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PS 2009/20 Budsjettregulering

Rådmannens innstilling

Konto Navn Forklaring Beløp Totalt

11740.320.8920 Konsesjonskraft

Anslaget for 
konsesjonskraft er for 
høyt og fortsatt 
forbundet med 
usikkerhet 878 700

xxxxx.xxx.1800 Elektrisitet(alle enheter) Underbudsjettert 500 000

13060.232.3520 Interkommunal jordmor
Underbudsjettert over 
flere år 30 000

16300.xxx.xxxx Brann Nye brannavtaler 89 700

13200.241.1900 Husleie legevikar
Avtale til nye leger om 
annen bolig 70 000

16000.303.2720 Kart-og oppmålingsgebyr
Underbudsjettert 
kostnadsside 150 000

16300.302.6250 Kart-og oppmålingsgebyr
Overbudsjettert 
inntektsanslag 150 000

16000.302.6260 Byggesaksgebyr Reduserte inntekter 80 000

13600.xxx.xxxx Barnevern
økte kostnader for 
kommunens barn 500 000



Fsak 35/2009 nytt tiltak 10.9.09
tilskudd til 
utleieleiligheter 360 000

19000.870.5000 Rentekostnad

Reduserte 
rentekostnader pga 
reforhandling i 2009 -300 000
Sum kostnader 2 508 400

Inndekning
25650.001. Tildligere års overskuddskonto -767200
11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger -367500

Udisponert overskudd 2008 -1373700
Sum inndekning -2508400

Udekket

Konsesjonskraftsinntektene vil etter siste anslag bli 1,2 mill lavere enn reguleringen tilsier. Dette er imidlertid tall forbundet med 
stor
usikkerhet fortsatt. Det er ikke rom for inndekning av dette inntektstapet dersom prognosen skulle medføre riktighet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret:
Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.

Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.

Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret ble enstemmig.

Vedtak:
Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret:



Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.

Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.
Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økning rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett på 400.000 øker inntekta på konto 
18400.840.8000 Innbyggertilskudd. Motpost blir konto 11990.000.4900 Reserverte 
tilleggsbevilgninger.
Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.
Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.
Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

Økt drift vedlikehold Gargo kr.65.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

Øvrige innspill til saken blir utsatt til behandling av tidligere års overskudd i kommunestyrets 
møte i september.



PS 2009/21 Barnehagekonsulent/Barnehagestyrer

Rådmannens innstilling
Stilling som barnehagekonsulent utvides til 40 %.
Styrerstilling ved Burfjord barnehage deles opp i en 40%- og en 60% -stilling

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 16.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble endret i møtet til:
Stilling som barnehagekonsulent utvides med 20% til 40 %.
Styrerstilling ved Burfjord barnehage økes i tråd med lov om barnehage med 20% til 100%, 
stillingen deles opp til en 40%- og en 60% -stilling. Kostnader til dette dekkes for 2009 av eget 
budsjett.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalg for oppvekst- og omsorg innstilling:

Stilling som barnehagekonsulent utvides med 20% til 40 %.
Styrerstilling ved Burfjord barnehage økes i tråd med lov om barnehage med 20% til 100%, 
stillingen deles opp til en 40%- og en 60% -stilling. Kostnader til dette dekkes for 2009 av eget 
budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Stilling som barnehagekonsulent utvides med 20 % til 40 %. Styrerstilling ved Burfjord barne-
hage økes i tråd med lov om barnehage med 20 % til 100 %, stillingen deles opp til en 40 %- og 
en 60 % -stilling. Kostnader til dette dekkes for 2009 av eget budsjett.

PS 2009/22 Asfaltarbeider helikopterlandingsplass og Tverrveien Gargo

Rådmannens innstilling
Foreslåtte asfaltarbeider finansieres over budsjett for reserverte tilleggsbevilgninger så langt det 
rekker, samt av overskudd fra tidligere regnskapsår.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Endringsforslag fra Ap/SV: Helikopterlandingsplass - Tverrveien Gargo finansieres ved økt 
låneopptak. Resterende asfaltarbeider behandles av Teknisk Hovedutvalg. 
Endringsforslaget fra Ap/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Helikopterlandingsplass - Tverrveien Gargo finansieres ved økt låneopptak. Resterende 
asfaltarbeider behandles av Teknisk Hovedutvalg.

