i Ymber AS: Vera Eilertsen-Wassnes navn meldes inn til valgkomitè.
Neste valgrunde erjuni 2020.

Valg 22, Generalforsamling Ymber AS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.

Valg 23, Generalforsamling i Avfailsservice AS: Ordfører er medlem med varaordfører som
vara.

Nalg24memiAflecA&MEilsen-ssnes
oppnevnes og velges av Avfallsservice sin generalforsamling midt i kommunevalgperioden
(2022, osv). ‘/2 av kommunene skifter styrerepresentant annethvert år. Styrerepresentantfra
Kvænangen er ikke på valgfør i 2022. Egen valg-komitè bestående av ordførere klargjorfor
valget.



Valg 25, Representantskapet i Komrev NORD IKS: Leder i kontrollutvalget er medlem med
nestleder i kontrollutvalget som vara.

Valg 26, Representantskapet i K-Sekretariat IKS: Ordfører med varaordfører som vara.

Valg 27, Representantskapet i IKAT IKS: Ordfører med varaordfører som vara.

Valg 28, Interkommunalt verneområdestyre for Kvænangsbotn landskapsvernområde.
1. Hanne Wiesener — Eirik Losnegaard Mevik
2. Tryggve Enoksen — Aud Tove Tømmerbukt

Valg 29, Talsperson for barn: Turid Jørgensen med vara Helene Tryggstrand.

Valg 30, Feflesrådet, kommunal representant: Ordfører er medlem med varaordfører som
vara.

Valg 31, Fylkesmotet i KS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.

Valg 32, Styremedlem i Nord-Troms Museum: Ole Engebretsen medlem med vara. Ordfører
gis fullmakt til å utpeke vara.

Valg 33, Skjønnsmannsutvalg: Guri Ellen Isaksen (kandidat tilfylkestinget somforetar
oppnevningen).

Valg 34, Trafikksikkerhetsutvalg:

• Esben Farstad — Hanne Wiesener

• Gøril Severinsen — Ordfører gis fullmakt til å utpeke vara.

Valg 35, Vannområdeutvalg for Nord-Troms: Ronald Jenssen med vara Hanne Wiesener

Valg 36, Nord-Troms friluftsråd: Kjell Kristian Johansen med vara Helene Tryggstrand.

Administrasjonssjefens innstilling

Uten innstilling.

PS 67/19 Tertialrapport pr september 2019

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.



Saksprotokoli i Kvænangen formannskap - 26.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten tas til orientering.

PS 68/19 Budsjettreguleringer pr 31. august 2019

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra kommunestyret: Det settes av inntil kr25 000 til evakueringsmarkering, kr
10 000 til eldredagen og kr 10 000 til juleverksted Kvænangsbotn. Midlene tas fra
Havbruksfond 2019. Resten av Havbruksfondet avsettes på disposisjonsfondet.

Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse:

Lærlingelønn IT-avdelinga
Lærlingelonn bamehage

Velferdsmidler
Fast lønn rådmaimskontoret vakant stilling

Redusert bruk av disposisjonsfond organisasjonsgjennomg.
Kjøp av tjenester til organisasjonsgjennomgang

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå
IJbyttçdeinidJerfastIønnGargo

Helsestasjonen midler til helsesykepleierstudie
Vakant stilling som fysioterapeut i vår

10501
10501

11200
10100

19400
12720

12721
10100

11500
10100

90 000

20 000

295 000

900 000

i 00 000

90 000

Beskrivelse Konto - Debet (utgift) Kredit (inntekt)

økt bevilling datalisenser IT-avdelinga 11981 230 000
Ubenyttet bevilling datalisenser skolen 11981 100 000
Ubenyttet bevilling datalisenser bamehagen 11981 130 000

Svikt i salg av sykehjemsopphold til nabokommuner 17500 300 000
Redusert inntekt vederlag fra beboere på Gargo 16003 300 000

20 000

295 000

90OU00

100 000



Ikke klart å gjennomføre kutt på TU
økt inntekt fra staten refusjon for ressurskrevende tjenester

Ny bil interkommunal feietjeneste
Låneopptak (som betales til seivkost gjennom feiegebyr)

Ny befalsbil lokalt brannvesen
Div refusjoner (forsikringsoppgjør fra KLP)

Tilskudd til utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegg
Veivedlikehold ordinært driftsbudsj ett

10100
17070

02101
09100

02101
07701

14710
12300

02360
02350

300000

275 000

361 000

150 000

Ubenyttede pensjonsmidler Gargo 10900 600 000

Moms på årets budsjetterte investeringer 04290 22 500 000
Momskompensasjon budsjetterte investeringer 07290 22 500 000

Asfaltering av kommunale veier
Boligfelt/nvanle

Innleid vedlikehold trafikksikkerhetstiltak
Kjøp av tjenester trafikksikkerhetsplan

Det settes av inntil kr 25 000 til evakueringsmarkering, kr 10 000 til eldredagen og kr 10 000
til juleverksted Kvænangsbotn. Midlene tas fra Havbruksfond 2019. Resten av Havbruksfondet
avsettes på disposisjonsfondet.

