
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 18.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 14:30  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
Valter Olsen Medlem SP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Hanne Wiesener Nestleder KB 
Jan Arne Jakobsen Medlem AP 
Esben Nøklan Medlem AP 
Ole Martin Holst Medlem SP 
Kai Petter Johansen Medlem SV 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Solheim Medlem KB 
Oddvar Seppola Medlem H/FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Espen Farstad Kurt Solheim KB 
Anne Gerd Jonassen Oddvar Seppola H/FRF 

 
Merknader: Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 Ordfører Eirik L Mevik                Ronald Jenssen                      Hanne Wiesener 
 
 
 



Spørsmål fra Ole Engebretsen:  
1 Det er mange som lurer på om det er noe framdrift i planen om å forlenge skuterløype ned til 
Burfjord. Skjer det noe i den saken? Det skal visstnok ha kommet flere henvendelser fra 
skuterforeningen.  
Svar: Vi har fått to innspill til løyper som går inn til Burfjord. Både ned til bensinstasjonen og 
ned til skolen. Løype ned til skolen synes å være mer gjennomførbar enn løype ned til 
bensinstasjonen. Dette på grunn av fysisk plass, bebyggelse og infrastruktur rundt 
bensinstasjonen. Detaljer i dette bør behandles i sentrumsplanen da det vil kreve litt avsatt 
areal. Innspillene er med i prosessen med revidering av løypenettet. Her er status at 
friluftskartleggingene er til offentlig ettersyn. Videre så er det satt av midler og det jobbes med 
løsninger for å gjennomføre videre prosess. Silje Nygård er inne i et engasjement ut februar, og 
har primært jobba med å få på plass friluftskartleggingene, som er en forutsetning for å kunne 
etablere scooterløyper. Hun jobber også litt med påfølgende prosesser for revidering av 
løypenettet.  
2 Er det noen framdrift i arbeidet med overdragelsen av skolebygget i Kjækan?  
Svar: Vedrørende salg av Kjækan Skole så arbeides videre det med dette. Med bakgrunn i 
vedtak fattet av kommunestyret, så «forhandler» vi om en avtale. Dette er ikke ferdigstilt. Det 
har nettopp vært et stiftelsesmøte for den nye foreninga og de har valgt et foreløpig styre, men vi 
har ikke fått tilbakemelding fra dem ennå. Vi arbeider med en plan for overdragelse innen 
01.06.2020.  
 
 
Spørsmål fra Tryggve Enoksen: UNDERKJENNELSE AV AVLAGTE NORSKPRØVER 
FOR FREMMEDSPRÅKLIGE. Saken ble besvart for lukkede dører jf Kommelovens § 11-5 og 
Forvaltningslovens § 13.  
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 
2020, økt bruk av disposisjonsfond. 

 2019/249 

PS 2/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 
2020, økning av feiegebyr 

 2019/249 

PS 3/20 Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra 
kommunene til staten fra 1. juni 2020 

 2019/14 

PS 4/20 Prosjekt" Mer gods på sjø i Nord-Troms" - 
Sluttrapport del 2 

 2015/46 

PS 5/20 Revisjon av retningslinjer for brøytetilskudd  2015/48 
PS 6/20 Vedrørende tilbudsforespørsler - 

vintervedlikehold 
 2015/355 

PS 7/20 Bortfall av hovedutvalgene  2015/666 
PS 8/20 Borgerlig vigsling på samisk og kvensk  2018/78 
PS 9/20 Endring av selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS  2016/314 
PS 10/20 Søknad om fritak fra verv i Forliksrådet  2020/17 
PS 11/20 Søknad om fritak fra alle politiske verv i 2020  2018/145 



PS 12/20 Reglement for Kvænangen Ungdomsråd  2020/19 
PS 13/20 Detaljregulering for Kjækan småbåthavn og 

hyttefelt 5429/31/11 - 2. gangs behandling 
 2020/22 

PS 14/20 Tillegg til tjenestebeskrivelser og kriterier i helse 
og omsorg 

 2018/325 

PS 15/20 Investeringer i velferdsteknologi  2017/381 
PS 16/20 Videreføring av melkeproduksjon i Burfjorddalen  2015/312 
 
 

PS 1/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020, økt bruk av 
disposisjonsfond. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Post for reserverte tilleggsbevilgninger styrkes med kr 200 000. Beløpet hentes fra 
disposisjonsfondet. 
 

