
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunestyret
Dato: 11.02.2009
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Kl. 10.00: Informasjon til eierkommunene fra Avfallsservice v/ adm dir. om selskapets 
virksomhet.

Burfjord 02.02.09

John Helland
Ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/1 Budsjettregulering 2009/756

PS 2009/2 Fastsetting av valgdag for Stortings- og 
Sametingsvalg 2009

2009/1785

PS 2009/3 Valg av valgstyre 2009/1785

PS 2009/4 Delegering av oppnevning stemmestyrer 2009/1785

PS 2009/5 Nedlegging av Reinfjord stemmekrets 2009/1785

PS 2009/6 Rullering av trafikksikkerhetsplanen-
handlingsplan 2010

2009/788

PS 2009/7 Søknad om fritak fra politiske verv 2009/765

PS 2009/8 Opprettelse av utvalg for investeringer på Gargo 2009/871

PS 2009/9 Høringsuttalelse til samerettsutvalgets innstilling 
vedrørende oppretttelse av 
Hålogalandsallmenningen

2009/971



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/756 -1

Arkiv: 153

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 15.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/1 Kvænangen Formannskap 28.01.2009
2009/1 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Budsjettregulering

Henvisning til lovverk: Kommunelovens § 47.2.

Vedlegg
1 Behovsmelding fra Gargo
2 Regneark fra IT
3 Diverse andre poster
4 Kontor hjemmesykepeie
5 E-post fra rådmann
6 Teknis drift og psykiatri

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:

Kommunestyret inviteres til å fatte følgende vedtak:
Forslag fra formannskapet:

Øremerkede statlige midler til oppussing:
Kr

Oppgradering kontorløsning hjemmesykepleie-
/ergoterapeut 155 000,00 
Oppgradering venterom utenfor legekontor  45 000,00 
Brannforebygging ungdomsklubb 100 000,00 
Teknisk drift/vedlikehold av kommunale bygg 595 000,00 
Sum 895 000,00 

Tilleggsforslag fra Jan Helge Jensen, Kystpartiet:
Som prioritert oppgave innenfor de 595.000,- av statens tiltakspakke bevilges kr. 65.000,- til 
renovering av vegg ved Spildra skole.

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.



Kystpartiets tilleggsforslag falt med 4 mot 1 stemme.

Forslag fra formannskapet:
Ekstraordinære frie inntekter Kr.442.000,- avsettes til likviditetsreserve.

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra formannskapet:
Utbytte fra Nord-Troms kraftlag

Til fond for investeringer og nybygg avsettes inntil kr. 5 500 000,00 
Til styrking av kommunens utlånsfond 2 000 000,00 
Sum 7 500 000,00 

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret inviteres til å fatte følgende vedtak:

Øremerkede statlige midler til oppussing:
Kr

Oppgradering kontorløsning hjemmesykepleie-
/ergoterapeut 155 000,00 
Oppgradering venterom utenfor legekontor  45 000,00 
Brannforebygging ungdomsklubb 100 000,00 
Teknisk drift/vedlikehold av kommunale bygg 595 000,00 
Sum 895 000,00 

Ekstraordinære frie inntekter Kr.442.000,- avsettes til styrking kommunens likviditetsreserve 
som følge av økt premieinnbetaling til KLP.

Utbytte fra Nord-Troms kraftlag

Til fond for investeringer og nybygg avsettes inntil kr. 5 500 000,00 
Til styrking av kommunens utlånsfond 2 000 000,00 
Sum 7 500 000,00 

Rådmannens innstilling

Driftsbudsjett for Gargo sykehjem økes med 95.250,-  i henhold til behovsmelding.
Investeringsbudsjett for Gargo økes med 787.500,- i henhold til behovsmelding.
It avdeling har en økning i investering på 138.912,- i henhold til regneark.
Interkommunal IT har behov for en økning i investering på 100.000,-
Diverse andre poster har en økning på totalt 460.000,-
Kontorløsning hjemmesykepleie/ ergoterapeut kr. 120.000,-
I henhold til e-post fra rådmann kr. 382.000,-
Teknisk drift økning på 500.000,- til vedlikehold



Brann økes med 75.000,-
Psykiatri økes med 50.000,-

Budsjettøkning finansieres med nye midler som kommer i 2009.

Saksopplysninger

Saksbehandler legger fram saken ut fra de opplysninger som er kommet fra avdelingene. 
Argumentasjon for saken ligger da i vedlegg som legg ved saken. Det er redusert i meldingen fra 
Gargo på investeringsforslaget med 50.000 til trådløst nettverk siden dette ligger i IT avd. sitt 
budsjett.
Melding fra rådgiver Kiærbech at løsningen på kontor til hjemmesykepleie vil komme på kr. 
120.000,-

Vurdering

Økt investering på Gargo kan lånefinansieres med ei lånetid på 20 år med en årlig kostnad på ca 
60.000. Investeringene i IT kan lånefinansieres med lån i 5 år med en årlig kostnad på ca 53.000. 
Dette ut fra de rentebetingelser som er pr. i dag.



Behovsmelding til revidert årsbudsjett 2009
Etter nærmere gjennomgang av budsjettet for 2009 oppdaget jeg en del konti som krever 
regulering. Siden Gargo sykehjem ikke fikk medhold i sine ønsker/behov på investeringssiden 
under budsjettbehandling for 2009 høsten /vinteren 2008 tillater jeg meg dessuten å liste opp 
en del nødvendige investeringstiltak.

