
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: 1. etg., Kommunehuset
Dato: 10.09.2009
Tidspunkt: 09:00

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

Burfjord 02.09.09

John Helland
ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/32 Støtte til TV-aksjonen 2009 2009/8160

PS 2009/33 Klage på forvaltningsvedtak - søknad om 
boligtilskudd ***** *****

X 2009/6067

PS 2009/34 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
"Burfjord sentrum" for bruksendring av 
eksisterende bygg 1943/13/23/1

2009/7407

PS 2009/35 Tilskudd til bygging av utleieleiligheter 2009/7570

PS 2009/36 Salg/utleie av Alteidet skole 2009/7286

PS 2009/37 Vedtektsendring Alta Kraftlag 2009/8140

PS 2009/38 Regnskap pr. 31.07.09 2009/8104

PS 2009/39 Referatsaker

RS 2009/19 Søknad om tilskudd til vedlikehold av 
infrastruktur

2009/6195

RS 2009/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
grendehus, Baddertreffet 10-11.07.09.

2009/6422

RS 2009/21 søknad om skjenkebevilling 25. juli 2009/7448

RS 2009/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, "Låven" i 
Løkvika den 07.08.09.

2009/7450

RS 2009/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 
18.07.09, Verddeturneringa

2009/6578

RS 2009/24 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
"Simonsen gårdsferie/hytteområde"1943/12/52

2009/7657

PS 2009/40 Budsjettregulering 2009/5315

PS 2009/41 Årsmelding 2008 2009/6063

PS 2009/42 Årsregnskap 2008 2009/6061



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8160 -1

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 01.09.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/32 Kvænangen Formannskap 10.09.2009

Støtte til TV-aksjonen 2009

Rådmannens innstilling

Formannskapet bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2009. Beløpet tas fra reserverte 
tilleggsbevilgninger.

Saksopplysninger

TV-aksjonen 2009 avvikles søndag 18. oktober og er tildelt CARE. Vedlagt følger informasjon 
om TV-aksjonen og hva pengene skal brukes til. Det vanlige i mange år har vært at 
formannskapet har bevilget kr 5000 til TV-aksjonen.

Vedlegg
1 Informasjon om TV-aksjonen 2009





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7407 -2

Arkiv: 1943/13/23/1

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 24.07.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/34 Kvænangen Formannskap 10.09.2009

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Burfjord sentrum" for 
bruksendring av eksisterende bygg 1943/13/23/1

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven av 27.06.08
Reguleringsplan ”Burfjord sentrum”

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i reguleringsplan Burfjord Sentrum og Plan- og bygningsloven § 19-1 avslås 
søknaden fra Kåre Larsen om dispensasjon fra reguleringsplan ”Burfjord Sentrum” fra 
foretningstomt til boligtomt.

Avslaget begrunnes med at det ikke er forenelig med boligtomt i industriområde samt at 
fylkesvegen skal legges om slik at denne vil komme bare 4-5 meter fra vegskuldre. 

Saksopplysninger/Vurdering

Kåre Larsen har sendt søknad om dispensasjon om omdisponering av forretningstomt på 
industriområde ”Burfjord Sentrum” til boligtomt.

Tomten ble opprettet i 1985 og det ble oppført et foretningsbygg (Regnskapsservice) på tomten. 
Bygget har i det siste 2 årene blitt brukt til kles butikk, denne er nå avviklet. Bygget står tomt for 
tiden og det er ikke interessenter på markede som vil leie bygget til foretningsdrift. Larsen 
mener at bygget nå vill stå tomt og uvirksomt og forfallet vil komme krypende, bygget vil da 
fremstå som et ”spøkelseshus” etter noe tid. 

Larsen har et barnebarn som er i etablererfasen og som ønsker bruksendring fra butikk til bolig 
for seg og familien, slik at bygget kan være operativ og ikke forfalle.

Tomten som bygget står på egner seg ikke som boligtomt, det går en kommunal veg langs med 
tomten og ned til industriområde og helikopterlandingsplass. Den kommunale vegen er 



gjenstand for byttehandel mellom kommunen og statens vegvesen og skal oppgraderes til 
fylkesveg. Det står en trafokiosk 4 meter fra tomten. Oppsiden av tomten er det kommunale 
eldreboliger som har en annen adkomst og er en del av Gargoflaten.

Argumentene til Larsen er ikke å anse som ”gyldige” i dispensasjonsøyemed (plan- og 
bygningsloven) og søknaden må avslås.