Kjøp av tjenester til friluftskartleggingen (skuterløyper)
Kjøp av tjenester til geotekniske undersøkelser

12300
12720

12720
12720

345 000

200 000

200 000

300 000

275 000

361 000

150 000

345 000

200 000

200 000

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 26.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsiettbalanse:
Beskrivelse Konto - Debeg(ûlgift) Kredit(inntckt)

økt bevilling datalisenser IT-avdelinga 11981 230 000
Ubenyttet bevilling datalisenser skolen 11981 100 000

lzr. 11 ,ln+nl 11021

Lærlingelønn IT-avdelinga 10501 90 000
Lærlingelønnbamehage 10501 90000

Velferdsmidler 11200 20 000
Fast lønn rådmannskontoret vakant stilling 10100 20 000



Redusert bruk av disposisjonsfond organisasjonsgjennomg. 19400 295 000
Kjøp av tjenester til organisasjonsgjennomgang — 12720 295 000

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå 12721 900 000
Ubenyttede midler fast lønn Gargo 10100 900 000

Helsestasjonen midler til helsesykepleierstudie i 1500 100 000
000Vakant stilling som fysioterapeut i vår 10100 100

Svikt i salg av sykehjemçpphold til nabokommuner 17500 300 000
Redusert inntekt vederlag fra beboere på Gargo 16003 300000
Ubenyttede pensjonsmidler Gargo 10900 600 000

Ikke klart å gjennomføre kutt på TU 10100 300 000
økt inntekt fra staten refusjon for ressurskrevende tjenester 17070 300 000

Ny bil interkommunal feietjeneste 02101 275 000
Låneopptak (som betales til seivkost gjennom feiegebyr) 09100 275 000

Ny befalsbil lokalt brannvesen 02101 361 000
Div refusjoner (forsikringsoppgjør fra KLP) 07701 361 000

Tilskudd til utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegg 14710 150000
Veivedlikehold ordinærtdriftsbudsjett 12300 150 000

Asfaltering av kommunale veier 02360 345 000
Boligfelt/nyanlegg 02350 345 000

Innleid vedlikehold trafikksikkerhetstiltak 12300 200 000
Kjøp av tjenester trafikksikkerhetsplan 12720 200 000

Kjøp av tjenester til friluftskartleggingen (skuterløyner) 12720 200 000
Kjøp av tjenester til geotekniske undersøkelser 12720 200 000

Moms på årets budsjetterte investeringer 04290 22 500 000
Momskompensasjon budsjetterte investeringer 07290 22 500 000

Administrasjonssjefens innstilling

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for1kmrnnrmere. budsjettbalanse:
Beskrivelse Konto Debet (utgift) Kredit (inntekt)

økt bevilling datalisenser IT-avdelinga 11981 230 000
Ubenyttet bevilling datalisenser skolen 11981 100 000
Ubenyttet bevilling datalisenser bamehagen 11981 130 000

Lærlingelønn IT-avdelinga 10501 90 000
Lærlingelønn bamehage 10501 90 000



Velferdsmidler 11200 20 000
Fast lønn rådmannskontoret vakant stilling 10100 20 000

Redusert bruk av disposisjonsfond organisasjonsgjennomg. 19400 295 000
Kjøp av tjenester til organisasjonsgjennomgang 12720 295 000

Kjøp av tjenester fra vikarbyrå 12721 900 000
Ubenyttede midler fast lønn Gargo 10100 900 000

Helsestasjonen midler til helsesykepleierstudie 11500 100 000
Vakant stilling som fysioterapeut i vår 10100 100 000

Svikt i salg av sykehjemsopphold til nabokommuner 17500 300 000
Redusert inntekt vederlag fra beboere på Gargo 16003 300 000
Ubenyttede pensjonsmidler Gargo 10900 600 000

Ikke klart å gjennomføre kutt på TU 10100 300 000
økt inntekt fra staten refusjon for ressurskrevende tjenester 17070 300 000

Ny bil interkommunal feietjeneste 02101 275 000
Låneopptak (som betales til seivkost gjennom feiegebyr) 09100 275 000

Ny befalsbil lokalt brannvesen 02101 361 000
Div refusjoner (forsikringsoppgjør fra KLP) 07701 361 000

Tilskudd til utbedring av løype trasse sentralidrettsanlegg 14710 150 000
Veivedlikehold ordinært driftsbudsjett 12300 150 000