Konto nr. Budsjett 
2009

Forslag 
Budsjett 

2009

Begrunnelse

1.3710.253.1000 Kontormateriell 21.000,- 30.000,- Regnskapet i 
tidligere år viser 

tydelig underskudd / 
pluss generell 
prisstigning

1.3710.253.1100 Medisinsk utstyr, 
rekvisita

105.000,- 126.000,- 20 % generell 
prisstigning

1.3710.253.1145 Farmasøytiske tjenester 24.000,- 61.250,- Ved en FEIL under 
budsjettbehandling 
2009 ble kontoen 

justert ned om 
25.000,- selv om 

UNN varslet 
prisstigning med ca  

25 % i 2009
1.3710.253.1220 Tekstiler 16.000,- 25.000,- 20 % generell 

prisstigning pluss 
absolutt nødvendig 
utskifting av en del 

gardiner
1.3710.253.1230 Rengjøringsmateriell 25.000,- 30.000,- 20 % generell 

prisstigning
1.3710.253.1510 Opplæringstiltak ansatte 1.000,- 15.000,- Høyt

aldersgjennomsnitt 
og en del vakante 
stillinger gjør det 

nødvendig å lære opp 
personell som 

tilkallingsvikar osv.
Regnskapet i 

tidligere år viser 
tydelig underskudd

Sum 192.000,- 287.250,-

Økning totalt: 95.250,-



Nødvendige investeringstiltak i 2009

1) Innkjøp av nye møbler til inngangspartiet 1. etg. ved Gargo sykehjem kr. 60.000,-
2) Innkjøp av nye stoler til spisestue skjermet avd. kr. 40.000,-

(Dette er meget prekært og nødvendige. Eksisterende stoler har blitt reparert flere 
ganger og holder ikke mål lengre. Disse stolene fremstiller t.o.m. fare for beboere.)

3) Innkjøp av nye møbler til spisestue 1. etg. kr. 80.000,-
(Spisestue i 1. etg. benyttes så vel av brukere utenifra for å spise middag så vel som 
møterom til personalet, det arrangeres julebord og tilstelninger ifb begravelse. Derfor 
anser vi det som meget ønskelig å kunne presenter noe bedre enn slitte, utdaterte og 
delvis ødelagte møbler.)

4) Bårerom kr. 300.000,-  
(Bårerommet i 1.etg. ved Gargo sykehjem har vært diskutert i flere år uten at det ble 
innvilget midler til dette. Forholdene er såpass prekær at stenging av lokalet fra 
mattilsynet kan skjer når som helst. Begravelsesbyrået har ved flere anledninger gitt 
utrykk for at forholdene både av etiske og arbeidsmiljø tekniske grunner er 
uforsvarlige. Dessuten føler alle ansatte nærmest skam/sterkt ubehag ved å ”presse” 
pårørende til døde beboere/brukere/innbyggere av Kvænangen Kommune inn i disse 
uverdige lokalene.

5) Innkjøp av ny overvåknings monitor til sykestua kr. 80.000,-
(Etter mange års lang og tro tjeneste er overvåkningsutstyret gått ut på dato. Vår 
geografiske beliggenhet, kommunehelsetjenesteloven og for å imøtekomme 
innbyggeres behov for trygghet må utstyret som delvis er tom uten funksjon skiftes ut 
snarest.) 

6) Innkjøp av 10 nye pasientsenger kr. 120.000,-
(Heldigvis klarte vi i 2008 å skifte ut 10 senger. For å komplettere 
utskiftingsprosessen må vi skifte ut yterligere 10 senger. Dette med hensyn til 
arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og pasientkomfort.)

7) Utskifting av alle nattbord (30 st.) kr. 97.500,-
(alle eksisterende nattbord ved Gargo sykehjem er minst 25 år gamle. Mange 
reparasjoner ved disse og mange års røff behandling har satt sine spor. Nattbordene 
bør skiftes ut snarest for å kunne ivareta både pasientenes og de ansattes sikkerhet.)

8) Innkjøp av 3 Riks TV bokser kr. 10.000,-
(Dette for å kunne tilby beboere flere enn 1 TV kanal.)

9) Utbygging av trådløs nettverk ved Gargo sykehjem kr. 50.000,-
(Dette for å møte dagens behov for dokumentasjon/informasjon via data.)

Sum 837.500,-
(eks. moms og frakt)



Korrigert tall

budsjett faktiske kostnader
gargo 50000 86500
Kjækan 18500 8132
lege 22750 23238
kom.sal/kurs 50000 65292
Nye bord ksal 0 22000
Agregat for strøm 0 70000

141250 275162

IT/interkom ny backup løsning/ ukjente utgifter ved overgang til ny epost system
100000 200000

Økning Gargo er 8 nye tynnklienter pga Ephorte samt kostnader med utskrift på lokal skirver fra Ephorte.
De må ha tilgang til skriver fra avdelinger slik at de ikke må forlate avdelingen for å hente utskriften.

Interkkommunel IT er et anslag på økning på backup løsning. Her også snakk om nytt strømagregat

Dagen batteriløsning til drift av servere vil holde i maks 15 min. Etter dette er både Gargo og lege uten datatilgang.
I tillegg er også alle andre uten datatilgang.



Diverse andre poster

Følgende poster er underbudsjettert og må økes:

Interkommunal jordmortjeneste       post. 1.3060.232.3520 må økes med kr.  30.000  til kr.200.000.  
Budsjettet har ikke vært regulert de siste år. 
Husleie legevikarer                post  1.3200.241           må økes med kr.  50.000  for å dekke 
utgifter til leie av bolig til vikarleger.
Oppmålingsutgifter                               post  1.6000.303.2720 må økes med kr.160.000 for å dekke 
kommunens utgifter til tjenesten.  Inntektene er budsjettert riktig men ikke utgiftene.
Maskindrift vedlikehold                      post.  1.6170.333.2340 må økes med kr.  60.000 for å dekke akutt 
reparasjon av stikkrennestimer.
Fritidsklubb, vedlikehold bygning   post  1.7320.231.2310 må økes med kr.100.000 for å foreta 
nødvendige utbedringer slik at den kan godkjennes til fortsatt bruk. 
Brannforebygging kommunale bygg                                                                    kr.   60.000 for årlig kontroll 
(20.000) og nødvendig vedlikehold/utskifting av slanger og brannvarslere (40.000). 







E-post fra Liv 16.1.09

Satser på at du har fått denne fra Mathias før.

I tillegg til det du har fått kommer følgende:

Møbler til utskifting av venterom lege: 45.000,-  avsatt i budsjett 20.000,- tilbud fra leverandør var på 
ca.65000,-

15 nye stoler til kontorarbeidsplasser a kr.7.000,- = kr.105.000,-
15 nye stoler til kommunestyresal =kr. 105.000,-
8/8 nye stoler til  møterom 1.etg a =kr.  112.000,-
4 bord a 15 ooo,-  =kr.60.000,-
TIlsammen  382.000,- kr.