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

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: 2009/7286 -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

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: 2009/8140 -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

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

Deres ref :

Telefon
78 45 09 00

Vår ref :
08-1048

Telefaks
78 45 09 10

jr::•

www.altakraftlag.no

E-mail: firmapost@altakraftlag.no

•
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: 2009/8104 -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:

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.



PS 2009/39 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Seglvik Velforening
v/Jan Helge Jensen
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 52/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/6195-2 223 04.06.2009

Søknad om tilskudd til vedlikehold av infrastruktur

Saksopplysninger: 

Seglvik Velforening søker i brev av 7.5.09 om tilskudd til vedlikehold av kommunal infrastruktur 
i Seglvik.
Søknaden gjelder også tilskudd til ordinært vedlikehold og reparasjon av fiskemottaksstasjonen.

Når det gjelder vedlikehold av kommunal infrastruktur som vei, kai og ”posthus” har kommunen  
en praksis i Valanhamn hvor kommunen etter nærmere avtale dekker regninger for materiell og 
alt arbeid blir utført på dugnad. 

Vurderinger:
Det er positivt at Seglvik Velforening engasjerer seg i forhold til å vedlikeholde kommunal 
infrastruktur. Med små vedlikeholdsbudsjett vil dugnadsarbeid føre til at kommunen har 
muligheter til å få utført mer for pengene.  Dette er spesielt viktig i områder som ligger vanskelig 
til rent kommunikasjonsmessig. Velforeningas engasjement er positivt både for kommunen og 
bygda og det anbefales derfor å få til samme avtale med Seglvik Velforening som vi har i 
Valanhamn når det gjelder vedlikehold av kommunal infrastruktur.  
Fiskemottaksstasjonen har tidligere vært leid ut gratis mot at leietaker foretar vedlikehold. 
Mottaksstasjonen skal nå leies ut på samme vilkår som tidligere til et nytt andelslag og et 
eventuelt dugnadsarbeid på fiskemottaksstasjonen må tas opp med ny leietaker.
  

Vedtak:

Kvænangen kommune dekker regninger på nødvendig materiell i forbindelse med vedlikehold av 
kommunal infrastruktur; kai, vei og ”posthus” med inntil kr.10.000.  Kommunen lagerfører en 
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del materiell som kan fås direkte ved kontakt med uteseksjonen. Utgiftene belastes kommunens 
vedlikeholdsbudsjett.   

Søknad om midler til vedlikehold og reparasjon av fiskemottaksstasjonen avslås, da dette er et 
ansvar som ny leietaker har og må tas opp direkte med denne.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til formannskapet.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Oddvar Kiærbech
rådgiver



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Badderen bygdelag
v/Inger Brith Larsen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 53/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/6422-2 U63 11.06.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus, Baddertreffet 10-11.07.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til pubkveld på Badderen grende-
hus den 10.07.09 og offentlig fest Badderen grendehus den 11.07.09. Uteområdet må være tydelig avgrenset 
med f.eks sperrebånd. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-
steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene 
er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til pubkveld på Badderen grendehus den 10.07.09 og offentlig fest Badderen grendehus 
den 11.07.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer den 10.07.09 er Inger-Brith Larsen. Alkohol gruppe 1 og 2

Skjenkestyrer den 11.07.09 er Lene Hansen. Alkohol gruppe 1, 2 og 3.

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (Inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sørstraumen Grendehus
v/Erik Gunnes
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 57/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/7448-2 20.07.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen Grendehus den 25.07.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Sørstraumen Grendehus der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på 
Sørstraumen grendehus den 25.07.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Sørstraumen Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til offentlig fest på Sørstraumen grendehus den 25.07.09. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Erik Gunnes. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen. (Inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tryggve Enoksen
Løkvik
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 58/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/7450-2 20.07.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, "Låven" i Løkvika den 07.08.09.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Tryggve Enoksen der det søkes om skjenkebevilling til pub-kveld/låvefest på ”Låven” 
i Løkvika den 07.08.09. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Tryggve Enoksen gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning 
til pub-kveld/låvefest på ”Låven” i Løkvika den 07.08.09.

Skjenketiden settes til kl 0100. 

