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Møtested: Kommunehuset 
Dato: 25.08.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 11:30.  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Hanne Wiesener Medlem KB 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
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Navn Møtte for Representerer 
Oddvar Seppola Ronald Jenssen H/FRP 
Ole Martin Holst Jan Helge Jensen SP 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Åsmund Austarheim Konsulent for utmark og landbruk, sakene 149 – 155.  

 
 
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               Ole Martin Holst 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 



PS 149/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra 
motorferdselloven - Magne Nilsen 

X 2020/1 

PS 150/20 Søknad om tillatelse til bruk av ATV pga 
bevegelseshemming 

 2020/1 

PS 151/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra 
motorferdselloven i forbindelse med 
mineralleting- Spalca reinbeitedistrikt 

 2020/1 

PS 152/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
for transport av ved til gapahuk/fiskeplass- 
Badderen Vann og elveforening 

 2020/1 

PS 153/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra 
motorferdselloven- Nordreisa scooter og 
båtforening 

 2020/1 

PS 154/20 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av 
to hytter-gnr/bnr 30/31- Nord-Troms Hytteferie 
DA 

 2015/400 

PS 155/20 Høring på forvaltningsplan for Navitdalen og 
Kvænangsbotn landskapsvernområder 

 2015/532 

PS 156/20 Endring av vedtekter for Kommunalt lånefond for 
næringslån 

 2019/55 

PS 157/20 Månedlig økonomirapportering, mai 2020 og 
juni-juli 2020 

 2020/50 

PS 158/20 Høringer - oversikt til formannskapet 25.08.20  2016/147 
PS 159/20 Referatsaker   
RS 112/20 Vedtak på søknad om spesialpedagogisk hjelp 

etter barnehageloven § 19 
X 2018/259 

RS 113/20 Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i 
barnehage 

X 2016/329 

RS 114/20 Svar på søknad om stilling X 2019/94 
RS 115/20 Deling av eiendom gnr/bnr 3/30 for salg av 

tilleggsareal til gnr/bnr 3/53 
 2018/319 

RS 116/20 Protokoll fra generalforsamling  2015/380 
RS 117/20 Vedtak på søknad om tiltak, garasje på eiendom 

5429 -27/37 
 2020/211 

RS 118/20 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 
23.06.2020 

 2015/380 

RS 119/20 Søknad om  kommunalt brøytetilskudd.  2015/48 
RS 120/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd.  2015/48 
RS 121/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd.  2015/48 
RS 122/20 Skjenkebevilling - enkeltanledning, 

Flerbrukshuset den 25.07.20. 
 2020/15 

RS 123/20 Protokoll fra årsmøte i KomOpp fredag  2016/98 



26.06.2020. 
RS 124/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik 

Velforening den 18.07.20 og 25.07.20. 
 2020/15 

RS 125/20 Protokoll fra Generalforsamling i 
Bredbåndsfylket Troms AS 

 2015/380 

RS 126/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik 
Velforening den 31.07.20 og 01.08.20. 

 2020/15 

RS 127/20 Opphevelse av midlertidig forskrift om 
gjennomføring av fjernmøter. 

 2020/94 

RS 128/20 Rapport vedrørende utførte salgs- , skjenke-  og 
røykekontroller samt vekt på Corona relaterte 
observasjoner. 

 2020/15 

RS 129/20 Opprettholdelse av erstatningskrav - 
bedriftshelsetjeneste 

 2015/70 

 
 

PS 149/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven - Magne 
Nilsen 

PS 150/20 Søknad om tillatelse til bruk av ATV pga bevegelseshemming 

PS 151/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i 
forbindelse med mineralleting- Spalca reinbeitedistrikt 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på dispensasjon etter 
motorferdselloven i forbindelse med undersøkelse av mineralforekomster (Vedtak Formannskapsak 
141/20).  
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  

Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Spalca reinbeiteditrikt på dispensasjon etter 
motorferdselloven i forbindelse med undersøkelse av mineralforekomster (Vedtak Formannskapsak 
141/20).  
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Saken sendes Fylkesmannen for 
klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 
 



 

PS 152/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av 
ved til gapahuk/fiskeplass- Badderen Vann og elveforening 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Badderen vann 
og elveforerning tillatelse til bruk av ATV for transport av ved til gapahuk ved Badderelva.  
 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
Trase: Langs traktorveg til fiskeplassen i Badderelva.  Trase er vist på kartet i 

saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder Kjetil Haug på vegene av Badderen Vann og elveforerning.  
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til utgangen av 2020. 
 

