
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Digitalt møte på microsoft teams 
Dato: 18.03.2020 
Tidspunkt: 18:00-19:10 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Ole Johannes Engebretsen 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 
Oddvar Seppola Medlem H/FRP 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Kurt Solheim Medlem KB 
Valter Olsen Medlem SP 
   
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Espen Farstad Kurt Solheim KB 
   

 
Merknader 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Unni Edvardsen 
Jorunn Farstad 
Jan I Karlsen 
Tore Li 
Kjell Nysveen 
Kenneth Johansen 

Etatsleder helse og omsorg 
Etatsleder oppvekst og kultur 
Etatsleder NUT 
Økonomileder 
Kommunelege I 
Lege 



 
 
 
 
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.  
 
NB: Saken sendes til alle møtedeltakerne pr. mail.                                 
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PS 17/20 Orientering om Koronasituasjonen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 18.03.2020  
 

Behandling: 
Det ble orientert muntlig om situasjonen. 
 
Krisestab ble satt sist onsdag, møter i kriseledelsen torsdag med omfattende tiltak med bl.a 
stengning av skole og barnehage fra fredag.  
 
Vi har jobbet etter føre var prinsippet.  Det har derfor blir innført ekstra strenge tiltak tidlig for å 
unngå smitte. Det har hele tiden blitt jobbet etter to hovedlinjer  
 
1.  Hindre at smitte kommer inn til Kvænangen.  
2. Hindre at ukjent smitte i Kvænangen kommune sprer seg.  
 
Det er jevnlige møter i kriseledelsen.  
 
Vi har vært tidlig ute og vært strenge med tiltak.  
 
Helse: Redusert tjenestetilbud i helse, mye pr telefon og hjemmekontor. De som har store behov 
for tjenester får det. Det er en del ansatte i karantene, fravær merkes litt og det søkes etter 
frivillige og vi ser på bruk av personale fra oppvekst. Det jobbes med opplegg for smittede 
personer dersom det skulle bli behov. Ser på enkel ombygging. Legekontoret har litt redusert 
drift. Venter svar på de fleste prøvene. Det er sikkert at korona også kommer hit, spørsmålet er 
når.  
 



Oppvekst: Skole, sfo og barnehage er stengt, men barnehage og sfo er åpen for barn av personell 
i samfunnskritiske funksjoner. Skoledrift over nett. Mye stengt ned og møter over nett.  
 
NUT: Drift og renhold som normalt. Må unngå kontakt mest mulig. Alle har hjemmekontor. 
Oversikt over ekstra mannskaper i tilfelle behov. Har møtt stor forståelse fra berørte i 
næringslivet. 
 
Espen Nøklan: Smittevernutstyr? Svar: Utstyr er bestilt inn. Vi må ha mer utstyr dersom vi får 
smitte. Visir/briller og spesialmasker har vi for lite av.  
 
Ole Martin Holst: Blir kommunegrensene stengt. Svar: Nei, ingen klare planer nå, men 
oppfordre til minst mulig reising.  
 
Kjell Nysveen: Det er ingen kjente tilfeller i Nord-Troms.  
 
Kriseledelsen består av ordfører, varaordfører, ledergruppa (adm-sjef, etatslederne, øk-leder), 
kommuneoverlege og lege Kenneth Johansen.  
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 