Sjekk også hva Jim har oppgitt av nye bord til komm.styresal
Kan du innarbeide noe her?

Mvh,
LIv



Teknisk og Psykiatri

Teknisk drift har et vedlikeholdsetterslep på mange millioner kroner.  De er store utfordringer på 
Gargo, Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole.  Den ekstraordinære bevilgningen på 
kr.200.000 vil være oppbrukt på vedlikehold av 3 leiligheter i løpet av februar.  Det vil ikke være 
problem å bruke 2 millioner i tillegg på vedlikehold av kommunale bygg og anlegg i år.  
Vedlikeholdsbudsjettet ønskes økt med minimum kr.500.000.  Brannbudsjettet er også 
underbudsjettert og ønskes økt.
Det vises til tidligere innsendte oversikter når det gjelder behov for midler til vedlikehold og brann.
Økning av vedlikeholdsbudsjettet       kr.500.000
Økning av brannbudsjettet                  "      75.000

Psykiatri                             
Lønn støttekontakter                                                   kr. 35.000
Kjøregodtgjørelse                                                       kr. 15.000

Oddvar Kiærbech
Rådgiver
telefon 77778811
mobil   40405611



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1785 -1

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 02.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/2 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Fastsetting av valgdag for stortings- og sametingsvalg 2009

Henvisning til lovverk:
Valglovens § 9-2 (2)

Rådmannens innstilling

I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for stortings- og sametingsvalget til mandag 14. 
september 2009.

Saksopplysninger

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2009 er mandag 14. september. Hvert enkelt 
kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 13. 
september.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1785 -2

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 02.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/3 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Valg av valgstyre

Henvisning til lovverk:
Valglovens § 4-1.
Ny valglov vedtatt av Stortinget den 17. juni 2002. (Gjelder fra 1. februar 2003)

Rådmannens innstilling

Formannskapets medlemmer velges til valgstyre for stortings- og sametingsvalget 2009. 
Ordfører velges til valgstyrets leder, mens varaordfører velges til valgstyrets nestleder.

Saksopplysninger

Valglovens § 4-1 slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av 
kommunestyret selv. Dette innbærer at formannskapet ikke lenger er lovbestemt valgstyre. 
Kommunene kan følgelig ikke legge til grunn at den tidligere ordningen med formannskapet 
som valgstyre videreføres, men må foreta valg av valgstyre. I uttrykket ” kommunestyret selv” 
ligger at myndigheten ikke kan delegeres til andre.

Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og lovens regler om valg av slike utvalg 
kommer til anvendelse. Valgbarhetsreglene i kommunelovens § 14 gjelder, og man må påse at 
kravene til kjønnsmessig representasjon i kommunelovens §§ 36-38 oppfylles. Kommunestyret 
kan ikke velge medlemmene av formannskapet som valgstyre dersom dette medfører at 
kommunelovens krav til kjønnsmessig sammensetning ikke blir oppfylt.

Kommunestyret skal velge valgstyrets leder og nestleder.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1785 -3

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 02.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/4 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Delegering av oppnevning stemmestyrer

Henvisning til lovverk:
Valglovens § 4-2.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret delegerer til valgstyret myndighet om opprettelse av stemmestyrer for stortings-
og sametingsvalget 2009.

Saksopplysninger

I henhold til valglovens § 4-2 kan kommunestyret delegere oppnevningen av stemmestyrer til 
valgstyret. 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. 

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1785 -4

Arkiv: 011

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 02.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/5 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Nedlegging av Reinfjord stemmekrets

Henvisning til lovverk:
Valglovens § 9-3 (1)

Rådmannens innstilling

Reinfjord stemmekrets legges ned f.o.m. valgåret 2009.

Saksopplysninger

Etter fraflytting fra Reinfjord er folketallet nå så lavt at en i følge valgloven vanskelig kan nå 
mål om hemmelig valg og at Reinfjord krets derfor ikke kan opprettholdes.
Det skal i tillegg oppnevnes et stemmestyre på 3 personer med personlige vararepresentanter i 
kretsen.

Valgloven sier at kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange 
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om 
endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/788 -1

Arkiv: Q80

Saksbehandler:  Dag Åsmund Farstad

Dato:                 15.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/7 Kvænangen Teknisk utvalg 03.02.2009
2009/6 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Rullering av trafikksikkerhetsplanen-handlingsplan 2010

Vedlegg
1 Utkast handlingsplan
2 Notat fra arbeidsutvalget.PDF
3 Skriv fra FAU ved Kvænangen barne-og 

ungdomsskole.PDF
4 Status på tiltak Svv.PDF
5 Tildeling av fylkeskommunale 

trafikksikkerhetsmidler.PDF

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner oppdateringen av handlingsplanen foretatt av ansvarlig 
arbeidsgruppe i møte 16.12.2008
Kommunen fremmer søknad om tilskudd når fylkeskommunale midler for fysiske tiltak 2010 
lyses ut. 

Saksopplysninger

Kommunestyret oppnevnte i sak 0037/08 representanter til en arbeidsgruppe som har ansvaret 
for oppdateringen av den årlige handlingsplanen for trafikksikkerhet.
Arbeidsgruppa har i møte 16.12.2008 utarbeidet et forslag til handlingsplan. (se vedlegg)

Når fylkeskommunale midler for fysiske tiltak 2010 lyses ut, så vil saksbehandler fremme 
forslag til tiltak som det søkes om midler til. Legges først frem for politisk behandling. 

For 2009 er vi tildelt kr 288.000,- i tilskudd fordelt på 2 tiltak. (se vedlegg)



Vurdering

Ved gjennomgang av handlingsplanen, så kan en se at flere tiltak er utført og at det er en plan 
som lever. En oppdatert handlingsplan er et verktøy for oss, for å kunne oppnå 
fylkeskommunale midler til trafikksikkerhetstiltak, og en ser det derfor som viktig at dette 
arbeidet videreføres.
Av planen kan en se at det er tatt inn flere nye punkter som betinger at en setter fokus på 
tiltakene, samt at en samarbeider med Statens vegvesen og andre berørte parter. 