Antall turer Tillatelsen omfatter tre dager i denne perioden.  Det skal føres kjørebok. Dato skal 
inntegnes i tabellen før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Vedtaket skal medbringes, og forevises på forlangende fra politi, fjelltjenesten/SNO eller 
annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
Begunnelse: 
Søker viser til et transportbehov pga behov for ved på tilrettelagt bålplass som er mye brukt i 
forbindelse med laksefiske. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg 
og opparbeida lysløypetrase.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Badderen vann 
og elveforerning tillatelse til bruk av ATV for transport av ved til gapahuk ved Badderelva.  
 



Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 
 
Trase: Langs traktorveg til fiskeplassen i Badderelva.  Trase er vist på kartet i 

saksutredningen.   
 

Personer: Tillatelsen gjelder Kjetil Haug på vegene av Badderen Vann og elveforerning.  
Type kjøretøy  
og antall:  

Tillatelsen gjelder inntil en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til utgangen av 2020. 
 

Antall turer Tillatelsen omfatter tre dager i denne perioden.  Det skal føres kjørebok. Dato skal 
inntegnes i tabellen før kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig. 
 

Rapportering: Omfanget av skrot og søppel skal dokumenteres for å danne grunnlag for vurdering av 
tilsvarende søknad i framtida. Rapport med bilder skal sendes Kvænangen kommune.  

 
Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor. 
 Tillatelsen gjelder bare til angitt formål. 
 Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
 Søker plikter å gjøre seg kjent med, og følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i 

utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. 

 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker. 

 Vedtaket skal medbringes, og forevises på forlangende fra politi, fjelltjenesten/SNO eller 
annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 
 
Begunnelse: 
Søker viser til et transportbehov pga behov for ved på tilrettelagt bålplass som er mye brukt i 
forbindelse med laksefiske. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg 
og opparbeida lysløypetrase.  
 
 
 
 

PS 153/20 Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven- Nordreisa 
scooter og båtforening 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Nordreisa scooter- og båtforening på dispensasjon 
etter motorferdselloven i forbindelse søppelplukking (Vedtak Formannskapsak 133/20).  
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Vedtaket opprettholdes og saken sendes til 
Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  



Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tar ikke til følge klage fra Nordreisa scooter- og båtforening på dispensasjon 
etter motorferdselloven i forbindelse søppelplukking (Vedtak Formannskapsak 133/20).  
 
Det foreligger ikke avgjørende nye moment i klagen. Vedtaket opprettholdes og saken sendes til 
Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  
 
Vedtaket her hjemmel i Forvaltningsloven § 33 
 
 
 

PS 154/20 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av to hytter-gnr/bnr 
30/31- Nord-Troms Hytteferie DA 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Forslag fra H/FrP: Søknaden innvilges for kapital til regulering.  
Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemme for forslaget fra H/FrP.  
Vedtak: 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan for 
fradeling av to hytter på gnr/bnr 30/31.  
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at de ligger i et areal avsatt til fritid og turistformål (næring) i 
kommuneplanens arealdel med krav om reguleringsplan. Videre så er det flere tiltak på 
eiendommen som krever planmessig avklaring. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Med hjemmel i Plan og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra plan for 
fradeling av to hytter på gnr/bnr 30/31.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at de ligger i et areal avsatt til fritid og turistformål (næring) i 
kommuneplanens arealdel med krav om reguleringsplan. Videre så er det flere tiltak på 
eiendommen som krever planmessig avklaring. 
 

PS 155/20 Høring på forvaltningsplan for Navitdalen og Kvænangsbotn 
landskapsvernområder 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommune har slikt innspill til høring på forvaltningsplanen:  



 
Kommunen har ikke større innvendinger til dokumentet som er framlagt. Framlegget synes å 
være i tråd med kommunale planer som foreligger. Det er særlig kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for idrett kultur og friluftsliv som er mest relevante i denne sammenheng da de 
er oppdatert i nyere tid. 
Det vises til kommunens planportal for detaljer: 
https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html 
 
Noen av retningslinjene kunne vært mer tydelig formulert, gjerne med eksempler på når 
bestemmelsene kommer til anvendelse. For eksempel når organisert ferdsel, beiting eller annen 
bruk bør oppfattes å være til skade for verneverdiene eller kriterier på hvordan dette kan 
vurderes.  
 