Asfaltering av kommunale veier 02360 345 000
Boligfelt/nyanlegg 02350 345 000

Innleid vedlikehold trafikksikkerhetstiltak 12300 200 000
Kjøp av tjenester trafikksikkerhetsplan 12720 200 000

Kjøp av tjenester til friluftskartleggingen (skuterløyper) 12720 200 000
Kjøp av tjenester til geotekniske undersøkelser 12720 200 000

Moms på årets budsjetterte investeringer 04290 22 500 000
Momskompensasjon budsjetterte investeringer 07290 22 500 000



PS 69/19 Salg av Kjækan skole

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Endringsforslag fra Ap: Siste setning tas ut i punkt 1. Pkt nr 2 som det står. Setningen
«Bygningen skilles ut som egen tomt og resten av eiendommen holdes utenom overdragelsen.»
plasseres inn i punkt 3.

Innstillingen med endringsforslaget fra Ap/KB ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kvænangen kommune overdrar Kjækan skole til en eller flere foreninger, som overtar
eiendoms- og driftsansvaret for bygningene alene eller i felleskap. Klausul om avtale om
gjenkjøp tinglyses ved overdragelsen; «Avtale om gjenkjøp: Kvænangen kommune betinger
seg rett til gjenkjøpfor samme pris som den ble solgtfor i 2019, justertfor konsumpris
indeksen dersom kjøper vil selge eiendommen eller dersom kjøper ikke har ivaretatt
bygningsmassen eller sørgetforpåkostninger som har medført en verdiøkningpå 10 %per
år. Klausul om gjenkjøp er gyldig i 15 årfra tinglysningsdatoen».

2. Administrasjonssjefen setter frist i samråd med forening(ene) om overdragelsen.

3. Dersom overdragelse til forening(ene) ikke er utført innen frist satt i pkt 2 vil Kvænangen
kommune annonsere at salg av eiendom gnr/bnr 31/20 gjennom åpen budrunde til høyst
bydende pris. Følgende klausul om avtale gjenkjøp som opplyses i salgsoppgaven og ting
lyses ved salg; «Avtale om gJenkjøp: Kvænangen kommune betinger seg rett til g/enkjøpfor
samme pris som den ble solgtfor i 2019, justertfor konsumprisindeksen dersom kjøper vil
selge eiendommen eller dersom kjøper ikke har ivaretatt bygningsmassen eller sørgetfor
påkostninger som har medført en verdiøkningpå 10 %per år. Klausul om gjenkjøp er gyldig
i 15 årfra tinglysningsdatoen». Bygningen skilles ut som egen tomt og resten av
eiendommen holdes utenom overdragelsen. Bud behandles politisk. Det engasjeres en
megler til prosessen.

Administrasjonssjefens innstilling

4. Kvænangen kommune overdrar Kjækan skole til en eller flere foreninger, som overtar
eiendoms- og driftsansvaret for bygningene alene eller i felleskap. Klausul om avtale om
gjenkjøp tinglyses ved overdragelsen; «Avtale om gjenkjøp: Kvænangen kommune
betinger seg rett til gjenkjøpfor samme pris som den ble solgtfor i 2019, justertfor
konsumprisindeksen dersom kjøper vil selge eiendommen eller dersom kjøper ikke har
ivaretatt bygningsmassen eller sørgetfor påkostninger som har medført en verdiøkning
på 10 %per år. Klausul om gjenkjøp er gyldig i 15 årfra tinglysningsdatoen»
Bygningen skilles ut som egen tomt og resten av eiendommen holdes utenom
overdragelsen.

5. Administrasjonssjefen setter frist i samråd med forening(ene) om overdragelsen.
6. Dersom overdragelse til forening(ene) ikke er utført innen frist satt i pkt 2 vil

Kvænangen kommune annonsere at salg av eiendom gnr/bnr 31/20 gjennom åpen
budrunde til høystbydende pris. Følgende klausul om avtale gjenkjøp som opplyses i
salgsoppgaven og tinglyses ved salg; «Avtale om gjenkjøp: Kvænangen kommune
betinger seg rett til gjenkjøp for samme pris som den ble solgtfor i 2019, justertfor
konsumprisindeksen dersom kjøper vil selge eiendommen eller dersom kjøper ikke har
ivaretatt bygningsmassen eller sørgetfor påkostninger som har medført en verdiøkning
på 10 %per år. Klausul om gjenkjøp er gyldig i 15 årfra tinglysningsdatoen»



Bud behandles politisk. Det engasjeres en megler til prosessen.

