
 
Møteprotokoll 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams  
Dato: 30.03.2020 
Tidspunkt: 11:00 – 16:15.  

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 
Oddvar Seppola Medlem H/FRP 
Kai Petter Johansen Medlem SV 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Solheim Medlem KB 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Espen Farstad Kurt Solheim KB 

Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Sak om svar på spørsmål vedrørende VO 
er off eller u.off tas til neste kommunestyremøte. Ekstrasak om delegasjon etter Smittevernloven 
settes opp som siste sak.  

Vera Eilertsen-Wassnes ble innvilget permisjon fra kl 1530 og fratrådte etter behandling av sak 
25/20.  

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef  
Bernt Mathiassen Arealplanlegger, kun sak 19/20.  
Jorunn Farstad Etatsleder oppvekst og kultur, kun sakene  
Unni Edvardsen Etatsleder helse og omsorg, kun sakene  

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.  
 
                                      
  _____________________          _____________________          _____________________                                                              
    Ordfører Eirik L Mevik   Ronald Jenssen      Hanne Wiesener 
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PS 18/20 Delegasjon av myndighet til formannskapet i hastesaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Nytt punkt 2. Delegasjonen tas opp til vurdering på 
kommunestyremøtet i juni 2020.   
Innstillingen med tilleggsforslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
1. Kommunestyret delegerer formannskapet myndighet til å fatte vedtak i hastesaker etter 

Kommunelovens § 11-8.  
2. Delegasjonen tas opp til vurdering på kommunestyremøtet i juni 2020.   



 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret delegerer formannskapet myndighet til å fatte vedtak i hastesaker etter 
Kommunelovens § 11-8.  
 

PS 19/20 Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere nye 
akvakulturanlegg i Olderfjorden, Djupanvika og Jøkelfjord - MOWI Norway 
AS 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra SP og H/FrP: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN FOR Å 
ETABLERE NYE AKVAANLEGG I OLDERFJORDEN, DJUPMANVIK OG JØLKEL-
FJORD - MOWI NORWAY AS. 1) Høringssvarene fra sektormyndigheter, faginstanser og 
organisasjoner uttrykker i sum at ulempene ved at det gis dispensasjon fra Kystsoneplanen til 
etablering av omsøkte lokaliteter er større enn fordelene. Det legges her særlig vekt på de 
uttalelser kommet fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmann og fra organisasjoner knyttet 
opp til fiskeri. Med bakgrunn i dette, gis det ikke dispensasjon fra Kystsoneplanen til etablering 
av anlegg for akvakultur ved Djupanvik - Vassberget og Olderfjord - Nakkeneset. 2) 
Vedrørende utviklingskonsesjonen "Donut", støtter en administrasjonssjefens forslag om flytting 
av denne til lokalitet Karvika. Før eventuell etablering der, sendes forslaget ut til høring. 
Endringsforslag fra Ap/KB: Siste setning i første avsnitt endres til: Opprettelse av faste nye 
lokaliteter skal tas gjennom en rullering av kystsoneplanen.  
Innstillingen med endringsforslaget fra Ap/KB ble vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer for 
forslaget fra SP og H/FrP.  
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune MOWI Norway AS 
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere anlegg for akvakultur ved Djupanvika – 
Vannberget. Hensikten med dispensasjonen er å midlertidig sikre arbeidsplasser både på sjø og 
ved fabrikken i Jøkelfjord. Opprettelse av faste nye lokaliteter skal tas gjennom en rullering av 
kystsoneplanen.  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder for ett utsett av fisk (slik at selskapet hindrer permitteringer).  
- Anlegget må tilpasses slik at det i minst mulig grad påvirker reketråling.  
- Det kan ikke benyttes medikamentell behandling for avlusing. Dersom slik behandling skal 
skje, må det skje i lukket brønnbåt. Eventuelt spillvann må dumpes på plass etter avtale med 
fiskerinæringen. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet avgjør kommunen spørsmålet. 
Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 
 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H/FrP: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN FOR Å 
ETABLERE NYE AKVAANLEGG I OLDERFJORDEN, DJUPMANVIK OG 
JØLKELFJORD - MOWI NORWAY AS. 1) Høringssvarene fra sektormyndigheter, 
faginstanser og organisasjoner uttrykker i sum at ulempene ved at det gis dispensasjon fra 
Kystsoneplanen til etablering av omsøkte lokaliteter er større enn fordelene. Det legges her 
særlig vekt på de uttalelser kommet fra Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmann og fra 
organisasjoner knyttet opp til fiskeri. Med bakgrunn i dette, gis det ikke dispensasjon fra 
Kystsoneplanen til etablering av anlegg for akvakultur ved Djupanvik - Vassberget og 
Olderfjord - Nakkeneset. 2) Vedrørende utviklingskonsesjonen "Donut", støtter en 
administrasjonssjefens forslag om flytting av denne til lokalitet Karvika. Før eventuell 
etablering der, sendes forslaget ut til høring. 
Forslag fra Ap/KB: Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune 
MOWI Norway AS dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere anlegg for akvakultur ved 
Djupanvika – Vannberget. Hensikten med dispensasjonen er å midlertidig sikre arbeidsplasser 
både på sjø og ved fabrikken i Jøkelfjord. Bruk av nye lokaliteter skal tas gjennom en rullering 
av kystsoneplanen.  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for ett utsett av fisk (slik at selskapet hindrer permitteringer). 
- Anlegget må tilpasses slik at det i minst mulig grad påvirker reketråling. 
- Det kan ikke benyttes medikamentell behandling for avlusing. Dersom slik behandling 

