
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kautokeino kommune
Dato: 08.04.2010
Tidspunkt: 18:00

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

I forbindelse med tidligere vedtatt seminar i Alta og møte med reindriftsnæringen i Kautokeino, 
blir formannskapsmøtet avholdt i Kautokeino.

Burfjord 29.03.2010

John Helland
ordfører





 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2010/11 Oppnevning av ny overformynder med vara for 
perioden 01.01.10-31.12.11/-13.

2010/1344

PS 2010/12 Stajordveien 2010/1708

PS 2010/13 Søknad om støtte div. lag/foreninger 2010/1660

PS 2010/14 Referatsaker

RS 2010/6 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen 
Grendehus den 20.03.10.

2010/1191

RS 2010/7 Bispevisitasen 2010 2009/5895

RS 2010/8 Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangen 
Flerbrukshus den 31.03.10.

2010/1695

RS 2010/9 Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangsbotn 
Grendehus den 27.03.10.

2010/1189



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1344 -1

Arkiv: X47

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 09.03.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/11 Kvænangen Formannskap 08.04.2010

Kvænangen kommunestyre

Oppnevning av ny overformynder med vara for perioden 01.01.10-31.12.11/-13.

Rådmannens innstilling

Arne Røberg velges til forretningsførende overformynder for perioden 01.01.10 – 31.12.13.
Odd Hansen velges til 1. varamedlem og Kitty Karlsen velges til 2. varamedlem for perioden 
01.01.10 – 31.12.11.

Saksopplysninger

Iht Vergemålsloven § 20 skal overformyndereiet til vanlig ha to overformyndere. Overfor-
mynderne velges, en hvert annet år, av kommunen for 4 år regnet fra 1. januar året etter valget. 
Hvert annet år velges for de følgende to år to varamenn til å tre inn når noen av overformynd-
erne er inhabile eller har forfall. Ordenen mellom varamennene skal fastsettes ved valget.

Følgende personer er pr i dag valgt inn i kommunens overformynderi for slike perioder:

Overformynder Periode Varamedlemmer Periode
Arne Røberg
(Forretningsførende) 01.01.09 – 31.12.09 1. Odd Hansen

2. Kitty Karlsen
01.01.08 – 31.12.09

Agnar Jacobsen 01.01.08 – 31.12.11

Vurdering

Alle de forslåtte kandidatene er spurt og har sagt seg villige til å fortsette. Ordningen med 
overformynderier er nå i støpeskjeen, og det ligger an til at oppgaver og ansvar overføres til 
Fylkesmannen. Nytt lovforslag om dette er på vei til Stortinget, og dersom ny lov vedtas og det 
allerede for 2011 settes av midler på Statsbudsjettet, kan endringen komme allerede da. I og med 
at en slik endring er på gang, er det mest naturlig at alle impliserte fortsetter i sine verv.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1708 -2

Arkiv:

Saksbehandler:  John Helland

Dato:                 26.03.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/12 Kvænangen Formannskap 08.04.2010

Stajordveien

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Prosjekt Stajordveien, fylkesvei 363.
2 Tilbud.

Ordførers innstilling

Kommunen støtter Stajord bygdelag i arbeidet med å få Fylkesveien asfaltert og bistår 
bygdelaget videre i arbeidet med prosjektet, herunder ved å videresende dette vedtaket og 
underliggende dokumenter til Fylkeskommunen.  

Saksopplysninger

Det vises i sin helhet til brev fra Stajord bygdelag, veigruppa, med vedlegg. Saken gjelder 
Fylkesveien til Stajord, der både kommunen og innbyggerne har et ønske om å få denne 
strekningen prioritert i Fylkeskommunens asfalteringsprogram

Vurdering

Saken har tidligere vært orientert om i formannskapet, og varaordfører ble valgt til å 
representere kommunen i prosjektet. Det er nå kommet brev fra bygdelaget med forslag til 
videre fremgangsmåte, og kalkyle for arbeidet. Ordfører har vært i kontakt med 
fylkeskommunen og vegvesenet om muligheten for kommunal medvirkning i saker som gjelder 
fylkesveier. Saken legges frem for at formannskapet på fritt grunnlag  skal få drøfte den videre 
prosessen og legge en strategi for det videre arbeidet.  



Staj ord Bygdelag
Veigruppa v/ Øystein Mikkelsen
9161 Burfjord KVIENANGEN KOMMUNE

POSTMO I AK

Kvænangen kommune
Formannskapet v/ Ordfører
9161 Burfj ord

Historikk:

Til behandling:

Saksbehandler:

Til onentering:

Gradering:

k7 JAN 2010

11,

Burfjord 26.01.10

PROSJEKT STAJORDVEIEN, FYLKESVEI 363

Fylkesvei 363 utover Stajord ble bygget ved hjelp av Bulldoserdrift i flere etapper, og
ble ferdigstilt i 1960. Fra 1960 og fram til ca 1995 ble veien minimalt vedlikeholdt.

I ca 1995 ble nesten alle stikkrenner skiftet ut, det ble fylt på ca 40 cm grus og
grøftene ble renset til ca Nålelva. Dette med bakgrunn i at veien nå var prioritert til
asfaltering. DesÅTerre ble dette ikke en realitet da midlene ble omdisponert til et annet
fylkesveiprosjekt.

I ca 2002 var Stajordveien igjen prioritert, men midlene ble på nytt omdisponert til
enda en annen fylkesvei i kommunen.

I ca 2006 ble resten av stikkrennene skiftet ut da veien enda en gang var prioritert.
Veimidlene ble for tredje gang omdisponert til et annet veiprosjekt i kommunen.