PS 2009/23 Forvaltning av Badderelva

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune forvalter bort administrasjonen av fisket i den lakseførende del av 
Badderelva til Badderen vann og elveforening i 5 år, fra 2009 til og med 2013.

• Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmennheten mot at 
de kjøper fiskekort. 

• Foreningen skal før fiskesesongen 2010 ha utarbeidet en driftsplan for Badderelva i 
henhold til reglene i kapitel V i lov om laksefisk og innlandsfisk. 

• Foreningen skal følge de regler for fiske i Badderelva som fremkommer i Forskrift om 
fiske i vassdrag i Troms Fylke av 19. februar 2008.

• Foreningen bør uoppfordret sende referat fra styremøter og årsmøter til kommunen.
• Forvaltningen av elva er vederlagsfri.
• Foreningen skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva. Foreningen må selv stå for 

kostnadene ved dette.

Denne avtalen kan gjensidig sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Svein Bogstrand: Saken oversendes Grendeutvalget i Badderen til vurdering og 
tilbakemelding.
Forslag fra ordfører: Kvænangen kommune forvalter bort administrasjonen av fisket i den 
lakseførende del av Badderelva til Badderen vann og elveforening i 1 år for 2009.
• Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmennheten mot at de 

kjøper fiskekort. 
• Foreningen skal før fiskesesongen 2010 ha utarbeidet en driftsplan for Badderelva i henhold 

til reglene i kapitel V i lov om laksefisk og innlandsfisk. Driftsplanen sendes grendeutvalget 
i Badderen og berørte foreninger til uttalelse. Det tas sikte på en ny behandling av 
forvaltningen med lengre perspektiv med virkning fra 2010. 



• Foreningen skal følge de regler for fiske i Badderelva som fremkommer i Forskrift om fiske i 
vassdrag i Troms Fylke av 19. februar 2008.

• Foreningen bør uoppfordret sende referat fra styremøter og årsmøter til kommunen.
• Forvaltningen av elva er vederlagsfri.
• Foreningen skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva. Foreningen må selv stå for 

kostnadene ved dette.
• Det skal leveres fangstrapport etter sesongslutt.
Denne avtalen kan gjensidig sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.

Voteringer:
• Rådmannens innstilling fikk 12 stemmer satt opp mot forslaget fra Svein Bogstrand.
• Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt satt opp mot rådmannens innstilling.

Vedtak:
Kvænangen kommune forvalter bort administrasjonen av fisket i den lakseførende del av 
Badderelva til Badderen vann og elveforening i 1 år for 2009.
• Kommunen stiller som krav at fiske i Badderelva skal være åpen for allmennheten mot at de 

kjøper fiskekort. 
• Foreningen skal før fiskesesongen 2010 ha utarbeidet en driftsplan for Badderelva i henhold 

til reglene i kapitel V i lov om laksefisk og innlandsfisk. Driftsplanen sendes grendeutvalget 
i Badderen og berørte foreninger til uttalelse. Det tas sikte på en ny behandling av 
forvaltningen med lengre perspektiv med virkning fra 2010. 

• Foreningen skal følge de regler for fiske i Badderelva som fremkommer i Forskrift om fiske i 
vassdrag i Troms Fylke av 19. februar 2008.

• Foreningen bør uoppfordret sende referat fra styremøter og årsmøter til kommunen.
• Forvaltningen av elva er vederlagsfri.
• Foreningen skal stå for salg av fiskekort og oppsyn i elva. Foreningen må selv stå for 

kostnadene ved dette.
• Det skal leveres fangstrapport etter sesongslutt.
Denne avtalen kan gjensidig sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.

PS 2009/24 Anke på vedatk fattet i sak 8/09

1 Skoleskyss for elevene fra Spildra når de ankommer Burfjord.

Rådmannens innstilling
Vedtak fattet i sak 8/09 opprettholdes

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 16.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedtak fattet i sak 8/09 opprettholdes



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Kystpartiet: Kvænangen kommune oppretter busstransport fra båt til skole.
Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble vedtatt med 13 stemmer  mot forslaget fra 
Kystpartiet som fikk 2 stemmer.

Vedtak:
Vedtak fattet i sak 8/09 opprettholdes.

