
 
Møteprotokoll 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 20.10.2020 
Tidspunkt: 09:00 – 16:00.  

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 
Jan Arne Jakobsen Medlem AP 
Esben Nøklan Medlem AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Ole Johannes Engebretsen Medlem AP 
Reidar Eilertsen-Wassnes Medlem AP 
Jan Helge Jensen Medlem SP 
Valter Olsen Medlem SP 
Ronald Jenssen Medlem H/FRP 
Kai Petter Johansen Medlem SV 
Tryggve Enoksen Medlem SV 
Ole Martin Holst Medlem SP 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kurt Solheim Medlem KB 
Oddvar Seppola Medlem H/FRP 
Hanne Wiesener Medlem KB 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Espen Farstad 
Anne Gerd Jonassen 

Kurt Solheim 
Oddvar Seppola 

KB 
H/FrP 

Bjarte Hollevik Hanne Wiesener KB 
   

Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. Ekstrasak om interkommunalt råd 
IPR ble satt opp som siste sak. Sakene 80 og 81 byttet plass i behandlingsrekkefølgen. Vera 
Eilertsen-Wassnes ble enstemmig valgt til setteordfører for hele møtet. Bjarte Hollevik ble 
enstemmig innvilget permisjon fra kl 1500 og fratrådte behandlingen f.o.m. sak 80. Reidar E 
Wassnes ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 1530 og fratrådte behandlingen f.o.m. sak 
82.  

Etatsleder NUT orienterte om arbeidet ifm utvaskinger i Badderen og Svingstilla. Bror 
Myrvang orienterte om planprosesser og arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Bjørg 
Isaksen og Nina G Mannsverk orienterte om barnevernet sin virksomhet.  

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Janne Kankaala Kommunedirektør 
Bjørn Ellefsæter Seniorrådgiver 



Tore Li Økonomileder, kun sakene 67 og 73.  
Jan Inge Karlsen Etatsleder næring, utvikling og teknisk, kun sakene 67, 77 og 78.   
Jorunn Farstad Etatsleder oppvekst og kultur, kun sakene 67, 74 og 75. 
Helene Tryggstrand Oppvekstkonsulent, kun sakene 74 og 75.  
Anne Berit Bæhr Rådgiver næring og utvikling, kun sakene 80 og 81.  

 
 
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.  
           
               
 
 
             
 _____________________           _____________________            _____________________         
   Ordfører Eirik L Mevik           Ole Martin Holst                Esben Nøklan 
 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 66/20 Suppleringsvalg - oppnevning av meddommer til 
Nord-Troms tingrett og Nord-Troms jordskifterett 

 2015/722 

PS 67/20 Tertialrapport pr september 2020.  2019/249 
PS 68/20 Budsjettregulering nytt skolebygg, Kvænangen 

b&u-skole 
 2015/753 

PS 69/20 Felles eierstrategi for Ymber  2017/192 
PS 70/20 Revisjon av delegasjonsreglementet  2016/146 
PS 71/20 Orientering om utbetaling fra Havbruksfondet i 

2020 og 2021 
 2018/329 

PS 72/20 Eldrerådet, oppnevnelse av nye medlemmer og 
varamedlemmer 

 2015/666 

PS 73/20 Budsjettkontroll pr 31. august 2020  2019/348 
PS 74/20 Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen  2019/114 
PS 75/20 Kvalitetsmelding til skoleeier fra skoleåret 

2019/2020 
 2019/114 

PS 76/20 Salg av Blå bygget. Tidligere barnehage/BUFF  2020/293 
PS 77/20 Prioritert bruk av øremerket tilskudd til 

vedlikehold og rehabilitering i kommuner 
 2015/164 

PS 78/20 Utbedring av svømmehall og teknisk driftsutstyr 
bassengdrift, ved Kvænangen-barne og 
ungdomsskole 

 2017/244 

PS 79/20 Oppheving av valg av arbeidsgivers 
representanter til arbeidsmiljøutvalget 

 2015/666 

PS 80/20 Søknad om lån fra Kvænangen Lånefond - Karen  2020/299 



Reiersen og Bjørn Harald Reiersen 
PS 81/20 Endring av vedtekter for Kommunalt lånefond for 

næringslån 
 2019/55 

PS 82/20 Kjøp av tomt 5429/13/249 i Burfjord til 
helseformål 

 2020/358 

PS 83/20 Planstrategi for Kvænangen kommune 2020 - 
2023 

 2019/196 

PS 84/20 Samarbeid om felles lager i Nord-Troms for 
smittevernutstyr 

 2020/94 

PS 85/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i 
interkommunalt råd (IPR) 

 2017/179 

PS 86/20 Referatsaker   
RS 10/20 Fastsettelse av reviderte vilkår for Kvænangen 

Kraftverk AS for reguleringene og overføringene 
av Abojohka mv. 

