
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen kommunestyre
Møtested: Kommunestyresaken, Kommunehuset
Dato: 23.09.2009
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Kl. 10.00:
Informasjon fra Sonjatun fødestue om sonjatunmodellen v/avd leder Hanne Johansen.

Burfjord 15.09.09

John Helland
Ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/32 Årsregnskap 2008 2009/6061

PS 2009/33 Årsmeldiing 2008 2009/6063

PS 2009/34 Regnskap pr. 31.07.09 2009/8104

PS 2009/35 Vedtektsendring Alta Kraftlag 2009/8140

PS 2009/36 Budsjettregulering brann og Gargo sykehjem 2009/5936

PS 2009/37 Tilskudd til bygging av utleieleiligheter 2009/7570

PS 2009/38 Ordning med rekrutteringsstipend 2009/7920

PS 2009/39 Referatsaker

RS 2009/5 Omdømmebygging - prosjekt 2009/4498

RS 2009/6 Regionrådsmøte 2009/4498

RS 2009/7 Skatt Nord 2009/4498

RS 2009/8 Sjumilssteget 2009/4498

PS 2009/40 Salg/utleie av Alteidet skole 2009/7286

PS 2009/41 Anskaffelse av bil i psykisk helse 2009/8510

PS 2009/42 Medlemskap i Nettverk for kystkommuner 2009/8519



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/6061 -1

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/29 Kvænangen Formannskap 10.06.2009
2009/32 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009
2009/42 Kvænangen Formannskap 10.09.2009

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av 
kommunale organ innen utgangen september 2009.

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av kommunale organ innen 
utgangen september 2009.

Årsregnskap 2008

Kontrollutvalgets innstilling

Saksopplysninger

(Innstilling og øvrige papirer ettersendes etter møtet i kontrollutvalget 09.06.09.)



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/6063 -1

Arkiv: 004

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 02.06.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/28 Kvænangen Formannskap 10.06.2009
2009/33 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009
2009/41 Kvænangen Formannskap 10.09.2009

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av 
kommunale organ innen utgangen september 2009.

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til kontrollutvalgets vedtak foreligger og behandles av kommunale organ innen 
utgangen september 2009.

Årsmelding 2008

Rådmannens innstilling

Saken tas til orientering.

Saksopplysninger

Vedlagt følger årsmelding 2008 fra Kvænangen kommune.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8104 -1

Arkiv: 212

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 28.08.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/38 Kvænangen Formannskap 10.09.2009
2009/34 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Regnskap pr. 31.07.09

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap pr. 31.07.09 taes til orientering og er en del av grunnlag for budsjett 2010.

Rådmannens innstilling

Regnskap pr. 31.07.09 taes til orientering og er en del av grunnlag for budsjett 2010.

Saksopplysninger

Økonomisk oversikt for drift viser et resultat som er ca 200.000 bedre enn budsjett. Ved en 
gjennomgang av postene ser vi at L5 viser ei inntekt som er 2,3 mill høyere enn budsjettert. 
Dette skyldes økte sykepengerefusjoner. Motpost til dette er lønnsutgifter L14 som viser 3,2 
mill mer enn budsjettert. Vi ser at bruk av vikarer er på 1,7 mill som er lavere enn det 
refunderte. Det betyr at vi bruker ikke vikarer i all sykefravær. Av overforbruk nevnes 650 



tusen i overtid hovedsak i skoleverket og TTPU. Vi har beredskap/ vakt lege med 300 tusen, 
brannmannskap 90 tusen, barnevern 215 tusen, støttekontakt 36 tusen mens avlastning og lønn 
vertsfamilie har et underforbruk på 210 tusen. 

Vurdering

Brutto driftsresultat er 600 tusen dårligere enn budsjettert. Dette er ikke helt bra, men en del 
hentes inn på blant annet tilskudd til næringslivet ved bruk av fond. Utgift på L18 og inntekt på 
L40. Renteinntekter og – utgifter har en nedgang. Vi merker vel at renteinntekten har en tendens 
til å få en raskere virkning enn utgiftene. For de tre første månedene så har det ikke vært så store 
reduksjoner på rentekostnadene. Vi har gjort en refinansiering i mars slik at vi nå har i hovedsak 
lån i Kommunalbanken. Dette ut fra at det var der vi fikk best betingelser. Fra 4. september er 
renta på 1,95%. Renteinntekter og – utgifter fra startlån føres også i driftsregnskapet. Dette skal 
gå med et lite overskudd for å dekke våre utgifter med disse lånene.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8140 -4

Arkiv: 255

Saksbehandler:  Liv-Wigdis Smith

Dato:                 01.09.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/37 Kvænangen Formannskap 10.09.2009
2009/35 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Vedtektsendring Alta Kraftlag

Vedlegg
1 Brev fra Alta Kraftlag

2 Protokoll fra repr.skap Alta Kraftlag

3 Vedtak Alta kommunestyre

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:

Ordføreren fratrer møtet som inhabil i saken, jfr. Forvaltningsloven paragraf 6 1.ledd bokstav e. 
Ole Josefsen leder møtet i ordførerens fravær. 

Rådmannens innstilling ble endret i møtet til: 

1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede saken sammen med Alta og Loppa 
kommuner.

2. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig 
i 2010.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunstyret ber administrasjonen utrede saken sammen med Alta og Loppa 
kommuner.

2. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig 
i 2010.



Rådmannens innstilling

1. Kvænangen kommunestyre ber administrasjonen utrede saken ytterligere ut fra argumentasjonen
som ligger i rådmannens saksfremlegg og de momenter som fremkom i den politiske
behandlingen.
2. Kommunestyret ber om en videre utredning i saken som vektlegger en
omsetningsbasert modell og en kombinert løsning hvor husholdnings kunder har en
stemme, og store kunder har innflytelse basert på omsetning.
3. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig i
2010.