PS 70/19 Personalreglementet, justering av tilsettingsreglene

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Personalreglementet punkt 1.2.4 Prosedyre ved tilsetting endres og blir lydende slik:

Før en har foretatt en tilsetting skal en ha gjennomgått følgende prosedyre:
1. Gjennomført en stillingsanalyse, se punkt 1.2.3.
2. Spesifisere krav til stillingen, samt personlige og faglige kvalifikasjoner en ønsker å finne

hos søkere. Lønnsplassering skal være fastsatt før utlysning av stilling.
3. Blant de aktuelle søkerne som oppf’ller utlysningstekstens krav til utdanning og praksis,

hentes det inn referanser, og det innkalles til intervju. Det føres et skriftlig referat fra
intervjuene før det lages en skriftlig kvalifikasjonsvurdering med bakgrunn i utlysningstekst
og intervju.

4. Bekreftelse av mottatt søknad sendes alle søkere. Søkere som ber om det får utvidet
søkerliste.

5. Tilsetting foretas slik: Tilsetting av rådmann gjøres av kommunestyret. Tilsetting av
etatsledere, seniorrådgiver og økonomileder gjøres av administrasjonssj ef + en
arbeidsgiverrepresentant og fagforening. Tilsetting av enhetsiedere gjøres av etatsieder,
seniorrådgiver og fagforening. Tilsetting av øvrige ansatte gjøres av etatsieder, enhetsieder
og fagforening.

6. Alle søkere får svar når tilsetting er foretatt.

Punkt 22.6.3 i Delegasjonsreglementet tilpasses dette vedtaket.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 26.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Personalreglementet punkt 1.2.4 Prosedyre ved tilsetting endres og blir lydende slik:

Før en har foretatt en tilsetting skal en ha gjennomgått følgende prosedyre:
7.Gjennomførtnsti11ingsana1yssepunktt23 - -----.

8. Spesifisere krav til stillingen, samt personlige og faglige kvalifikasjoner en ønsker å finne
hos søkere. Lønnsplassering skal være fastsatt før utlysning av stilling.

9. Blant de aktuelle søkerne som oppfyller utlysningstekstens krav til utdanning og praksis,
hentes det inn referanser, og det innkalles til intervju. Det føres et skriftlig referat fra
intervjuene før det lages en skriftlig kvalifikasjonsvurdering med bakgrunn i utlysningstekst
og intervju.



10. Bekreftelse av mottatt søknad sendes alle søkere. Søkere som ber om det får utvidet
søkerliste.

11. Tilsetting foretas slik: Tilsetting av rådmann gjøres av kommunestyret. Tilsetting av
etatsiedere, seniorrådgiver og økonomileder gjøres av administrasjonssjef + en
arbeidsgiverrepresentant og fagforening. Tilsetting av enhetsledere gjøres av etatsieder,
seniorrådgiver og fagforening. Tilsetting av øvrige ansatte gjøres av etatsieder, enhetsieder
og fagforening.

12. Alle søkere får svar når tilsetting er foretatt.

Punkt 22.6.3 i Delegasjonsreglementet tilpasses dette vedtaket.

Administrasjonssjefens innstilling

Personalreglementet punkt 1.2.4 Prosedyre ved tilsetting endres og blir lydende slik:

Før en har foretatt en tilsetting skal en ha gjennomgått følgende prosedyre:
13. Gjennomført en stillingsanalyse, se punkt 1.2.3.
14. Spesifisere krav til stillingen, samt personlige og faglige kvalifikasjoner en ønsker å finne

hos søkere. Lønnsplassering skal være fastsatt før utlysning av stilling.
15. Blant de aktuelle søkerne som oppfyller utlysningstekstens krav til utdanning og praksis,

hentes det inn referanser, og det iimkalles til intervju. Det føres et skriftlig referat fra
intervjuene før det lages en skriftlig kvalifikasjonsvurdering med bakgrunn i utlysningstekst
og intervju.

16. Bekreftelse av mottatt søknad sendes alle søkere. Søkere som ber om det får utvidet
søkerliste.

17. Tilsetting foretas slik: Tilsetting av rådmann gjøres av kommunestyret. Tilsetting av
etatsiedere, seniorrådgiver og økonomileder gjøres av administrasjonssj ef + en
arbeidsgiverrepresentant og fagforening. Tilsetting av enhetsiedere gjøres av etatsleder,
seniorrådgiver og fagforening. Tilsetting av øvrige ansatte gjøres av etatsieder, enhetsleder
og fagforening.

18. Alle søkere får svar når tilsetting er foretatt.

Punkt 22.6.3 i Delegasjonsreglementet tilpasses dette vedtaket.

PS 71/19 Endelig vedtak om plassering av bom på anleggsvegen

Saksprotokoli i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtaket i klagesaksbehandlingen tas til orientering.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.09.2019



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtaket i klagesaksbehandlingen tas til orientering.

