
 

 

MØTE NR. 7/2019 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Formannskapet 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 01.10.2019 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:20. 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Terje Wikstrøm   

Varaordfører Jan Arvid Johansen FO  

Medlem Grete Svendsen   

Medlem Robert Wilhelmsen   

Medlem Yngve Nilsen   

 

Forfallskoder:   

AN= Annen deltager   

FO = Forfall meldt på forhånd   

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd   

FD = Forfall for deler av møtet 

 

Organet var beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter. 

 

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

Tonje Jelstad Sandanger, personalsjef 

Helse- og omsorgssjef, Tom Erling Henriksen 

Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær 

  

ORIENTERING: Rådmann, Gunnar Lillebo, orienterte om; 

- Periodisering av driftsutgifter 

- Økonomisk status 

- Utbetaling fra havbruksfondet 

- Kommunereform 

o Sammenslåingens belastning på ansatte 

- Regodkjenning skuterløyper 

- Pendling 

- Voldsstatistikk 

- Sykefravær 

- Status leiligheter i Kokelv 

  

MERKNADER: Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen 

ble godkjent. 



  

  

SAKSLISTE: Administrasjonen fremmet ettersendte saker 19/438, 19/827 og 

19/854 for behandling i organet. Enstemmig vedtatt at sakene 

tas inn på sakslisten som sak 38/19, 39/19 og 40/19. Det 

fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble 

godkjent. 

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 33/19 til og med sak 40/19. 

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, 

kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, 

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens 

hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no.  

 

http://www.kvalsund.kommune.no/


  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

   

 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN 

   

33/19 19/851  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 13.08.2019  

 

34/19 19/723  

 NYTT BARNEHAGEBYGG - ENDRING AV PLANTEGNINGER  

 

35/19 18/880  

 HANDLINGSPLAN FOR SAMISK SPRÅK OG KULTUR I KVALSUND 

KOMMUNE 2019-2024  

 

36/19 19/750  

 HØRING - FORSLAG OM Å UTVIDE DELTAKELSEN I DET 

KVOTEREGULERTE FISKET ETTER KONGEKRABBE  

 

37/19 19/853  

 HØRING - NVES FORSLAG TIL EN NASJONAL RAMME FOR 

VINDKRAFT PÅ LAND  

 

38/19 19/433  

 UNG HJELPER ELDRE  

 

39/19 19/827  

 OMDISPONERING AV HABILITERING/REHABILITERINGS BOLIG  

 

40/19 19/854  

 OMDISPONERE DELER AV BOSENTERET TIL 

DAGAKTIVITETSTILBUD FOR DEMENTE SAMT 

KONTOR/PAUSEROM FOR HJEMMETJENESTEN 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 19/851  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 13.08.2019 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Møteprotokollen fra formannskapets møte 13.august 2019 godkjennes. 
 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 
 

 

 

Vedtak: 
 

Møteprotokollen fra formannskapets møte 13.august 2019 godkjennes. 
 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 614 

Arkivsaksnr.: 19/723  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

NYTT BARNEHAGEBYGG - ENDRING AV 

PLANTEGNINGER 

 
 

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 
 

Kvalsund kommune vedtar å endre plantegninger til nye Kvalsund barnehage fra 4 

ordinære avdelinger til 3 større, universelt utformede avdelinger, jfr. løsningen i Håja 

barnehage i Hammerfest. 

 

 

Kvalsund Ungdomsråds uttalelse: 

 

KUR støtter å endre plantegningene til nye Kvalsund barnehage fra 4 ordinære avdelinger 

til 3 store, universelt utformede avdelinger. Fordi barnehagen blir mer fleksibel med tanke 

på antall barn som kan bli tatt inn. 

 

 

 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

 

VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Vedtatt innstilling: 
 

 

Kvalsund kommune vedtar å endre plantegninger til nye Kvalsund barnehage fra 4 

ordinære avdelinger til 3 større, universelt utformede avdelinger, jfr. løsningen i Håja 

barnehage i Hammerfest. 
 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: C 

Arkivsaksnr.: 18/880  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

HANDLINGSPLAN FOR SAMISK SPRÅK OG KULTUR I 

KVALSUND KOMMUNE 2019-2024 

 
 

Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling: 

 
Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og 

kultur i Kvalsund kommune 2019-2024. 