Skjenkestyrer er Tryggve Enoksen med Lene Oxlund som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen. (Inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Burfjord IL fotball
v/Ole-Martin Holst
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 54/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/6578-2 U63 17.06.2009

Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 18.07.09, Verddeturneringa

Saksutredning:

Viser til søknad fra Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til fest på Flerbrukshuset den 18.07.09 
ifb med Verddeturneringa. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til fest på Flerbrukshuset den 18.07.09 ifb med Verddeturneringa. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Dag Åsmund Farstad. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
kontorsjef

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen. (Inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Marit Ellen A. Gaup og Nils Kristian Nyvoll
Thomassletta 8
9513  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 60/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/7657-2 1943/12/52 19.08.2009

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Simonsen 
gårdsferie/hytteområde"1943/12/52

Saksopplysninger/Vurderinger:
Marit Ellen A. Gaup og Nils Kristian Nyvoll har sendt søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan ”Simonsen gårdsferie/hytteområde” fra største tillatte mønehøyde 4500mm til 
4736mm. Tomten er den bakerste av i alt 15 tomter ingen av de andre tomtene vil få negative
konsekvenser av at største tillatte månehøyde endres i denne spesifikke sak med 237mm.

Søker opplyser at de har valgt ut en hytte som vil passe deres bruk, men at denne vill få en total 
mønehøyde på 4736mm dvs en differanse på 237mm ihht reguleringsplanen. Hytten prøves å 
tilpasse terrenget uten store inngrep i marken slik reguleringsplanen pålegger dem. 

Kommunen kan ikke i denne spesifikke sak se at det er forbundet noen negative konsekvenser av 
at mønenhøyden endres med 237mm. Kommunen ser dermed med positive øyne at tiltakshaverne 
har funnet en hytte som tilfredsstiller deres behov i forhold til utfyllese og fritid.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Marit Ellen A. Gaup og Nils Kristian Nyvoll 
dispensasjon fra reguleringsplan ”Simonsen gårdsferie/hytteområde” fra største tillatte 
mønehøyde 4500mm til 4736mm.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5315 -2

Arkiv: 153

Saksbehandler:  Rolf Hjellnes

Dato:                 25.05.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/22 Kvænangen Formannskap 10.06.2009
2009/20 Kvænangen kommunestyre 24.06.2009
2009/40 Kvænangen Formannskap 10.09.2009

Budsjettregulering

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om ekstravevilgning til åpning av grav på kirkegårdene
2 Vedlegg budsjettregulering
3 Vedlegg budsjettregulering

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 24.06.2009 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Økning av konto 11030.180.2010 Datautstyr til Overformynderiet jfr. brev fra Overformynderiet 
kr.7500 belastes 11990.000.4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.

Økte gravekostnader Menighetsrådet kr.80.000. beløpet belastes Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900 med kr.80.000.

Økning kostnad Datakommunikasjon konto 11230.120.1330 på 38.000 belastes konto 
Reserverte tilleggsbevilgninger 11990.000.4900.

Økt lønn feriebemanning Gargo kr.171.000 belastes konto Reserverte tilleggsbevilgninger 
11990.000.4900.

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



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

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.06.2009 

Behandling:

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

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

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

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

Formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret ble enstemmig.

Vedtak:

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

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

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



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

Rådmannens innstilling

Konto Navn Forklaring Beløp Totalt

11740.320.8920 Konsesjonskraft

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

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

13060.232.3520 Interkommunal jordmor
Underbudsjettert over 
flere år 30 000

16300.xxx.xxxx Brann Nye brannavtaler 89 700

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

16000.303.2720 Kart-og oppmålingsgebyr
Underbudsjettert 
kostnadsside 150 000

16300.302.6250 Kart-og oppmålingsgebyr
Overbudsjettert 
inntektsanslag 150 000

16000.302.6260 Byggesaksgebyr Reduserte inntekter 80 000

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

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

19000.870.5000 Rentekostnad

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

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

Udisponert overskudd 2008 -1373700
Sum inndekning -2508400

Udekket

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



Saksopplysninger

Kommunen fikk i Revidert nasjonalbudsjett en økning av Rammetilskuddet med 400.000. Det 
mest riktige blir å sette beløpet på Reserverte tilleggsbevilgninger og kan da bevilges der hvor 
behov oppstår. Det er pr. i dag 388 tusen og med tillegg på 400 tusen er posten oppe i 788 tusen 
før ønskene om nye bevilgninger. Når det gjelder tidligere års overskudd, så er de satt på 
disposisjonsfond og er nå på 767 tusen. Angående de krav som er fremlagt har ikke 
saksbehandler noen forutsetning til å vurdere om anskaffelsene er nødvendig.