Saksopplysninger

Representantskapet i Alta Kraftlag a/l har i møte 12.12.08 vedtatt nye vedtekter for Alta 
Kraftlag a/l ( heretter kalt Kraftlaget).  Bakgrunnen for disse nye vedtektene er at Stortinget har 
vedtatt en ny samvirkelov.  Denne gjelder fra 01.01.08.  Her pålegges alle samvirkeforetak å 
tilpasse seg den nye loven innen en frist på 5 år, dvs før 1. jan 2013.  Kraftlaget er et 
samvirkeforetak. Prosedyren er videre at før de nye vedtektene kan endelig godkjennes, skal de 
forelegges de tilsluttede kommuner for uttalelse.  Dette er kommunene Alta, Kvænangen og 
Loppa.

Vurdering

Kvænangen kommune kan i stor grad hvile sine beslutninger på de utredninger som er foretatt i 
regi av Alta kommune og Alta Kraftlag. De vurderinger som er foretatt av Alta kommunes 
juridiske rådgivere, samt det faktum at 2 av 3 kommuner må være enige i vedtektsendringer, 
tilsier at Kvænangen kommunes interesser er sammenfallende med Alta kommunes interesser.

Vedlegg

Brev av 23.12.08 fra representantskapet i Alta Kraftlag a/l vedrørende invitasjon til kommunene 
Alta, Kvænangen og Loppa om å avgi høringsuttalelser om nye vedtekter i Alta Kraftlag.

Vedtak fra Alta kommune formannskap og kommunestyre.



 Alta

Markveien 46,
9509 ALTA

Kraftlag a/1
Alta kommune
Loppa kommune
Kvænangen kommune
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78 45 09 10
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www.altakraftlag.no
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•
r-

1,11/1.J

Dato:
23.12.2008

KOMMUNENE INVITERES HERVED TIL Å AVGI HØRINGSUTTALELSE OM NYE
VEDTEKTER I ALTA KRAFTLAG

Representantskapet i Alta Kraftlag har i møte den 12. desember 2008 vedtatt nye vedtekter
for Alta Kraftlag.

Før nye vedtekter kan endelig godkjennes, skal de forelegges de tilsluttede kommunene for
uttalelse. En ny samvirkelov, med virkning fra 1. januar 2008, pålegger alle samvirkeforetak å
tilpasse seg den nye loven innen en frist på 5 år.

Endring av kraftlagets vedtekter reguleres av dagens vedtekter - § 12 - som er gjengitt under.

12. Endrin av vedtektene

Vedtektsforsalget må for å bli gyldig være:

• Forelagt for samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i
representantskapet og fått tilslutning av et flertall av disse

• Forelagt og vedtatt av møtende representantskap med 2/3 flertall i to påfølgende
ordinære møter.

Vedtektsprosessen i kraftlaget startet i juni 2007, da representantskapet nedsatte et utvalg med
mandat til å utarbeide forslag til nye vedtekter i tråd med den nye Samvirkeloven. Forslag til nye
vedtekter er behandlet i to representantskapsmøter i år.

Vi ber om at kommunene avgir sine uttalelser innen 1. mai 2009. Dersom fristen ikke kan
overholdes, ber vi av hensyn til den videre behandling om å få melding om det tidligst mulig.

Bankgiro
4901.07.16895

Org.nr.
971 029 390 MVA



Alta kraftlag a/1 2 23.12.2008

Om ønskelig stiller vi gjerne opp for å informere om vedtektsendringene eller for å svare på
spørsmål.

Med hilsen

Alf Bjørn Per-Erik Ramstad
Leder av representantskapet Adm. direktor

Vedlegg:
• Komplette vedtekter iht. representantskapet vedtak den 12.12.2008
• Saksfremlegg til møtet i representantskapet den 12.12.2008
• Utskrift fra møteprotokollden 12.12.2008

Dato: 23.12.08 Side 2 av 2



Alta
--_- Kraftlag a/1

Dok. nr: 08-1034

UTSKRIFT

av protokoll for Representantskapsmøte i Alta Kraftlag AL

Representantskapsmøte på Alta Rica Hotell, fredag den 12. desember 2008 - kl. 1 Ooo.

Følgende møtte:
Alf Bjørn
Geir Ove Bakken
Sigsten Evjen for Tor Ole Arnesen
Jørn Eikanger
Reidar Kristiansen
John Helland
Jan-Eirik Jensen

Hanne Rosenberg
Anita Håkegård Pedersen
Elin Severinsnen
Ivar J. Hågensen

Liv Karin Knutsen Olset
Arne Dag Isaksen

Alta, 22. desember 2008

Fra Styret møtte:
Odd Arne Rasmussen, Inger Lise Balandin, Otto Erik Aas, Astrid Johansen, Helene
Thomassen og Jan Robert Holsmo.

Dessuten møtte:
Adm. direktør Per-Erik Ramstad
Referent: Hans Jolmsen

Forfall:
Tor Ole Arnesen og Linda S. Pedersen.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Sakslista ble vedtatt.

Til å medunderskrive protokollen ble valgt: Anita Håkegård Pedersen og Reidar Kristiansen.

Sak 10/08 -NYE VEDTEKTER I ALTA KRAFTLAG
Vedlagt saksinformasjon var:
- Forslag til nye vedtekter
- Subsidiært forslag til §6

Saksfremlegg til vedtektsutvalget av 17.10.08 (Rev. 27.11.)

Styringsgruppas innstilling til representantskapet var:
Det fremlagte forslag til nye vedtekter for Alta Kraftlag vedtas.
Innstillingen er enstemmig, med unntak av §6 som ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble
angitt for alternativet (subsidiært forslag til §6).

Forslaget til nye vedtekter ble gjennomgått.
Reidar Kristiansen satte fram endringsforslag til det fremlagte forslaget i flere av paragrafene.