skal skje, må det skje i lukket brønnbåt. Eventuelt spillvann må dumpes på plass etter 
avtale med fiskerinæringen. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet avgjør kommunen 
spørsmålet.   

Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 
Forslaget fra Sp/H/FrP ble enstemmig vedtatt satt opp mot innstillingen.  
Forslaget fra Ap/KB ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra Sp/H/FrP.  
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune MOWI Norway AS 
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere anlegg for akvakultur ved Djupanvika – 
Vannberget. Hensikten med dispensasjonen er å midlertidig sikre arbeidsplasser både på sjø og 
ved fabrikken i Jøkelfjord. Bruk av nye lokaliteter skal tas gjennom en rullering av 
kystsoneplanen.  
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for ett utsett av fisk (slik at selskapet hindrer permitteringer). 
- Anlegget må tilpasses slik at det i minst mulig grad påvirker reketråling. 
- Det kan ikke benyttes medikamentell behandling for avlusing. Dersom slik behandling 

skal skje, må det skje i lukket brønnbåt. Eventuelt spillvann må dumpes på plass etter 
avtale med fiskerinæringen. Dersom det ikke er mulig å oppnå enighet avgjør kommunen 
spørsmålet.   

Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune MOWI Norway AS 
dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere to anlegg for akvakultur ved Djupanvika – 
Vannberget og Olderfjord – Nakkeneset. Tillatelsen gjelder i 5 år fra eventuell konsesjon etter 
akvakulturloven blir gitt. 
 
Lokaliteten omsøkt i Jøkelfjord – Saltnes avslås. Kvænangen kommune mener at lokaliteten 
10804 Karvika bør brukes til utviklingskonsesjonen «Donut». Lokaliteten er avsatt til 
akvakultur. 

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Saken utsettes.  
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Saken utsettes.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Lovlighetsklagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 13/20 opprettholdes. 
 
 

PS 21/20 Plan for velferdsteknologi 2020-2023 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas.  
 

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra eldreråd og råd for funksjonshemmede: Rådene tar planen til orientering. 
Arbeidsoppgaver som skal ivaretas i et tjenesteforløp med velferdsteknologi blir fulgt opp. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra eldreråd og råd for funksjonshemmede ble enstemmig 
vedtatt 
 



Vedtak: 
Rådene tar planen til orientering. Arbeidsoppgaver som skal ivaretas i et tjenesteforløp med 
velferdsteknologi blir fulgt opp. 
 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra eldreråd og råd for funksjonshemmede: Rådene tar planen til orientering. 
Arbeidsoppgaver som skal ivaretas i et tjenesteforløp med velferdsteknologi blir fulgt opp. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra eldreråd og råd for funksjonshemmede ble enstemmig 
vedtatt 

Vedtak: 
Rådene tar planen til orientering. Arbeidsoppgaver som skal ivaretas i et tjenesteforløp med 
velferdsteknologi blir fulgt opp. 
 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Temaplan for velferdsteknologi 2020-2023 med tilhørende handlingsplan vedtas. 
 

PS 22/20 Investeringer i velferdsteknologi 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Tillegg, ny opplysning til sak PS 22/20 Investeringer i velferdsteknologi: Kommunen ble 
kontaktet av saksbehandler i Husbanken. Søknaden om 55 % tilskudd innvilges. Frist for 
bestilling til Hepro for å unngå 20 % prisstigning er ettermiddag den 30.03.20.  



