
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Digitalt møte på Microsoft Teams.  
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 09:35 – 11:40.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jan Helge Jensen MEDL SP 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 
Hanne Wiesener MEDL KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen MEDL H/FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Oddvar Seppola Ronald Jenssen H/FRP 
   
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Anne Berit Bæhr Nærings- og planrådgiver, sakene 114 og 115. 
Åsmund Austarheim Utmarks-, landbruks og miljøkonsulent, sakene 107 og 116.  
  

 
Administrasjonssjef orienterte om nedbemanningsprosessen ved Kvbu. Orienteringen ble mot en 
stemme holdt for lukkede dører, jf kommunelovens § 11-5 og forvaltningslovens § 13.  
 
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.  
 
                          
 
 
 
             
                 _____________________                                _____________________ 

Jan Helge Jensen          Hanne Wiesener 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 106/20 Tilskudd til 17. mai arrangementer  2020/119 
PS 107/20 Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder  2015/312 
PS 108/20 Anskaffelse av tjenestebil til barnevernet  2019/118 
PS 109/20 Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms  2016/497 
PS 110/20 Budsjettprosessen i 2020 for økonomiplan 2021-

24 med årsbudsjett for 2021. 
 2020/157 

PS 111/20 Felles eierstrategi for Ymber  2017/192 
PS 112/20 Kommunestyrets handlingsrom til å finansiere 

investeringer til velferdsteknologi ved låneopptak 
 2019/348 

PS 113/20 Månedlig økonomirapportering, april 2020.  2020/50 
PS 114/20 Støtte til bedrifter og lag og foreninger 

Kvænangen i forbindelse med koronautbruddet 
 2015/731 

PS 115/20 Årsrapport for kommunalt næringsfond  2015/731 
PS 116/20 Orientering om regelverk og praksis for utvidet 

åpningstid på skuterløyper 
 2016/196 

 
 

PS 106/20 Tilskudd til 17. mai arrangementer 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen formannskap setter av inntil kr 10 000 som et bidrag til 17. mai feiring. Ordfører gis 
fullmakt til å disponere midlene til allmennyttige formål i forbindelse med 17. mai. Midlene tas 
fra reserverte tilleggsbevilgninger.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen formannskap setter av inntil kr 10 000 som et bidrag til 17. mai feiring. Ordfører gis 
fullmakt til å disponere midlene til allmennyttige formål i forbindelse med 17. mai. Midlene tas 
fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

PS 107/20 Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder vedtar Kvænangen kommune 
retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder vedtar Kvænangen kommune 
retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder. 
 
 

PS 108/20 Anskaffelse av tjenestebil til barnevernet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet sender saken til kommunestyret uten innstilling. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Formannskapet sender saken til kommunestyret uten innstilling.  
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 02.04.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Det bes om at det utredes hvem som bør eie bilen?   
 Hva ligger i avtalens punkt "kostnader knyttet til kontoret belastes Kvænangen kommune"   
 Bilen skal disponeres 3 dager i uken. Hvem vil disponere bilen øvrige dager?  
 Kan det være aktuelt å gå til innkjøp av elbil? 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  
 Det bes om at det utredes hvem som bør eie bilen?   
 Hva ligger i avtalens punkt "kostnader knyttet til kontoret belastes Kvænangen kommune"   
 Bilen skal disponeres 3 dager i uken. Hvem vil disponere bilen øvrige dager?  
 Kan det være aktuelt å gå til innkjøp av elbil?.  
 

Administrasjonssjefens nye innstilling 
Det anskaffes tjenestebil til barnevernet. Årskostnad på kr 40 000 for 2020 dekkes innen 
driftsbudsjett for Barnevernstjenesten. Kostnader for 2021 og videre legges inn i budsjett for 
Barnevernstjenesten.  