Alta Kraftlag al - 2 - 23.12.2008

Avstemming:
Paragraf for paragraf ble tatt opp til avstemming.
§1 - styringsgruppas forsalg (innstillingen) vedtatt mot en stemme.
§2 - innstillingen enstemmig vedtatt
§3 - innstillingen enstemmig vedtatt
§4 - innstillingen enstemmig vedtatt
§5 - innstillingen vedtatt mot to stemmer
§6 - forslag fra Reidar K. falt mot 4 stemmer, innstillingen ble vedtatt med 7 stemmer,

6 stemte for "subsidiær §6" som ble fremmet av Geir 0. Bakken.
§7 - innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer
§8 - innstillingen enstemmig vedtatt
§9 - innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer.
§10- innstillingen enstemmig vedtatt
§1 1- innstillingen enstemmig vedtatt
§12- innstillingen enstemmig vedtatt
§13- innstillingen enstemmig vedtatt
§14- innstillingen enstemmig vedtatt
§15- innstillingen enstemmig vedtatt
§16- innstillingen enstemmig vedtatt
§17- innstillingen enstemmig vedtatt

Elin Severinsen og Reidar Kristiansen fratrer etter søknad.

Møtet hevet kl. 145o

Alf Bjørn (sign.) Anita H. Pedersen (sign.)

Markvn 46 Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. E-mail
9500 ALTA 78 45 09 00 78 45 09 10 4901.07.16895 971 029 390 MVA firmapost(daltakraftlag.fm.no



Til Re resentantska et
Sak:
Nye vedtekter i Alta Kraftlag
Utarb. Av  Vedlegg:
P.E.R. • Forslag til nye vedtekter for Alta Kraftlag SA

• Subsidiært forslag til §6
• Saksfremlea til vedtektsutval et av 17.10.08 (rev. 27.11)

Dok.: Saksfremlegg Nye
Vedtekter 12 desember
2008
Møtedato: 12. des. 2008
Dok dato: 27. nov. 2008

Styringsgruppens innstilling til representantskapet:
Det fremlagte forslag til nye vedtekter for Alta Kraftlag vedtas.
Innstillingen er enstemmig, med unntak av § 6 som ble vedtatt med 6 stemmer. 3 stemmer ble
avgitt for alternativt (subsidiært) forslag til §6.

Bakgrunn
Representantskapet nedsatte den 18. juni i fjor et vedtektsutvalg med mandat å utarbeide
"Forslag til nye vedtekter for Alta Kraftlag under den nye samvirkeloven".

Utvalg og styringsgruppe for utvalget har vært:
Vedtektsutvalget: Alf Bjørn -leder, Liv Karin Knutsen Olset, Odd Arne Rasmussen
Styringsgruppen: Gjertrud Soleng, Kari Jørgensen samt styret i Alta Kraftlag

Saksinformasjon
I representantskapsmøte den 27. juni i år ble realitetsbehandlingen av nye vedtekter utsatt, og
Styringsgruppen ble anmodet om å utarbeide et alternativt forslag til valg av utsendinger til
årsmøtet (§6). Dette er nå gjennomført og styringsgruppen mener at også det alternative
(subsidiære) forslaget til §6 er innenfor den nye Samvirkeloven og i tråd med
samvirkeprinsippene.

Forslaget til nye vedtekter for Alta Kraftlag som følger i sakspapirene er komplette. Dersom
vedtektene blir godkjent slik de foreligger vil Alta Kraftlag bli godkjent som et
samvirkeforetak (SA) innenfor den nye loven.
Også den subsidiære §6 "Valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet" vil  være
innenfor lovens krav.
Saksfremlegg fra møte i utvalg og styringsgruppe 17. oktober legges også ved, her er det lagt
frem en del relevant tallunderlag, samt drøftinger av mulige stemmerettsregler.



Dersom det blir et vedtak i tråd med innstillingen vil den videre prosess være å sende
forslaget til reviderte vedtekter på høring til de 3 kommunene. Vedtektsendringer krever som
kjent en tilslutning fra minst 2 kommuner før de endelig kan vedtas av representantskapet.

Arbeidet i utvalget
Utvalg og styringsgruppe har mellom juni i fjor og juni i år hatt totalt 5 møter, og siden juni i
år hatt det vært avholdt 4 arbeidsmøter. Direktøren har vært utvalgets sekretær og saksutreder
mellom møtene. Forslaget til vedtekter er grundig gjennomarbeidet av lagets advokat Kaare
Oftedal m.fl. i advokatfirma BAHR.



Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 22.06.2009
Sak: PS 53/09

Resultat:

Arkivsak: 09/180
Tittel: SP: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER

Kommunestyrets behandling:
Behandling:
Følgende ble erklært inhabil og fratrådte møtet:
AP: Geir Ove Bakken, Hilde Søraa, Torfinn Reginiussen, Jenny Marie Rasmussen, Steinar
Karlstrørn
SV: Otto Erik Aas, Anita H. Pedersen, Tommy Berg

Følgende forslag fremmet:
AP v/Bjørn-Einar Lyng.
Som saksordførere velges Monica Nielsen.
Forslaget vedtatt enstemmig.

Formannskapets innstilling vedtatt enstemmig.

Saksprotokoll

Kommunestyrets vedtak:
1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede saken ytterligere ut fra argumentasjonen

som ligger i rådmannens saksfremlegg og de momenter som fremkom i den politiske
behandlingen.

2. Kommunestyret ber om en videre utredning i saken som vektlegger en
omsetningsbasert modell og en kombinert løsning hvor husholdnings kunder har en
stemme, og store kunder har innflytelse basert på omsetning.

Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller tidlig i
2010.
Som saksordførere velges Monica Nielsen.



Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 10.06.2009
Sak: PS 74/09

Resultat:

Innstillingen vedtatt enstemmig.