Endringsforslag fra SV, SP, H/FRP: Punkt 3 endres til: Kommunens andel på kr 1 388 700 (45 
%) dekkes gjennom tidligere avsatte midler til fond.  
Endringsforslag fra Ap/KB: Punkt 3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: De deler 
av kostnadene som etter kommuneloven kan gjennomføres ved låneopptak, gjennomføres ved 
låneopptak, øvrige kostnader skal dekkes av tidligere års overskudd. Likevel skal minimum 25% 
dekkes av tidligere års overskudd. Det skal rapporteres tilbake kommunestyret hvordan det 
endelige forholdet mellom lån og disposisjonsfond ble. 
Endringsforslaget Ap/KB ble vedtatt med 8 stemmer mot fra SV, SP, H/FRP som fikk 7 
stemmer.  
Innstillingen med Endringsforslaget Ap/KB ble enstemmig vedtatt.  
Protokolltilførsel fra Sp: I forbindelse med behandling av nevnte sak, under  pkt. 3, finansiering, 
kan en Ikke se at  finansieringsform av velferdsteknologi er godt nok utredet og kvalitetssikret. 
Dette gelder bruk av lån eller fondsmidler. Ber om at en legger fram for kommunestyret en 
kvalitetssikret vurdering av dette til neste møte.  
Vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i velferdsteknologi med 

tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen bofellesskap for utviklingshemmede 
og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på to år.  

2. Administrasjonen søker om 55 % tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: De deler av kostnadene som etter 

kommuneloven kan gjennomføres ved låneopptak, gjennomføres ved låneopptak, øvrige 
kostnader skal dekkes av tidligere års overskudd. Likevel skal minimum 25% dekkes av 
tidligere års overskudd. Det skal rapporteres tilbake kommunestyret hvordan det endelige 
forholdet mellom lån og disposisjonsfond ble.  

4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån dekkes 
så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til velferdsteknologi. Evt. udekt 
rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60 % stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20 % til systemansvarlig og 40 % fordelt til frikjøp ved aktuelle 
enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, søkes inndekning i 
egen etat.   

 

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra eldreråd og råd for funksjonshemmede: Investeringer til nevnte teknologi tas 
til orientering og sees på som nødvendig. Rådene ser svært positivt på at denne teknologien på 
sikt blir knyttet opp til alle brukerne i Kvænangen. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra eldreråd og råd for funksjonshemmede  ble enstemmig 
vedtatt. 
 



Vedtak: 
Investeringer til nevnte teknologi tas til orientering og sees på som nødvendig. Rådene ser svært 
positivt på at denne teknologien på sikt blir knyttet opp til alle brukerne i Kvænangen. 
 
 

1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i velferdsteknologi 
med tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen bofellesskap for 
utviklingshemmede og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  
4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån 

dekkes så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til 
velferdsteknologi. Evt. udekt rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved aktuelle 
enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, søkes 
inndekning i egen etat.  

 
 
 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra eldreråd og råd for funksjonshemmede: Investeringer til nevnte teknologi tas 
til orientering og sees på som nødvendig. Rådene ser svært positivt på at denne teknologien på 
sikt blir knyttet opp til alle brukerne i Kvænangen. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra eldreråd og råd for funksjonshemmede  ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Investeringer til nevnte teknologi tas til orientering og sees på som nødvendig. Rådene ser svært 
positivt på at denne teknologien på sikt blir knyttet opp til alle brukerne i Kvænangen. 
 
 

1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i velferdsteknologi 
med tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen bofellesskap for 
utviklingshemmede og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  
4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån 

dekkes så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til 
velferdsteknologi. Evt. udekt rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved aktuelle 



enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, søkes 
inndekning i egen etat.  

 
 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i velferdsteknologi 
med tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen bofellesskap for 
utviklingshemmede og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  
4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån 

dekkes så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til 
velferdsteknologi. Evt. udekt rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved aktuelle 
enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, søkes 
inndekning i egen etat.  

 

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 

1. Kommunestyret vedtar bruk av inntil kr 3 086 000 til investeringer i 
velferdsteknologi med tilhørende infrastruktur på Gargo sykehjem, Furutoppen 
bofellesskap for utviklingshemmede og «Hybelbygget» for eldre, over en periode på 
to år.  

2. Administrasjonen søker om 55% tilskudd fra Husbanken til tiltaket.  
3. Kommunens andel av kostnadene finansieres slik: 25% belastes disposisjonsfondet, 

resterende finansieres ved låneopptak.  
4. Økte driftsutgifter knyttet til lisenser, abonnement ol., samt avdrag og renter på lån 

dekkes så langt som mulig gjennom eksisterende budsjettpost avsatt til 
velferdsteknologi. Evt. udekt rest innarbeides i budsjett og økonomiplan.  

5. Det opprettes en midlertidig 60% stillingsressurs i et år for å sikre en vellykket 
implementering, derav 20% til systemansvarlig og 40% fordelt til frikjøp ved 
aktuelle enheter. Det søkes om tilskudd til dette. Dersom tilskudd ikke innvilges, 
søkes inndekning i egen etat.  

