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PS 2009/1 Budsjettregulering

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.

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 



PS 2009/2 KS straegikonferanse, innspill

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune har følgende innspill til KS strategikonferanse:
1. Lønnssystemet generelt. Systemet og profilen fra det siste hovedoppgjøret i 2008 bør 

videreføres og forsterkes. Det la vekt på heving av minimumsnivåene og en relativt stor 
lokal pott. På denne måten vil de brede gruppene i stor grad få sin lønn bestemt sentralt og 
lokalt står vi igjen med ledere, konsulenter og litt midler til utsatte grupper (f.eks 
sykepleierne). Da får vi drevet lokal lønnspolitikk på de områdene der de har betydning for 
oss "uten samtidig å måtte bale med alle". Nivået på lønnsutviklingen må bestemmes innen 
"frontfagmodellen" der utsatt industri legger malen. Det er dog viktig at kommunene ikke 
sakker akterut i forhold til Staten og Spekter (sykehusene). Det er forsatt en betydelig 
forskjell på sykepleierlønn mellom kommunene og sykehusene.

2. Rekruttering. Her mener Kvænangen kommune det er viktigst å sende signaler om at KS må 
presse på for arbeidsinnvandring. Det er for små kull framover til å dekke alle sektorer. Det 
hjelper ikke at kommunene og de ulike industribransjene skal overby hverandre - det er ikke 
nok til alle allikevel. Innen helse er det mange land som har gode utdanninger tilpasset 
Norge, og aktiv rekruttering og språkopplæring utenlands er mest effektivt.

3. AFP og pensjon. Kommunal sektor har alltid hatt en meget god pensjonsordning. I den 
videre utviklingen er det viktig at den ikke blir for kostbar og at det ligger inne økonomiske 
insitamenter som gjør at ansatte ser nytten av å stå lenger i jobben. Det ser vel videre ut til at 
innholdet i AFP framover bestemmes av LO/NHO og at kommunene blåkopierer dette. Det 
merkelige med pensjon er at arbeidstakers andel i mange år har stått stille med 2 % innskudd 
mens arbeidsgivers andel er helt oppe i ca 15 % og det har aldri vært strekt framme i 
debatten å øke arbeidstakers andel.

4. Helse. Deltidsproblematikken er en vanskelig sak for kommunene og helse-Norge. Den 
uønskede deltiden henger i stor grad sammen med helgeproblematikken der det ligger i 
bunnen at ansatte ikke ønsker å jobbe tettere enn hver tredje helg, og at man for å få 
turnusplanene til å gå opp må ha mindre stillinger på en del ansatte. Et utvalg som så på 
dette kom fram til et forslag om at timene i helgene burde godskrives med mer enn medgått 
tid for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i helgene. Kvænangen kommune mener man bør gå 
annerledes og hardere til verks ved at den økonomiske kompensasjonen i helgene økes 
betraktelig. Slik sett vil helgene bli mer attraktive og det vil nok få mange til frivillig å gå 
oftere i helgene. 

5. Virkemiddelpakken må bli bedre: Det ser bra ut, det er ikke tvil om at ytterligere 
stimuleringstiltak for grisgrendte strøk er nødvendig for å sikre rekruttering og bosetting.

6. Desentraliserte utdanningsløp av stor betydning i motsetning til sentraliserte løp som er 
tendensen i sykehus og studiestruktur forøvrig.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune har følgende innspill til KS strategikonferanse:
7. Lønnssystemet generelt. Systemet og profilen fra det siste hovedoppgjøret i 2008 bør 

videreføres og forsterkes. Det la vekt på heving av minimumsnivåene og en relativt stor 



lokal pott. På denne måten vil de brede gruppene i stor grad få sin lønn bestemt sentralt og 
lokalt står vi igjen med ledere, konsulenter og litt midler til utsatte grupper (f.eks 
sykepleierne). Da får vi drevet lokal lønnspolitikk på de områdene der de har betydning for 
oss "uten samtidig å måtte bale med alle". Nivået på lønnsutviklingen må bestemmes innen 
"frontfagmodellen" der utsatt industri legger malen. Det er dog viktig at kommunene ikke 
sakker akterut i forhold til Staten og Spekter (sykehusene). Det er forsatt en betydelig 
forskjell på sykepleierlønn mellom kommunene og sykehusene.

8. Rekruttering. Her mener Kvænangen kommune det er viktigst å sende signaler om at KS må 
presse på for arbeidsinnvandring. Det er for små kull framover til å dekke alle sektorer. Det 
hjelper ikke at kommunene og de ulike industribransjene skal overby hverandre - det er ikke 
nok til alle allikevel. Innen helse er det mange land som har gode utdanninger tilpasset 
Norge, og aktiv rekruttering og språkopplæring utenlands er mest effektivt.