Vurdering

Saksbehandler har registrert at IT avdelingen har hatt et litt høyt forbruk, men har ikke tidligere 
fått noe tilbakemelding på årsaken. Når det gjelder Menighetsrådet så har de tidligere klaget 
over økte kostnader til graving. Dette kommer av at tidligere ansatt i menighetstrådet hadde 
egen traktorgraver som han gjorde arbeidet med til en rimelig godtgjørelse. Når ha sluttet, fikk 
de anbud på graving og prisen var vesentlig høyere enn tidligere. 



DEN NORSKE KIRKE
Kirkeverge/Daglig leder Kvænangen

KVÆNANGEN KOMMUNE
Formannskapet

9161 Burfjord.

SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING TIL ÅPNING AV GRAV PÅ
KIRKEGÅRDENE.

Kvænangen menighetsråd diskuterte menighetsrådets økonomi på deres møte 18.03 under F-
sak 17/09, detaljbudsjettet for 2009. Oppmerksomheten var rettet mot kapittel 1300,
kirkegårdsdrift hvor regnskapet for 2008 viser et overforbruk for innleie av graver på kr.
40.000,- i forhold til budsjett, i tillegg kommer drift og vedlikehold av utstyr, samt
snørydding.
I den forbindelse vedtok menighetsrådet følgende vedtak i ovennevnte sak:

Menighetsrådet søker kommunen om ekstra midler på kr. 80.000,- til inndekning av økte
kostnader ved leie av maskin til graving av grav.

For å klare oss innenfor dagens budsjettramme håper kirkevegen på at det blir få begravelser,
tørr sommer og lite snø.

Håper på positivtilbakemelding.

Med vennlig hilsen
KVÆNANGEN MENIGHETSRÅD

Kårstein Mortensen
Kirkeverge.
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Adr: 9169 Burfjord
Tlf:  77 77  81 25 Mobiltelefon: 92 24 37 78

Bankgoronr.: 4740. 077144





Uforutsatte innvesteringer 2009

redigert 18.5.2009

2 stk kraftige arbeidsstasjoner til Jan Roar og Bernt fagsystem og spesial programmene 
de bruker i daglig arbeid klarer ikke å kjøre på vanlige kontor maskiner.
Faktura 90130755 og 90130931 Dropzone
Kr. 25141,11 postert 11230 120 2010

1 stk bærbar 2 stk trådløst nett for NAV Kvænangen da de skal saksbehandle i Ephorte. 
Faktura 90130500 Dropzone
Kr. 13413,75 postert 11230 120 2010

1 stk bærbar til Ivar Henning Boberg 
Faktura 90130500 Dropzone
Kr. 6513,75 postert 01230 202 2010

2stk mini pc til Barnevern, grunn tilgang til Ephorte og ny e-postløsning i Kåfjord.
Faktura 90130500 Dropzone
Kr. 5816,25 postert 11230 120 2010

Innleid bistand for konfigurasjon av datalinjer til Badderen, Burfjord barnehage og 
Kjækan Skole, i forbindelse med Ephorte.
Faktura 400274 Datametrix
Kr. 11756,25 postert 11230 120 3770

3stk. Lokaleskrivere på avdelingene på Gargo
Faktura 90130850 Dropzone
Kr. 10731,06 postert 01230 253 2010

1 stk skriver med kopi/skanner til Badderen barnehage
Faktura 116024 Xerox Partner
Kr. 10612,50 postert 11230 201 2010

Oppgradering av servere komponenter felles for alle avdelinger/skoler
Mulig årsak feil på kjøleanlegg slik at disker ble over opphetet, i samme sak 
oppgraderes minne og prosessor. 
Faktura 90130930 Dropzone
Kr. 57445,00 postert 11230 120 2010

4 stk Adobe 9 pro til teknisk for arbeid mot ephorte til ca. kr. 25000.-
En lisens er kjøpt
Faktura 90134363 dropzone
Kr. 6149,08 postert 11230 120 1981

Disker til servere grunnet mangel på plass, E-postserver 
Faktura 90135118 Dropzone
Kr. 5041,96 postert 11230 120 2010



Økning av budsjett for Datakommunikasjon 11230.190.1330
Grunn: Kjækanskole, Badderen, Sørtraumen og Burfjord Barnehage har kommet opp 
på fiberløsningen til Altakraftlag dette medfører en økning på kr. 38280.- pr. år

