
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 27.01.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 13:15.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Hanne Wiesener Medlem KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ingen.    
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

PROTOKOLLTILFØRSEL FRA SP. GJELDER TENKT GJENNOMFØRING AV 
NEDBEMANNING VED KVBU  
Vi vil be om at den prosessen med rutiner beskrevet i orienteringen gitt formannskapet 
27.01.2020 og de svar disse gir, også blir utarbeidet med tanke på at saken får ny behandling i 
formannskap og i kommunestyre. Dette for å  
kunne sette et riktig nivå på bemanning på skolen. 
 
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.  

 
 
 
                                      
   _____________________                                                     _______________________ 
           Hanne Wiesener          Ronald Jenssen 

 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 12/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 
2020, økning av feiegebyr 

 2019/249 

PS 13/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 
2020, økt bruk av disposisjonsfond. 

 2019/249 

PS 14/20 Tertialrapport pr desember 2019  2018/340 
PS 15/20 Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra 

kommunene til staten fra 1. juni 2020 
 2019/14 

PS 16/20 Oppfølging av organisasjonsgjennomgangen, 
kortsiktige tiltak 

 2015/330 

PS 17/20 Bortfall av hovedutvalgene  2015/666 
PS 18/20 Endring av selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS  2016/314 
PS 19/20 Endringer av skolehverdagen  2015/383 
PS 20/20 Innkjøp av digitale ressurser til elevene på 1.-4. 

trinn 
 2020/20 

PS 21/20 Reglement for Kvænangen Ungdomsråd  2020/19 
PS 22/20 Fritidslokaler barn og ungdom.  2020/8 
PS 23/20 Borgerlig vigsling på samisk og kvensk  2018/78 
PS 24/20 Høringer - oversikt til formannskapet 27.01.2020  2016/147 
PS 25/20 Referatsaker   
RS 11/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd X 2015/48 
RS 12/20 Søknad om brøytetilskudd X 2015/48 
RS 13/20 Søknad om brøytetilskudd X 2015/48 
RS 14/20 Søknad om brøytetilskudd X 2015/48 
RS 15/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet House 

den 24.01.20. 
 2020/15 

RS 16/20 Uttale til søknad om akvakulturtillatelse for 
Svartberget 

 2019/335 

RS 17/20 Vedtak ferdigattest. 5429/13/90  2018/183 
RS 18/20 Midlertididg brukstillatelse 5429/13/72  2017/76 
RS 19/20 1943/33/54. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak 

uten ansvarsrett. 
 2015/564 

 
 



PS 12/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020, økning av 
feiegebyr 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Feiegebyret settes til kr 405 + mva. Endringen gjøres under forutsetning av at den nye 
samarbeidsavtalen for brannvernsamarbeidet godkjennes i alle samarbeidskommunene.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Feiegebyret settes til kr 405 + mva. Endringen gjøres under forutsetning av at den nye 
samarbeidsavtalen for brannvernsamarbeidet godkjennes i alle samarbeidskommunene.  

PS 13/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020, økt bruk av 
disposisjonsfond. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Post for reserverte tilleggsbevilgninger styrkes med kr 200 000. Beløpet hentes fra 
disposisjonsfondet. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Post for reserverte tilleggsbevilgninger styrkes med kr 200 000. Beløpet hentes fra 
disposisjonsfondet.  

PS 14/20 Tertialrapport pr desember 2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Rapporten tas til orientering. 



PS 15/20 Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til staten fra 
1. juni 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Til orientering 
 
 

PS 16/20 Oppfølging av organisasjonsgjennomgangen, kortsiktige tiltak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Det settes av kr 30 000 til sluttføring av organisasjons-
gjennomgangen. Midlene tas fra Prosjekt nye Kvænangen kommune.  
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det settes av kr 30 000 til sluttføring av organisasjonsgjennomgangen. Midlene tas fra Prosjekt nye 
Kvænangen kommune.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det settes av kr 30 000 til kortsiktige tiltak for oppfølging av organisasjonsgjennomgangen. 
Midlene tas fra disposisjonsfondet som en del av Prosjekt nye Kvænangen kommune.  

PS 17/20 Bortfall av hovedutvalgene 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp: STRUKTUR HOVEDUTVALG. En struktur med hovedutvalg videreføres. Det 
gjøres en evaluering i forhold til hvilke saker og hvilken myndighet disse utvalgene skal ha i 
framtiden. Dette gjøres samtidig med en gjennomgang av delegasjonsreglementet.  
Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Sp.  
Vedtak: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og Teknisk utvalg legges ned. Utvalgenes saksområde 
overføres til formannskapet. Ordningen evalueres etter ett år.  
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og Teknisk utvalg legges ned. Utvalgenes saksområde 
overføres til formannskapet. Ordningen evalueres etter ett år.  