9. AFP og pensjon. Kommunal sektor har alltid hatt en meget god pensjonsordning. I den 
videre utviklingen er det viktig at den ikke blir for kostbar og at det ligger inne økonomiske 
insitamenter som gjør at ansatte ser nytten av å stå lenger i jobben. Det ser vel videre ut til at 
innholdet i AFP framover bestemmes av LO/NHO og at kommunene blåkopierer dette. Det 
merkelige med pensjon er at arbeidstakers andel i mange år har stått stille med 2 % innskudd 
mens arbeidsgivers andel er helt oppe i ca 15 % og det har aldri vært strekt framme i 
debatten å øke arbeidstakers andel.

10. Helse. Deltidsproblematikken er en vanskelig sak for kommunene og helse-Norge. Den 
uønskede deltiden henger i stor grad sammen med helgeproblematikken der det ligger i 
bunnen at ansatte ikke ønsker å jobbe tettere enn hver tredje helg, og at man for å få 
turnusplanene til å gå opp må ha mindre stillinger på en del ansatte. Et utvalg som så på 
dette kom fram til et forslag om at timene i helgene burde godskrives med mer enn medgått 
tid for å gjøre det mer attraktivt å jobbe i helgene. Kvænangen kommune mener man bør gå 
annerledes og hardere til verks ved at den økonomiske kompensasjonen i helgene økes 
betraktelig. Slik sett vil helgene bli mer attraktive og det vil nok få mange til frivillig å gå 
oftere i helgene. 

11. Virkemiddelpakken må bli bedre: Det ser bra ut, det er ikke tvil om at ytterligere 
stimuleringstiltak for grisgrendte strøk er nødvendig for å sikre rekruttering og bosetting.

12. Desentraliserte utdanningsløp av stor betydning i motsetning til sentraliserte løp som er 
tendensen i sykehus og studiestruktur forøvrig.

PS 2009/3 Tilsyn i barnehage

Rådmannens innstilling
For å frigjøre lokaler til barnehagedrift avsetter Kvænangen kommune midler til oppstart av 
restaurering/utvidelse av skolebygning i Burfjord i økonomiplanen for 2010.
Inntil nye barnehagelokaler kan tas i bruk, reduseres antall barn i Burfjord barnehage til et 
forsvarlig antall fra barnehageåret 2009/2010.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
For å frigjøre lokaler til barnehagedrift avsetter Kvænangen kommune midler til oppstart av 
restaurering/utvidelse av skolebygning i Burfjord i økonomiplanen for 2010.
Inntil nye barnehagelokaler kan tas i bruk, reduseres antall barn i Burfjord barnehage til et 
forsvarlig antall fra barnehageåret 2009/2010.

PS 2009/4 Opprettelse av utvalg for investeringer på Gargo

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. 
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Behandling:
Formannskapets budsjett 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. 



PS 2009/5 Høringsuttalelse til samerettsutvalgets innstilling vedrørende 
oppretttelse av Hålogalandsallmenningen

Ordførers innstilling:

Formannskapet legger frem for  kommunestyret et forslag til høringsuttalelse. 
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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. 

PS 2009/6 Møteplan 2009

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2009 vedtas.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med endring av møte for oppvekst og omsorg fra 
5.2.09 til 3.2.09 og formannskapsmøte 25.2.09 ble endret til 4.3.09.

Vedtak:
Møteplan for 2009 vedtas.

PS 2009/7 FLYTEBRYGGE PÅ ALTEIDET

Rådmannens innstilling
Alteidet grendeutvalg innvilges kr.5.000 pr. år til drift og vedlikehold av flytebrygge på 
Alteidet.  Beløpet belastes post 1.7680.360. Flytebrygge Alteidet ved tilsvarende overføring fra 
posten reservert til tilleggsbevilgninger.   
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Alteidet grendeutvalg innvilges kr.5.000 pr. år til drift og vedlikehold av flytebrygge på 
Alteidet.  Beløpet belastes post 1.7680.360. Flytebrygge Alteidet ved tilsvarende overføring fra 
posten reservert til tilleggsbevilgninger.   

PS 2009/8 Seglvik fiskemottaksstasjon

Rådmannens innstilling
Budsjettpost 1.7550.325.2310 Vedlikehold Seglvik fiskemottaksstasjon økes med kr.95.000 og 
posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger reduseres tilsvarende.
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Behandling:
Endringsforslag fra formannskapet: Beløpet økes til kr. 100.000,-.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjettpost 1.7550.325.2310 Vedlikehold Seglvik fiskemottaksstasjon økes med kr.100.000 og 
posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger reduseres tilsvarende.