Kvænangen kommune mener det er viktig at lokale synspunkt ivaretas i arbeidet til styret for 
LVO. Det er ønskelig at verneområdene skal være til gode for lokalsamfunnet og støtte opp 
under lokal verdiskaping og bolyst. I denne sammenheng så er det viktig at det legges til rette 
for en bruk som ikke fortrenger nåværende og tidligere bruk av områdene. Det er også ønskelig 
at eventuell kommersiell bruk skal ha en lokal forankring. Dette vil bidra til ivaretakelse av 
lokale interesser og det vil bidra til lokal næringsvirksomhet.  
 
Kvænangen kommune vil understreke viktigheten av at det lages gode og varige ordninger for 
drift og vedlikehold av eventuelle tilretteleggingsanlegg, og at dette er avklart både praktisk og 
finansiellt før tiltak iverksettes. Dette for å unngå problemer med interessemotsetninger, 
parkering, forsøpling og slitasje på naturen. 
 
Forslag til andre aktuelle tiltak som kan belyses i planen: 
-Kultivering av fiskebestander og bestandsregulering av mink.  
-Viltfremmende tiltak. 
 
Kvænangsbotn har mange naturlig fisketomme vann. Det ble utført mye kultivering og utsetting 
av fisk frem til utpå 90-tallet, men i veldig mange vann formerte den seg ikke. Derfor er det en 
rekke vann som er fisketomme igjen i dag. I et miljø og friluftsperspektiv så er dette et tema som 
kunne belyses. Eksempelvis om kultivering av fisk vil være et skjøtselstiltak som er forenlig 
med verneformålet? Hvordan vil friluftsinteressene avveies mot miljøkonsekvensene mhp den 
biologiske verdien av fisketomme vann?  I elvene er det stadig observert mink. Sannsynligvis 
påvirker den laksebestanden negativt. Mink er en fremmed art som man ønsker å begrense i 
norsk natur. Undersøkelse av omfanget og eventuell begrensning av mink kunne derfor være et 
tiltak i videre forvaltningsarbeid. Eventuelt så kan også andre vilttiltak i verneområdene og 
randsonene være aktuelle for å fremme friluftsliv og miljøverdier. Eksempelvis målrettet arbeid 
for å begrense arter som rødrev, mår, mårhund og kråker for å hjelpe arter som fjellrev, og ulike 
fuglearter.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune har slikt innspill til høring på forvaltningsplanen:  
 
Kommunen har ikke større innvendinger til dokumentet som er framlagt. Framlegget synes å 
være i tråd med kommunale planer som foreligger. Det er særlig kommuneplanens arealdel og 
kommunedelplan for idrett kultur og friluftsliv som er mest relevante i denne sammenheng da de 
er oppdatert i nyere tid. 
Det vises til kommunens planportal for detaljer: 
https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html 

https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html
https://www.kvanangen.kommune.no/planportal.463742.no.html


 
Noen av retningslinjene kunne vært mer tydelig formulert, gjerne med eksempler på når 
bestemmelsene kommer til anvendelse. For eksempel når organisert ferdsel, beiting eller annen 
bruk bør oppfattes å være til skade for verneverdiene eller kriterier på hvordan dette kan 
vurderes.  
 
Kvænangen kommune mener det er viktig at lokale synspunkt ivaretas i arbeidet til styret for 
LVO. Det er ønskelig at verneområdene skal være til gode for lokalsamfunnet og støtte opp 
under lokal verdiskaping og bolyst. I denne sammenheng så er det viktig at det legges til rette 
for en bruk som ikke fortrenger nåværende og tidligere bruk av områdene. Det er også ønskelig 
at eventuell kommersiell bruk skal ha en lokal forankring. Dette vil bidra til ivaretakelse av 
lokale interesser og det vil bidra til lokal næringsvirksomhet.  
 
Kvænangen kommune vil understreke viktigheten av at det lages gode og varige ordninger for 
drift og vedlikehold av eventuelle tilretteleggingsanlegg, og at dette er avklart både praktisk og 
finansiellt før tiltak iverksettes. Dette for å unngå problemer med interessemotsetninger, 
parkering, forsøpling og slitasje på naturen. 
 
Forslag til andre aktuelle tiltak som kan belyses i planen: 
-Kultivering av fiskebestander og bestandsregulering av mink.  
-Viltfremmende tiltak. 
 