Med denne historikken som bakgrunn er Stajordveien, Fylkesvei 363, i svært dårlig
forfatning, og har vært det lenge. På enkelte strekninger er veien så nedslitt at Mesta de siste
årene ikke har kunnet drive vedlikehold da det ikke er mer grus igjen. Se vedlagte bilder.

Mål: Fast dekke på Fylkesvei 363 fra Omsnes til Laukeng.

Ved at veien blir oppgradert ser vi for oss følgende positive ringvirkninger for bygda:
Klargjøring av tomter, satsing på primærnæringer med skogsdrift, fiskeri og småbruk.
Nybygging, tilflytning av flere fastboende til ledige hus vil virke positivt inn for hele
kommunen.

Oversikt over dagens bosetting, og framtidige planer:

Langs den aktuelle strekningen er det 42 bebodde husstander, 20 fraflyttede/delvis
bebodde hus, 14=hytter/fritidsbo1iger, 8 næringsdrivende, og det er 13 nye hytteprosjekt under
planlegging. På Staj ord er det jaktmuligheter med eget elgvald.



Utvidet turismesatsing framover samt utleiehus til private og i et samarbeid med
kommunen. Fra Stajord er det kort vei å kjøre til Burfjord hvor det finnes arbeid, skole og
barnehager. Å legge forholdene til rette, ved å satse på veien her, gjør det til et mer aktuelt
område å bosette seg på.

Kostnader:

I Fylkesveiplan for Troms 2010-2019 er veiprosjektet Stajordveien kosnadsberegnet til
12 mill. Staj ord Bygdelag/ veigruppa har tillatt oss å innhente kostnadsoverslag for
strekningen Omsnes — Laukeng. Se vedlegg. Denne strekningen er beregnet å koste ca

Vedlegg:

I denne forbindelsen håper vi på et spleiselag mellom kommunen og fylkeskommunen. Som
en del av finansieringen ser vi for oss at kommunen får på plass den tidligere asfaltmillionen
igjen fra år 2011.

Statens Vegvesen forlanger trykkprøving av veien før asfaltering. Da dette skal utføres
til våren på Jøkelfjordveien ser vi det som økonomisk besparende at det kan bli utført
samtidig på strekningen Omsnes - Laukeng. For at det skal blir gjennomført en trykkprøving
av veien forutsetter vi at kommunen kan stille med midler til dette.

Vi håper at Kvænangen kommune viser velvillighet, og stiller seg positivt til prosjekt
Stajordveien.

Med vennlig hilsen

for Staj ord Bygdelag veigruppa

143Bilder
- Kostnadsoverslag



Staiord Byadelag
9161 BURFJORD

Deres ref.
Stajord Bygdetag

Tiibud T-19222-1

Beskrivelse

Privat / Kommune Alta

Slitelag Asfaitlag m2
Alta

Saigssaldo
3.444.000,00

22-1.1.-e")

Tillegg Merverdiavgift
0,00 861.000,00

Vi takker for deres forespørsel og har gleden av a tilby ovenstaende.

Pris er oppgitt eks.mva og basert på følgende betingelser dersom ikke annet er avtalt•
1.Klargjøringloppretting: Omradet må være ryddet, rengjort og fritt for parkerte biler før asfalteringen pabegynnes, slik
at fremdriften kan skje uhindret. Dette er oppdragsgiver sitt ansvar. Dersom omradet ikke er klargjort, vil dette bli gjort
av Kolo Veidekke as, og ekstrakostnader i forbindelse med klargjøring vil bli fakturert oppdragsgiver. Hvis Koto
Veidekke a.s ikke har anledning til å klargjøre omradet kan oppdraget utsettes eller kanselleres. begge tilfeller kan Kolo
Veidekke a.s kreve erstatning.
Dersom oppretting ikke er tatt med i tilbudet ma underlaget på forhand være tilstrekkelig komprimert med den jevnhei (±.
5rnm) og fall (min 2 %) som er foreskrevet. Merforbruk av masse som sky/des mangelfull oppretting og/e/ler manglende
bæredyktighet i underlaget kommer i tillegg. Oppdragsgiver sørger for at ugress fjemes. Kolo Veidekke a.s har ikke
ansvar for gjennomvekst av ugress eller lignende.

2.Rigg/oppstilling: Tilbudel ferutsetter at arbeidet kan utføres med 1 rigg /oppstilling av maskiner og utstyr, dersom ikke
annet er spesifisert. Ekstra tiirigging og uforutsette avbrudd vil medføre pristillegg.

3.Arbeidstid/-sesong: Prisene er basert pa dagarbeid. ønsker oppdragsgrver arbetdet utført om kvelden eller pa natten
evtales særskilt pristillegg for dette. Arbeidene må utføres innenfor normal asfalteringssesong. Uforutsette
vinterkostnader for fjerning av snø, is etc. er ikke innkalkulert og vil derfor bli fakturee i tillegg.

4.Ansvar: Koto Veidekke a.s er ikke ansvarlig for uforutsette skader og/eller setninger i asfaltdekke, dersom arsaken
viser seg å være manglende bæreevne i underlaget. Det samme gjelder for skader som skyldes uforsvartig eller
overbelastende bruk av dekket.

Ved mangler har Kolo Veidekke a.s valget mellom å avhjelpe mangelen eller å gi prisavslag. Retten til a paberope
mangel bortfaller dersom leveransen blir forandret eller reparert av andre uten Kolo Veidekke a.s sitt samtykke.

