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PS 166/20 Budsjettkontroll pr 31. august 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen.  

1. Det bes om at det spesifiseres hva koronamidlene er brukt til (kr. 829 483).  

2. Det bes om at postene om salg av konsesjonskraft forklares nærmere.  

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen.  

1. Det bes om at det spesifiseres hva koronamidlene er brukt til (kr. 829 483).  
2. Det bes om at postene om salg av konsesjonskraft forklares nærmere. 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Drift 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme nærmere budsjettbalanse: 
Beskrivelse Konto Debet (utgift) Kredit (inntekt) 

Sentraladministrasjon og politisk styring    
Lønn lærling IT 10501 72 500  
Refusjon sykelønn  17100  150 000 
Utgifter til ekstrahjelp 17100 77 500  
Ekstraordinære koronautgifter 11xxx 829 483  
    
Oppvekst og kultur    
Forsinket innsparing skoledrift 10100 200 000  
Refusjon sykelønn 17100  200 000 
    
Helse og omsorg    
Ledige lønnsmidler ergoterapi pga vakanse i vår 10100  200 000 
Kjøp av tjenester fra vikarbyrå 12721 200 000  
    
Bygg og anlegg    
Lønn renhold vikarer 10752 235 000  
Lønn renhold ekstrahjelp 10753 110 000  
Renholdsmateriell 11230 55 000  
Materialer vedlikehold 12500 50 000  
Refusjon sykelønn 17100  450 000 
    
Fellesområde, skatt, ramme og finans    
Tilskudd fra staten 18100  829 483 
Aksjeutbytte 19050  500 000 
Avsatt til disposisjonsfond 15400 500 000  
Kostnader vedrørende salg av konsesjonskraft 14734 3 000 000  
Salgsinntekt salg av konsesjonskraft 16511  3 000 000 
    
Sum  5 329 483 5 329 483 



 
 
 
 

PS 167/20 Budsjettforslag til høring i formannskapet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kommunedirektøren bes jobbe videre med foreliggende budsjettforslag.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren bes jobbe videre med foreliggende budsjettforslag.  

PS 168/20 Månedlig økonomirapportering, august 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 

PS 169/20 Orientering om utbetaling fra Havbruksfondet i 2020 og 2021 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 

PS 170/20 Tertialrapport pr september 2020. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Rapporten tas til orientering. 

PS 171/20 Støtte til TV-aksjonen 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen formannskap bevilger kr 12 000 i støtte til TV-aksjonen 2020. Beløpet tas fra post 
14910.190.190. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen formannskap bevilger kr 12 000 i støtte til TV-aksjonen 2019. Beløpet tas fra post 
14910.190.190. 

PS 172/20 Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - fastsetting av 
planprogram 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for 
detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvænangsfjellet. 
Nye Veier vil sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn iht. avtale med kommunene 
og pbl. §3-7.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for 
detaljregulering med konsekvensutredning E6 Kvænangsfjellet. 
 
Nye Veier vil sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn iht. avtale med kommunene 
og pbl. §3-7 
 



PS 173/20 Utbedring av svømmehall og teknisk driftsutstyr bassengdrift, ved 
Kvænangen-barne og ungdomsskole 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet ber administrasjonen utrede om det er lurt å 
finansiere dette via fondsmidler/havbruksfond når saken legges fram for kommunestyret i 
oktober.  
Innstillingen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak:  
Arbeidet med renovering av svømmehallen igangsettes, innenfor en ramme på 2 500 000,-. Det 
innhentes priser på utførelse og nødvendig bistand. Dette finansieres med 25 % egenandel i fra 
disposisjonsfondet og resten finansiert ved låneopptak. Formannskapet ber administrasjonen 
utrede om det er lurt å finansiere dette via fondsmidler/havbruksfond når saken legges fram for 
kommunestyret i oktober. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Arbeidet med renovering av svømmehallen igangsettes, innenfor en ramme på 2 500 000,-. Det 
innhentes priser på utførelse og nødvendig bistand. Dette finansieres med 25 % egenandel i fra 
disposisjonsfondet og resten finansiert ved låneopptak.  
 