Flere av tiltakene er av en slik karakter at det fører med seg store saksmengder i forkant av en 
eventuell utførelse. Her nevnes kontakt med berørte og ansvarlige parter, avklaringer, 
prosjektering m.m.

Signalene fra statens vegvesen er at skal tiltak som ligger inn under deres ansvarsområde bli 
prioritert, så må kommunen iverksette prosessen, samt at det også for disse tiltakene kan være 
aktuelt å søke av de fylkeskommunale midlene for trafikksikkerhet.



Trafikksikkerhetsplan 2003 – 2012 for Kvænangen kommune - Handlingsplan

Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Skolebarn og ungdom

1. Buslomme/ 
Rundkjøring
Kv. Barne- og 
ungdomsskole

Trygg av / påstigning for 
skolebarn / ungdom

Kvænangen 
kommune

Tildelt midler 2009

2. Lys bussholdeplass
Kjækan skole

--”-- Statens 
vegvesen

Tildelt midler 2009

3. Lys bussholdeplass
Alteidet / Varden  skole

--”-- Kvænangen 
kommune

Tildelt midler 2009

4. Gang- og sykkelvei
Kv. B/U-skole – bru over 
Burfjordelva

Trygge skoleveien Kvænangen 
kommune

Utført 2003

5. Gang og sykkelvei
Bru over Burfjordelva

--”-- Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 1 for 2010

6. Gang og sykkelvei
X E6 – Burfjord bru

--”-- --”--

7. Gang og sykkelvei
Gjennom Burfjord

--”-- --”--



Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Skolebarn og ungdom

8. Merka gangfelt 
X E6 - Sætra

Trygge skoleveien --”-- Utført

Merka gangfelt 
X E6 – Burfjord øst

--”-- --”-- Ikke med i planen, 
men utført

9. Fartskontroll / 
fotoboks 
E6 Burfjord

Senke hastigheten hvor 
mange skolebarn ferdes

--”-- Forslag på 
fartsvisningstavle 
(TS koordinator)

10. Skilting parkering 
forbudt
Kv.B/U-skoleområdet

Fjerne biler fra oppholds-
/ lekeområdet

Kvænangen 
kommune

Ses i sammenheng 
med punkt 1.

11. Skilting parkering 
forbudt
Stormoveien / 
barnehage 

Biler bort fra vei med stor 
trafikk av skolebarn

--”-- Utgår, veien brukes 
ikke som 
parkeringsplass

12. Skilting 30 km/t
Fv 363 til Omsnes

Senke hastigheten hvor 
mange skolebarn ferdes

Statens 
vegvesen

13. Seminar / kurs for 
lærere i barne- og 
ungdomsskolene

Oppgradering i 
trafikksikkerhetsopplæring

Kvænangen 
kommune

Dette bør også 
gjelde barnehagene. 
Viser til læreplan 
2006

14. Styrke 
trafikkopplæringen i 
skolen

Forebygging
Bedre barns adferd i 
trafikken

--”--



Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Ubeskyttede trafikkanter 

15. Gang og sykkelvei 
Fra butikk i Baddderen 
til undereidet

Trygge ferdsel for myke 
trafikkanter

Statens 
vegvesen

16. Gang og sykkelvei 
Gjennom Burfjord

--”-- --”--

17. Gang og sykkelvei 
Alteidet camping til X
mot Jøkelfjord

--”-- --”--

18. Skilting 50 km/t
Fv 363 til Sjurbukt

--”-- --”--

19. Skilting Forkjørsvei Fv 
363 hele veien

Tryggere ferdsel i 
tilstøtende X til Fv 363

--”--

20. Skilting 60 km/t
E6 – fra X mot Navit til 
Sørstraumen 

Trygge ferdsel for myke 
trafikkanter

--”-- T-utv. 0063/07
Staten vegvesen vil 
ikke skilte til 60 km/t

21. Skilting 30 km/t
K. Veier Sørstraumen

--”-- Kvænangen 
kommune

T-utv. 0063/07
Vedtak: 50 km/t

22. Skilting  Fare gårdstun 
Fv 367 Bjørkenes

Unngå trafikkulykker ved 
gårdstun

Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 2 i 2010

23. Skilting  Fare gårdstun 
Fv 367 Navit / Reiersen 

Unngå trafikkulykker ved 
gårdstun

--”--



Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Utforkjøring og møteulykker

24. Skilting forkjørsrett Fv 
363 – Bru over 
Burfjordelva

Unngå kollisjoner på smal 
bru

Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 3 i 2010

25. Rydde areal rundt X Fv 
363 - Skoleveien

Fjerne ”jordhaug” for 
bedre oversikt i veikryss

--”-- Prioriteres som 
tiltak 4 i 2010

26. Flytting postkasser Fv 
363 - Jonasbekken

Unngå trafikkuhell ved 
postkasser plassert i 
kurve

Kvænangen 
kommune / 
posten

Utført

27. Nye møteplasser vei 
opp til Sætra

Unngå kollisjoner Kvænangen 
kommune

28. Fjerning av 
asfaltkanter ved 
oppfylling / grusing Fv 
367 Kjøllefjord - Kjækan

Fjerne trafikkfarllig 
asfaltkant

Statens 
vegvesen

Utført

29. Utbedring / ombygging  
X E6 - Karvik

Trygge trafikken i 
avkjøring til Karvik

--”-- Utført 2007 av 
Kvænangen 
kommune. 