Administrasjonssjefens innstilling

Vedtaket i klagesaksbehandlingen tas til orientering.

PS 72/19 Sluttrapport fra mulighetsstudie for landbruket i Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra Kommunestyret: Administrasjonssjefen bes på bakgrunn av forstudien
fremme en skisse til forprosj ekt til formannskapet.

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten «Landbruket som ressurs i Kvænangen» tas til etterretning. Kvænangen kommune vil
benytte studien som grunnlag for strategisk planarbeid, praktisering av landbruksjuridiske
virkemidler, tilskuddsforvaltning og aktiv tilrettelegging ut mot næringa. Administrasjonssjefen
bes på bakgrunn av forstudien fremme en skisse til forprosjekt til formannskapet.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten «Landbruket som ressurs i Kvænangen» tas til etterretning. Kvænangen kommune vil
benytte studien som grunnlag for strategisk planarbeid, praktisering av landbruksjuridiske
virkemidler, tilskuddsforvaltning og aktiv tilrettelegging ut mot næringa.



Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten «Landbruket som ressurs i Kvænangen» tas til etterretning. Kvænangen kommune vil
benytte studien som grunnlag for strategisk planarbeid, praktisering av landbruksjuridiske
virkemidler, tilskuddsforvaltning og aktiv tilrettelegging ut mot næringa.

PS 73/19 Horing på nasjonal ramme for vindkraft

Saksprotokoil i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Forslag fra Kommunestyret: Saken utgår.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utgår.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 19.09.2019

Behandling:

Endringsforslag fra Joar Wassnes: Siste avsnitt i innstillingen tas ut.

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg:
-Det må foreligge folkeavstemming før det kan etableres vindkraftverk.
-Vindmølleparker må plasseres i tilknyting til eksisterende infrastruktur.

Votering:
Endringsforslaget fra Joar Wassnes ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune gir følgende uttale til nasjonal ramme for vindkraft:

Kvænangen kommune mener det bra at det lages strategiske planer for vindkraftutbygging i
Norge, da dette kan bidra til at de best egna områdene bygges ut samt at mange avgjørelser kan
gjøres på et prinsipielt nivå før enkeltaktorer benytter ressurser på enkeltprosjekter. Vi mener en
slik ramme også bør se på flere strategiske valg for vindkraften i Norge i tillegg til å finne de
geografisk best egna områdene.

Vi er imidlertid noe undrende til framstillinen av resultatene. Kartavgrensningene som er lagt
fram i nasjonal ramme er altfor grovmaska. I visse tilfeller er det uklart hvordan NVE har
konkludert da valgte avgrensninger strider i mot sentrale punkt i metodikken. For Kvænangen
sitt vedkommende så er store verneområder, og store arealer med lite gunstige vindforhold tatt
med i den endelige avgrensningen av område nr 38. Dersom rammen for utbygging skal ha
troverdighet så må kartdataene som presenteres i dokumentet kvalitetssikres. Videre så bør et
slikt strategidokument ha en mer tydelig tekstdel med føringer som gir prinsipielle avklaringer



om hensyn, lokalisering og omfang innenfor de enkelte områdene. Kvænangen kommune mener
det skal være et absolutt krav at vindkraftutbygginger lokaliseres i god avstand fra områder med
bosetting. For å unngå misforståelser og fare for å spre unødig frykt blant folk så bør
kartfigurene trekkes bort fra bebygde områder.

En slik ramme bør også gi føringer for vektiegging av lokaldemokratiske prioriteringer.
Konsesjonsvedtak etter energilova er likestilt med reguleringsplan og da er kommunene bare en
høringsinstans i den enkelte utbyggingssak. Kvænangen kommune mener det må settes krav om
at politiske organ lokalt skal ha større myndighet i forbindelse med vindkraftutbygging. Slike
bestemmelser bør tas med i strategiene for den nasjonale rammen for å sikre ivaretakelse av
lokalbefolkningens interesser. Kommunene må i framtida ha full råderett til eventuelt å
godkjenne eller avslå etablering av vindkraftanlegg og tilhørende overføringsanlegg.

Den økonomiske kompensasjonen fra vindkraftanlegg avgrenser seg i hovedsak til
eiendomsskatt for kommunene. Dette er en type skatt som er under press fra mange hold, og
som dermed gjerne forsvinner i framtida. Vi har derfor en begrensa trygghet for at omfattende
utbygging vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet, samtidig som nedbygging av naturen gir en
åpenbar negativ virkning lokalt. Det bør derfor innføres tilsvarende ordninger som for vannkraft
for å ivareta hensynet til lokalsamfunnene sine ulemper, refLov om konsesjon for rettigheter til
vannfall mv. (vannfallreuighetsioven). Rammen for vindkraft er et viktig strategisk dokument
som skal bidra til en god samfunnsutvikling for hele landet, og ikke bare maksimere
krafiproduksjonen til fordel for eierne av anleggene. Det er derfor viktig at den legger til grunn
prinsippet om at forurenser betaler, og at inntektene fordeles rettferdig og på en måte som bidrar
til positiv samfunnsutvikling i områdene som benyttes til kraftproduksjon.