 2015/287 

RS 11/20 Endring av hurtigbåtrute 9 Kvænangsruta  2015/380 
RS 12/20 VK18 - Avsluttende vurdering  2018/26 
RS 13/20 Planprogram for kommunens samfunnsdel  2015/380 
RS 14/20 Barmarksløyper  2015/380 
RS 15/20 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 28. 

og 29. september 2020 
 2015/380 

RS 16/20 Utbytte for 2019 fra Ymber AS  2015/380 
 
 

PS 66/20 Suppleringsvalg - oppnevning av meddommer til Nord-Troms 
tingrett og Nord-Troms jordskifterett 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Geir Skåre velges som meddommer til Nord-Troms tingrett og 
Bjørn Harald Reiersen velges som meddommer til Nord-Troms jordskifterett.  
Begge ble enstemmig valgt.  
Vedtak: 
Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett oppnevnes Geir Skåre. 
Som ny meddommer til Nord-Troms jordskifterett oppnevnes Bjørn Harald Reiersen.  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Som ny meddommer til Nord-Troms tingrett oppnevnes …  
Som ny meddommer til Nord-Troms jordskifterett oppnevnes …  
 



PS 67/20 Tertialrapport pr september 2020. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Kommunestyret som ser svært alvorlig på det høye 
sykefraværet i kommunen. Arbeidet med å få dette redusert må og skal 
prioriteres. Kommunestyret ber om at resultat av kommunedirektøren arbeid legges fram til 
orientering for kommunestyret i desember.  
Innstillingen med tilleggsforslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Rapporten tas til orientering. Kommunestyret som ser svært alvorlig på det høye sykefraværet i 
kommunen. Arbeidet med å få dette redusert må og skal prioriteres. Kommunestyret ber om at 
resultat av kommunedirektøren arbeid legges fram til orientering for kommunestyret i desember.  
 

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

Kommunedirektørens innstilling 
Rapporten tas til orientering. 

PS 68/20 Budsjettregulering nytt skolebygg, Kvænangen b&u-skole 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
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. 
 

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 69/20 Felles eierstrategi for Ymber 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 

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 70/20 Revisjon av delegasjonsreglementet 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Delegasjonsreglementet endres slik: Nytt punkt 6 i): Formannskapet gis myndighet til å 
godkjenne sentrale tariff- og særavtaler som trenger kommunalt vedtak. De øvrige 
bokstavpunktene forskyves tilsvarende.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Delegasjonsreglementet endres slik: Nytt punkt 6 i): Formannskapet gis myndighet til å 
godkjenne sentrale tariff- og særavtaler som trenger kommunalt vedtak. De øvrige 
bokstavpunktene forskyves tilsvarende.  

PS 71/20 Orientering om utbetaling fra Havbruksfondet i 2020 og 2021 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

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

Kommunedirektørens innstilling 
Saken tas til orientering. 

PS 72/20 Eldrerådet, oppnevnelse av nye medlemmer og varamedlemmer 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Nye medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet:  

 Som nye medlemmer oppnevnes Rønnaug Johansen og Unni Johansen. 
 Som nytt varamedlem oppnevnes Jarl Andreassen.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nye medlemmer og varamedlemmer i Eldrerådet:  
 Som nye medlemmer oppnevnes Rønnaug Johansen og Unni Johansen. 
 Som nytt varamedlem oppnevnes Jarl Andreassen.  



PS 73/20 Budsjettkontroll pr 31. august 2020 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Kr 15,6 mill fra Havbruksfondet settes av til 
disposisjonsfondet. Debet avsetning til fond. Kredit tilskudd fra Havbruksfondet.  
Innstillingen med tilleggsforslaget 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 00

0 
 

Salgsinntekt salg av konsesjonskraft 16511  3 000 000 
    
Sum  5 329 483 5 329 483 

Kr 15,6 mill fra Havbruksfondet settes av til disposisjonsfondet. Debet avsetning til fond. Kredit 
tilskudd fra Havbruksfondet.  
 