Økning av budsjett for innkjøp av 5 stk. printere til legekontor og en kviteringsskriver
Grunn: utskiftning av pc park og overgang til elektronisk sykemeldingsskjema
Nye pc`r har ikke mulighet for tilkobling til de gamle skriverne. Kr. 15000.-

Nordtroms samarbeidet

Kjøp av agregat til Datasenteret vår del ca. 14000.-
Antivirus lisenser 150 brukere pr. år (grunn trusselbilde i dag) kr. 18000.- pr år
Skanning av e-post 120 brukere engangskjøp (grunn trusselbilde i dag) kr. 8000.-
E-post (outlook/exchange) lisenser 120 brukere engangskjøp kr. 35000.-

Se arbeidsfordeling leverandør/ikt-nordtroms

Kjøp av konsulent hjelp for å kunne gjennomføre migrering til Nordtroms samarbeidet 
estimert beløp kr. 50000.-

Datasenter – etablering av intern sone med tjenester.
Hoveddelene her er domenemigrering og Epost. Det er avhengighet her (begge veier) som 
gjør at det er svært viktig å gjøre ting i riktig rekkefølge for å unngå ekstra arbeid. Det betyr at 
noe domenearbeid og noe epostarbeid må gjøres før en går for langt. Her er det satt opp likt 
for alle kommuner, men oppgavene vil være noe ulike om man bruker Exchange eller Domino 
i dag.
IT Partner vil utføre alle oppgaver på timer, men det vil være umulig å gi fast antall timer på 
oppgavene. Det er derfor estimert i dager ut fra andre prosjekter. Det kan være lokale forhold 
som vi ikke kjenner til som kan påvirke omfanget.

Forutsetninger
Alle domenene må være på minimum 2003 nivå før arbeidet kan fullføres. Vi er kjent med at 
Lyngen må oppgraderes. Imidlertid kan hver kommune settes opp uavhengig så det påvirker 
ikke framdrifta for hver kommune.
DNS må være operativ, og domenene må være konsistent (synkorniserte DC, synkronisert 
klokker etc).
Dersom det underveis dukker opp faktorer her som ikke er i orden vil det kunne påvirke tida 
og kostnaden med migrering av den aktuelle kommunen.



Anbefalinger
Vi anbefaler at dere benytter IT Partner til en del grunnleggende oppsett og testmigreringer, 
mens dere selv tar selve migreringsjobbene som gjerne tar litt tid. 

Beslutninger som må tas
Det er viktig at man ikke implementerer og flytter tjenester – spesielt epost før dere har 
besluttet løsninger rundt sikkerhet og anskaffet disse.

Tidsplanlegging.
Det er ikke angitt hvor mange timer som går til hver oppgave, men hvor mange dager som må 
settes av (dersom det ikke skjer uforutsette ting). En dag betyr dermed ikke 7,5 timer jobb, 
men tid som må planlegges for jobben. Det bør i tillegg legges inn noe slakk for å sikre at 
f.eks en kommeune er migrert før den neste tas. Man sitter på en DC og bruker samme 
verktøyet, det betyr at man ikke kan migrere parallelt.
Aktivitet Beskrivelse Avhengig Tidsestimat Type kompetanse
1 Beslutte antivirusløsning for klienter servere og 

epost. 
2 Beslutte Navnestandarder på grupper og 

kontoer.
3 Beslutte felles antispamløsning.

Domenemigrering 
For å få en best mulig migreringsprosess, bør man gjøre en forberedelse i hver kommune. Vi 
starter derfor med en felles gjennomgang av verktøy og oppsett av verktøy i NORDTROMS 
domenet. Deretter gjøres mest mulig endringer før flytting. Selve klientmigreringen gjøres for 
en kommune om gangen. Epost legges om samtidig med at ny pålogging mot NORDTROMS 
tas i bruk.
Aktivitet Beskrivelse Avhengig Tidsestimat Type kompetanse
0.0 Utarbeide migreringsplan 2 dager 2 fra IT Partner, 1-