30. Fjerne gamle 
avkjøringer X E6 –
Karvik / Tømmerbukt

Redusere / fjerne 
uoversiktlig veikryss

--”--

31. Utbedring / ombygging 
X E6 - Jøkelfjord

Trygge trafikken i 
avkjøring til Jøkelfjord

--”-- Utbedres i 2009 i 
forbindelse med 
utbedring FV 365

32. Rekkverk 
Fv 367 Kvitberget / 
Kjøllefjord

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009



Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Utforkjøring og møteulykker

33. Rekkverk
Fv 367 – Storskjæringen

Unngå utforkjøringer Statens 
vegvesen

Oppstart 2009

34. Rekkverk
Fv 367  Antiberget –Ytre 
Storbukt

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

35. Rekkverk
Fv 367 Sagelv –
Grunnberget

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

36. Rekkverk
Fv 367 Rekbuktbakken

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

37. Rekkverk
Fv 367 Løkvikvannet

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

38. Rekkverk
Fv 367 Isbergan

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

39. Rekkverk
Fv 367 Seibybukta og 
bakken

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

40. Rekkverk
Fv 367  Kvænangselva 
– sagbruket

Unngå utforkjøringer --”-- Oppstart 2009

41. Parkeringsmuligheter
Fv 367 Garelv - Kjækan

Unngå at biler parkerer 
på veien

--”--

42. Avkjøring til 
hytteområde skilting 
Fv 367 Grunnberget

Trygge trafikken ved 
ferdsel til hytteområdet

--”--



Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Satsingsområde: Utforkjøring og møteulykker

43. Ombygging X 
Fv 367  X til Løkvikneset

Trygge trafikken i 
avkjøring til Løkvikneset

Statskog Utført 2008

44. Utbedring vei / 
rekkverk Sørfjord –
Toppelbukt

Unngå utforkjøringer Kvænangen 
kommune

Utført 2004

45. Ny veitrase` 
Del av vei til 
Tømmerbukt

Heve standard på vei for 
bedre trafiksikkerhet 

--”-- Utført 2007

Satsningsområde: Interkommunalt trafikksikkerhetsarbeid

46. Høstkonferansen TIF
Permanent regional TS 
– konferanse

Øke innsats og heve 
nivået på det kommunale 
TS - arbeidet

Samarbeidende 
kommuner 

Årlig

47. Øke ressursbruken på 
trafikksikkerhetsarbeid

Samordne og øke presset 
mot sentrale myndigheter 
for større bevilgninger til 
TS arbeidet i regionen

--”-- 5 årig 
prosjekt

48. Samordne TS arbeidet 
for bedre utnyttelse av 
de tilgjengelige 
ressurser

Ved 
samarbeidrasjonalisere 
bruken av de meget 
begrensede ressursen til 
TS – tiltak

--”-- Kontinuerlig



Innspill på nye tiltak fra Arbeidsutvalg etter møte 16.12.2008

Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Skilting
Videreføre merking av 
skarpe kurver E 6
S.dalen – Rakkenes
Baddereidet  sør

Unngå utforkjøringer Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 5 i 2010

Siktforbedring
E 6 Alteidet – kurvaturer 
i forbindelse bru og 
kulvert

Unngå kollisjoner og 
påkjørsler

Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 6 i 2010

Siktforbedring
E 6 – generell 
vegetasjon og 
skogrydding i 
forbindelse med 
kurvaturer og områder 
med dårlig sikt

Unngå kollisjoner og 
påkjørsler

Statens 
vegvesen

Prioriteres som
tiltak 7 i 2010

Skilting
Vurdere om 
fylkesveiene i 
kommunen kan gjøres 
om til forkjørsveier
Jøkelfjord, Burfjord, 
Kjøllefjord

Unngå kollisjoner Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 9 i 2010

Skilting 60 km/t
FV 363 Omsnes –
Sørkjosen

Trygge ferdsel for myke 
trafikkanter

Statens 
vegvesen

Prioriteres som 
tiltak 8 i 2010



Orientering om tiltak med midler fra Statens vegvesen

Num
mer

Tiltak Mål / Hensikt Ansv. Samarbeids
partnere

Frist / 
Innen år

Kommentarer

Vegatasjonsrydding
Statens vegvesen satte 
av midler for 
vegetasjonsrydding som 
et vilttiltak i 2008.
Kommunen fikk ikke 
gjennomført tiltaket i 
2008, men kan søke om 
utbetaling når tiltaket er 
gjennomført.
Kvænangen kommune 
er tilgodesett med 
kr. 60.000,-

Unngå kollisjoner / 
påkjørsel av vilt

Kvænangen 
kommune

Statens 
vegvesen

Oppstart 2009

Burfjord 11.01.2009  Dag Åsmund Farstad













Kvænangen kommune
9161 BURFJORD

Behandlende enhet:

Region nord

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Trygve Hansen - 75552904

For Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg
\Med hilsen

Vår referanse:

2008/042799-044

2M:

Trrt-;har.if5Z:-.. i..............„ _ ,

Tfr-07e-nWn:7-;•:;:,./;:;/-  
Graderinti:

Deres referanse:

08/001886-DAGF

Kvænangen kommune  -  fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler  -
tildeling 2009

Viser til kommunens søknad datert 220.05.f.å.
Søknaden ble behandlet på møte i Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg (TFTU) den 10.f.m.
under sak 45/2008. Det var i år innkommet søknader fra 17 kommuner om et samlet tilskudd
på vel 14 mill.kr fordelt på 51 forskjellige tiltak i 2009. Etter fylkestingets vedtak i desember
om en økning på 1,5 mill.kr har nå TFTU vel 7 mill.kr til disposisjon for
trafikksikkerhetstiltak i kommunene. På utvalgets møte ble det gitt tilsagn om tilskudd for vel
5 mill.kr.

Kvænangen kommune er gitt tilsagn om tilskudd til følgende to prosjekt:
- skoleområdet Kvænangen barne- og ungdomsskole med inntil kr 240 000,- og
- lys bussholdeplass Kjækan og Alteidet skole med inntil kr 48 000,-.

Tilskuddet er begrenset oppad til maks 80 % av de totale kostnadene. Evt. overskridelser må
kommunen selv dekke.

En forutsetning for tilsagnet er at prosjektet fullføres innen 1. november 2009.
Dersom denne fristen ikke kan overholdes må begrunnet søknad om overføring til 2010
foreligge her innen samme dato.

Tiltak langs eller i tilknytning til riks- eller fylkesveg må planlegges og gjennomføres i
samarbeid med Statens vegvesen. Byggeplan skal godkjennes av Statens vegvesen.
Når tiltaket er gjennomført skal dette godkjennes av Statens vegvesen. Godkjenningen,
vedlagt revisorgodkjent regnskap sendes hit og tilskuddet vil bli utbetalt. Husk å oppgi
bankkontonummer.
Vi ønsker lykke til.