-Det må foreligge folkeavstemming før det kan etableres vindkraftverk.
-Vindmølleparker må plasseres i tilknyting til eksisterende infrastruktur.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune gir følgende uttale til nasjonal ramme for vindkraft:

Kvænangen kommune mener det bra at det lages strategiske planer for vindkraftutbygging i
Norge, da dette kan bidra til at de best egna områdene bygges ut samt at mange avgjørelser kan
gjøres på et prinsipielt nivå for enkeltaktører benytter ressurser på enkeltprosjekter. Vi mener en
slik ramme også bør se på flere strategiske valg for vindkraflen i Norge i tillegg til å finne de
geografisk best egna områdene.

Vi er imidlertid noe undrende til framstillingen av resultatene. Kartavgrensningene som er lagt
grovuiaskk. Islfeller erdiklavordan Nbar

konkludert da valgte avgrensninger strider i mot sentrale punkt i metodikken. For Kvænangen
sitt vedkommende så er store verneområder, og store arealer med lite gunstige vindforhold tatt
med i den endelige avgrensningen av område nr 38. Dersom rammen for utbygging skal ha
troverdighet så må kartdataene som presenteres i dokumentet kvalitetssikres. Videre så bør et
slikt strategidokument ha en mer tydelig tekstdel med føringer som gir prinsipielle avklaringer
om hensyn, lokalisering og omfang innenfor de enkelte områdene. Kvænangen kommune mener



det skal være et absolutt krav at vindkraftutbygginger lokaliseres i god avstand fra områder med
bosetting. For å unngå misforståelser og fare for å spre unødig frykt blant folk så bør
kartfigurene trekkes bort fra bebygde områder.

En slik ramme bør også gi føringer for vektiegging av lokaldemokratiske prioriteringer.
Konsesjonsvedtak etter energilova er likestilt med reguleringsplan og da er kommunene bare en
høringsinstans i den enkelte utbyggingssak. Kvænangen kommune mener det må settes krav om
at politiske organ lokalt skal ha større myndighet i forbindelse med vindkraftutbygging. Slike
bestemmelser bør tas med i strategiene for den nasjonale rammen for å sikre ivaretakelse av
lokalbefolkningens interesser. Kommunene må i framtida ha full råderett til eventuelt å
godkjenne eller avslå etablering av vindkraftanlegg og tilhørende overføringsanlegg.

Den økonomiske kompensasjonen fra vindkraftanlegg avgrenser seg i hovedsak til
eiendomsskatt for kommunene. Dette er en type skatt som er under press fra mange hold, og
som dermed gjerne forsvinner i framtida. Vi har derfor en begrensa trygghet for at omfattende
utbygging vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet, samtidig som nedbygging av naturen gir en
åpenbar negativ virkning lokalt. Det bør derfor innføres tilsvarende ordninger som for vannkraft
for å ivareta hensynet til lokalsamfunnene sine ulemper, refLov om konsesjon for rettigheter til
vannfall mv. ‘vannfallretti,hetsloven). Rammen for vindkraft er et viktig strategisk dokument
som skal bidra til en god samfunnsutvikling for hele landet, og ikke bare maksimere
kraftproduksjonen til fordel for eierne av anleggene. Det er derfor viktig at den legger til grunn
prinsippet om at forurenser betaler, og at inntektene fordeles rettferdig og på en måte som bidrar
til positiv samfunnsutvilding i områdene som benyttes til krafiproduksjon.

Kvænangen kommune ønsker at det ikke legges til rette for vindkraftutbygging i våre områder.
Dette av hensyn til sårbar natur og manglende ordninger for lokal kompensasjon for tapet
lokalsamfunn opplever som følge av vindkraftutbygginger. Nord-Troms har særlig store
naturkvaliteter av nasjonal verdi. Friluftsliv og naturbruk er en meget viktig del av kulturen for
folket som lever her. Regionen benyttes også mye av tilreisende fra hele landet og vi ser en
sterkt økende turisme. Utbygging i Nord-Troms vil også berøre viktige reindriftsområder.
Videre så vil gjerne den teknologiske utviklingen medføre mer smidige utbyggingsmetoder i
framtida som gir mindre inngrep for å samle energien i vinden. Vi vil derfor være best tjent med
å ikke forhaste oss med utbygging av vindkraften.