5.0pprnaling/sluttoppgjør: Dersom ikke annet er angitt er de mengdene som legges til grunn for tilbudet, anslatte
mengder. Enhetsprisene forutsetter at omfanget av arbeidet blir i den størrelsesorden tilbudet angir. Det er de opprnalte
areal eller faktiske mengder (tonn) som er grunnlaget for sluttoppgjøret. Endelig oppmåling foretas etter at arbeidene

:eyt

Var ref. Dato Arbeidssteo
Yngve Opgard 04.01.2010 Kvænangen

Antall Enhet

42.000.00 rn2

Enhetspris Belop

82.00 3.444.000.00

Avrund Sum
0,00 4.305.000,00 NOK

)‘?

Kolo Veidekke AS
Raipasveien 134
9516 ALTA

Telefon . 78 44 97 CQ
Faks  78 44 97 01
E-post yngve.opgaard@veidekke.no
Foretaksregisteret
913 536 770 MVA

,



avsluttet,

6.Fakturering: For arbeid av lengre varighet vil del bli fakturert hver 14.dag. Oppdrag av kortere varighet faktureres i sin
helhet ved overlevering.

7.Priser og betingelser: Dersom ikke annet er angitt er det tilbudsdagens gjeldende priser og betingelser som gjelder.
Prisene i tilbudet justeres i henhold til utviklingen i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise
indeks for " Drift og vedlikehold av veger "delindeks" Asfaltering av veger". Justeringen skjer fra sist kjente indeks på
tilbudstidspunktet og frem tit sist kjente indeks pa utførelses tidspunktet. Utover dette vil prisendringer for bitumen og
fyringsolje, bli avregnet etter leveringsdagens priser, i forhold til prisen på siste kjente indeks før utførelse.

8.Betalingsbetingelsene er pr. 15 dager, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Feil eller mangler på faktura meldes
skriftlig innen 14 dager etter fakturamottak. Fejl eller mangler ved utførelsen meldes skriftlig innen 14 dager etter utført
arbeld. Uomtvistet beløp skal betales innen de fastsatte betalingsbetingelser.

gSikkerhet: Før arbeidet igangsettes må oppdragsgiver på forlangende kunne stille bankgaranti dler annen tilsvarende
sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.

10.Reklamasjonsfrist: Reklamasjoner rettet mot mangler ved produktet, skal varsles uten ugrunnet opphold etter at
oppdragsgiver ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, forholdet som danner grunnlaget for reklamasjon.
Reklamasjon må i alle tilfelle fremsettes innen 1 år etter avsluttet arbeid.

11.Tilbudet gjelder i 60 dager dersom ikke annet er avtalt.

128vrige betingelser: Forhold som ikke særskilt reguleres i disse vilkår, reguteres sa langt det passer av NS 8406 —
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

Utførelsestidspunktet avklares nærmere som en del av avtalen.
Vi håper tilbudet er av interesse, og imøteser at De tar kontakt.

Med venntig hitsen
Kolo Veidekke AS



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1660 -5

Arkiv:

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 26.03.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/13 Kvænangen Formannskap 08.04.2010

Søknad om støtte div. lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Søknad om tilskudd fra Kvænangen kommune.
2 Søknad
3 Søknad

Rådmannens innstilling

Søknadene avslås.

Saksopplysninger

Vi har mottatt følgende søknader om støtte:
Marborg Ikke oppgitt beløp
RIO Troms Kr. 10.000,-
Trafikkskaddes magasin Kr. 2.000,-

Vurdering



Kan du registrere denne inn i ePhorte og sette den opp som generell støttesak til neste fskaps-møte.
 
 
Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune
 

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf: 77 77 88 12 / 971 44 188
E-mail: be@kvanangen.kommune.no
Hjemmeside: www.kvanangen.kommune.no
Adresse: 9161 Burfjord
 
 
 

Fra: Gro Karlstrøm [mailto:gro@breogvandring.no] 
Sendt: 24. mars 2010 15:37
Til: John Helland; Liv Smith
Kopi: Bjørn Ellefsæter
Emne: VS: Søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
 
 
Hei, jeg videresender denne til dere. 
Mvh
Gro Karlstrøm
Prosjektleder
STYRK-prosjektet i Kvænangen
adr.: Kommunehuset, 9161 BURFJORD
tlf.: 40405616 (arb)  41308627 (priv)

Fra: Evelyn Eriksen [mailto:evelyneriksen@yahoo.no] 
Sendt: 24. mars 2010 13:14
Til: postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@berg.kommune.no; 
post@bjarkoy.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; 
gro@breogvandring.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; 
postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; 
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@kafjord.kommune.no; 
postmottak@lavangen.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; 
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; 
postmottak@salangen.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no
Emne: Søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
 
Til:       Ordfører

Rådmann

Formannskap

Vedlagt ligger søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge. Vi ber 
om at søknaden sendes til ordfører, rådmann og formannskap for behandling. 

Dersom dere har rutiner for saksnummer/arkivnummer, ber vi om at dette sendes til oss, slik at vi 
lettere kan følge opp behandlingen av søknaden til dere. 

I henhold til forvaltingsloven, ber vi om at det gis et forhåndsvarsel, dersom det tar lengre tid å 
behandle søknaden enn hva forvaltningsloven legger opp til. 

Skulle dere ha spørsmål eller noe er uklart, er det flott om dere tar kontakt.