PS 2009/25 Klage på vedtak i fondsstyresak 2009/7

PS 2009/26 Skjenkebevilling, Kvænangen Adventure/Spildra Landhandel

Rådmannens innstilling
Kvænangen Adventure/Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis skjenkebevilling 
for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.11. Styrer er Rita Isaksen med Roy 
Iver Isaksen som stedfortreder.

Lokaliteter for servering er Hytte/PUB v/Spildra Landhandel, Utleieleiligheten ”Loftet” og 
båten ”MS Kamelion”.

Skjenketiden settes til kl 0200.
Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.
Ved skjenking utendørs må arealet hvor det skjenkes avgrenses tydelig ved bruk av sperrebånd, 
gjerde eller lignende dersom det av naturlige årsaker ikke er klart avgrenset. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Adventure/Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis skjenkebevilling 
for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.11. Styrer er Rita Isaksen med Roy 
Iver Isaksen som stedfortreder.



Lokaliteter for servering er Hytte/PUB v/Spildra Landhandel, Utleieleiligheten ”Loftet” og 
båten ”MS Kamelion”.

Skjenketiden settes til kl 0200.
Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.
Ved skjenking utendørs må arealet hvor det skjenkes avgrenses tydelig ved bruk av sperrebånd, 
gjerde eller lignende dersom det av naturlige årsaker ikke er klart avgrenset. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Adventure/Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis skjenkebevilling 
for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.11. Styrer er Rita Isaksen med Roy 
Iver Isaksen som stedfortreder.

Lokaliteter for servering er Hytte/PUB v/Spildra Landhandel, Utleieleiligheten ”Loftet” og 
båten ”MS Kamelion”.

Skjenketiden settes til kl 0200.
Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.
Ved skjenking utendørs må arealet hvor det skjenkes avgrenses tydelig ved bruk av sperrebånd, 
gjerde eller lignende dersom det av naturlige årsaker ikke er klart avgrenset. 

PS 2009/27 Delegasjon av oppgaver og myndighet ifht ny plandel til plan- og 
bygningsloven

Rådmannens innstilling
Planutvalget i Kvænangen Kommune opphører fra 01.07.2009.

Kommunestyret delegerer til Formannskapet alle oppgaver som planutvalget hadde før 
01.07.2009, med unntak av § 3-3, 2. ledd.

Kommunestyret anmoder Formannskapet å delegere til Teknisk utvalg alle oppgaver som 
teknisk utvalg hadde før 01.07.2009, med unntak av myndigheten til å nedlegge midlertidig 
dele- og byggeforbud og vedtak som omhandler behandling av reguleringsplaner før de skal 
behandles i kommunestyret.



Kommunen opprettholder dagens ordning som ivaretar barn- og unges interesser i 
planleggingen.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Planutvalget i Kvænangen Kommune opphører fra 01.07.2009.
Kommunestyret delegerer til Formannskapet alle oppgaver som planutvalget hadde før 
01.07.2009, med unntak av § 3-3, 2. ledd.
Kommunestyret anmoder Formannskapet å delegere til Teknisk utvalg alle oppgaver som 
teknisk utvalg hadde før 01.07.2009, med unntak av myndigheten til å nedlegge midlertidig 
dele- og byggeforbud og vedtak som omhandler behandling av reguleringsplaner før de skal 
behandles i kommunestyret.
Kommunen opprettholder dagens ordning som ivaretar barn- og unges interesser i 
planleggingen.

PS 2009/28 Gjennomgang av renholdsplaner våren 2009.

1 Rapporter fra gjennomgangene og uttalelser fra lege og SU Kjækan skole.

Rådmannens innstilling
Renholdsressursen på Gargo sykehjem økes med 20 % stilling. Renholdsressursen på 
Kommunehuset økes med 16 % stilling. Iverksettes fra 01.08.09. Kostnader for 2009 på kr 
50 500 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen administrasjonutvalg - 10.06.2009 

Behandling:
Forslag fra H/Krf: 
2.pkt: Kommunehuset med helsedelen
Øvrige økninger av renholdsressurser må ses i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2010.

Forslag fra Kystpartiet:
Renholdsressurs for Gargo økes med 40%.
Renholdsressurs for Kommunehuset/helsedelen økes med 16%.

Forslag fra AP:



Administrasjonen tar en gjennomgang av jobben angående rundvask av kommunale bygg for å 
se om avsatte midler er tilstrekkelig for å utføre en forsvarlig jobb.