 

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 74/20 Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Kvænangen kommunestyre vil rose administrasjonen for en 
god sak. Kommunestyret ønsker å være en aktiv skoleeier. 



1) Kommunestyret viser til Veilederkorpsets rapport og legger til grunn at denne følges opp, og 
at eventuelle avvik fra oppfølgingen rapporteres til politisk skoleeier. 

2) Kommunestyret ber om at kommunestyrets SU-representant sørger for at referatet legges 
fram for formannskap og kommunestyre. 

Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvalitetssystem for drift og utvikling av skolen vedtas. 
1) Kvænangen kommunestyre vil rose administrasjonen for en god sak. Kommunestyret ønsker å være 

en aktiv skoleeier. 

2) Kommunestyret viser til Veilederkorpsets rapport og legger til grunn at denne følges opp, og 
at eventuelle avvik fra oppfølgingen rapporteres til politisk skoleeier. 

Kommunestyret ber om at kommunestyrets SU-representant sørger for at referatet legges fram 
for formannskap og kommunestyre. 
 

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 75/20 Kvalitetsmelding til skoleeier fra skoleåret 2019/2020 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvalitetsmeldingen for grunnskolen 2019/2020 tas til orientering.  
 

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 76/20 Salg av Blå bygget. Tidligere barnehage/BUFF 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Tomta tilhørende bygget tilpasses slik at kommunen 
beholder den delen av tomta som utgjøre en del av uteområdet til polarstjerna barnehage.   
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.  
Tomta tilhørende bygget tilpasses slik at kommunen beholder den delen av tomta som utgjøre en 
del av uteområdet til polarstjerna barnehage.  
 

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 77/20 Prioritert bruk av øremerket tilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering i kommuner 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret:  
1. Tilleggsfinansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på hybelbygget.  

(Dagsenter). Prisoverslag 100 000,-  
2. Badderen Barnehage. Utskifting av 3 felt Brettex undertak hvor det er utført midlertidig nød 

reparasjon. 50 000,-  
3. Skifte av renner og nedløp på Rådhuset.  75 000,- 
4. Så langt midlene rekker utskifting av gatelys med følgende prioritet:  

1. Fra fylkesveien til gamle kjækan skole. 
2. Sætra boligfelt. 
3. Alteidet. 

Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
1. Tilleggsfinansiering av ombygging og tilrettelegging av kjøkken på hybelbygget.  

(Dagsenter). Prisoverslag 100 000,-  
2. Badderen Barnehage. Utskifting av 3 felt Brettex undertak hvor det er utført midlertidig nød 

reparasjon. 50 000,-  
3. Skifte av renner og nedløp på Rådhuset.  75 000,- 
4. Så langt midlene rekker utskifting av gatelys med følgende prioritet:  

1. Fra fylkesveien til gamle kjækan skole. 
2. Sætra boligfelt. 
3. Alteidet.  

 

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 78/20 Utbedring av svømmehall og teknisk driftsutstyr bassengdrift, ved 
Kvænangen-barne og ungdomsskole 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H/Frp/SV: Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond. Setning: 
«Formannskapet ber administrasjonen utrede om det er lurt å finansiere dette via 
fondsmidler/havbruksfond når saken legges fram for kommunestyret i oktober» strykes.  
Tilleggsforslag fra ordfører: Kommunestyret bevilger inntil 250 000 til et uteområde med 
boblebad/spaavdeling utenfor bassenget midlene tas fra disposisjonsfond. 
Forslag fra Sp/H/Frp/SV ble vedtatt mot 1 stemme for innstillingen. 
Tilleggsforslaget fra ordfører falt da det kun oppnådde 5 stemmer.   
Vedtak: 
Dette finansieres med bruk av disposisjonsfond. 
 

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 79/20 Oppheving av valg av arbeidsgivers representanter til 
arbeidsmiljøutvalget 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra Sp/H/SV: Kvænangen kommunestyre beholder sine 2 representanter i arbeidsmiljø-
utvalget. Kommunestyret vurderer at organet kommer inn under kommunelovens § 5-2 punkt a) 
partssammensatte utvalg.  