Page 1 of 2

25.03.2010file://\\ntintweb01.nordtroms.intern\ephortedok$\Felles\Prod\2010\03\25\79319.HTML



__________________________________________________
Bruker du Yahoo!?
Lei av spam? Yahoo! Mail har den beste spambeskyttelsen 
http://no.mail.yahoo.com 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2751 - Release Date: 03/23/10 19:33:00

 

Med beste hilsen 
Veiledningssenteret for pårørende 
 
 
Evelyn Eriksen
Daglig leder/veileder
mobil 95 72 32 62
epost: evelyneriksen@yahoo.no

Page 2 of 2
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Brukerorganisasjon for LARiNord Tilbehandling-

KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Til onentoring:

Gradoring:

8 FEB 2010 P.B. 1106
9261 Tromsø

Tlf: 93 40 89 12
Org nr: 987 599 596

MARBORG er en brukerorganisasjon for mennesker i rehabilitering med metadon eller Subutex, i
Nord Norge. Men leverer også tilbud til alle tidligere rusavhengige, med særlig fokus på de som har
et ønske om å jobbe for å bli rusfri.

Vi reiser mye rundt i landsdelen og deltar i planlegging av lokalt rusarbeid i mange kommuner i de tre
nordligste fylkene.

Vi jobber:

> Direkte opp mot den enkelte rusavhengige

•

Med å sikre at disse får de rettigheter som de har krav på via lovverket. Hjelp til
søknader og klager utsending av informasjon og deltagelse i ansvarsgrupper er
eksempler på dette arbeidet.

  Tilbud om arbeidstrening, kurs og sosiale tiltak, rusfrie møteplasser, dekning av
utgifter til kurs, konferanser og andre nettverks og kompetansebyggende tiltak.

>  På systemnivå lokalt

•

Via brukerrepresentanter i brukerråd/utvalg, i prosjekt og styringsgrupper, innspill til
kommunene i forhold til utarbeiding av rusmiddelpolitiske handlingsplaner, og
generelt i forhold til alle tiltak til gruppen aktive og tidligere rusavhengige.

•

Via utstrakt kontakt med lokale politikere og media.
>  På systemnivå sentralt

  Via brukerrepresentanter i arbeids/referansegrupper for nasjonale planer, kontakt
med departement, direktorat, sentrale politikere og nasjonale media.

VI har i dag hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området, men jobber aktivt for å få
på plass nye lokale representanter som kan være med på å sikre brukermedvirking, særlig på
systemnivå, og på denne måten være med på å skape et bedre fungerende rusfelt.

Vi er tilgjengelig for råd og bistand i forhold til rus og rusavhengighet for alle kommunene i Nord
Norge, og søker å dekke hele dette distriktet. Det er i denne sammenheng vi nå søker midler for å
sikre økt brukermedvirkning og et bedre og mer stabilt tilbud ut mot rusfeltet.

På denne måten håper vi å bli mer tilgjengelig for alle kommunene i Nord Norge, slik at vi kan dekke
etterspørselen fra de ansatte som jobber innenfor rusfeltet i distriktet.

MARBORG søker med dette Bodø kommune om kr 50 000,- til drift og prosjekter i 2010.

Mvh
Vidar Hårvik
Daglig leder
MARBORG

Tlf: 93 40 89 12
e-post: yidar marbor .no

Tromsø 01.02.2010

ivv.marborno

Vedlegg:
Hovedsøknad og budsjett for 2010
Vedtekter for MARBORG
Service erklæring, kortversjon

Side I av



Kvænangen kommune
Burfjord
9161 BURFJORD

Søkerens navn:  RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Svaradresse/-poststed:  Pb 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
Kontoradresse hovedkontor: Kongensgate  2,  0153 Oslo
Kontaktperson: Jon Storaas
Telefon: Jon Storaas 99 26 10 78
Overføring av tilskudd: kontonummer: 1503 01 43253
Organisasjonsnummer: 983096077
Epost: 'onstoraas rior .no
Hjemmeside:www.riorg.no

Oslo, 17/11-2009

Søknad om tilskudd til RIO Troms for 2010 - delstøtte kr 10 000,-

Målgruppe
Aktive og tidligere rusmisbrukere i alle kategorier uansett ståsted, livsfaser og aldersgrupper.

Formålet til organisasjonen
Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet. Vi ønsker å arbeide for å
ivareta rusmisbrukernes interesser med bakgrunn i våre erfaringer og rusmisbrukernes
individuelle interesser og ressurser.
Målsetting med vårt arbeid og våre prosjekter, er tettere samarbeid mellom tjenester på
kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan og
aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes sammensatte problem, alltid med brukeren i
sentrum, er et naturlig mål. Et annet mål er å likestille RIO på systemnivå og likestille den
enkelte bruker på individnivå. Med andre ord å gi brukennedvirkning på individnivå og
systemnivå mer fokus.

1



Beskrivelse av organisasjonens virksomhet
RIO er en organisasjon bestående av tidligere rusmisbrukere. Vi skal være rusmisbrukernes
utstrakte talerør gjennom våre erfaringer. Med rusmisbrukere mener vi alle som misbruker
eller har misbrukt rusmidler, illegale og legale. Vi er ekspertisen når det gjelder individuell
plan og jobber i dag i forhold til alle tjenester som har med rusmisbrukere å gjøre. Vi
samhandler med alle systemene som finnes for rusmisbrukere i vårt distrikt.

Vi er en politisk aktør der vi er partipolitisk nøytrale og vi har fokus på verdier, der den
enkeltes verdier står i sentrum.

Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater og fagfolk i en riktig retning. Det er de aktive
representantene i RIO som etter vår mening vet hva som er riktig retning, gjennom egne
erfaringer og ved å sette seg inn i den faglige, byråkratiske og politiske verden.

Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle
fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn,
fylkeskommuner, kommunepolitikere, etater, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere
uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten. I
Helse sør - øst sitter vi i alle.

RIO sitt hovedfokus gjennom 13 års levetid har vært oppfølging og integrering etter ulike
typer behandling I dag er individuell plan hovedfokus da vi ser dette som det geniale
verktøyet for den helheten vi alle har snakket om, men ikke fått helt til.
Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell plan er at brukeren er likestilt med
de øvrige tilretteleggingssystemene. IP er et samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy
der man belyser muligheter og begrensninger i fellesskap.

RIO møter ca 5000 brukere årlig gjennom forskjellige arrangementer der i blant
Idrett MOT Rus og gjennom å besøke ulike behandlingsinstitusjoner.

Etter ønske fra flere rusmisbrukere deltar vi i ansvarsgruppemøter hvor rusmisbrukeren og
forskjellige deler av hjelpeapparatet er med. Vi følger opp rusmisbrukere i forhold til
medikamentassistert behandling og medikamentfri behandling og fokuserer på den
oppfølgingen den enkelte trenger ut fra individuelle behov. Vi følger enkelte klienter gjennom
flere år. Det er for oss viktig å pleie kontakt med de som kommer tilbake til samfunnet som en
ressurs. Det er der grunnlaget for RIOs arbeid ligger. Gjennom brukernes erfaringer kan vi
vise vei, og være støttespillere for de som er mitt oppi det. Vi støtter den enkelte rusmisbruker
i deres kamp om en institusjonsplass, og besøker fengsler med samme formål. Vi følger opp
brukere i forhold til NAV, og andre tjenester. RIO har gjennom hele 2009 hatt fokus på
kommunene. Samhandling mellom statlig forvaltning og kommunal forvaltning er viktigere
enn noen gang etter Rusreformen. Helhet og samhandling er stikkord for RIO.

I 2009 har RIO foretatt en rekke reiser til institusjoner. Vi jobber for at rusavhengige og
hjelpeapparat skal få et håp om at det går an å komme seg ut av et rusmisbruk ved god
planlegging og god tilrettelegging. Individuell plan er et bra samhandlingsverktøy når det
brukes. Vi vet at det nytter.
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Boligpolitikk for aktive rusmisbrukere og boligpolitikk og oppfølging etter
institusjonsopphold er et av flere fokus RIO har. Tiden etter behandling er den viktigste delen
av rehabiliteringen. Her er tilretteleggingen på et lavt nivå. Dette er også hovedårsak til at det
satses mest på gruppen tunge rusmisbrukere, og det med defensive målsettinger.
Vi gir råd i forhold til hvordan den enkelte bør forholde seg til offentlige kontorer. I noen
tilfeller er vi med når behovet er der. Her gjør RIO noe konkret: Idrett MOT Rus er et
eksempel på hvordan den enkelte kan integreres ved å etablere nettverk gjennom idretten som
en del av en helhet.

Vi underviser også på høgskoler og universiteter. Vi underviser også psykologer, leger og
annet helsepersonell der tema ofte er samhandling mellom ulike aktører med utgangspunkt i
rusmisbrukernes sammensatte behov.

RIO er etablert i flere landsdeler. Formålet er og blir at det må tilrettelegges for at tidligere
rusmisbrukere eller rusmisbrukere i rehabilitering kan få ta del i de tilbudene som er
tilgjenglig for folk flest. Vi er også en høringsinstans for stat og kommuner. Andres erfaringer
kan være viktig for den enkelte kommune.

Omfanget/tidsforbruket av den frivillige aktiviteten/-dugnadsinnsatsen
Poenget med RIO er ikke å registrere flest mulig inaktive medlemmer Mange vil ikke stå på
noen liste. Mange "aktive" rusmisbrukere er uenig med oss enkelte ting, som for eksempel at
rusmidler ikke bør legaliseres. RIO jobber uansett for å ivareta rettighetene til alle uansett
ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta imot de som trenger
hjelp. Før eller siden vil de fleste med rusproblemer trenge og etterspørre hjelp. RIO kjemper
hver eneste dag mange tusen vanskeligstiltes kamp for sine rettigheter.

RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser
fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, helsepersonell og opp til direktorat- og
departementsnivå. Disse er heller ikke "medlemmer", men bruker RIO daglig.

RIO får inntil 10 000 henvendelser årlig fra brukere, pårørende, politikere og personer som
jobber i de forskjellige systemene.

Samarbeidspartnere lokalt
Vi samhandler både med offentlig og frivillig sektor. Vi er representert i mange brukerråd i
NAV i store deler av landet. Også sykehusene benytter vår kompetanse, gjennom råd, utvalg,
og utvilding av tjenester.

Vi jobber målrettet mot de systemer som finnes i vårt område i forhold til rusmisbrukere. Det
skjer både på fylkes- og lokalplan. Spesielt merker vi en betraktelig økning fra kommuner
som etterspør våre tjenester og kompetanse.
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Samarbeidspartnere sentralt
I utgangspunktet samhandler RIO med alt og alle innen rusfeltet. Vi strekker oss etter det vi
kan enes om, og ser også uenighetene som et utviklings - potensial. Som nevnt ovenfor så
samhandler vi med alle tenkelige offentlige systemer ved siden av å samhandle med frivillig
sektor.

Vi har en representant i Actis, rusfeltets paraplyorganisasjon, sitt styre og samhandler med
organisasjonene i Actis. Vi har bidratt til Actis sin alkoholpolitiske verktøykasse og
narkotikapolitiske plattform. Vi er medlem i NordAN, en organisasjon med medlemmer fra de
Nordiske og Baltiske landene. Hovedfokus her er alkohol og narkotikapolitikk. Vi er også
medlem av Eurad, Europa mot narkotika, som også involverer urbefolkning og/eller andre
subkulturer.