PS 74/19 Etisk reglement, revisjon av retningslinjene

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende utkast til Etisk reglement vedtas.



Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 26.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende utkast til Etisk reglement vedtas.

Administrasjonssjefens innstilling

Foreliggende utkast til Etisk reglement vedtas.

PS 75/19 Tjenestebeskrivelser i helse og omsorg

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og
omsorgstjenester.

Følgende føyes til i tjenestebeskrivelsen del II punkt 9 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, det
første kulepunktet under avsnittet om skolehelsetjenesten: «Helsesykepleier er særlig
oppmerksom på manglende inkludering/mobbing og nettvett.»

Saksprotokoll i Eldrerådet - 23.09.2019

Behandling:

Tilleggsforslag fra eldreråd og råd for funksjonshemmede: : Følgende føyes til i
tjenestebeskrivelsen del II punkt 9 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, det første kulepunktet
under avsnittet om skolehelsetjenesten: «Helsesykepleier er særlig oppmerksom på manglende
inkludering/mobbing og nettvett.»

Behandling: Innstillingen med tillegg av tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og
omsorgstjenester.



Følgende føyes til i tjenestebeskrivelsen del II punkt 9 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, det
fbrste kulepunktet under avsnittet om skolehelsetjenesten: «Helsesykepleier er særlig
oppmerksom på manglende inkludering/mobbing og nettvett.»

Saksprotokoll i Eldrerådet - 11.06.2019

Behandling:

Forslag fra begge utvalgene: Utvalgene trenger mer tid til å sette seg inn i dokumentet. Saken
utsettes derfor. Det innkalles til nytt felles møte i slutten av august.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalgene trenger mer tid til å sette seg inn i dokumentet. Saken utsettes derfor. Det innkalles til
nytt felles møte i slutten av august.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 12.06.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og
omsorgstj enester.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for helse- og
omsorgstjenester.

PS 76/19 Underveisrapport pr. juni 2019

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.09.20 19

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Administrasjonssjefens innstilling

Rapporten tas til orientering.

PS 77/19 Oppdatering av ansettelsesutvalg

Saksprotokoil i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet med tillegg av representant fra parti uten deltakelse formannskapet, samt en
representant fra arbeidstakerorganisasjonene, utgjør ansettelsesutvalget. Det avsettes nødvendige
midler for å gjennomføre prosessen.

Ordforers innstilling

Formannskapet med tillegg av representant fra parti uten deltakelse formannskapet, samt en
representant fra arbeidstakerorganisasjonene, utgjør ansettelsesutvalget. Det avsettes nødvendige
midler for å gjennomføre prosessen.

PS 78/19 Forskrift om godtgjoring til folkevalgte i Kvænangen

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Forslag fra SV: Ordførers godtgjørelse økes til 75 % av Stortingsrepresentantenes lønn.

Forslagfra K iuityrei Varaoidfører l3%, Formannskapet 8%, Generell møtegodtgjøring
pr. møte i folkevalgte organ 1000 kr. Legitimert tapt arbeidsfortjeneste begrenses oppad til
ordførers dagsiønn.

Ordførergodtgjøring. Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot 6 stemmer til forslaget fra
SV.

Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Foreliggende forslag til Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvænangen kommune vedtas
med disse endringene: Varaordfører 13%, Formannskapet 8%, Generell møtegodtgjøring pr.
møte i folkevalgte organ 1000 kr. Legitimert tapt arbeidsfortj eneste begrenses oppad til
ordførers dagsiønn.

Administrasjonssjefens innstiffing

Foreliggende forslag til Forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Kvænangen kommune vedtas
med disse endringene:
• Møtegodtgjørelse for møter i Ungdomsrådet settes til kr 300 pr møte.
• Møtegodtgjørelse for medlemmer i Ungdomsrådet som har oppmøte i Kommunestyret settes

til kr 500 pr møte.

PS 79/19 Budsjettramme 2020 - Kontroll og tilsyn i Kvænangen kommune

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsj ettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifier på til sammen
kr 656 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og
eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal
følge formannskapets samlede budsj ettinnstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontroll
utvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontroll-
utvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Kontrollutvalgets innstilling

4. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifier på til sammen
kr 656 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og
eventuelle andre politiske vedtak.

5. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal
følge formannskapets samlede budsj ettinnstilling til kommunestyret.

6. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontroll
utvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontroll-
utvalgets sjettforagUtvalget foi tsetter ehautlinge skjerom beskrevet her. -



PS 80/19 Forvaltningsrevisjonsrapport - Innkjopssamarbeidet i Nord-Troms

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i forvaltnings
revisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».

a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning om at
kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med regel-
verket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser dokumenteres
i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på en måte som gjør
det mulig å belyse prosessene i ettertid.

b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber administrasjonssjefen
følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å forbedre etterlevelsen av
kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for å
styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser.
Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere
tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. i a — i b
innen 1. februar 2020, og handlingsplan som nevnt i pkt. i c innen i. mai 2020.