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 2/20 Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020, økning av 
feiegebyr 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
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.  
 



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 3/20 Skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til staten fra 1. 
juni 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Redaksjonell endring med at «Saken tas til orientering».  
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

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

Administrasjonssjefens innstilling 
Til orientering 
 
 

PS 4/20 Prosjekt" Mer gods på sjø i Nord-Troms" - Sluttrapport del 2 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.01.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 5/20 Revisjon av retningslinjer for brøytetilskudd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret:   
1) Kommunen utfører brøyting på alle kommunale veger, etter nærmere fastsatt budsjett, under  

forutsetning av at det er fast bosetting. Dette gjelder fra budsjettåret 2021. Kommunal del av 
Olgola tas inn under fast brøyting fra 2020. 

2)  Det utredes en ordning med behovsprøvd tilskudd til brøyting av privat vei for personer 
som mottar hjemmetjenester. 

 
3) Potten for brøytetilskudd reduseres tilsvarende prisen for brøyting av kommunal del av 

Olgola for året 2020. 
 
 Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunen utfører brøyting på alle kommunale veger, etter nærmere fastsatt budsjett, 
under  forutsetning av at det er fast bosetting. Dette gjelder fra budsjettåret 2021. 
Kommunal del av Olgola tas inn under fast brøyting fra 2020. 

2. Det utredes en ordning med behovsprøvd tilskudd til brøyting av privat vei for personer 
som mottar hjemmetjenester. 

 
3. Potten for brøytetilskudd reduseres tilsvarende prisen for brøyting av kommunal del av 

Olgola for året 2020. 
 
 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.01.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp:   
1) Kommunen utfører brøyting på alle kommunale veger under forutsetning av at der er fast 
bosetting. 
2) Det opprettes en ordning der private kan søke om at veier blir overtatt til kommunalt 
vintervedlikehold. 
3) Ordningen er behovsprøvd og er basert på en individuell helse- og sosialfaglig vurdering.  
4) Den generelle ordningen for brøytetilskudd gjennomgås.  
Forslag fra Ap:  
Endring i retningslinjer for brøytetilskudd: Personer som mottar hjemmetjenester fra kommunen 
kan etter behovsvurdering motta inntil 100% brøytetilskudd for brøyting av kommunal 
veistrekning. 
Tilleggsforslag: Det utredes en ordning for privat brøyting. Dette for å bistå personer med 
særskilt behov for bistand pga økonomi og helse. 
Forslaget fra Ap ble vedtatt med 3 stemmer satt opp mot forslaget fra Sp som fikk 2 stemmer.   
Vedtak: 
Reglement for brøyting av kommunale veier endres slik: Pkt. 4 tildelingskriterier, tillegg:  

 Personer som mottar hjemmetjenester fra kommunen kan etter behovsvurdering motta inntil 
100% brøytetilskudd for brøyting av kommunal veistrekning. 

Det utredes en ordning for privat brøyting. Dette for å bistå personer med særskilt behov for 
bistand pga økonomi og helse.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Reglement for brøyting av kommunale veier endres slik: Pkt. 4 tildelingskriterier, tillegg:  
 Tilskudd for personer som mottar hjemmebaserte tjenester prioriteres.  
 Prioriterte strekninger dekkes med dobbel meterpris.  
 
 

PS 6/20 Vedrørende tilbudsforespørsler - vintervedlikehold 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Det iverksettes brøyting på Saltnes i Jøkelfjord. Ekstra kostnad tas 
inn som en del av budsjettreguleringen i juni. 
 