Kvænangsbotn har mange naturlig fisketomme vann. Det ble utført mye kultivering og utsetting 
av fisk frem til utpå 90-tallet, men i veldig mange vann formerte den seg ikke. Derfor er det en 
rekke vann som er fisketomme igjen i dag. I et miljø og friluftsperspektiv så er dette et tema som 
kunne belyses. Eksempelvis om kultivering av fisk vil være et skjøtselstiltak som er forenlig 
med verneformålet? Hvordan vil friluftsinteressene avveies mot miljøkonsekvensene mhp den 
biologiske verdien av fisketomme vann?  I elvene er det stadig observert mink. Sannsynligvis 
påvirker den laksebestanden negativt. Mink er en fremmed art som man ønsker å begrense i 
norsk natur. Undersøkelse av omfanget og eventuell begrensning av mink kunne derfor være et 
tiltak i videre forvaltningsarbeid. Eventuelt så kan også andre vilttiltak i verneområdene og 
randsonene være aktuelle for å fremme friluftsliv og miljøverdier. Eksempelvis målrettet arbeid 
for å begrense arter som rødrev, mår, mårhund og kråker for å hjelpe arter som fjellrev, og ulike 
fuglearter.  
 
 

PS 156/20 Endring av vedtekter for Kommunalt lånefond for næringslån 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune gjør følgende endringer i vedtekter for lån fra Kommunalt lånefond.  
 
Navnet på vedtektene endres fra vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond til Vedtekter for 
Kvænangen lånefond for næringslån. 
 



I vedtektenes pkt 1 om formål strykes Setningen Kommunestyret i Kvænangen har i budsjettet 
for 2019 styrket lånefondet med kr. 15 mill. for utlån til næringsdrivende, og byttes med 
Kommunestyret i Kvænangen kommunen fastsetter årlig ramme for lånefondet . 
 
I tillegg tilføyes setningen «Det kommunale næringslånet skal inngå i en helhetlig 
finansieringsløsning med andre offentlige finansieringsordninger og/ eller lokale banker.» i 
formålsparagrafen.  
 
I vedtektenes pkt 2 om Rammevilkår strykes  
delsetningen samt EØS – reglement for slike formål, og byttes med EØS – reglement for 
statsstøtte, EU kommisjonens forordning 1407/2013 og gjeldende lover og forskrifter om 
offentlig støtte.  
 
I vedtektenes pkt 4 Krav til lånesøknad endres siste strekpunkt til :  
 

 Lånesøker skal sende inn dokumentasjon på   
- attester for skatte- og avgifts restanser som ikke er eldre enn 2 måneder. 
- Godkjent årsregnskap for siste regnskapsår for aksjeselskap eller næringsoppgave 

for enkeltmannsforetak  
- Foreløpig rapport for resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år  
- Dokumentasjon fra andre finansierører 

 
Siste setning endres fra Fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøker til 
fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøkers kredittverdighet 
 
I vedtektenes pkt. 5 om lånevilkår tilføyes følgende setning under vilkåret rentesats; Rentesats 
skal vurderes i forhold til markedsmessig rente. Differansen mellom rentekostnadene på 
gunstig tilbudt rente og markedsmessig rente, utgjør bagatellmessig støtte i henhold til EØS 
statsstøttereglement og Lov om offentlig støtte.  
I punktet om nedbetalingsvilkår tilføyes følgende vilkår:  
I samarbeid med lokale banker kan det inngås særskilte nedbetalingsvilkår.  I særskilte tilfeller 
kan fondsstyret innvilge avdragsfrihet utover 1 år.   
 
I tillegg tilføyes et punkt om rentefrihet;  
I særskilte tilfeller kan det innvilges rentefrihet på lån, med forutsetning om at bevilgningen 
ikke er i strid med statsstøtteregelverket. Rentefrihet utgjør bagatellmessig støtte i henhold til 
gjeldende regelverk om bagatellmessig støtte.  
 
I vedtektenes pkt. 6 om forvaltning og administrering av lånefondet tilføyes Kommunestyret 
fastsetter rammer for lånefondet og rentesats i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 
 
I vedtektenes pkt. 7 strykes Lånefondets vedtekter skal tas opp til 
rullering en gang i hver valgperiode, og byttes med Lånefondets lånevilkår skal tas opp til 
vurdering en gang i året, i forbindelse med budsjettbehandling med   
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune gjør følgende endringer i vedtekter for lån fra Kommunalt lånefond.  



 
Navnet på vedtektene endres fra vedtekter for lån fra Kvænangen lånefond til Vedtekter for 
Kvænangen lånefond for næringslån. 
 