Saksprotokoll

Arkivsak: 09/180
Tittel: SP: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER

Formannskapets behandling:
Behandling:
Otto Erik Aas, SV og Jenny Marie Rasmussen, AP ble erklært inhabil og fratrådte møtet.

Følgende forslag fremmet:
AP v/Torfinn Reginiussen.
Nytt pkt. 2.
Kommunestyret ber om en videre utredning i saken som vektlegger en omsetningsbasert
modell, evnt. en kombinert løsning hvor husholdnings kunder har en stemme, og store kunder
har innflytelse basert på omsetning.
Forslaget vedtatt enstemmig.

Formannskapets vedtak:
1. Kommunestyret ber administrasjonen utrede saken ytterligere ut fra argumentasjonen

som ligger i rådmannens saksfremlegg og de momenter som fremkom i den politiske
behandlingen.

2. Kommunestyret ber om en videre utredning i saken som vektlegger en
omsetningsbasert modell, evnt. en kombinert løsning hvor husholdnings kunder har en
stemme, og store kunder har innflytelse basert på omsetning.

3. Kommunestyret forutsetter at saken kommer til ny behandling ved slutten av 2009 eller
tidlig i 2010.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5936 -1

Arkiv: 153

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 28.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/23 Kvænangen Formannskap 10.06.2009
2009/36 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Budsjettregulering brann og Gargo sykehjem

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:

Deler av rådmannens forslag inngår i formannskapets forslag i sak 22/09.

Formannskapets forslag til vedtak: Saken blir utsatt til møte i september 2009.

Vedtak:

Saken blir utsatt til møte i september 2009

Rådmannens innstilling

Drift Gargo: Farmasøytiske tjenester konto 13710.253.1145 økes med 37.000. Lønn ferievikarer 
konto 13710.253.0223 økes med 171.000. Dette belastes konto 11990.000.4900 Reserverte 
tillegsbevilgninger med kr. 207.000.(Jfr. behovsmelding fra Gargo)
Investeringer Gargo: Nye stoler skjermet avdeling Gargo 40.000 konto 03710.253.2000
(Jfr. behovsmelding) 10 Nye pasientsenger 120.000 konto 03710.253.2000

Nytt bårerom 300.000 konto 07330.261.2360 
Brannvarsling: Nytt brannvarslingsanl. Gargo 78.000, eks. mva konto 07330.261.2420

Nytt brannvarslingsanl. Badderen bhg. 60.000 eks. mva konto07240.222.2420.
Driftskostnad fra uteseksjon.
Ansvar 17330 Gargo sykehjem Vedlikehold økes med 65.000
Ansvar 16300 Brann økes med 89.700. Motkonto for blir 11990.000.4900 Res.tilleggsbv.
Investering fra uteseksjon: Ny tankvogn til 800.000 konto 06300.339.2010.
Økte låneavdrag fra 2010 på 127.000 pr. år.



Økt rentekostnad i 2009 blir 16.000. Forventa rente videre i forhold til normalt rentenivå blir på 
ca 60.000 pr. år og reduseres etter hvert som avdragene betales.

Saksopplysninger

Rådmann, styrer på Gargo og saksbehandler har gjennomgått behovsmeldinga fra Gargo og 
vurdert hva som er viktig. Farmasøyttjenesten har hatt en stigning i 2008 og stiger fortsatt i 
2009. Lønn ferievikarer har vært oppe til sak i Formannskapet i sak 21/2009, men mangler 
formelt budsjettvedtak. De øvrige driftskostnadene vil vi se om vi kan foreta interne 
reguleringer av postene for Gargo. Av investeringer er nye stoler til skjermet avdeling prekært 
og nye stoler er allerede bestilt. Både sykesenger og nattbord var dårlige, men vi valgte å gå for 
senger denne gang. Bårerommet har vært diskutert ved den ordinære budsjettbehandling, men 
har blitt utsatt. Det er ikke i tvil om at behovet for nytt rom er tilstede.

Brannvarslingsanlegg for Badderen barnehage var diskutert under ordinær budsjettbehandling, 
men det kom ikke med da. På Gargo har det oppstått et nytt behov jfr. melding fra avd. ingeniør.
Når det gjelder økte driftskostnader på brann og vedlikehold Gargo, så har ikke saksbehandler 
mer opplysninger enn det som fremkommer i vedleggene. Brann gikk på et underskudd i 2008 
med ca 190 tusen. Gargo har et overforbruk på innkjøp som i hovedsak gjelder 
vedlikeholdsmateriell art 2500 og 2510.
Investering i tankvogn har vært opp tidligere uten at det hav vært dokumentert noe på hva som 
skjer ved en brannslukking med manglende vanntilførsel.

Vurdering

Saksbehandler har ikke noe tilleggsvurderinger ut fra det som fremkommer i saksopplysningne.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7570 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 28.07.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/35 Kvænangen Formannskap 10.09.2009
2009/37 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble endret i møtet til:
”….Utgiftene dekkes ved overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger og tidligere års 
overskudd”.

Endringsforslag fra formannskapet til rådmannens innstilling:
Beløpet i rådmannens innstilling endres til kr.60.000 per leilighet for inntil 6 leiligheter.
Tiltaket vurderes ved rullering av boligsosial handlingsplan.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra formannskapet. Formannskapets forslag ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For å stimulere til bygging av utleieleiligheter i kommunale boligfelt yter kommunen et tilskudd 
på kr.60.000 pr. leilighet for inntil 6 leiligheter. Det forutsettes at kommunen ved behov gis rett 
til boligtildeling. Tiltaket vurderes ved rullering av boligsosial handlingsplan.

Utgiftene dekkes ved overføring fra reservert til tilleggsbevilgninger og tidligere års overskudd.