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det iverksettes brøyting på Saltnes i Jøkelfjord. Ekstra kostnad tas inn som en del av 
budsjettreguleringen i juni. 
 
 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 14.01.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering og sendes kommunestyret for debatt.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering og sendes kommunestyret for debatt. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken legges frem for drøfting. 
 
 

PS 7/20 Bortfall av hovedutvalgene 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
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 delegasjons-reglementet. 
 
Innstillingen ble vedtatt med 8 stemmer mot forslaget fra SP som fikk 7 stemmer. 
 
Vedtak: 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg og Teknisk utvalg legges ned. Utvalgenes saksområde 
overføres til formannskapet. Ordningen evalueres etter ett år.  
 

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 8/20 Borgerlig vigsling på samisk og kvensk 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra administrasjonssjef: Karen Ellen Eira blir samisk vigsler og Anne Katriina 
Pedersen blir kvensk vigsler 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Som redaksjonell endring tas første setning i innstillingen ut (Administrasjonssjefen bes foreslå 
vigslere som kan utføre vigsel på samisk og kvensk til saken kommer opp i kommunestyret).  
Vedtak:  
Som vigsler på samisk blir Karen Ellen Eira. 
Som vigsler på kvensk blir Anne Katriina Pedersen. 
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 vigsels-
myndighet fra det tidspunkt det foreligger godkjent vigselsformular på kvensk. 
Endring i punkt 4: «Ordfører og varaordfører benytter ordførerkjedet jf. reglement for 
ordførerkjedet».  
 

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 9/20 Endring av selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune godkjenner ny 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 10/20 Søknad om fritak fra verv i Forliksrådet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra SP: Jarl Andreassen som representant i Forliksrådet og Geir Morten Olsen som 
varamedlem i sakkyndig nemnd.  
Innstillingen med forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Adler Bårdsen fritas fra verv som medlem i Forliksrådet for resten av valgperioden. Som nytt 
medlem velges Jarl Andreassen.  
Adler Bårdsen fritas fra verv som varamedlem i Sakkyndig nemnd for resten av valgperioden. 
Som nytt varamedlem velges Geir Morten Olsen.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Adler Bårdsen fritas fra verv som medlem i Forliksrådet for resten av valgperioden. Som nytt 
medlem velges …  
Adler Bårdsen fritas fra verv som varamedlem i Sakkyndig nemnd for resten av valgperioden. 
Som nytt varamedlem velges … 

PS 11/20 Søknad om fritak fra alle politiske verv i 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
 
Forslag fra SV: Søknaden om fritak fra alle politiske verv for Kurt Solheim avslås. 



 
Forslaget fra SV ble vedtatt med 8 stemmer mot innstillingen som fikk 7 stemmer. 
Vedtak: 
Søknaden om fritak fra alle politiske verv for Kurt Solheim avslås. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kurt Solheim innvilges fritak fra politiske verv fram til 31.12.2020. Espen Farstad rykker opp 
fra 1. varaplass til fast medlem av kommunestyret i samme periode. 
 
 

PS 12/20 Reglement for Kvænangen Ungdomsråd 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Reglement for Kvænangen ungdomsråd vedtas. 
 

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 13/20 Detaljregulering for Kjækan småbåthavn og hyttefelt 5429/31/11 - 2. 
gangs behandling 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Jan Helge Jensen ble enstemmig erklært inhabil jf Forvaltningslovens § 6 og fratrådte møtet 
under behandlingen. 
Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. 