Vår dato:

06.01.2009

Try e Han en/sekretariatsleder

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks:75 55 29 51 Dreyfushammarn 31/33 Statens vegvesen

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap

Dreyfusharnmarn 31 Båtsfjordveien 18

8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks:78 95 33 52



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/765 -3

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/7 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Søknad om fritak fra politiske verv

Rådmannens innstilling

Siv R Jenssen innvilges fritak fra sitt politiske verv som medlem av Utvalg for oppvekst og 
omsorg for perioden 11.02.09 – 30.06.10.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 15.2 sier at ”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et 
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet 
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

Siv R Jenssen har et lite barn og har behov for fritak i den forbindelse. Viser til vedlagte søknad. 
Vi ser det som rimelig at hun innvilges fritak som omsøkt.

Vedlegg:

Søknad fra Siv R Jenssen datert 12.01.09.



Siv Ragnhild Jenssen
Burfjorddalen
9161 Burfjord

Kvænangen kommune
v/adm.
9161 Burfjord

Søknad om fritak fra politisk verv.

Med vennlig hilsen
,

(

Siv R Jenssen

12.01.2009

KC)MUNE

Gradoring:

Jeg har nå i et år hatt fritak fra mitt verv som medlem i utvalg for oppvekst og omsorg,
grunnet fødselspermisjon.
Da jeg fortsatt vil ha delvis permisjon fra arbeidet mitt fram til og med 30.06.2010, søker jeg
videre fritak fra overnevnte verv fram til da.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/871 -2

Arkiv: 033

Saksbehandler:  John Helland

Dato:                 20.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/4 Kvænangen Formannskap 28.01.2009
2009/8 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Opprettelse av utvalg for investeringer på Gargo

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §10, nr. 5

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:

Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret, om å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre oppretter et utvalg, heretter kalt Investeringsutvalg for Gargo, 
som får fullmakt til å planlegge og å foreta investeringer på og rundt Gargo sykestue. Beløpet 
avgrenses til livrentemidler gitt av avdøde Emil R. Paulsen tilsvarende 1 421 000 kroner per 
31.01.09, med tilkommende renter.

2. Utvalget består av styrer på Gargo- Matthias Welz, tilsynslege Gargo- Nils Johan Ribe, 
representant for de ansatte- Reidun Johnsen, ordfører- John Helland og rådmann- Liv-Wigdis 
Smith. Som leder, med ansvar for innkalling, velges ordfører og som nestleder styrer på Gargo. 
Rådmannen fungerer som sekretær. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av 
medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende 
funksjon.

3. Det forutsettes at midlene går til investeringer som forbedrer kvaliteten på tjenesten, både for 
brukere, pårørende og ansatte. Tiltakene avgrenses mot betaling for driftsmidler, lønn og 
forbruksmateriell til vanlig drift. Utvalget kan også avsette midler til å bidra med å igangsette 



investeringer som ellers ikke ville blitt iverksatt av kommunen, men som kan realiseres helt eller 
delvis med hjelp av de her nevnte midler.
Som investering i denne sammenhengen regnes også utgifter til trivselsfremmende tiltak for 
beboere. Dette må gjelde utgifter som ellers ikke har vært, eller ikke ville blitt, dekket over 
kommunale budsjetter.   

4. Investeringsutvalget kan selv komme med forslag til investeringer, og skal også invitere 
ansatte, brukere og pårørende til å komme med forslag til tiltak.

5. Utvalget skal også påse at avdøde Emil R. Paulsen blir hedret for sin gavmildhet med en 
synlig plakett eller lignende.

6. Investeringsutvalget opphører når de nevnte midler er forbrukt i sin helhet.

7. Investeringsutvalget er et ad hoc-utvalg opprettet av kommunestyret med hjemmel i 
kommunelovens § 10, nr.5. Utgifter til drift av utvalget dekkes av Kvænangen kommune som 
arbeidsgiver, og det gis ikke vederlag for utvalgets medlemmer ut over utgiftsdekning. Ellers 
gjelder forvaltningsloven og kommunelovens regler så langt de passer. 

Ordførers innstilling

Formannskapet innstiller til kommunestyret, om å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre oppretter et utvalg, heretter kalt Investeringsutvalg for Gargo, 
som får fullmakt til å planlegge og å foreta investeringer på og rundt Gargo sykestue. Beløpet 
avgrenses til livrentemidler gitt av avdøde Emil R. Paulsen tilsvarende 1 421 000 kroner per 
31.01.09, med tilkommende renter.

2. Utvalget består av styrer på Gargo- Matthias Welz, tilsynslege Gargo- Nils Johan Ribe, 
representant for de ansatte- Reidun Johnsen, ordfører- John Helland og rådmann- Liv-Wigdis 
Smith. Som leder, med ansvar for innkalling, velges ordfører og som nestleder styrer på Gargo. 
Rådmannen fungerer som sekretær. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. Hvis et av 
medlemmene fratrer vervet, skal kommunestyret oppnevne et nytt medlem med tilsvarende 
funksjon.

3. Det forutsettes at midlene går til investeringer som forbedrer kvaliteten på tjenesten, både for 
brukere, pårørende og ansatte. Tiltakene avgrenses mot betaling for driftsmidler, lønn og 
forbruksmateriell til vanlig drift. Utvalget kan også avsette midler til å bidra med å igangsette 
investeringer som ellers ikke ville blitt iverksatt av kommunen, men som kan realiseres helt eller 
delvis med hjelp av de her nevnte midler.
Som investering i denne sammenhengen regnes også utgifter til trivselsfremmende tiltak for 
beboere. Dette må gjelde utgifter som ellers ikke har vært, eller ikke ville blitt, dekket over 
kommunale budsjetter.   

4. Investeringsutvalget kan selv komme med forslag til investeringer, og skal også invitere 
ansatte, brukere og pårørende til å komme med forslag til tiltak.



5. Utvalget skal også påse at avdøde Emil R. Paulsen blir hedret for sin gavmildhet med en 
synlig plakett eller lignende.