Votering:
Rådmannens innstilling opp mot Kystpartiets forslag. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Tilleggsforslag fra  Høyre/Krf ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Renholdsressursen på Gargo sykehjem økes med 20 % stilling. Renholdsressursen på 
Kommunehuset med helsedelen økes med 16 % stilling. Iverksettes fra 01.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 50 500 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Øvrige økninger av renholdsressurser må ses i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2010.

Administrasjonen tar en gjennomgang av jobben angående rundvask av kommunale bygg for å 
se om avsatte midler er tilstrekkelig for å utføre en forsvarlig jobb.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Kystpartiet: Renholdsressursen på Gargo sykehjem økes med 40 % stilling. 
Renholdsressursen på Kommunehuset med helsedelen økes med 16 % stilling. Iverksettes fra 
01.08.09. Kostnader for 2009 på kr 50 500 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.
Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt ble vedtatt med 12 stemmer mot 3 stemmer for 
forslaget fra Kystpartiet.

Vedtak:
Renholdsressursen på Gargo sykehjem økes med 20 % stilling. Renholdsressursen på 
Kommunehuset med helsedelen økes med 16 % stilling. Iverksettes fra 01.08.09. Kostnader for 
2009 på kr 50 500 tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.
Øvrige økninger av renholdsressurser må ses i sammenheng med budsjettbehandlingen for 2010.
Administrasjonen tar en gjennomgang av jobben angående rundvask av kommunale bygg for å 
se om avsatte midler er tilstrekkelig for å utføre en forsvarlig jobb.



PS 2009/29 Rekruttering

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 300 000 til rekrutteringspolitikk. Beløpet disponeres av formannskapet. Saken 
legges fram til diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:
Formannskapets forslag:
Saken om tiltak for rekruttering og positiv folketallsutvikling, legges fram for kommunestyret til 
diskusjon.

Formannskapets forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling og formannskapets forslag ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken om tiltak for rekruttering og positiv folketallsutvikling, legges fram for kommunestyret til 
diskusjon.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Forslag fra kommunestyret: Kvænangen kommune iverksetter tiltak for å sikre arbeidskraft på 
alle kompetansenivå. For å rekruttere fagpersonell med høyere utdanning, avsetter kommunen 2 
årlige stipend med bindingstid. Oppvekst og omsorg utarbeider forslag til konkrete retningslinjer 
for forvaltning av stipendene. Forslaget sendes Ungdomsrådet til uttalelse.
Tilleggsforslag fra Jan Helge Jensen og Ivar Henning Boberg: Som et ledd i arbeidet med å 
rekruttere nye innbyggere, innføres det fra 01.08.09 en ordning med gratis barnehageplass fra og 
med 2. barn i barnehage.

Kommunestyrets forslag ble enstemmig vedtatt og tilleggsforslaget ble vedtatt med 10 mot 5 
stemmer.

Vedtak:
Kvænangen kommune iverksetter tiltak for å sikre arbeidskraft på alle kompetansenivå. For å 
rekruttere fagpersonell med høyere utdanning, avsetter kommunen 2 årlige stipend med 
bindingstid. Oppvekst og omsorg utarbeider forslag til konkrete retningslinjer for forvaltning av 
stipendene. Forslaget sendes Ungdomsrådet til uttalelse.
Som et ledd i arbeidet med å rekruttere nye innbyggere, innføres det fra 01.08.09 en ordning 
med gratis barnehageplass fra og med 2. barn i barnehage.



PS 2009/30 Valg Av representant til representantskapet i Halti 
kvenkultursenter IKS

Rådmannens innstilling
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:
…………………………………………………….Valgperioden gjelder fram til kommunevalget 
og fylkestingsvalget i 2011.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Forslag fra Ole Josefsen: Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti 
kvenkultursenter IKS velges: Tryggve Enoksen som representant med John Helland som vara. 
Valgperioden gjelder fram til kommunevalget og fylkestingsvalget i 2011.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som representant og vararepresentant til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges: 
Tryggve Enoksen som representant med John Helland som vara. Valgperioden gjelder fram til 
kommunevalget og fylkestingsvalget i 2011.

PS 2009/31 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/3 Likebehandling av kommunene i Nord-Troms og Finnmark

RS 2009/4 Kommunal deltakelse i Forskningsdagene 2009