 

Kvalsund Ungdomsråds uttalelse: 
 

KUR støtter Handlingsplan for samisk språk og kultur i 2019-2024, fordi folk får brukt 

morsmålet sitt mer aktivt. Og vi ønsker at man skal ha mulighet til å opplære seg i 

morsmålet sitt, i forbindelse med barnehage og skolegang. 

 

 

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse: 

 
Det passer ikke inn i denne saken å ta med forhold til kvensk språk og kultur. REF 

støtter rådmannens forslag:  

 

Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og 

kultur i Kvalsund kommune 2019-2024. 
 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 



  

 

 

Vedtatt innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre vedtar den vedlagte handlingsplanen for samisk språk og 

kultur i Kvalsund kommune 2019-2024. 
 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: U41 &13 

Arkivsaksnr.: 19/750  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

HØRING - FORSLAG OM Å UTVIDE DELTAKELSEN I DET 

KVOTEREGULERTE FISKET ETTER KONGEKRABBE 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Kvalsund kommune tilrår at resterende kommuner i Finnmark inkluderes samtidig i det 

kvoteregulerte kongekrabbefiske. Dette bør skje så raskt det praktisk er mulig å 

gjennomføre. Begrunnelsen er at en trinnvis innføring av kommunene som ikke er 

inkludert i det regulerte krabbefisket, vil virke urettferdig og oppfattes som 

forskjellsbehandling av fiskere i andre kommuner. 
 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 

Vedtak: 
 

Kvalsund kommune tilrår at resterende kommuner i Finnmark inkluderes samtidig i det 

kvoteregulerte kongekrabbefiske. Dette bør skje så raskt det praktisk er mulig å 

gjennomføre. Begrunnelsen er at en trinnvis innføring av kommunene som ikke er 

inkludert i det regulerte krabbefisket, vil virke urettferdig og oppfattes som 

forskjellsbehandling av fiskere i andre kommuner. 
 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 19/853  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

HØRING - NVES FORSLAG TIL EN NASJONAL RAMME 

FOR VINDKRAFT PÅ LAND 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

1. Kvalsund kommune mener at det må legges opp til økt lokal og regional 

medbestemmelse i vindkraftsaker dersom Nasjonal ramme for vindkraft skal 

være retningsgivende for vindkraftutbygginger. Dette vil føre til større aksept 

for utbygginger og gi mindre konflikter. Dagens konsesjonsordning må endres, 

og kommunen må få tilbake myndigheten til å beslutte arealplaner for anleggene 

(dagens detaljplan/MTA-plan), evt. at det innføres en «vetorett» for 

kommunene.  

2. Dersom det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft må det i denne 

rammeplanen tas større hensyn til de regionale planene, og kommunene og 

fylkeskommunene må være med å definere områdene som skal være med.  

 

3. Kvalsund kommune mener det må innføres ordninger som gjør at kommunene 

kompenseres for ulempene det medfører å være vertskommune for vindkraft. 

Det bør her ses på hvordan vannkraftkommuner kompenseres gjennom blant 

annet konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og naturressursskatt.  

 

4. Kvalsund kommune ber om at følgende områder tas ut av område 44 i forslaget 

til nasjonal ramme, og ekskluderes:  

 

Område Begrunnelse 

Seiland Vanskelig tilgjengelig område hvor det vil bli store 

naturinngrep ved bygging. Nærheten til Seiland 

nasjonalpark. Viktig friluftsområde. 

Repparfjord-

dalen, sørøst 

for E6 fra 

Stort hyttefelt langs hele traseen. Viktig friluftsområde. 

Reindrifta er allerede under stort press i området. 



  

Skaidi mot 

Sennalandet 

Kvaløya Tidligere avslått fra NVE med begrunnelse i den totale 

inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 20. 

Store deler av de mest aktuelle arealene er nedslagsfelt for 

vannverk. 