 

PS 174/20 Prioritert bruk av øremerket tilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering i kommuner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges fram på nytt i neste 
formannskapsmøte. Administrasjonen bes ta kontakt med veieier av fylkesveg 7968 for å se på 
muligheten for et samarbeid om utbedring av veien.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges fram på nytt i neste formannskapsmøte. 
Administrasjonen bes ta kontakt med veieier av fylkesveg 7968 for å se på muligheten for et samarbeid 
om utbedring av veien.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Som prioritering for bruk av øremerkede tilskudd Covid 19- settes; 
 

1. Skifte av taktekket på Stormoveien 22-26. Prisoverslag 175 000,- 
2. Tilleggs finansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på 

Hybelbygget. (Dagsenter). Prisoverslag 100 000,- 
3. Renovering av eldre rørinstallasjon(Hovedtrekk) type PVC-ABS i Burfjord 

industribygg. Prisoverslag 100 000,- 



4. Utskifting av plassbelysning rundt bygningene Skoleveien 2-24. prisoverslag 
125 000,- 

Det innhentes pristilbud fra flere entreprenører for eventuelle leveranser og utførelse, etter at 
prioriteringer er vedtatt 
 
 
 

PS 175/20 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til 
hytte- Tommy Lokøy 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp: Tommy Løkøy gis dispensasjon fra motorferdselsloven for transport av ved og 
materiell med ATV til hytte i Gamdalen.  
Innstillingen ble vedtatt med 3 stemmer mot forslaget fra Sp som fikk 1 stemme.  
Vedtak: 
Søknad fra Tommy Lokøy om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av ved og 
materiell med ATV til hytte i Gamdalen avslås.  
Vedtaket er begrunnet med at omsøkt kjøring ikke gjelder et unntakstilfelle, og det kan ikke 
regnes som et særlig behov. Vilkårene for å innvilge dispensasjon etter forskriftens § 6 er derfor 
ikke til stede.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Søknad fra Tommy Lokøy om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av ved og 
materiell med ATV til hytte i Gamdalen avslås.  
 
Vedtaket er begrunnet med at omsøkt kjøring ikke gjelder et unntakstilfelle, og det kan ikke 
regnes som et særlig behov. Vilkårene for å innvilge dispensasjon etter forskriftens § 6 er derfor 
ikke til stede.  

PS 176/20 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Punkt 11 Ytre Kvænangen – Muligheter mot storhavet Ytre 
Kvænangen er rik på ressurser, natur og muligheter. Naturressurser som fiskeri, reiseliv og mineraler har 
stort potensiale. Området har en utilgjengelighet som gir attraktive muligheter. Små bygder langt fra 
allfarvei har kontraster med bylivet mange i dag lever, og er dermed et attraktivt reisemål. 
Tilgjengelighet må sikres gjennom gode kommunikasjoner for folk og næringsliv. 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Formannskapet vedtar forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i 
henhold i plan- og bygningsloven § 4-1. Planprogrammet sendes ut på høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker, jamfør planlovens § 11-13. Frist for innspill og merknader settes til13.11.2020. 



Punkt 11 Ytre Kvænangen – Muligheter mot storhavet Ytre Kvænangen er rik på ressurser, natur og 
muligheter. Naturressurser som fiskeri, reiseliv og mineraler har stort potensiale. Området har en 
utilgjengelighet som gir attraktive muligheter. Små bygder langt fra allfarvei har kontraster med bylivet 
mange i dag lever, og er dermed et attraktivt reisemål. Tilgjengelighet må sikres gjennom gode 
kommunikasjoner for folk og næringsliv. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Formannskapet vedtar forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i 
henhold i plan- og bygningsloven § 4-1. Planprogrammet sendes ut på høring og offentlig 
ettersyn i 6 uker, jamfør planlovens § 11-13. Frist for innspill og merknader settes til13.11.2020.  
 

PS 177/20 Høringer - oversikt til formannskapet 25.09.2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 
 
 

PS 178/20 Søknad om prosjektmidler i samarbeid med Betania Alta. 
Forebygging ensomhet blant eldre 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune stiller seg svært positiv til prosjektet, da dette 
vil bidra til at eldre i større grad kan aktiviseres, bidra med egne ressurser og erfaringer innenfor 
flere områder, for på den måten i mye større grad kunne delta samfunnsutviklingen. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune stiller seg svært positiv til prosjektet, da dette vil bidra til at eldre i større 
grad kan aktiviseres, bidra med egne ressurser og erfaringer innenfor flere områder, for på den 
måten i mye større grad kunne delta samfunnsutviklingen.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering.  



PS 179/20 Orientering om IKT-systemet på legekontoret (CGM) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Forslag: Kvænangen formannskap ber kommunedirektøren om å igangsette prosess med å få 
felles plattform til IKT-løsninger på legekontorene i samarbeidskommunene og at det 
igangsettes en vaktordning. Kvænangen formannskap ber også om jevnlig informasjon om hvor 
arbeidet står. Alle kommuner driftes døgnkontinuerlig og det er derfor naturlig at også IKT kan 
bistå til enhver tid på døgnet.  
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen formannskap ber kommunedirektøren om å igangsette prosess med å få felles 
plattform til IKT-løsninger på legekontorene i samarbeidskommunene og at det igangsettes en 
vaktordning. Kvænangen formannskap ber også om jevnlig informasjon om hvor arbeidet står. 
Alle kommuner driftes døgnkontinuerlig og det er derfor naturlig at også IKT kan bistå til 
enhver tid på døgnet.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering.  