Tilskudd til bygging av utleieleiligheter

Rådmannens innstilling

For å stimulere til bygging av utleieleiligheter i kommunale boligfelt yter kommunen et tilskudd 
på kr.35.000 pr. leilighet. Det forutsettes at kommunen ved behov gis rett til boligtildeling. 
Utgiftene dekkes ved overføring fra reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.

Saksopplysninger

Behovet for boliger er stort i kommunen, spesielt i Burfjord, og vi har store problem med å 
dekke behovet både til kommunalt ansatte og andre som har behov for bolig.  I boligsosial 
handlingsplan som ble vedtatt i kommunestyret den 15.10.08 ble det vedtatt en del tiltak for å 
bedre boligsituasjonen i kommunen.  Kommunen selv har ikke funnet rom for bygging av 
nødvendige boliger i økonomiplanperioden i henhold til foreslåtte tiltak.
Utnytting av det private boligmarkedet er et tiltak i planen som vi har brukt i den utstrekning det 
har vært mulig uten at vi har fått dekket behovet.  For en del år siden var det satt av kr.100.000 
på budsjettet som tilskudd til bygging av private utleieboliger uten at det var noen som var 
interessert.  Det har i det siste vært en viss interesse bygging av leiligheter.   

Vurdering

Kommunen har ikke klart å oppfylle sitt ansvar i forhold til å skaffe nok boliger til alle typer 
boligsøkere og vi bør derfor stimulere til privat bygging av utleieleiligheter.   
Det foreslås å gi et kommunalt tilskudd på kr.35.000 pr. leilighet som bygges i kommunale 
boligfelt med rett til kommunal boligtildeling som motytelse. Dette vil være en rimelig måte å 
dekke opp en del behov i forhold til boligsosial handlingsplan.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7920 -1

Arkiv: 410

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.08.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/43 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 10.09.2009
2009/38 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Ordning med rekrutteringsstipend

Rådmannens innstilling

1. Stipend videregåendenivå. Ved linjevalg 2. året på vidergående skole gis stipend på kr 5000 
til søkere som velger helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider. Andre utdannings-
retninger kan bli vurdert på senere tidspunkt avhengig av kommunens rekrutteringsbehov. 
Stipendet er uten bindingstid. Stipend kan kun søkes av personer som er hjemmehørende i 
Kvænangen kommune Enkeltvedtak for tildeling av stipend delegeres til rådmannen.

2. Stipend høyskolenivå. Vi lyser ledig 2 stipender hvert år. Kriterier: Søkerne vil bli plukket ut 
etter følgende kriterier i prioritets rekkefølge: Studieretning, ansiennitet som ansatt i 
kommunen og tidligere utdanning/karakterer. Stipendet er på kr 10 000 for 1. års utdanning, 
kr 20 000 for 2. års utdanning og kr 30 000 for 3. års- og videre utdanning. Stipend gis for 
ett år av gangen. Bindingstid settes til 2 år. Stipend kan også søkes av personer som ikke er 
hjemmehørende i Kvænangen kommune. Årlig fastsetting av studieretning og utvelgelse av 
kandidater delegeres til rådmannen.

3. Økonomi. For 2009 settes det av kr 60 000 til rekrutteringsstipender. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2010 settes dette opp som fast post i budsjettet.

Saksopplysninger:

Bakgrunnen for saken er diskusjonssaken i kommunestyret 24.06.09 om rekruttering der 
vedtaket ble: "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."

Saken er på høring i Ungdomsrådet og behandles i deres møte den 05.09.09. Vedtaket derfra 
ettersendes så snart vi har det. 



Situasjonen i kommunen er som følger:

Rekrutteringsbehov 0 – 10 år framover:

Oversikt over ansatte over 55 år fordelt på årsverk og bransje.
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Administrasjon Alle typer 2,0 2,0 1,0 1,0

Skole
Lærere 0,8 1,0 0,8 3,0 2,0 1,5
Ass/fagarbeidere 0,5

Barnehage
Ped-personale
Ass/fagarbeidere 1,0 1,0

Pleie og omsorg
Høyskoleutd 0,8 1,0
Ass/fagarbeidere 3,0 1,0 2,0 3,3 0,5 1,5 3,0 2,2 1,0 1,8 0,5

Teknisk
Høyskoleutd
Ass/fagarbeidere 0,3 0,4 0,7 1,0

Merknader: Administrasjon omfatter sentraladministrasjonen på kommunehuset med unntak av teknisk. Pleie 
og omsorg omfatter også legekontoret. Teknisk omfatter teknisk kontor, driftsavdelingen og renholderne. 

Situasjonen i arbeidsmarkedet, ledige stillinger og rekrutteringsproblemer:
Ø Sykepleiere: Svært vanskelig å rekruttere. Av 9 årsverk sykepleiere på Gargo sykehjem har 

vi pt kun besatt 4,25 årsverk. I hjemmesykepleien er alle stillinger besatt. 
Ø Vernepleiere: Tradisjonelt vanskelig å rekruttere og det har vært stor gjennomtrekk i TTPU. 

Pt har vi 1 ferdig utdannet, 2 under utdanning ferdig 2011 og 1 under utdanning ferdig 2013. 
Slik sett ser det bra ut nå.  

Ø Fagarbeidere/hjelpeplepleiere: Vi har ledig 4-5 deltidsstillinger i tillegg til at det framtidige 
behovet som er stort. Det vil bli avgang pga høy alder med gjennomsnittlig ca 2 årsverk pr år 
de neste 10 årene. I tillegg til den generelle mangelen på helsearbeidere er det vanskelig å 
rekruttere til disse stillingene fordi mange av dem kun er deltid med helgejobbing. 

Ø Førskolelærere: Av 8 stillinger mangler vi kvalifiserte personer i kun 1,4 årsverk. Inkludert 
av de kvalifiserte er det 2 personer som tar videreutdanning for å kvalifisere seg til fast 
pedagogisk jobb i barnehage. Begge er stipulert å bli ferdig innen høsten 2010. 