 
 

 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 

 

Vedtak: 
 

1. Kvalsund kommune mener at det må legges opp til økt lokal og regional 

medbestemmelse i vindkraftsaker dersom Nasjonal ramme for vindkraft skal 

være retningsgivende for vindkraftutbygginger. Dette vil føre til større 

aksept for utbygginger og gi mindre konflikter. Dagens konsesjonsordning 

må endres, og kommunen må få tilbake myndigheten til å beslutte 

arealplaner for anleggene (dagens detaljplan/MTA-plan), evt. at det innføres 

en «vetorett» for kommunene.  

2. Dersom det skal vedtas en nasjonal ramme for vindkraft må det i denne 

rammeplanen tas større hensyn til de regionale planene, og kommunene og 

fylkeskommunene må være med å definere områdene som skal være med.  

 

3. Kvalsund kommune mener det må innføres ordninger som gjør at 

kommunene kompenseres for ulempene det medfører å være vertskommune 

for vindkraft. Det bør her ses på hvordan vannkraftkommuner kompenseres 

gjennom blant annet konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, eiendomsskatt og 

naturressursskatt.  

 

4. Kvalsund kommune ber om at følgende områder tas ut av område 44 i 

forslaget til nasjonal ramme, og ekskluderes:  

 

 

Område Begrunnelse 

Seiland Vanskelig tilgjengelig område hvor det vil bli store 

naturinngrep ved bygging. Nærheten til Seiland 

nasjonalpark. Viktig friluftsområde. 



  

Repparfjord-

dalen, sørøst 

for E6 fra 

Skaidi mot 

Sennalandet 

Stort hyttefelt langs hele traseen. Viktig friluftsområde. 

Reindrifta er allerede under stort press i området. 

Kvaløya Tidligere avslått fra NVE med begrunnelse i den totale 

inngrepssituasjonen for reinbeitedistrikt 20. 

Store deler av de mest aktuelle arealene er nedslagsfelt for 

vannverk. 

 
 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 19/433  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

UNG HJELPER ELDRE - OPPDATERING 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 
 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre endrer godtgjørelsen til «ung hjelper eldre». Ny sats settes til 

0,5 promille av ordførers årlige godtgjørelse for hver kveld.  

 

Reglementet for Ung hjelper eldre-prosjektet endres til i tråd med ny sats.  

 

Utgifter til denne ordningen tas innenfor vedtatt budsjettramme. 
 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: F04 

Arkivsaksnr.: 19/827  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

OMDISPONERING AV HABILITERING/REHABILITERINGS 

BOLIG 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 
 

 

 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 
 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
 

Kvalsund Kommunestyre vedtar å bygge om dagens leilighet for rehabilitering 

(Leilighet 6) til pause/hvilerom for ansatte i TFF. Kostnadene for en ombygging med 

et overslag på 285 000,- dekkes ved å omdisponere 285 000,- fra overskuddsmidler fra 

prosjekt «sansehage». 
 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Tom Erling Henriksen Arkiv: 613 

Arkivsaksnr.: 19/854  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/19 Formannskapet 01.10.2019 

 

OMDISPONERE DELER AV BOSENTERET TIL 

DAGAKTIVITETSTILBUD FOR DEMENTE 

SAMT KONTOR/PAUSEROM FOR HJEMMETJENESTEN 
 

Ordførers innstilling: 
 

 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 
 

Behandling: 
 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.   

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 
 

 

 

 

Vedtatt innstilling: 
 

Kvalsund Kommune skal videreutvikle dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende 

personer med demens/hukommelsessvikt. Samlokalisering av dagaktivitetstilbudet, 

aktivitør og hjemmetjenesten er en svært god løsning for å imøtekomme dagens 

utfordringer. Samtidig imøtegår vi utfordringen som ble dokumentert i rapporten 

«omsorgsløftet» fra 2016. Kr 365 000,- hentes fra prosjekt «sansehagen» resterende 

245 000,- hentes fra øremerkede demensmidler som allerede ligger i budsjett for 2019. 
 

 

 

  