6. Investeringsutvalget opphører når de nevnte midler er forbrukt i sin helhet.

7. Investeringsutvalget er et ad hoc-utvalg opprettet av kommunestyret med hjemmel i 
kommunelovens § 10, nr.5. Utgifter til drift av utvalget dekkes av Kvænangen kommune som 
arbeidsgiver, og det gis ikke vederlag for utvalgets medlemmer ut over utgiftsdekning. Ellers 
gjelder forvaltningsloven og kommunelovens regler så langt de passer. 

Saksopplysninger

Avdøde Emil Paulsen hadde Gargo sykestue som begunstiget i sin livrenteavtale. Han gjorde 
dette for å uttrykke sin takknemlighet for den service og de tjenester han mottok fra 
hjemmetjenesten og fra Gargo de siste årene av sitt liv. Det var et uttrykkelig og bekreftet ønske 
at disse pengene skulle gå til investeringer i Gargo-miljøet. Utfordringen er å sikre at hans siste 
vilje blir oppfylt. Det viktige er  at de pårørende, ansatte og brukerne får mulighet til å komme 
med forslag til investeringer, og at disse midlene ikke blir en del av det vanlige politiske 
prioriteringsarbeidet.  For å sikre at Paulsens intensjon blir oppfyllt, foreslås det derfor at det 
settes ned et utvalg der ansatte med tilknytning til Gargo har flertallet, og at utvalget også får 
delegert vedtaksmyndighet i saken.

En av de som nå er foreslått, var Paulsens primærkontakt i hjemmesykepleien, og de andre to er 
tilsynslege og styrer på Gargo. Utvalget forvalter og vedtar bevilgninger med disse midlene.  
For å ivareta sammenhengen med andre bevilgninger og vedtak og siden Gargo organisatorisk 
tilhører Kvænangen kommune, forsterkes utvalget med ordfører og rådmann.

Rådmannen får sekretær-funksjon. Et slikt utvalg blir å betegne som et ad hoc-utvalg, som er i 
arbeid til oppdraget er avsluttet, jamfør kommunelovens § 10, nr.5.Det er størrelsen på de 
fremtidig vedtatte investeringer som bestemmer når pengene er brukt opp, og dette bestemmes 
dermed av utvalget selv og det er derfor med hensikt ikke satt noen tidsfrist for arbeidet. I utvalg 
opprettet av kommunestyret der ordfører deltar, er det lang praksis for at ordfører blir leder, og 
styrer på Gargo foreslås som nestleder.

Forslaget avgrenser altså muligheten til å bruke pengene til drift, men åpner for investeringer 
tilknyttet velferdstiltak for beboere. Ved en fornuftig bruk av disse pengene, vil tjenestetilbudet 
kunne forbedres og vi vil kunne foreta synlige investeringer som alle får glede av i mange år 
fremover. Det foreslås derfor også at Emil Paulsen i denne forbindelse blir hedret med en 
minnetavle eller lignende.

Vurdering



Det vurderes slik, at intensjonen fra giver blir best oppfylt, ved å opprette et utvalg som foreslått 
i innstillingen.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/971 -1

Arkiv: 611

Saksbehandler:  John Helland

Dato:                 20.01.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/5 Kvænangen Formannskap 28.01.2009
2009/9 Kvænangen kommunestyre 11.02.2009

Høringsuttalelse til samerettsutvalgets innstilling vedrørende oppretttelse av 
Hålogalandsallmenningen

Henvisning til lovverk:

NOU 2007: 13

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.01.2009 

Behandling:

Formannskapet forslag til vedtak til uttalelse ble enstemmig vedtatt framlagt for kommunestyret.

Vedtak:

Innstilling til kommunestyret:
Kvænangen kommune anser Nord-Troms regionråds uttalelse som representativ for kommunen 
sitt syn og oversender denne som vår høringsuttalelse. 

Ordførers innstilling:

Formannskapet legger frem for  kommunestyret et forslag til høringsuttalelse. 



Saksopplysninger

Vedlagt følger regionrådets uttalelse. Grunnlaget for denne, er NOU-en fra 2007. 

Til 
Justisdepartementet
Postboks 8005 Dep
003032 OSLO

Høringsuttalelse fra Nord-Troms regionråd til den nye sameretten

Det vises til NOU 2007:13 den nye sameretten med høringsfrist 15. februar 2009.

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan for kommunene Lyngen, Storfjord, 
Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. NTRR er et politisk samarbeidsorgan som 
arbeider med saker av felles interesse for kommunene og som fremmer regionens interesser i 
fylkes- og rikssammenheng. Hovedmålsetting; ”Regionrådet skal fungere som et samlende 
organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Troms-regionen”.

Styret i Nord-Troms Regionråd DA består av ordførerne i de seks eierkommunene.

Den følgende uttalelsen dreier seg  i hovedsak om forslaget til ny lov om 
Hålogalandsallmenningen. Årsaken til ønsket om en felles uttalelse fra regionrådet, er at den 
delen av lovforslaget som omhandler organiseringen av grunneierorgan og utmarksstyrer på 
mange måter har sitt utspring i regionsamarbeid. Det er derfor naturlig at Nord-Troms 
Regionråd  har en felles uttalelse om dette, i tillegg til de uttalelser hver enkelt kommune vil 
komme med.

Når det gjelder forholdet mellom utmark og innmark, vil Nord-Troms Regionråd gi sin 
tilslutning til Storfjord kommunes vurderinger i forhold til de spesielle problemstillinger i 
Storfjord/Skibotn-området.

1. Til alminnelige bestemmelser, lovens kapittel 1:

Kommunene i Nord-Troms Regionråd slutter seg til samerettsutvalgets flertall når det gjelder 
forslagets kapittel 1, §§1-4. Det anses fornuftig at hensynet til både innbyggerne i området, 
allmennheten og de særlige samiske og næringsmessige interesser inntaes i formålsparagrafen.

2. Til Kapittel 2 Hålogalandsallmenningen og kapittel 3 Rettigheter på 
Hålogalandsallmenningens grunn
Vi vil først gi uttrykk for en generell oppfatning av hovedtrekkene i forlaget til lovens kapittel 2 
og 3, og deretter tillate oss å komme med konkrete endringsforslag til de enkelte paragrafer.