Forslaget fra Sp/H/SV falt da det fikk 7 stemmer satt opp mot innstillingen som fikk 8 stemmer. 
Vedtak: 
Kommunestyrets vedtak i sak PS 66/19 «valg 5: Arbeidsmiljøutvalg» oppheves. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunestyrets vedtak i sak PS 66/19 «valg 5: Arbeidsmiljøutvalg» oppheves. 
 
 

PS 80/20 Søknad om lån fra Kvænangen Lånefond - Karen Reiersen og Bjørn 
Harald Reiersen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Endringsforslag fra SV: Setningene «Kvænangen kommune forutsetter at inntekter fra salg av 
hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet med inntil kr. 500 
000,-.» og «Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd.» strykes.  
Innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer mot 7 stemmer for innstillingen med tilleggsforslaget 
fra SV. Ordførers dobbeltstemme avgjorde at innstillingen ble valgt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune gir lån fra Kvænangen Lånefond til Karen Reiersen og Bjørn Harald 
Reiersen til kjøp av til eiendom 35-6 og 35-9, og fraviker kravet i pkt. 1 i vedtekter for 
Kvænangen lånefond om at søker skal være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Dette begrunnes med at lånet skal brukes til kjøp av landsbrukseiendom som er konsesjons-
pliktig, og at eiendommen skal brukes til videreutvikling av deres næringsvirksomhet Navithytta 
AS.  Lånet gis som en del av en helhetlig finansieringspakke med Innovasjon Norge og/ eller 
privat bank. Kvænangen kommune kan godkjenne inntil 50 % maks kr. 1 500 000,- av 
finansieringsbehovet i lån fra Kvænangen Lånefond.  Kvænangen kommune forutsetter at 
inntekter fra salg av hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet 
med inntil kr. 500 000,-. 
Det stilles krav om at det lages en driftsplan for eiendommene og at eierne får konsesjon på 
eiendommene. Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd. Lånesøknaden 
gis for øvrig innen rammen av vedtektene for Kvænangen Lånefond, og behandles i henhold til 
gjeldende vedtekter med hensyn på vilkår renter, løpetid og sikkerhet. Navithytta AS legges til 
grunn for vurdering av lånesøknaden.  
 

Saksprotokoll i Fondsstyret - 06.10.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune gir lån fra Kvænangen Lånefond til Karen Reiersen og Bjørn Harald 
Reiersen til kjøp av til eiendom 35-6 og 35-9, og fraviker kravet i pkt. 1 i vedtekter for 



Kvænangen lånefond om at søker skal være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Dette begrunnes med at lånet skal brukes til kjøp av landsbrukseiendom som er 
konsesjonspliktig, og at eiendommen skal brukes til videreutvikling av deres næringsvirksomhet 
Navithytta AS.  Lånet gis som en del av en helhetlig finansieringspakke med Innovasjon Norge 
og/ eller privat bank. Kvænangen kommune kan godkjenne inntil 50 % maks kr. 1 500 000,- av 
finansieringsbehovet i lån fra Kvænangen Lånefond.  Kvænangen kommune forutsetter at 
inntekter fra salg av hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet 
med inntil kr. 500 000,-. 
 
Det stilles krav om at det lages en driftsplan for eiendommene og at eierne får konsesjon på 
eiendommene. Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd. Lånesøknaden 
gis for øvrig innen rammen av vedtektene for Kvænangen Lånefond, og behandles i henhold til 
gjeldende vedtekter med hensyn på vilkår renter, løpetid og sikkerhet. Navithytta AS legges til 
grunn for vurdering av lånesøknaden.  
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune gir lån fra Kvænangen Lånefond til Karen Reiersen og Bjørn Harald 
Reiersen til kjøp av til eiendom 35-6 og 35-9, og fraviker kravet i pkt. 1 i vedtekter for 
Kvænangen lånefond om at søker skal være en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. 
Dette begrunnes med at lånet skal brukes til kjøp av landsbrukseiendom som er 
konsesjonspliktig, og at eiendommen skal brukes til videreutvikling av deres næringsvirksomhet 
Navithytta AS.  Lånet gis som en del av en helhetlig finansieringspakke med Innovasjon Norge 
og/ eller privat bank. Kvænangen kommune kan godkjenne inntil 50 % maks kr. 1 500 000,- av 
finansieringsbehovet i lån fra Kvænangen Lånefond.  Kvænangen kommune forutsetter at 
inntekter fra salg av hyttetomter skal gå til nedbetaling av lån fra det Kommunale Lånefondet 
med inntil kr. 500 000,-. 
 