PS 109/20 Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune støtter forslaget fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om at forliksrådene 
slås sammen til kun ett forliksråd for hele lensmannsdistriktet. Det velges en representant med 
vara fra hver av kommunene.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune støtter forslaget fra Nord-Troms lensmannsdistrikt om at forliksrådene 
slås sammen til kun ett forliksråd for hele lensmannsdistriktet. Det velges en representant med 
vara fra hver av kommunene.  

PS 110/20 Budsjettprosessen i 2020 for økonomiplan 2021-24 med årsbudsjett 
for 2021. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Budsjettprosessen i 2020 for økonomiplan 2021-24 med årsbudsjett for 2021 gjennomføres etter 
foreslåtte skisse.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Budsjettprosessen i 2020 for økonomiplan 2021-24 med årsbudsjett for 2021 gjennomføres etter 
foreslåtte skisse.  

PS 111/20 Felles eierstrategi for Ymber 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 



PS 112/20 Kommunestyrets handlingsrom til å finansiere investeringer til 
velferdsteknologi ved låneopptak 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 113/20 Månedlig økonomirapportering, april 2020. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 

PS 114/20 Støtte til bedrifter og lag og foreninger Kvænangen i forbindelse 
med koronautbruddet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune disponerer kr. 350 000 fra ansvarsområde 411 - næringsfondet til et 
koronafond for bedrifter og lag/foreninger. Kr. 250 000,- øremerkes til bedrifter og kr. 100 000,- 
øremerkes til lag og foreninger. Midlene belastes post 14725. Formålet med koronafondet er å gi 
støtte til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av 
koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger.  
2. Kvænangen kommune vedtar Retningslinjer for støtte til bedrifter og lag/foreninger – 
koronafond, som ramme for denne ordningen.  
3. Fondsstyret evaluerer ordningen etter første tildeling, og vurderer om det er behov for å 
videreføre den og eventuelt i hvilken form.  
4. I tillegg til koronafondet iverksetter Kvænangen kommune følgende søkbare tiltak:  

 Betalingsutsettelse på lån på inntil 6 mnd.  
 Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til Kvænangen kommune. 



 
Henvisning til lovverk: 
Lov om offentlig støtte, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117 
 
Vedlegg 
1 Notat om undersøkelse blant næringsaktører i Kvænangen 
2 Reglement for støtte til bedrifter og lag/foreninger - koronafond 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kvænangen kommune disponerer kr. 350 000 fra ansvarsområde 411 - næringsfondet til et 
koronafond for bedrifter og lag/foreninger. Kr. 250 000,- øremerkes til bedrifter og kr. 100 000,- 
øremerkes til lag og foreninger. Midlene belastes post 14725. Formålet med koronafondet er å gi 
støtte til bedrifter og lag/foreninger i Kvænangen kommune som er rammet av 
koronasituasjonen, og som ikke får god nok uttelling av øvrige støtteordninger.  
2. Kvænangen kommune vedtar Retningslinjer for støtte til bedrifter og lag/foreninger – 
koronafond, som ramme for denne ordningen.  
3. Fondsstyret evaluerer ordningen etter første tildeling, og vurderer om det er behov for å 
videreføre den og eventuelt i hvilken form.  
4. I tillegg til koronafondet iverksetter Kvænangen kommune følgende søkbare tiltak:  

 Betalingsutsettelse på lån på inntil 6 mnd.  
 Inngåelse av nedbetalingsavtaler for gjeld til Kvænangen kommune 

 
 

PS 115/20 Årsrapport for kommunalt næringsfond 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Kvænangen kommune godkjenner årsrapport for 2018-2019. 
2. Budsjett for 2020 for ansvarsområde 411 – næringsfondet reguleres for tilsagn for prosjekter 

som ikke er avsluttet i 2019. Kr. 165 300,-  legges til koststed 14722 som utgift, som 
finansieres koststed 19500 – bruk av bundet driftsfond.  

 

Administrasjonssjefens innstillingPS 116/20 Orientering om regelverk og 
praksis for utvidet åpningstid på skuterløyper 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.05.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-11-27-117


Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 