2.1 Generelt om opprettelse av Hålogalandsallmenningen
Vi slutter oss til flertallets forslag om å opprette et selvstendig rettssubjekt, og til uttrykket 
Hålogalandsallmenningen som betegnelse på dette eierorganet. 
Nord-Troms Regionråd mener i all hovedsak at opprettelsen av Hålogalandsallmenningen slik 
flertallet i Samerettsutvalget foreslår, er fornuftig. Et eget rettssubjekt som ikke er under statlig 
instruksjon, vil lettere kunne utøve grunneierettighetene i samsvar med det som er angitt som 
formålet med loven. Vi tror at demokratisk deltagelse og lokal bestemmelsesrett vil gi en bedre 
utnyttelse, enn det som til nå har vært tilfelle med statsgrunn, og Statsskog som grunneier. 

2.1.1 Oppnevning av grunneierstyrer og utmarksstyrer
Hovedtrekkene i den nye ordningen fremstår på mange måter som et kompromissforslag der de 
nåværende demokratiske organer som Sametinget, fylkestingene, og kommunene alle får en 
rolle, sammen med rene næringsinteresser. Ut fra et demokratihensyn er det fra Nord-Troms 
likevel viktig å påpeke at kommunene er det organet som utvilsomt har størst legitimitet hos 
befolkningen i området.  Både valgdeltagelse blant de som har stemmerett og kommunenes 
lokalkompetanse, tilsier derfor at oppslutningen om utøvelse av grunneierretten vil bli bedre 
hvis kommunestyrene får delta i oppnevnelsen av representanter til de styrende organer.

Vi tror også at spesielt kommunene i Nord-Troms i stor grad er vant til å delta i 
samarbeidsorganer, og i mange sammenhenger fungerer som et bindeledd mellom 
reindriftsnæringen og de fastboende. Gjennom mange århundrer har den kystsamiske, norske og 
kvenske befolkningen hatt et godt samarbeid med reindriftsutøvere. Befolkningen og 
kommunene som organisasjoner, er vertskommuner for reindriftssamene i sommerhalvåret og 
det foregår også i dag et utbredt samarbeid, spesielt innenfor kultursektoren. All erfaring tilsier 
at det er lettere å samarbeide jo nærmere man kommer hverandre. Samerettsutvalgets flertalls 
forslag om kommunal oppnevningsrett til utmarksstyrene vil derfor være en forutsetning for at 
målet om mer lokal forvaltning skal kunne oppnåes. 

Selv om en tilpasning av Fjellovens regler også kunne gitt et godt resultat, ser vi at det kan være 
en fordel med et regionalt utmarksstyre for å sikre en bredere kompetanse i relativt små 
kommuner. Det vil imidlertid være viktig at alle kommunene får en reell oppnevningsrett, slik at 
for eksempel Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen får oppnevne en representant hver til 
et eventuelt Nord-Troms utmarksstyre. Hensynet til reindrift og jordbruk tilsier at det også må 
oppnevnes representanter for disse næringene, men dette bør ikke foregå slik at noen av de 
nevnte kommuner ikke får oppnevne representant fra egen kommune for en periode på grunn av 
at man mangler folk med for eksempel reindriftskompetanse. Legitimitetsproblemet vil da ikke 
føre til den gevinsten som opprettelsen av regionale utmarksstyrer var tenkt å medvirke til. Vi 
tror for øvrig at et regionalt utmarksstyre med bred sammensetning slik det er foreslått, vil 
kunne være en god måte å avveie de ulike interesser på, og virke konfliktdempende. En 
valgkomité vil kunne foreslå representanter innenfor de lovforslag som ligger til grunn.

Flertallets forslag om flertall for reindriftsutøvere og jordbruksinteresser til sammen virker lite 
fundert, og fremstår som et uttrykk for en noe hypotetisk konfliktsituasjon. Poenget må være at 
et utmarksstyre skal fremstå som et organ der medlemmene setter lovens formål og 
bestemmelser først. Det er derfor viktig at de som er nevnt som representanter for de ulike 
interessene kan delta i utmarksstyrene, men vi ser ikke behovet for å gi den ene eller andre 
gruppering et lovbestemt flertall ut fra hvem som har foreslått dem som medlemmer.     

2.2 Endringsforslag/kommentarer til enkeltparagrafer



2.2.1 Til §§ 6-21:
Nord-Troms Regionråd slutter seg til forslaget, og viser til flertallets betraktninger.
Fordelingen i oppnevning mellom Sameting og Fylkestingene i de to fylkene, fremstår som 
fornuftig.  

2.2.2  Til kapittel 2, §16
Nord-Troms Regionråd slutter seg til flertallets forslag når det gjelder drift og inntektsfordeling. 
Det er likevel slik at opplegget med vanntette skott mellom styret i Hålogalandsallmenningen og 
utmarksstyrene kan vanskeliggjøre en fornuftig fordeling ut fra lokale forhold. Vi mener at 
ønsket om god drift vil tilsi at Hålogalandsallmenningens styre neppe vil kunne ha et eller flere 
utmarksstyrer som ikke fungerer. Dette forholdet er for så vidt også hensyntatt i loven, bl.a. i 
forslagets §16 som vil måtte kunne tolkes utvidende ved en tenkt situasjon der
Hålogalandsallmenningens styre må trå til og hjelpe utmarksstyrene.

2.2.3  Til kapittel 3 §§22-26
Nytt forslag til §23, femte ledd, 1. setning:

For begrunnelse, se forrige avsnitt.

”Minst to av medlemmene og deres varamedlemmer skal representere de som driver med 
reindrift i regionen, og minst en skal representere jordbrukere med rettigheter som nevnt i §28.” 
resten som beskrevet i forslaget.  

Nord-Troms Regionråd 17.11.08

Bjørn Inge Mo John Helland
Rådsordfører saksordfører
(ordfører i Kåfjord)  (ordfører i Kvænangen)

Kopi:  Troms fylkesting
Tromsbenken på Stortinget
Kommunene i Nord-Troms
KS Troms

Vurdering



Kvænangen kommune avgir høringsuttalelse til regjeringen med utgangspunkt i Nord-Troms 
regionråds uttalelse i samme sak. Formannskapet drøfter saken og lager en endelig innstilling til 
kommunestyret. 
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