I vedtektenes pkt 1 om formål strykes Setningen Kommunestyret i Kvænangen har i budsjettet 
for 2019 styrket lånefondet med kr. 15 mill. for utlån til næringsdrivende, og byttes med 
Kommunestyret i Kvænangen kommunen fastsetter årlig ramme for lånefondet . 
 
I tillegg tilføyes setningen «Det kommunale næringslånet skal inngå i en helhetlig 
finansieringsløsning med andre offentlige finansieringsordninger og/ eller lokale banker.» i 
formålsparagrafen.  
 
I vedtektenes pkt 2 om Rammevilkår strykes  
delsetningen samt EØS – reglement for slike formål, og byttes med EØS – reglement for 
statsstøtte, EU kommisjonens forordning 1407/2013 og gjeldende lover og forskrifter om 
offentlig støtte.  
 
I vedtektenes pkt 4 Krav til lånesøknad endres siste strekpunkt til :  
 

 Lånesøker skal sende inn dokumentasjon på   
- attester for skatte- og avgifts restanser som ikke er eldre enn 2 måneder. 
- Godkjent årsregnskap for siste regnskapsår for aksjeselskap eller næringsoppgave 

for enkeltmannsforetak  
- Foreløpig rapport for resultatregnskap og balanseregnskap for inneværende år  
- Dokumentasjon fra andre finansierører 

 
Siste setning endres fra Fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøker til 
fondsstyret kan innhente nødvendige opplysninger om lånesøkers kredittverdighet 
 
I vedtektenes pkt. 5 om lånevilkår tilføyes følgende setning under vilkåret rentesats; Rentesats 
skal vurderes i forhold til markedsmessig rente. Differansen mellom rentekostnadene på 
gunstig tilbudt rente og markedsmessig rente, utgjør bagatellmessig støtte i henhold til EØS 
statsstøttereglement og Lov om offentlig støtte.  
I punktet om nedbetalingsvilkår tilføyes følgende vilkår:  
I samarbeid med lokale banker kan det inngås særskilte nedbetalingsvilkår.  I særskilte tilfeller 
kan fondsstyret innvilge avdragsfrihet utover 1 år.   
 
I tillegg tilføyes et punkt om rentefrihet;  
I særskilte tilfeller kan det innvilges rentefrihet på lån, med forutsetning om at bevilgningen 
ikke er i strid med statsstøtteregelverket. Rentefrihet utgjør bagatellmessig støtte i henhold til 
gjeldende regelverk om bagatellmessig støtte.  
 
I vedtektenes pkt. 6 om forvaltning og administrering av lånefondet tilføyes Kommunestyret 
fastsetter rammer for lånefondet og rentesats i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 
 
I vedtektenes pkt. 7 strykes Lånefondets vedtekter skal tas opp til 
rullering en gang i hver valgperiode, og byttes med Lånefondets lånevilkår skal tas opp til 
vurdering en gang i året, i forbindelse med budsjettbehandling med   
 
 



PS 157/20 Månedlig økonomirapportering, mai 2020 og juni-juli 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 

PS 158/20 Høringer - oversikt til formannskapet 25.08.20 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 159/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.08.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 



RS 112/20 Vedtak på søknad om spesialpedagogisk hjelp etter 
barnehageloven § 19 

RS 113/20 Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage 

RS 114/20 Svar på søknad om stilling 

RS 115/20 Deling av eiendom gnr/bnr 3/30 for salg av tilleggsareal til gnr/bnr 
3/53 

RS 116/20 Protokoll fra generalforsamling 

RS 117/20 Vedtak på søknad om tiltak, garasje på eiendom 5429 -27/37 

RS 118/20 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 23.06.2020 

RS 119/20 Søknad om  kommunalt brøytetilskudd. 

RS 120/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd. 

RS 121/20 Søknad om kommunalt brøytetilskudd. 

RS 122/20 Skjenkebevilling - enkeltanledning, Flerbrukshuset den 25.07.20. 

RS 123/20 Protokoll fra årsmøte i KomOpp fredag 26.06.2020. 

RS 124/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Velforening den 
18.07.20 og 25.07.20. 

RS 125/20 Protokoll fra Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS 

RS 126/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Velforening den 
31.07.20 og 01.08.20. 

RS 127/20 Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av 
fjernmøter. 

RS 128/20 Rapport vedrørende utførte salgs- , skjenke-  og røykekontroller 
samt vekt på Corona relaterte observasjoner. 

RS 129/20 Opprettholdelse av erstatningskrav - bedriftshelsetjeneste 