PS 18/20 Endring av selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS. 

PS 19/20 Endringer av skolehverdagen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Det bes om en redegjørelse for hvordan endringer i 
skolehverdagen påvirker skoleskyssordningen generelt, særlig med hensyn til start fra hjem. 
Oppsummering fra samarbeidsorganene legges fram.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak:  
Saken utsettes. Det bes om en redegjørelse for hvordan endringer i skolehverdagen påvirker 
skoleskyssordningen generelt, særlig med hensyn til start fra hjem. Oppsummering fra 
samarbeidsorganene legges fram.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering  
 
 
 

PS 20/20 Innkjøp av digitale ressurser til elevene på 1.-4. trinn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes. Kvænangen barne- og ungdomsskoles plan for IKT og 
investeringsplan legges fram. Saken må synliggjøre kostnader og hvor midlene skal tas fra. Det må 
utredes om også 5-7 klasse skal utstyres med digitalt læringsverktøy. Kompetansebehovet hos ansatte må 
redegjøres for.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Saken utsettes. Kvænangen barne- og ungdomsskoles plan for IKT og investeringsplan legges fram. 
Saken må synliggjøre kostnader og hvor midlene skal tas fra. Det må utredes om også 5-7 klasse skal 
utstyres med digitalt læringsverktøy. Kompetansebehovet hos ansatte må redegjøres for. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det anskaffes nettbrett som klassesett til 1.-4.klasse, som beskrevet i saksfremlegg. Midlene tas 
fra omdisponering innen enhetens eget budsjett.   
 
 
 

PS 21/20 Reglement for Kvænangen Ungdomsråd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Reglement for Kvænangen ungdomsråd vedtas. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Reglement for Kvænangen ungdomsråd vedtas. 
 
 
 

PS 22/20 Fritidslokaler barn og ungdom. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Barn og ungdom overtar gulbygget til fritidslokaler, møteplass. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Barn og ungdom overtar gulbygget til fritidslokaler, møteplass. 
 
 
 



PS 23/20 Borgerlig vigsling på samisk og kvensk 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Administrasjonssjefen bes foreslå vigslere som kan utføre vigsel på samisk og kvensk til saken 
kommer opp i kommunestyret. 
Som vigsler på samisk foreslås ....... 
Som vigsler på kvensk foreslås .......  
Administrasjonssjefen bes gå i gang med et arbeid for å få på plass et nasjonalt vigselsformular 
på kvensk under forutsetning av støtte fra departementet. Den kvenske vigsleren gis 
vigselsmyndighet fra det tidspunkt det foreligger godkjent vigselsformular på kvensk. 
Endring i punkt 4: «Ordfører og varaordfører benytter ordførerkjedet jf. reglement for 
ordførerkjedet» 
 

Ordfører innstilling 
Administrasjonssjefen bes foreslå vigslere som kan utføre vigsel på samisk og kvensk til saken 
kommer opp i kommunestyret. 
Som vigsler på samisk foreslås ....... 
Som vigsler på kvensk foreslås .......  
Administrasjonssjefen bes gå i gang med et arbeid for å få på plass et nasjonalt vigselsformular 
på kvensk under forutsetning av støtte fra departementet. Den kvenske vigsleren gis 
vigselsmyndighet fra det tidspunkt det foreligger godkjent vigselsformular på kvensk. 
 
Endring i punkt 4: «Ordfører og varaordfører benytter ordførerkjedet jf. reglement for 
ordførerkjedet» 
 

PS 24/20 Høringer - oversikt til formannskapet 27.01.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 



PS 25/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.01.2020  
Behandling: 
Saken tas til orientering. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

RS 11/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd 

RS 12/20 Søknad om brøytetilskudd 

RS 13/20 Søknad om brøytetilskudd 

RS 14/20 Søknad om brøytetilskudd 

RS 15/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet House den 24.01.20. 

RS 16/20 Uttale til søknad om akvakulturtillatelse for Svartberget 

RS 17/20 Vedtak ferdigattest. 5429/13/90 

RS 18/20 Midlertididg brukstillatelse 5429/13/72 

RS 19/20 1943/33/54. Vedtak søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 