2 fra NTR
0.1 Gjennomgå migreringsplan i fellesskap. 1 dag IT Partner/IT 

Ansvarlige
0.2 Sette opp migreringsverktøy i Nordtroms 

domenet. Gjennomgå redigeringsverktøy
0.1 2 dag IT Partner

1.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

1.2 Sette opp migreringsverktøy i Kvænangen,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

x.1 2 dager IT Partner

1.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
1.4 Migrering klientmaskiner i Kvænangen (regn 

med 1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig

2.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

2.2 Sette opp migreringsverktøy i Nordreisa,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

x.1 2 dager IT Partner

2.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
2.4 Migrering klientmaskiner i Nordreisa (regn 

med 1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig



3.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

3.2 Sette opp migreringsverktøy i Skjervøy,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

X.1 2 dager IT Partner

3.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
3.4 Migrering klientmaskiner i Skjervøy (regn med 

1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig

4.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

4.2 Sette opp migreringsverktøy i Kåfjord,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

x.1 2 dager IT Partner

4.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
4.4 Migrering klientmaskiner i Kåfjord (regn med 

1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig

5.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

5.2 Sette opp migreringsverktøy i Storfjord,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

x.1 2 dager IT Partner

5.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
5.4 Migrering klientmaskiner i Storfjord (regn med 

1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig

6.1 Gjennomgå kontonavn i redigeringsverktøy og 
oppdatere

0.2 1 dag IT Ansvarlig

6.2 Sette opp migreringsverktøy i Lyngen,
Testmigrere, migrere kontoer, sette opp 
redigeringsverktøy for kontonavn

x.1 2 dager IT Partner

6.3 Lage nye påloggingsscript IT Ansvarlig
6.4 Migrering klientmaskiner i Lyngen (regn med 

1-2t pr pc)
x.3 + epost 1 uke IT Ansvarlig

Epost
Omlegging epost. Selve installasjon og klargjøring må gjøres på forhånd. Når brukere er 
migrert må testbruker settes opp for selve mailflyttinga fra gammelt til nytt system. OBS det 
er forskjellig metodikk med hensyn til migrering om dere kjører exchange eller notes, og dette 
er også versjonsavhengig. Dvs annen metodikk fra exchange 2000 til exchange 2007. Vi 
anbefaler at kommune for kommune legges over. Dvs ikke alle samtidig.
Aktivitet Beskrivelse Avhengig Tidsestimat Type kompetanse
1 Planlegge Exchange organisasjon

Dokumentere selve omlegginsprossessen
1 dag IT Partner/IT 

Ansvarlige
2 Implementere i hht design Sette opp 

mailmottak, antispam, antivirus
Forutsetter 
fw admin

2 dager IT Partner/FW 
administrator/Exchange 
ansvarlig i NTR

3 Mailenable nye kontoer pr kommune Migrering 
av kontoer!

2 dager IT Partner

4 Dokumentere selve omleggingsprosessen 
pr kommune

2 dager IT Partner

5 Flytte en kommune mens PC-migrering 
skjer.

3 timer IT Partner

6 Migrere gamle epost 1 kommune – tid 
avhengig av volum. Gjennomføres normalt 
på 2-3 dager pr kommune, med anslagsvis

x.1
Dvs 
mailalias!

6 dager IT Partner



1 dag arbeid. Anbefaler kompetanse på 
Exchange 2008/ Powershell
5 og 6 gjentas pr kommune

Backup
Aktivitet Beskrivelse Avhengig Tidsestimat Type kompetanse
1 Evaluere og beskrive løsninger 1 dag IT Partner

2 Innhente budsjettpriser 1 1 dag IT Partner
3 Evaluere og anbefale løsning 2 ITP/

Backupansvarlig/
Prosjektleder

4 Innkjøp 3 NTR
5 Innstallasjon (løsningsavhengig) 4 Etter avtale



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 kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

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: 2009/6061 -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 kommunestyre - 23.09.2009 

Behandling:

Forslag fra H/KrF/Kp: Kvænangen kommune vedtar regnskapet for 2008 med kontrollutvalgts 
merknader.  

Forslaget fra H/KrF/Kp ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune vedtar regnskapet for 2008 med kontrollutvalgts merknader.  

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

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse 
til Kvænangen kommunes årsregnskap for 2008.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 
framleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte årsregnskap for 2008, kontrollutvalgets vedtak av 03.09.09 og 
kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet.

Saken måtte utsettes fra juni 2009 og til nå ifb med at kontrollutvalget ikke rakk å behandle 
saken ferdig til kommunestyrets møte den 24.06.09.

Formannskapet behandlet saken den 10.09.09 med følgende vedtak: ”Årsregnskap 2008 tas til 
etterretning.”
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