Ø Lærere: Tilgangen på kvalifiserte lærere har vært så pass bra at vi de siste årene stort sett har 
klart å besette lærerstillingene med kvalifiserte personer så framt vi er tidlig ute med 
utlysning. Vi har dog en del eldre lærere slik at rekrutteringsbehovet på sikt er større enn den 
jevne avgangen/tilgangen vi har hatt de siste årene. 

Ø Ledere: Både i skole og pleie/omsorg er vanskelig å rekruttere ledere. 
Ø Administrasjonen: Til faste administrative stillinger har det jevnt over vært godt med 

kvalifiserte søkere.

Satsingsområder og tiltak:
Ø Stipender med bindingstid. Den kritiske gruppen vi må satse hardest på med rekrutterings-

tiltak er sykepleiere. Dersom vi skal gå ut med 2 utdanningsstipender pr år bør begge det 
første året gå til sykepleiere, og det andre året bør 1 av 2 være sykepleier. Dersom det ikke 
er noen som ønsker å bli sykepleiere bør man vurdere om man subsidiært skal gi stipend til 
andre yrkesgrupper som f.eks vernepleier eller lærer. Maks bindingstid vi kan sette er 2 år. 

Ø Ved stipender må man være nøye med kriterier/likebehandling. Skal vi ha kun et begrenset 
antall stipender det søkes på, eller skal vi ha åpning/fleksibilitet til å gi stipend til alle som 
tar en type utdanning vi har behov for (i praksis helse/sosial og lærer). 

Ø Desentralisert vernepleierutdanning. I dag er det 2 personer som i praksis får stipender som 
del av opplæringsplanen (begge vernepleierstudentene har fått 15 000 pr år de 2 første årene 
av utdanningen som de er halvveis i - ferdige i 2011). Ved innføring av stipendordning bør 
man ta disse to ut av opplæringsplanen og gi dem rene stipender for resten av utdanningen.

Ø Vi bør satse på rekruttering av egne ansatte som f.eks assistenter i pleie og barnehage slik at 
de videreutdanner seg med høyskole. Jobbe hardere med dette ved direkte kontakt og ta det 
opp på personalmøter og oppfordre ansatte til videreutdanning. 



Ø Vi må gå aktivt inn siste året på ungdomsskolen og informere om kommunale 
jobbmuligheter, særlig innen helse/sosial. 

Ø Besøk på høyskole for å rekruttere nyutdannede, særlig aktuelt for sykepleiere de første 
årene. I tillegg kan det være aktuelt å tilby stipend til de som har ett år igjen av utdanningen 
mot at de binder seg til å komme til oss.

Ø Tilbakemeldinger fra sykepleiere går i stor grad på at det de mener har betydning er 
økonomiske momenter som stipender, bonusordninger (f.eks x ant kr pr år man blir i jobb) 
og høyere lønn. 

Ø Ved stor behov på fagbrevsnivå kan vi se på en ny runde med desentralisert utdanning lokalt 
hos oss slik vi gjorde med hjelpepleierutdanning 2005-2007. Den gang var kostnaden på ca 
kr 150 000 pr år, men fylkesmannen dekket 100 000 pr år av dette.

Ø Lærlingeplasser. Vi må ha mulighet til å ta i mot flere lærlinger og ha kanskje så mye som 4 
av gangen. Behovet er klart størst for helsearbeiderfaget (arbeid i pleie og omsorg) i og med 
at vi innen denne sektoren har stor avgang de nærmeste årene. Innen barn- og ungdom (stort 
sett arbeid i barnehagene) er det også et visst behov men ikke så prekært.

Vurdering

Skal vi kun lyse ut 2 stipender pr år, eller skal vi ta alle som ønsker utdanning innen de fagene vi 
ønsker? Dersom vi er åpne og tar alle alle søkere innen aktuell studieretning vil man kanskje få 
4 ett år og ingen det neste året. Fordelen med å gjøre det slik er at man fanger opp flest mulig, 
mens ulempen er at man får mindre budsjett-/kostnadskontroll på dette. Vi må være obs på at 
desentralisert sykepleie starer bare 2. hvert år (oddetallsår).

Hvilke kriterier skal vi sette opp? Det første vi bør legge vekt på er fagområdet vi prioriterer 
mest (f.eks sykepleie). Dersom vi får veldig mange som ønsker dette må vi finne andre kritereier 
som er greie å skille på, og da er ansiennitet som ansatt i kommunen og tidligere utdanning/
karakterer greit å bruke. Samtale for å vurdere personlige egenskaper anser vi ikke aktuelt å 
bruke på unge personer i denne sammenhengen.

Skal stipendene gis kun for ett og ett skoleår, eller skal vi ved starten forplikte oss til å gi stipend 
for hele utdanningen (vanligvis 3 eller 4 år, lærerutdanningen skal forlenges til 5 år)? Vi 
innstiller på ett og ett år slik at vi ikke binder opp store beløp og blir mindre fleksible. Hvis ikke 
må vi allerede i år 1 avsette midler til alle påfølgende år. Vi kan legge inn passus om at personer 
som er i gang med utdanning vil bli prioritert.

Størrelsen på stipendene var kr 15 000 pr år allerede først på 90-tallet, og bør økes. Vi justerer
opp dette, men bruker trappetrinn (pr år i utdanningen); 10 000 – 20 000 – 30 000 – 30 000 
o.s.v. Forhåpentligvis er dette tilsetrekkelig for å være et lokkemiddel. 

Skal vi la stipendene være åpne også for søkere fra andre kommuner? Ja, ved å gjøre det vil vi 
ha større muligheter for å få tak i aktuelle kandidater. Med bindingstid vil de jo måtte være i 
minst 2 år etter ferdig utdanning.



PS 2009/39 Referatsaker



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7286 -2

Arkiv: 614

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 22.07.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/36 Kvænangen Formannskap 10.09.2009
2009/40 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Salg/utleie av Alteidet skole

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.09.2009 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alteidet skole legges ut for salg eventuelt leie.