PS 180/20 Endring av hurtigbåtrute 9 Kvænangsruta 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  

Behandling: 

Forslag fra formannskapet:  

Kvænangen kommune har mottatt brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune av 16.09.20. 
Formannskapet er kritisk til at brevet måtte etterlyses og at privatpersoner mottar informasjon 
før kommunen. 

Formannskapet i Kvænangen kommune har følgende innspill:  

Forslaget om å kutte tirsdagsavgangene til rute 9, Kvænangsruta, vil få store konsekvenser for 
våre innbyggere i ytre del av kommunen.  

Tilbudet til våre veiløse bygder er allerede marginalt, og kan ikke kuttes ytterligere. Båten har i 
tillegg en viktig funksjon som ambulansebåt og godstrafikk.  

Kvænangen kommune har forståelse for at Fylkeskommunen har reduksjon i rammene  og at 
dette medfører nedskjæringer, også på samferdselsområdet.  

Kvænangen kommune stiller store spørsmål ved fylkeskommunens prioriteringer i denne sak. 
For oss kan det se ut som om turistveier blir prioritert fremfor drift av samband der det 
fastboende kun har en mulighet for kommunikasjon med omverden.  



Formannskapet synes ikke noe om at kommunene blir satt opp mot hverandre, og vi liker ikke å 
måtte foreslå at andre samband enn vårt eget må rammes. Med dette brevet blir vi likevel 
tvunget til nettopp det. Vårt svar blir da som følger:  

Hvis det må skje nedskjæringer i Troms, må belastningen på nedskjæringene bli der det er vei 
som alternativ til båttransport.  

Det er ikke mer å skjære ned på tilbudet for våre veiløse bygder. Faren er stor for fraflytting og 
vi spør oss om fylkeskommunen har laget en konsekvensutredningen for forslaget?  

Er det f.eks tatt høyde for at de som bor i ytterdistriktene foringer sine verdier? De vil ikke få 
solgt sine eiendommer med et transporttilbud som i praksis er utradert.  

I Meiland ble det i sin tid betalt ut erstatning for alle hus som ble fraflyttet. Vil det komme et 
slikt tilbud fra fylkeskommunen til de som nå rammes?  

For de som driver næring i ytre Kvænangen vil det bli svært utfordrende, og mest sannsynlig 
umulig å opprettholde næringene.  

Både servicennæringen og reiselivsnæringen i ytre Kvænangen er helt avhengige av de dagens 
rutetilbud..  

Transportnæringen som driver med vareleveranse har sine dager de er i Nord-Troms. Butikken 
har landet en avtale som korresponderer med transportnæringens leveransedager. De er helt 
avhengige av at tirsdagsruta består. Hvis ikke må de slutte med ferskvarer og frysevarer. Det sier 
seg selv at det ikke blir mye butikkdrift igjen.  

De som driver reiselivsnæring taper allerede turister fordi det er så vanskelig å komme seg dit 
med korrespondanse mellom fly, buss og båt. De har et flere siders skriv de legger ved sine 
tilbud til interessenter med veibeskrivelse.  

Legebesøk med blodprøvetaking vil også bli vanskelig, da noen av prøvene har svært kort 
holdbarhet, og må sendes samme dag. Dette må skje på tirsdager, da posten ikke går på lørdager 
og blodprøvene vil bli liggende på en postsentral til over helgen. Det vil med andre ord få 
alvorlige konsekvenser for helsetjenestetilbudet for våre innbyggere i ytre del av kommunen.  

Vi undrer også på hvorvidt det er tatt høyde for at avgangene til Kvænangen – som legeskyssbåt 
– vil øke siden folk som blir akutt syke ikke kan vente en uke på legekonsultasjon. Slik tilbudet 
er nå, klarer man kanskje å vente en dag eller to for å komme til lege, men hvis det blir en uke, 
vil det bli så alvorlig for den syke at det vil kreve at legeskyssbåten rykker ut flere ganger enn 
det den må gjøre i dag.  