Kontrollutvalgets innstilling

3. Kommunestyret viser oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms».

a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning
om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med
regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser
dokumenteres i tråd med krav i regelverket, og at slik dokumentasjon oppbevares på
en måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.

b. Kommunestyret viser seg til konklusjon i rapportens kap. 5 og ber
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.

c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for
å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser.
Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.

4. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten, og rapportere
tilbaketil kontfullutvalgetonTpla1Tlagteoggjennomf0rtetiltak somnevnt ipkt; la—I b
innen i. februar 2020, og handlingspian som nevnt i pkt. i c innen 1. mai 2020.



PS 81/19 Selskapskontroll Avfallsservice - Forvaltningsrevisjon av
selvkostprinsippet

Saksprotokoil i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Reidar Eilertsen-Wassnes fikk sin habilitet vurdert jfFvl § 6e og ble vurdert habil med 9
stemmer mot 5 stemmer.

Eirik L Mevik fikk sin habilitet vurdert jfFvl § 6e og ble enstemmig vurdert habil.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om
Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i
selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på
husholdningsrevisjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.

Kontrollutvalgets innstilling

3. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om
Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.

4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i
selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost på
husholdningsrevisjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.

PS 82/19 Samarbeidsavtale med Alta om felles barnevern

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Forslag fra SV:
• Forslag 1. Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen om alltid å legge fram

budsjettmessige konsekvenser ved saksframlegg som kan gi økte kommunale utgifter.
• Forslag 2. Kvænangen kommune avviser det framlagte forslag til samarbeidsavtale m. Alta

om barnevem. Kommunen har et ufravikelig krav om at økonomiske utgifter må fordeles
med utgangspunkt i barnetall eller innbyggertall. (jfr. Kommunal- og regionaldepartementes
veileder for vertskommunemodell), Kvænangen kommune forlenger samtidig
bamevemsamarbeidet med Nordreisa fram til 1/7 -2020. Parallelt med forhandlinger mot
Alta om utgiftsfordeling, utreder Kvænangen også mulighetene for barnevemsamarbeid i
Nord-Troms.

- - Forslag fraAp/I: Foreliggende samarbeidsavtaler med Alta kommuneom felles bamevem og
akuttberedskap i barnevemet godkjennes. Administrasjonen bes gå gjennom avtalens punkt 2-2
for å kvalitetssikre bruken av kommunelovens § 20-2 før avtalen godkjennes. Kvænangen
kommunestyre er av den oppfatning at Kvænangens innsatsfaktor er høy sett i forhold til antall
barn. Det er en forventning fra kommunestyret at to av de tre stillingene har arbeidssted i
Kvænangen. Avtalen skal reforhandles etter 1,5 år.

Forslag i fra SV ble enstemmig vedtatt.



Innstillingen ble vedtatt da det fikk 11 stemmer satt opp mot forslag 2 fra SV som fikk 4
stemmer.

Forslaget fra Ap/KB ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende samarbeidsavtaler med Alta kommune om felles barnevem og akuttberedskap i
bamevernet godkjennes.

Administrasjonen bes gå gjennom avtalens punkt 2-2 for å kvalitetssikre bruken av
kommunelovens § 20-2 før avtalen godkjennes.

Kvænangen kommunestyre er av den oppfatning at Kvænangens innsatsfaktor er høy sett i
forhold til antall barn.

Det er en forventning fra kommunestyret at to av de tre stillingene har arbeidssted i Kvænangen.

Avtalen skal reforhandles etter 1,5 år.

Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen om alltid å legge fram budsjettmessige
konsekvenser ved saksframlegg som kan gi økte kommunale utgifter.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.09.2019

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Foreliggende samarbeidsavtaler med Alta kommune om felles barnevem og akuitberedskap i
bamevemet godkjennes.

Admiuistrasjonssjefens innstilling

Foreliggende samarbeidsavtaler med Alta kommune om felles barnevern og akuttberedskap i
bamevemet godkjennes.

PS 83/19 Lovlighetsklage av næringslån til Moonlight Mountain Gir AS

Saksprotokoli i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 63/19 opprettholdes.



Administrasjonssjefens innstilling

Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 63/19 opprettholdes.

PS 84/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.10.2019

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 11/19 Oppstart og organisering av arbeidet med revisjon av offentlige
snoscooterloyper

RS 12/19 Protokoll studietur til Sogn - Nord-Troms regionråd