Det stilles krav om at det lages en driftsplan for eiendommene og at eierne får konsesjon på 
eiendommene. Lånesøknaden realitetsbehandles når disse vilkårene er innfridd. Lånesøknaden 
gis for øvrig innen rammen av vedtektene for Kvænangen Lånefond, og behandles i henhold til 
gjeldende vedtekter med hensyn på vilkår renter, løpetid og sikkerhet. Navithytta AS legges til 
grunn for vurdering av lånesøknaden.  
 
 
 
 

PS 81/20 Endring av vedtekter for Kommunalt lånefond for næringslån 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Tilleggsforslag fra kommunestyret: Nytt punkt 7: Kvænangen kommunestyre kan fravike 
vilkårene i vedtektene så fremst disse ikke bryter med lov, forskrift eller andre offentlige 
reguleringer.  
Innstillingen med tilleggsforslaget 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. 
 
Nytt punkt 7: Kvænangen kommunestyre kan fravike vilkårene i vedtektene så fremst disse ikke 
bryter med lov, forskrift eller andre offentlige reguleringer. 
 
I vedtektenes pkt. 8 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  
 



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 82/20 Kjøp av tomt 5429/13/249 i Burfjord til helseformål 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Kvænangen kommunestyre bevilger kr. 100 000,- til ervervelse av eiendommen gbnr. 13/249 
Beløpet tas fra disposisjonsfondet. 
 

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 83/20 Planstrategi for Kvænangen kommune 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2020 -2023,  
i henhold pbl §10-1.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2020 -2023,  
i henhold pbl §10-1 
 
 

PS 84/20 Samarbeid om felles lager i Nord-Troms for smittevernutstyr 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Ordet «ønsker» byttes ut med «arbeider videre med».  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune arbeider videre med å få på plass felles lager for smittevernutstyr i Nord-
Tromsregionen.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kvænangen kommune ønsker å få på plass felles lager for smittevernutstyr i Nord-
Tromsregionen.  

PS 85/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd 
(IPR) 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra kommunestyret: Det delegeres til formannskapet å fatte vedtak om intensjonsavtale 
for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd (IPR). Formannskapet skal involvere de partier 
som ikke er i formannskapet ved behandling av saken.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Det delegeres til formannskapet å fatte vedtak om intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i 
interkommunalt råd (IPR). Formannskapet skal involvere de partier som ikke er i formannskapet 
ved behandling av saken.  
 

Ordførerens innstilling 
1. Kvænangen kommune inngår en intensjonsavtale med kommunene Balsfjord, Tromsø, 

Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. 
2. Intensjonsavtalen forplikter partene til å inngå forhandlinger vedrørende deltakelse i et 

felles interkommunalt politisk råd.  



3. Om forhandlingene fører fram til enighet, opprettes et interkommunalt politisk råd 
mellom partene. Da skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom alle deltakerne 
i rådet. Samarbeidsavtalen skal behandles av kommunestyrene i den enkelte kommune i 
tråd med Kommunelovens kapittel 18. 

4. Før intensjonsavtalen har oppnådd sitt formål forplikter partene seg til ikke å inngå i 
parallelle forhandlinger med andre parter om etablering av interkommunalt politisk råd. 

5. Kvænangen kommune foreslår følgende samarbeidsområder/tiltak dersom etablering av 
et felles interkommunalt råd blir realisert. 

 

PS 86/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 20.10.2020  
Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

RS 10/20 Fastsettelse av reviderte vilkår for Kvænangen Kraftverk AS for 
reguleringene og overføringene av Abojohka mv. 

RS 11/20 Endring av hurtigbåtrute 9 Kvænangsruta 

RS 12/20 VK18 - Avsluttende vurdering 

RS 13/20 Planprogram for kommunens samfunnsdel 

RS 14/20 Barmarksløyper 

RS 15/20 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 28. og 29. september 
2020 

RS 16/20 Utbytte for 2019 fra Ymber AS 