Ved siden av dette samhandler vi med alle andre involverte frivillige aktører på feltet. Vi har
et spesielt fokus på samhandling med andre brukerorganisasjoner, spesielt de som ønsker å
samhandle.

Vi samhandler også med media, på tross av at dette samarbeidet i stor grad er på deres
premisser.

Totalt buds'ett for Troms i 2010

Lønn og godtgjørelser 96 000
Kostnader lokaler 42 000
Datautstyr 20 000
Kontorkostnader 24 000
Møter/kurs/seminarer 30 000
Telefon/internett/porto 30 000
Reisekostnader  33  000
Likemannsarbeid og opplæring av
frivillige 30 000
Informasjonskostnader 15 000
Kom etansehevin 30 000
Sum kostnader 350 000

Vi søker om delstøtte fra dere på kr 10.000

RIO som landsdekkende organisasjon får også midler fra Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst,
Helse Nord, Helse Sør, Helse Midt-Norge, samt noen fylkesmenn.
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Fremdriftsplan og plan for videreforing av RIO sentralt og lokalt

RIO vil videreføre det gode arbeidet vi har gjort og gjør.
Store prosjekter som Cannabis-prosjektet, Boligsosialt arbeid og Kafe X i Tromsø videreføres
i 2010 som tiltak.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen
etter brukeimedvirkning i alle sammenhenger. Vi vil fortsette å påvirke politisk og faglig.
Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være en sterk påvirker til en endring
som vi mener er til beste for både fagfeltet og den enkelte rusavhengige.

Med vennlig hilsen
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Jon Storaas
daglig leder
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Kvænangen kommune
Att: Hans Jørgen Emaus
Fax:

E-mail:  hans.emaus@kvanan en.kommune.no

TILBUD OM ANNONSEINNRYKK

Jeg viser til hyggelig telefonsamtale med Dem i dag og oversender som avtalt et tilbudsbrev om
støtteannonse i  Trafikkskaddes magasin utgave 1/2010.

Magasinet er et medlemsblad for Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) og utgis 10 ganger i
året. LTN har lokalavdelinger i hele Norge og overskuddet av driften av medlemsbladet går til LTN.

LTN jobber for at alle skal få en rehabilitering og erstatning etter en ulykke. Dette gjelder trafikk-,
yrkes- eller fritidsskadde. I dette ligger det at LTN arbeider for et godt tilbud til de pårørende og
etterlatte. LTN veileder også de som har vært utsatt for en ulykke til profesjonelle hjelpere.
Siden 1994 har 30.000 mennesker fått hjelp ved erstatning- og trygdeoppgjør.

Tilbudspris Kr. 2.000,- (eks. mva.)
Annonsestørrelse Fellesannonse m/kommunevåpen - Trygt på skoleveien
Materiell Kommunevå en

Logoer/- Materiell Må sendes pr. mail evt. post. E-mail adr:  faktserv@faktserv.no

Håper på en positiv respons.

Med vennlig hilsen
for  Marianne Nygård

SivAnita Sæther
*************************** ******************** **************************************** ******************** *****

Overstående tilbud aksepteres:

Dato Underskrift

Medlemsblad for
Landsforeningen for trafikkskadde

cio Faktureringsservice sør as
Postboks 554 Brakerøya, 3002 DRAMMEN

E-mail:  faktserv@faktserv.no
Telefon: 32 24 44 33 -  Telefax: 32 24 44 34

Drammen 13.01.2010
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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

Signy Marie Karlsen
Sørstraumen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 3/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1191-2 7382/2010 U63 01.03.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen Grendehus den 20.03.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Sørstraumen Grendehus der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på 
Sørstraumen grendehus den 20.03.10. 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 20.03.10. 

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

Skjenkestyrer er Signy Marie Karlsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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



DEN NORSKE KIRKE
Nord-Hålogaland biskop

Soknepresten i Kvænangen
Prosten i Nord-Troms prosti
Kvænangen menighetsråd

Dato: 08.03.2010

Oversendelse av vistasprogram, visitasprotokoll og visitasforedrag

Vedlagt følger visitasprogram, visitasforedrag og visitasprotokoll fra visitas i
Kvænangen sogn 10. — 14. februar 2010.

Med venn1ig hilsen

Per Oskk Kjølaas
biskop

9258 TROMSO

Kopi til:
...Kvænan en kommune
Kirkerådet
Kultur- og kirkedepartementet
Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Postboks 790
Conrad Holmboesvei 20

Vår ref: 09/202-7 TNO Deres ref:

E-post: nord-
haalogaland.biskop@kirken.no
Web: http://www.kirken.no/nord-
haalogaland/
Org. nr.: 974 764 946

ToTgeir Norwich
stiftskapellan

Telefon: 77 60 39 60
Telefaks: 77 60 39 70

Bankkontonr: 4714 10 00000

Od_



PROGRAM
Visitas i Kvænangen sokn 10.-14. februar 2010
Hovecltema for visitasen: Trosopplæring

Onsda 10. februar:
12.30 Møte med de kirkelige ansatte

13.15 Lunsj i Burfiord kirke for kirkelige ansatte og
meni hetsrådet.

14.00 Møte med menighetsrådet.
Visjoner og mål for menighetsrådets virksomhet.
Saker fra visitasmeldingen
Saker til møtet med kommunen på fredag
Status for troso lærin i Kvænan en