Vedtak: 
Forslag til endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt med nasjonal planID 
19432019_001 med plankart sist revidert 13.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 
13.02.2020 og planbeskrivelse datert 08.08.2019, vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 18.02.2020  
Behandling: 
Jan Helge Jensen ble enstemmig erklært inhabil jf Forvaltningslovens § 6 og fratrådte møtet 
under behandlingen. Ole Martin Holst tiltrådte som vara.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Forslag til endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt med nasjonal planID 
19432019_001 med plankart sist revidert 13.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 
13.02.2020 og planbeskrivelse datert 08.08.2019, vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til endring detaljregulering Kjækan småbåthavn og hyttefelt med nasjonal planID 
19432019_001 med plankart sist revidert 13.02.2020, samt bestemmelser sist revidert 
13.02.2020 og planbeskrivelse datert 08.08.2019, vedtas med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 12-12. 
 
 

PS 14/20 Tillegg til tjenestebeskrivelser og kriterier i helse og omsorg 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for dagaktivitets-
tilbud til hjemmeboende personer med demens.  
Det opprettes to 40% stillinger til dagaktivitetstilbudet som organisatorisk legges under leder for 
hjemmetjenesten. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  



Det opprettes to 40% stillinger til dagaktivitetstilbudet som organisatorisk legges under leder for 
hjemmetjenesten. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunestyre vedtar tjenestebeskrivelse og tildelingskriterier for 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

Det opprettes to 40% stillinger til dagaktivitetstilbudet som organisatorisk legges under leder for 
hjemmetjenesten. 
 

PS 15/20 Investeringer i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra SP: Saken utsettes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet fikk saken på bordet samme dag som møtet. Vi 
støtter utvikling og bruk av velferdsteknologi. Saken sendes derfor kommunestyret uten 
innstilling, utover administrasjonens forslag. Administrasjonen bes legge fram et forslag til 
alternativ finansiering når saken ettersendes kommunestyret. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet fikk saken på bordet samme dag som møtet. Vi støtter utvikling og bruk av 
velferdsteknologi. Saken sendes derfor kommunestyret uten innstilling, utover 
administrasjonens forslag. Administrasjonen bes legge fram et forslag til alternativ finansiering 
når saken ettersendes kommunestyret.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 1 950 000 til investeringer i velferdsteknologi med 
tilhørende infrastruktur samt lokal prosjektleder/koordinatorer i til sammen 80% stilling i 1 år.  
 
Administrasjonen søker om tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  

Kommunens andel av kostnadene finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.  



Økte løpende driftsutgifter i form av lisenser og avdrag og renter på lån innarbeides i budsjett og 
økonomiplan.  
 
 

PS 16/20 Videreføring av melkeproduksjon i Burfjorddalen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.02.2020  
 

Behandling: 
Debatt om å lukke møtet for å vurdere behandling for lukkede dører ble vedtatt mot 4 stemmer. 
 
Det ble vedtatt mot 2 stemmer å behandle saken for åpne dører. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune gir en forhåndslovnad på ei ramme fra lånefondet på inntil 3 millioner til 
Mathias Kaasen til videreføring og fornyelse av melkeproduksjonen på gården i Burfjorddalen.  
Følgende vilkår gjelder: 
- Det gis fem års rente og avdragsfritak fra lånedato.  
- Det renter innføres fra og med år 6 med 1 % og de trappes opp med ett prosentpoeng i året til 
gjeldende rentesats på det aktuelle tidspunktet er nådd. Rentesatsen er også avhengig av 
pantesikkerheten ihht vedtektene. I dag er satsen 5% for høyrisikolån uten sikkerhet, og 4 % for 
lån med sikkerhet/pant.   
- Løpetiden kan strekkes til 25 år for lån dersom minimum 2/3 gjelder bygning og fast eiendom.   
- Lånet avgrenses ikke til fast eiendom og bygninger. Nødvendig utstyr og livdyr kan også 
involveres i totalprosjektet, men løpetid og rentesats påvirkes av låneformål. Dette avgjøres ved 
behandling av endelig søknad.  
Forutsetninger for lånet: 
- Mathias Kaasen overtar eiendom gnr/bnr 14/2. 
- Det investeres i ny driftsbygning for melkeproduksjon for minimum 40 melkekyr. 
- Innovasjon Norge må gå inn med tilskudd til driftsbygningen.  
- Før lån kan innvilges og utbetales må lånesøknad levers med fullstendig dokumentasjon i tråd 
med krav fastsatt i vedtektene for lånefondet.  
Vedtaket innebærer dispensasjon fra vedtektene til lånefondet både for total låneramme, rente-/ 
og avdragsvilkår og nedbetalingstid.  
 