Rådmannens innstilling

Alteidet skole legges ut for salg eventuelt leie.

Saksopplysninger

Skoletilbudet ved Alteidet skole er vedtatt lagt ned fra høsten 2009 og det er derfor viktig å 
vurdere hva bygget skal brukes til i framtida.  Den 2. april var det et åpent møte på Alteidet 
samfunnshus hvor også skolebyggets framtid ble diskutert.  Det er opprettet ei administrativ 
arbeidsgruppe under rådmannen til å komme med forslag omkring byggets framtid jfr. mail fra 
ordføreren av 9.6.09:
”Viser til folkemøtet på Alteidet med referat. Alteidet grendeutvalg foreslår 
Gro-Mette Kaino og Willy Simonsen som representanter i en slik gruppe.
Fra kommunen er det vel avtalt at Oddvar og Hans-Jørgen møter. I stedet for å 
lage et eget mandat, foreslår eg at dette blir rådmannens arbeidsgruppe, 



ledet av Oddvar, som da vil komme med en innstilling til 
formannskap/kommunestyret om hva som skal skje med skolen.
Aktuelle problemstillinger, vil jo være:  Hva med utstyret som skolen ikke 
trenger? (Her har vi lovd grendeutvalget å ta det de vil ha, etter Hans-
Jørgen er ferdig med sitt)
Hvordan sikre lekearealet for barna i området, hvor stor tomt er det vi 
snakker om, og hvilken betydning får en evt. utskilling for veitilkomst, 
vann, fiberkabel og andre rettigheter/plikter?Er det best å leie ut bygget, 
eller gå rett på salg?

Dette er oppdraget slik jeg har vurdert det.
Legger denne mailen frem som en orienteringssak til formannskapet i morgen.”

Arbeidsgruppa har hatt møte den 8 juli:  
Gruppa hadde befaring både utvendig og innvendig på skolen og konkluderte med at skolen 
fortrinnsvis lyses ut for salg, eventuelt leie, uten andre begrensninger enn at drifta må være 
forenlig med annen virksomhet i området, herunder drift av barnehage.  

Barnehagen bør sikres nødvendig areal nord og vest for skolebygget og få egen innkjøring langs 
bakkekanten vest/sørvest for skolen.
Skolebygget må få disponere, eventuelt få utskilt tomt som dekker hele området øst og sør for 
skolebygget.

Framtidig behov for lekeareal i bygda vurderes etter at skolen har fått ny eier.
Skapet til fiberkabelen flyttes ut av skolebygget og til nærmeste faste kommunale installasjon.  

Når det gjelder disponering av inventar og løsøre synes ordførerens skisse grei:
”De øvrige skoler overtar det de har behov for.  Nord Troms museum får det som de er 
interessert i av ”skolemuseet”.  Etter dette er det fritt fram for bygdefolket å hente resten av 
inventar og utstyr på skolen før den lyses ut for salg/utleie.”  Det som da blir til overs selges 
med skolen.

Vurdering

Skolebygget bør lyses ut for salg eventuelt leie slik at kommunen ikke har noe praktisk eller 
økonomisk ansvar for det. Økonomiplanen legger opp til at skolebygget ikke har noe budsjett til 
neste år og i forhold til dette må bygget avhendes. Det bør heller ikke tas andre forbehold enn at 
drifta må være forenlig med den øvrige virksomhet slik at en i utgangspunktet ikke ekskluderer 
noen.    



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8510 -1

Arkiv: G70

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 15.09.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/52 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 10.09.2009
2009/41 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Anskaffelse av bil i psykisk helse

Rådmannens innstilling

Det settes av kr 218 000 til innkjøp av bil til psykisk helse. Beløpet tas fra fond, regnskaps-
overskudd for psykisk helse 2008.

Saksopplysninger

Det har i lengre tid vært et klart ønske fra de ansatte innen psykisk helse om at det må kjøpes inn 
bil til tjenesten. Dette er den klart viktigste saken de ønsker seg. 

Behovet for egen bil til psykisk helse:
For tiden er det registrert 12 brukere av psykiatritjenesten. Behovet for hjelp er selvfølgelig 
svært varierende. Her er en liste over ting som vi hjelper klientene våre med:

1. Handle mat og klær: Flere av våre brukere er avhengig av vår hjelp for å komme seg ut av 
husene, både av fysiske og psykiske årsaker. En klient må vi trille rundt på i rullestol. Ved 
dårlig vær og føre kan ikke klienten komme seg ut. Dersom klienten ønsker å dra ut av 
kommunen, må vi leie taxi.

2. Arbeidstrening: Tre av våre brukere har fått aktivitetstilbud på KP, dersom en av våre 
ansatte er ledsagere. Hvordan skal vi komme oss dit?

3. Sosiale aktiviteter: Det er dessverre slik at mange av våre brukere har et svært lite nettverk, 
og er helt avhengig av oss for å få sosial kontakt. Vi trenger derfor transportmiddel for å dra 
på turer og besøk med klientene, enten alene eller i gruppe.

4. Rus/psykiatri Dette er en gruppe personer som kan ha problemer med å komme seg på 
offentlige kontorer. I de andre kommunene i Nord-Troms er det slik: Skjervøy har 2 biler til 
disposisjon, Nordreisa har 4 biler til disposisjon, Kåfjord har 1 bil som brukes til rusklienter 
og 7 biler som også deles med hjemmetjenesten, Lyngen deler bil med hjemmetjenesten og 
Storfjord har 1 bil.

5. Dersom vi ikke anskaffer bil til denne tjenesten, må vi finne alternativer for hvordan vi skal 
få transportert våre brukere. Evt må vi se på hvilket tilbud kommunen egentlig skal gi til 
brukerne av psykiatritjenesten. Det vil bli mindre dersom man ikke har egen bil.