Vi håper med dette innspill at fylkeskommunen ser alvoret i å kutte det allerede marginale 
tilbudet vi har i Kvænangen kommune, og legger vedtar at ruta som et minimum må bestå som i 
dag eller økes. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Kvænangen kommune har mottatt brev fra Troms og Finnmark fylkeskommune av 16.09.20. 
Formannskapet er kritisk til at brevet måtte etterlyses og at privatpersoner mottar informasjon 
før kommunen. 

Formannskapet i Kvænangen kommune har følgende innspill:  

Forslaget om å kutte tirsdagsavgangene til rute 9, Kvænangsruta, vil få store konsekvenser for 
våre innbyggere i ytre del av kommunen.  

Tilbudet til våre veiløse bygder er allerede marginalt, og kan ikke kuttes ytterligere. Båten har i 
tillegg en viktig funksjon som ambulansebåt og godstrafikk.  

Kvænangen kommune har forståelse for at Fylkeskommunen har reduksjon i rammene  og at 
dette medfører nedskjæringer, også på samferdselsområdet.  

Kvænangen kommune stiller store spørsmål ved fylkeskommunens prioriteringer i denne sak. 
For oss kan det se ut som om turistveier blir prioritert fremfor drift av samband der det 
fastboende kun har en mulighet for kommunikasjon med omverden.  

Formannskapet synes ikke noe om at kommunene blir satt opp mot hverandre, og vi liker ikke å 
måtte foreslå at andre samband enn vårt eget må rammes. Med dette brevet blir vi likevel 
tvunget til nettopp det. Vårt svar blir da som følger:  

Hvis det må skje nedskjæringer i Troms, må belastningen på nedskjæringene bli der det er vei 
som alternativ til båttransport.  

Det er ikke mer å skjære ned på tilbudet for våre veiløse bygder. Faren er stor for fraflytting og 
vi spør oss om fylkeskommunen har laget en konsekvensutredningen for forslaget?  

Er det f.eks tatt høyde for at de som bor i ytterdistriktene foringer sine verdier? De vil ikke få 
solgt sine eiendommer med et transporttilbud som i praksis er utradert.  

I Meiland ble det i sin tid betalt ut erstatning for alle hus som ble fraflyttet. Vil det komme et 
slikt tilbud fra fylkeskommunen til de som nå rammes?  

For de som driver næring i ytre Kvænangen vil det bli svært utfordrende, og mest sannsynlig 
umulig å opprettholde næringene.  

Både servicennæringen og reiselivsnæringen i ytre Kvænangen er helt avhengige av de dagens 
rutetilbud..  

Transportnæringen som driver med vareleveranse har sine dager de er i Nord-Troms. Butikken 
har landet en avtale som korresponderer med transportnæringens leveransedager. De er helt 
avhengige av at tirsdagsruta består. Hvis ikke må de slutte med ferskvarer og frysevarer. Det sier 
seg selv at det ikke blir mye butikkdrift igjen.  

De som driver reiselivsnæring taper allerede turister fordi det er så vanskelig å komme seg dit 
med korrespondanse mellom fly, buss og båt. De har et flere siders skriv de legger ved sine 
tilbud til interessenter med veibeskrivelse.  



Legebesøk med blodprøvetaking vil også bli vanskelig, da noen av prøvene har svært kort 
holdbarhet, og må sendes samme dag. Dette må skje på tirsdager, da posten ikke går på lørdager 
og blodprøvene vil bli liggende på en postsentral til over helgen. Det vil med andre ord få 
alvorlige konsekvenser for helsetjenestetilbudet for våre innbyggere i ytre del av kommunen.  

Vi undrer også på hvorvidt det er tatt høyde for at avgangene til Kvænangen – som legeskyssbåt 
– vil øke siden folk som blir akutt syke ikke kan vente en uke på legekonsultasjon. Slik tilbudet 
er nå, klarer man kanskje å vente en dag eller to for å komme til lege, men hvis det blir en uke, 
vil det bli så alvorlig for den syke at det vil kreve at legeskyssbåten rykker ut flere ganger enn 
det den må gjøre i dag.  

Vi håper med dette innspill at fylkeskommunen ser alvoret i å kutte det allerede marginale 
tilbudet vi har i Kvænangen kommune, og legger vedtar at ruta som et minimum må bestå som i 
dag eller økes. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

PS 181/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 25.09.2020  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering. 
 

RS 130/20 Ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond 

RS 131/20 Fastsettelse av reviderte vilkår for Kvænangen Kraftverk AS for 
reguleringene og overføringene av Abojohka mv. 

RS 132/20 Søknad om utvidet frist for spredning av husdyrgjødsel -Evy 
Karin Andersen 

RS 133/20 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom gnr/bnr 31/3-Sten 
Ulvatne 