 
 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 13.02.2020  
Behandling: 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf Kommunelovens § 11-5.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Kvænangen kommune gir en forhåndslovnad på ei ramme fra lånefondet på inntil 3 millioner til 
Mathias Kaasen til videreføring og fornyelse av melkeproduksjonen på gården i Burfjorddalen.  
Følgende vilkår gjelder: 
- Det gis fem års rente og avdragsfritak fra lånedato.  
- Det renter innføres fra og med år 6 med 1 % og de trappes opp med ett prosentpoeng i året til 
gjeldende rentesats på det aktuelle tidspunktet er nådd. Rentesatsen er også avhengig av 
pantesikkerheten ihht vedtektene. I dag er satsen 5% for høyrisikolån uten sikkerhet, og 4 % for 
lån med sikkerhet/pant.   
- Løpetiden kan strekkes til 25 år for lån dersom minimum 2/3 gjelder bygning og fast eiendom.   
- Lånet avgrenses ikke til fast eiendom og bygninger. Nødvendig utstyr og livdyr kan også 
involveres i totalprosjektet, men løpetid og rentesats påvirkes av låneformål. Dette avgjøres ved 
behandling av endelig søknad.  
Forutsetninger for lånet: 
- Mathias Kaasen overtar eiendom gnr/bnr 14/2. 
- Det investeres i ny driftsbygning for melkeproduksjon for minimum 40 melkekyr. 
- Innovasjon Norge må gå inn med tilskudd til driftsbygningen.  
- Før lån kan innvilges og utbetales må lånesøknad levers med fullstendig dokumentasjon i tråd 
med krav fastsatt i vedtektene for lånefondet.  
Vedtaket innebærer dispensasjon fra vedtektene til lånefondet både for total låneramme, rente-/ 
og avdragsvilkår og nedbetalingstid.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gir en forhåndslovnad på ei ramme fra lånefondet på inntil 3 millioner til 
Mathias Kaasen til videreføring og fornyelse av melkeproduksjonen på gården i Burfjorddalen.  
 
Følgende vilkår gjelder: 
-Det gis fem års rente og avdragsfritak fra lånedato.  
-Det renter innføres fra og med år 6 med 1 % og de trappes opp med ett prosentpoeng i året til 
gjeldende rentesats på det aktuelle tidspunktet er nådd. Rentesatsen er også avhengig av 
pantesikkerheten ihht vedtektene. I dag er satsen 5% for høyrisikolån uten sikkerhet, og 4 % for 
lån med sikkerhet/pant.   
-Løpetiden kan strekkes til 25 år for lån dersom minimum 2/3 gjelder bygning og fast eiendom.   
-Lånet avgrenses ikke til fast eiendom og bygninger. Nødvendig utstyr og livdyr kan også 
involveres i totalprosjektet, men løpetid og rentesats påvirkes av låneformål. Dette avgjøres ved 
behandling av endelig søknad.  
 
Forutsetninger for lånet: 
-Mathias Kaasen overtar eiendom gnr/bnr 14/2. 
-Det investeres i ny driftsbygning for melkeproduksjon for minimum 40 melkekyr. 
-Innovasjon Norge må gå inn med tilskudd til driftsbygningen.  
- Før lån kan innvilges og utbetales må lånesøknad levers med fullstendig dokumentasjon i tråd 
med krav fastsatt i vedtektene for lånefondet.  
 
Vedtaket innebærer dispensasjon fra vedtektene til lånefondet både for total låneramme, rente-
/og avdragsvilkår og nedbetalingstid.  
 