16.30 Tils samtale med Idar Mikkelsen
17.30 Midda å Cafe E-6
19.30 Kveldsgudsfieneste. Konfirmantene deltar. Event.

sang/musikkinnslag. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Torsda 11. februar:
08.00 Møte med lærerne. Tema: samarbeid kirke-skole

10.00 Skolegudstjeneste i Sekkemo kirke
Lokal prest avtaler evnt. sang/musikk innslag og
øvrig medvirkning med skolen.

Sted:
Burfiord kirke,
k'økken/kirkestua
Burfiord kirke/kirkestua

Burfiord kirke/kirkestua

Prestekontoret

Burfjord kirke

Kvænangen barne- og
un dosmskole, Burf ord
Sekkemo kirke

Ansvar:
Kirkevergen

Rådsleder og biskop

Kfikeverge/Biskop

Bisko en

Idar Mikkelsen i
samarbeid med
biskopen. Burfiord
kirkeforening ordner
kirkekaffe i
samarbeid med Idar.

Kirkevergen avtaler
med rektor
Kirkevergen avtaler
skolegudstjenesten
med skolen. Lokal
prest avtaler innhold i
samarbeid med skole
0 bisko .

Arbeldsfordelin
Ledelse:Kirkeverge/B
isko
Ledelse: MR-
leder/bisko
MR-leder/biskop

Det utarbeides en
enkel kveldsliturgi
lokalt. Idar Mikkelsen
forretter og preker
over selvvalgt tekst.
Hilsen og avslutning
ved bisko n.

Rektor ønsker
velkommen
Det utarbeides en
enkel
skolegudstjenestelitur
gi lokalt. Idar
Mikkelsen forretter.
Kort reken ved



11.30 Barnehagebesøk i Burfjord

12.30 Lunch å kommunehuset for bisko m/ følge
16.00 Midda å Cafe E-6
17.00 Institusjonsgudstjeneste på Gargo  ml

skrifte/nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Freda
09.00

12. februar:
Møte med kommunen: formannskap, ordfører,
rådmann, etatsjefer, utvalgsledere og menighetsråd

11.30 Lunch å kommunehuset for bisko m/ føl e
13.00 Bedriftsbesøk Kvænan en Produkter
15.30- Fagmøte om trosopplæring.
17.00 Oppmøte: Menighetsrådet, trosopplæringsutvalget,

alle ansatte, frivillige medarbeidere og andre
interesserte.

Lørdag 13. februar: Intet program

Burfiord barnehage Kirkevergen inngår
avtale m/ barnehagen

Kantina Kirkever en bestiller

Bror Valter Nilsson
og
biskopen.
Kirkevergen avtaler
kirkekaffe med
institus'onen.

Kommunestyresalen Ordfører/Biskop

Kantina
Badderen
Burfiord kirke/kirkestua

Kirkever en bestifter
Idar Mikkelsen
Menighetsrådet.
Leder av
trosopplæringsutvalg
et Prosten.

prosten. Hilsen og
avslutning ved
bisko en
Hans Erik Schjøth
leder sang/spiller
gitar. Hilsen ved
bisko en

Bror Valter Nilsson
forbereder en enkel
liturgi og holder kort
andakt. Biskopen
hilser og forretter
skrifte o nattverd.

Vertskap- Ordføreren.
Kirkevergen avtaler
med kommunen.

Den lokale leder av
trosopplæringsutvalg
et og prosten holder
hver sin innledning
om
trosopplæringsreform
og om den lokalte
organiseringen i
Nord-Troms og
Kvænan en.



Sønda 14.  februar:
11.00 Visitasgudstjeneste S ekkemo kirke

12.30 Visitasmøte. Kirkekaffe. kirkestua

Bosted: Reisafiord hotell, Nordreisa. 75 km å kjøre til Burfiord hver vei.
Alternativ/reserve: Tømmerhytte på Stajord(4 km fra Stajord), prosten undersøker

Idar Mikkelsen i
samarbeid med
biskopen.
Menighetsrådet og
alle ansatte møter
både på
visitasgudstjenesten
og på visitasmøtet.

Kirkevergen ordner
alt det praktiske

Det utarbeides et
forslag til salmer
lokalt Prosten
intimerer. Bror Valter
Nilsson forretter før
preken. Biskopen
preker. Forbønn ved
Idar Mikkelsen og
konfirmanter. Prosten
forretter skrifte.
Biskopen foretter
nattverd og avslutter.
Idar Mikkelsen
assisterer.
Rådsleder leder
møtet Biskopen
holder
visitasforedra .



BISKOPENS VISITASFOREDRAG
VISITAS I KVÆNANGEN SOKN UNDER NORD-TROMS PROSTI

10. — 14. FEBRUAR 2010

Innledning
Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under visitasen. I
visitasprogrammet for Den norske kirke heter det: "Under visitasen skal biskopen holde et
visitasforedrag. I dette skal biskopen folmidle sine inntrykk fra menighetens liv og virksomhet,
og gi råd for det videre arbeid og inspirere til fortsatt innsats. Etter foredraget gis det anledning
til samtale."

En av biskopens viktigste oppgaver er å føre tilsyn med menighetene i Nord-Hålogaland
bispedømme I dag handler dette tilsynet i mindre grad om kontroll, men mer om å se
menighetens virksomhet, liv og oppgaver i dagens samfunn. Det er viktig at biskopen kan vise
menighetens og dens ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere omsorg og oppmuntring, og
dessuten peke på mulige veier fremover.

