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PS 182/20 Salg av Blå bygget. Tidligere barnehage/BUFF 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Kommunen benytter medhjelper for å gjennomføre salget.  
 
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Det tas takst på eiendommen 13/137. Stormoveien 28. Eiendommen legges ut for salg 
 
Kommunen benytter medhjelper for å gjennomføre salget.  
  
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Det tas takst på eiendommen 13/137. Stormoveien 28. Eiendommen legges ut for salg 
 

PS 183/20 Kjøp av tomt 5429/13/249 i Burfjord til helseformål 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til ervervelse av eiendommen gbnr. 13/249 
Beløpet tas fra disposisjonsfondet. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til ervervelse av eiendommen gbnr. 13/249 
Beløpet tas fra disposisjonsfondet. 
 

PS 184/20 Budsjettkontroll pr 31. august 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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 
 
 
 

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 185/20 Prioritert bruk av øremerket tilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering i kommuner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: 
1. Midlene brukes til å kjøpe inn FDV (forvaltning-drift-vedlikehold)-program som ledd i en 

FDVplan. 
Overskytende midler kan deretter benyttes slik: 

2. Tilleggsfinansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på hybelbygget. 
(Dagsenter). Prisoverslag 100 000,-  

3. Badderen Barnehage. Utskifting av 3 felt Brettex undertak hvor det er utført midlertidig nød 
reparasjon. 50 000,-  

4. Skifte av renner og nedløp på Rådhuset.  
Kommunedirektøren bes arbeide videre med en avklaring rundt om midlene kan benyttes i et 
samarbeid med fylket om utbedringer av fylkesvei, samt dialog med fylkeskommunen om dette 
lar seg gjennomføre i 2020.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
1. Midlene brukes til å kjøpe inn FDV (forvaltning-drift-vedlikehold)-program som ledd i 

en FDVplan. 
Overskytende midler kan deretter benyttes slik: 

2. Tilleggsfinansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på hybelbygget. 
(Dagsenter). Prisoverslag 100 000,-  

3. Badderen Barnehage. Utskifting av 3 felt Brettex undertak hvor det er utført midlertidig 
nød reparasjon. 50 000,-  

4. Skifte av renner og nedløp på Rådhuset.  

Kommunedirektøren bes arbeide videre med en avklaring rundt om midlene kan benyttes i et 
samarbeid med fylket om utbedringer av fylkesvei, samt dialog med fylkeskommunen om dette 
lar seg gjennomføre i 2020.  
 
 
 

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 186/20 Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen vedtas. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen vedtas. 

PS 187/20 Tildeling av KS-hedersmerke 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
KS-hedersmerke tildeles Ann Mari Jonassen, Eva Myrhaug, Eva Jonassen, Reidun Johnsen og 
Gunn-Anita Jacobsen.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
KS-hedersmerke tildeles Ann Mari Jonassen, Eva Myrhaug, Eva Jonassen, Reidun Johnsen og 
Gunn-Anita Jacobsen.  

PS 188/20 Kvalitetsmelding til skoleeier fra skoleåret 2019/2020 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2019/2020 tas til orientering.  



 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2019/2020 tas til orientering.  

PS 189/20 Detaljregulering for Kvænangen B & U skole og idrettsarena - 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering 
for Kvænangen B & U skole og idrettsarena med Planident: 1943201902 ut til høring og 
offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtas det om å legge forslag til detaljregulering 
for Kvænangen B & U skole og idrettsarena med Planident: 1943201902 ut til høring og 
offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 

PS 190/20 Tariffoppgjøret 2020, uravstemning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune sier JA til tariffoppgjøret 2020.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune sier JA til tariffoppgjøret 2020.  



PS 191/20 Budsjettregulering nytt skolebygg, Kvænangen b&u-skole 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Det ble enstemmig vedtatt at deler av saken ble behandlet for lukkede dører iht KL § 11-5 jf 
Offl § 18.  
 
Ny innstilling fra kommunedirektør: Budsjettrammen for nytt skolebygg Kvænangen b&u-skole 
og flerbrukshall inkludert inventar og uteområde med økes med kr 8,4 mill. For selve bygget 
med idrettshallen fra kr 127,4 mill til kr 133,5 mill og for inventar fra kr 4,4 mill til 6,7 mill. 
Økningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
 
Ny innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det ble enstemmig vedtatt at deler av saken ble behandlet for lukkede dører iht KL § 11-5 jf 
Offl § 18.  
 
Ny innstilling fra kommunedirektør: Budsjettrammen for nytt skolebygg Kvænangen b&u-skole 
og flerbrukshall inkludert inventar og uteområde med økes med kr 8,4 mill. For selve bygget 
med idrettshallen fra kr 127,4 mill til kr 133,5 mill og for inventar fra kr 4,4 mill til 6,7 mill. 
Økningen finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Budsjettrammen for nytt skolebygg Kvænangen b&u-skole og flerbrukshall økes med kr 8,4 
mill fra kr 127,4 mill til kr 133,5 mill. Økningen finansieres med bruk av disposisjonsfond.  

PS 192/20 Endring av reglement for kommunale vigsler i Kvænangen 
kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Punkt 4 i Reglement for kommunale vigsler i Kvænangen kommune endres slik at Janne 
Kankaala oppnevnes som representant fra administrasjonen istedenfor Bjørn Ellefsæter. 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling 
Punkt 4 i Reglement for kommunale vigsler i Kvænangen kommune endres slik at Janne 
Kankaala oppnevnes som representant fra administrasjonen istedenfor Bjørn Ellefsæter. 
 

PS 193/20 Spørsmål om barmarksløyper -orientering status 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Formannskapet tar saken til orientering og vil jobbe videre 
med å få realisert barmarksløyper i Nord-Troms basert på argumentasjonen brukt i prosjekt 
«Barksmarkskjøring i Finnmark 2010». 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Formannskapet tar saken til orientering og vil jobbe videre med å få realisert barmarksløyper i 
Nord-Troms basert på argumentasjonen brukt i prosjekt «Barksmarkskjøring i Finnmark 2010». 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 

PS 194/20 Ny turnusordning i helse og omsorg, langturnus 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Arbeidet med å få på plass langturnus i TU og på Gargo 
sykehjem videreføres, og det må vurderes om også helsefagarbeidere/assistenter skal være en 
del av ordningen. Kommunedirektøren må i arbeidet med langturnus legge fram en 
orienteringssak for formannskapet som viser hvordan handlingsrom det er for å sikre bosetting 
ved innføring av langturnus, samt tiltak mot at våre største arbeidssteder blir 
pendlerarbeidsplasser. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Arbeidet med å få på plass langturnus i TU og på Gargo sykehjem videreføres, og det må 
vurderes om også helsefagarbeidere/assistenter skal være en del av ordningen. 
Kommunedirektøren må i arbeidet med langturnus legge fram en orienteringssak for 
formannskapet som viser hvordan handlingsrom det er for å sikre bosetting ved innføring av 
langturnus, samt tiltak mot at våre største arbeidssteder blir pendlerarbeidsplasser. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Arbeidet med å få på plass langturnus i TU og på Gargo sykehjem videreføres mtp iverksetting.  