 
 

PS 23/20 Innkjøp av digitale ressurser til elevene på 1.-4. trinn 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra Ap/KB: Det anskaffes nettbrett som klassesett til 1.-4.klasse, som beskrevet 
i saksfremlegg. Utstyret finansieres over enhetens driftsbudsjett.  
Endringsforslaget fra Ap/KB ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det anskaffes nettbrett som klassesett til 1.-4.klasse, som beskrevet i saksfremlegg. Utstyret 
finansieres over enhetens driftsbudsjett.   
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.   
 



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. Utstyret 
finansieres gjennom 25% disposisjonsfond og 75 % lånemidler.   
 
 
 

PS 24/20 Endringer av skolehverdagen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
FORSLAG fra SP, H, Frp og SV: Saken sendes tilbake til administrasjonen for saksbehandling 
om hvordan elvenes skolehverdag påvirkes samt vedtak fra skolens rådsorgan vedlegges.  
Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot forslaget fra Sp/H/FrP/SV som fikk 6 stemmer.   
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Kommunestyret støtter å prøve ut en ordning med tidligere start av skoledagen, 
men ingen skal måtte starte reise fra hjem tidligere enn 07:30.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 27.02.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken tas til orientering. Formannskapet støtter å prøve ut en ordning med 
tidligere start av skoledagen, men ingen skal måtte starte reise fra hjem tidligere enn 07:30. Saken sendes 
kommunestyret til orientering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Formannskapet støtter å prøve ut en ordning med tidligere start av skoledagen, 
men ingen skal måtte starte reise fra hjem tidligere enn 07:30. Saken sendes kommunestyret til 
orientering.  
 



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 25/20 Nedsettelse av komitè for småbåt- og fiskerihavn i Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det nedsettes en komite for småbåt- og fiskerihavn i Burfjord.  
Komiteens medlemmer:  
Jan Helge Jensen (leder) (SP) 
Eirik Losnegaard Mevik (nestleder) (AP) 
Hanne Wiesener (medlem) (BL) 
Ole Martin Holst (medlem) (SP) 
Varamedlemmer:  
Vera Eilertsen Wassnes (AP) 
Espen Farstad (BL) 
Mandat: Komiteen skal arbeide fram et forslag til småbåt- og fiskerihavn i Burfjord. 
Arbeidsgruppen må utrede:  
- Hvilke finansieringsmuligheter en slik havn har. 
- Hvor skal en slik havn ligge, herunder grunnforhold, vær og vind.  
- Finnes det en småbåtforening med folk som bindende vil kjøpe/leie plasser. 
 

Ordførers innstilling 
Det nedsettes en komite for småbåt- og fiskerihavn i Burfjord. 
Komiteens medlemmer:  
Jan Helge Jensen (leder)  
Eirik Losnegaard Mevik (nestleder) 



Hanne Wiesener (medlem) 
Ole Martin Holst 
Varamedlemmer: 
Vera Eilertsen Wassnes 
Espen Farstad  
Mandat: 
Komiteen skal arbeide fram et forslag til småbåt- og fiskerihavn i Burfjord. Arbeidsgruppen må 
utrede: 
- Hvilke finansieringsmuligheter en slik havn har.  
- Hvor skal en slik havn ligge, herunder grunnforhold, vær og vind. 
- Finnes det en småbåtforening med folk som bindende vil kjøpe/leie plasser. 

PS 26/20 Orientering av situasjonen for nytt skolebygg mm, Kvbu 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 27/20 Oppgaveoversikt og prioritering av større oppgaver 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  



 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 28/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for 
Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 10.03.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Til orientering 
 

PS 29/20 Delegasjon av myndighet etter Smittevernloven 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra kommunestyret: Kvænangen kommunestyre støtter på generelt grunnlag de 
vedtak som er fattet i tråd med smittevernloven. Kommunestyret viser til 
delegasjonsreglementet om at formannskapet fatter videre vedtak av prinsipiell karakter etter 
smittevernloven. 
Endringsforslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Kvænangen kommunestyre støtter på generelt grunnlag de vedtak som er fattet i tråd med 
smittevernloven. Kommunestyret viser til delegasjonsreglementet om at formannskapet fatter 
videre vedtak av prinsipiell karakter etter smittevernloven.   
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret delegerer til administrasjonssjef å fatte nødvendige vedtak i medhold av 
Smittevernlovens §§ 1-5, 4-1 og 4-9.  



PS 30/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.03.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 1/20 Flagging under Nord-Troms Pride 

RS 2/20 Årsrapport 2018 - Nord-Troms Regionråd DA 