Øknonomi:
Overført fond, regnskapsmessig overskudd psykisk helse 2008 282 000
÷ Brukt til kommunal egenadel 2009 i ”STYRK-prosjektet” 54 000
÷ Kjøp av datautstyr til psykisk helse 10 000
÷ Bil til psykisk helse* 218 000
= Sum restmidler 0

Overføring til fond er overskuddet i psykisk helse i regnskapet for 2008. Det ble stort overskudd 
fordi det tok lang tid å besette ledige stillinger som ble opprettet som følge av opptrappings-
tilskuddet. Med færre stillinger ble det også mindre drift. Av det totale overskuddet på kr 
282 000 er kr 133 000 ubrukte opptrappingsmidler som vi plikter å bruke til psykisk helse for å 
få utbetalt hele tilskuddet fra Staten. 

*) Derav brukes kr 133 000 i ubrukte midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse til 
delfinansiering. Etter tlf-samtale med saksbehandler hos fylkesmannen er det greit å bruke disse 
midlene til både kjøp av- og drift av bil dersom formålet med bilbruken er innenfor det 
psykiatrimidlene skal brukes til (tilrettelegging for aktivisering av personer med psykiske 
lidelser). For kr 218 000 burde man kunne får en bra nok bil til dette formålet, f.eks en bruktbil.

Vurdering

Alternativer til kjøp av bil kan være:
Ø Kommunal egenadel av STYRK-prosjektet for årene 2010 (kr 108 000) og 2011 (kr 54 000).
Ø Evt andre tiltak for aktivisering av personer med psykiske lidelser.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8519 -1

Arkiv: P00

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 16.09.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/42 Kvænangen kommunestyre 23.09.2009

Medlemskap i Nettverk for kystkommuner

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune går inn for medlemskap i NFK.

Saksopplysninger

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Det opprettes et eget nettverk hvor alle kommuner med kystlinje og alle fjordkommuner er 
invitert til å melde seg inn. 

FAKTA I SAKEN

Hovedoppgaven for nettverket vil være å drive politisk påvirkning med utgangspunkt i forslaget 
til formålsbestemmelse i vedtektene. Formålsbestemmelsen, slik den fremgår av vedlagte 
forslag til vedtekter, lyder som følger:

"Formålet med nettverket for kystkommuner (NFK) er særlig å ivareta kystkommunenes 
interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen, og 
gjennom blant annet ulike former for lokal beskatningsandel gi vertskommunen en 
rimelig del av verdiskapningen som bruk av kommunenes sjø- og landterritorium har gitt 
grunnlag for."

Alle kostnader knyttet til driften vil bli finansiert ved en egen kontingent som medlems-
kommunene betaler for å være tilsluttet nettverket.



NFKs stiftelsesmøte holdes den 6. og 7. oktober 2009 på Quality Airport Hotel Gardermoen 
(faglig program og middag 6. oktober, stiftelse NFK 7. oktober).

VURDERING

Fjord- og kystkommunene opplever et stadig større press på sjø- og landarealer, og en form for 
økonomisk kompensasjon til lokalsamfunnene er viktig for at kommunene skal 
stille disse arealene til disposisjon til for eksempel oppdrettsanlegg, olje- og gassrørledninger, 
kraft- og telekabler, vindmøller på land og i sjø etc. 

Finansdepartementet varslet i Ot.prp. nr. 1 (2007-2008) om at en ville vurdere kommunenes 
adgang til å kreve betaling for bruk av areal i kystsonen (arealavgift). En slik arealavgift har 
departementet senere gått bort i fra, men kommunene har fra 2009 fått lovfestet rett til å 
eiendomsbeskatte oppdrettsanlegg. En arealavgift ville formentlig gitt kommunene langt høyere 
skatteproveny enn inntektene fra eiendomsskatt på oppdrettsanlegg. 

Finansdepartementet har i tillegg varslet at det vil komme en lovendring med virkning fra 2010 
som begrenser kommunenes beskatningsrett i sjøen. Det er i dag praksis for å beskatte anlegg i 
sjøen helt ut til territorialgrensen. Forslaget, som har vært på høring, går på å innskrenke 
eiendomsskattens geografiske område til grunnlinjene (ved de ytterste skjær ved lavvann, tvers 
over fjordmunninger). Saken er av stor prinsipiell betydning. En endring i eksisterende 
beskatningsrett vil innebære en svekkelse av kystkommuners fremtidige inntektsmuligheter. En 
lovendring vil få negative økonomiske konsekvenser for kommuner som i dag skriver ut 
eiendomsskatt på installasjoner i sjøen i området mellom grunnlinjene og territorialgrensen.

Personalmessige vurderinger
Ingen.

Økonomiske vurderinger
Gjennom medlemskap i nettverket vil kommunen medvirke til at fjord- og kystkommuner gis en 
rimelig del av verdiskapningen som bruk av kommunenes sjøterritorium har gitt grunnlag for, jf. 
formålsbestemmelsen.

Kontingent for medlemskap NFK er foreslått basert på et årlig fast kronebeløp (grunnbeløp) som 
skal gjelde for alle fjord- og kystkommuner som er tilsluttet nettverket. I tillegg betaler 
kommunene et gitt beløp pr. innbygger pr. år. Størrelsen på kontingent for medlemskap i NFK 
vil bli vedtatt av de fremmøtte kommunene på stiftelsesmøtet på Gardermoen. Se vedlagte 
forslag til kontingent slik det foreligger pr i dag.  

Rådmannens vurdering
Gjennom deltakelse i NFK vil kommunene kunne stå sterkere grunnet økt politisk påvirkning i 
saker som er av særlig interesse for kommuner langs kysten. 

Vedlegg:
• Forslag til vedtekter for NFK
• Forslag til kontingent for medlemskap i NFK
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