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PS 196/20 Intensjonsavtale for avklaring av deltakelse i interkommunalt råd 
(IPR) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet:  
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. Kvænangen kommune forbeholder seg retten til å sondre/forhandle 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:  
- Jobbe for samferdsel som sikrer bosetting og næringsutvikling i hele regionen 
- Utvikle hele regionen med fokus på næring. 
- Styrke bosetting i hele regionen 
- Styrke regionen som sjømatregion. 
- Styrke utbygging av digital infrastruktur og nettkapasitet for å sikre kraftforsyning til 
kraftkrevende industri.  
- Løfte regionen som en grønn region og fortsette satsinga på grønn omstilling, særlig i 
næringlivet.  
- Løfte bolyst, særlig i distriktene.  
- Sikre et desentralisert utdanningstilbud i hele regionen.  

Internt i Kvænangen:  
Ordfører, varaordfører og Jan Helge Jensen følger opp prosessen. Formannskapet informeres 
underveis.  
Sjekk opp om status Kautokeino  
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. 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
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. Kvænangen kommune forbeholder seg retten til å sondre/forhandle 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:  
- Jobbe for samferdsel som sikrer bosetting og næringsutvikling i hele regionen 
- Utvikle hele regionen med fokus på næring. 
- Styrke bosetting i hele regionen 
- Styrke regionen som sjømatregion. 
- Styrke utbygging av digital infrastruktur og nettkapasitet for å sikre kraftforsyning til kraftkrevende 
industri.  
- Løfte regionen som en grønn region og fortsette satsinga på grønn omstilling, særlig i næringlivet.  
- Løfte bolyst, særlig i distriktene.  
- Sikre et desentralisert utdanningstilbud i hele regionen.  

Internt i Kvænangen:  
Ordfører, varaordfører og Jan Helge Jensen følger opp prosessen. Formannskapet informeres 
underveis.  
Sjekk opp om status Kautokeino  
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. 
 

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 197/20 Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2021-2024, med 
årsbudsjett for 2021 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.10.2020  
Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes.  
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Vedlagte forslag til økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett for 2021 vedtas. 
 
 

PS 198/20 Samarbeidsavtale med Nord- Troms Studiesenter om 
studiebibliotek 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.10.2020  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms studiesenter 
om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås ny avtale med Nord-Troms 
studiesenter om studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 