Inntrykk fra visitasen

Møte med de kirkelige ansatte
Visitasen ble innledet onsdag 10. februar med møte med de kirkelig ansatte. Jeg fikk inntrykk av
at medarbeiderne samarbeider godt, og at de er fornøyd med å være lokalisert på kommunehuset.
Kvænangen menighet har ikke hatt fast prest de to siste årene. Jeg er glad for at det nå er tilsatt
ny prest som skal tiltre etter sommeren. Menigheten har hatt gode vikarer, og jeg vil spesielt
takke Idar Mikkelsen for hans tjeneste i Nord-Troms prosti. I tida framover skal Bror Valter
Nilsson, som har lang fartstid i vår søsterkirke i Sverige, gjøre tjeneste her. Takk også til ham.

Det er krevende for en menighet å være uten fast prest over lang tid. Jeg vil takke kirkeverge
Karsten Mortensen for å ha ivaretatt kontinuiteten med sin lokale forankring og sitt kjennskap til
kirke og folk her i Kvænangen. Kirketjener og kirkegårdsarbeider Svein Ivar Isaksen arbeider
trofast både i kirken og på kirkegården. Det er gledelig at menigheten har fått tilsatt en ny og
høyt kvalifisert organist, Sergey Shulga fra St.Petersburg. Jeg er glad for at Sakse Edvardsen
hjelper ham tilrette. Det forhold at Sergey også er tilsatt i kulturskolen, åpner for at menigheten
får et bredere samarbeid både med kulturskolen og kulturlivet i Kvænangen.

Menighetsrådet
Etter møtet med kirkens ansatte møtte jeg menighetsrådet. Jeg er glad for at også ordføreren var
til stede og viste sin interesse. Som biskop opplevde jeg at samtalen i menighetsrådet var åpen
og ærlig, og vi snakket om viktige sider ved kirkens liv og virksomhet. Det er viktig at
menighetsrådet fungerer godt. Rådet skal nære og pleie det åndelige liv i soknet og har ansvar
for de kirkelige eiendommene og arbeidsgiveransvar for de kirkelige ansatte som er ansatt av
rådet. Prestetjenesten står under prostens og biskopens ansvar.

Sist jeg var i Kvænangen, var under vigslingen av Burfjord kirke 5.juli sist sommer. Burfjord og
Sekkemo kirker framstår som vakre og funksjonelle kirkebygg som gir store muligheter for et
byggende arbeid i menigheten. Jeg har også registrert at Skorpa kirke har en spesiell plass i folks
hjerter, og at det er stor interesse for å opprettholde og videreutvikle tradisjonen med
kirkehelgene på Skorpa. På møtet drøftet vi de forordnede gudstjenester i soknet. Det forhold at
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menigheten har fått ny kirke og at folketall og bosettingsmønster endrer seg, gjør at det er
nødvendig å gjennomgå de forordnede gudstjenestene på ny. Min anbefaling er at man fordeler
et høvelig antall gudstjenester på Burfjord og Sekkemo kirker som gir regularitet og
forutsigbarhet. De øvrige gudstjenestene kan fordeles uspesifisert på de øvrige prekenstedene i
soknet. Et nytt forslag til forordnede gudstjenester skal godkjennes av biskopen.

Vi drøftet også behov for et mer variert gudstjenestetilbud. Menigheten skal ikke være redd for å
prøve ut det nye materialet som nå utarbeides i kirken, og samtidig ta vare på den
gudstjenestetradisjonen dere har. Jeg vil anbefale at det skjer i samarbeid med den nye
soknepresten når han er på plass.

I møtet med menighetsrådet ble det uttrykt lengsel etter forsoning mellom fraksjonene i den
læstadianske menigheten. Splittelsen som skjedde for 18 år siden, oppleves smertefull for
mange. Biskopen er glad for at ønsket om forsoning holdes levende. For at forsoning skal finne
sted, må det være et ønske både fra grasrota og lederskapet i den læstadianske menighet. Om jeg
som biskop kan bidra til det, er jeg åpen for det, men da må det være et ønske fra begge parter. I
en kirke vil det alltid være forskjellige retninger, tradisjoner og fraksjoner. Men dette mangfoldet
skal være et forsonet mangfold. De kristne skal være forsoningens folk og ikke leve i
uforsonlighet med hverandre. Mitt inntrykk er at menighetsrådet ser sin oppgave i å legge til
rette for at alle i lokalsamfunnet kan bli møtt på en anerkjennende, gjenkjennende og respektfull
måte når de kommer til kirke. Det er jeg glad for.

Det er svært gledelig at menigheten viser et stort engasjement når det gjelder trosopplæring.
Trosopplæring er Den norske kirkes viktigste satsningsområde. Kirkens døpte barn og unge i
alderen 0-18 år skal på en ny måte få mulighet til å lære kirkens tro og liv å kjenne. Nord-Troms
prosti er det første prostiet i vårt bispedømmet som har fått tildelt trosopplæringsmidler til dette
arbeidet. Vi har drøftet hvordan dette kan legges til rette i Kvænangen sokn i
menighetsrådsmøtet, i møte med kommunen og i et eget fagmøte Det er viktig at de tiltak som
planlegges, er breddetiltak som omfatter alle døpte i alderen 0-18 år, uansett bakgrunn og
forutsetninger hos den enkelte. I arbeidet med trosopplæring anbefaler jeg at dere først og fremst
satser på å utvikle videre de tilbud dere allerede har i menigheten, men i det videre arbeidet
samarbeider bredt med kulturlivet, ulike lag og foreninger og andre samarbeidspartnere.

Den viktigste arenaen for trosopplæring blir nok gudstjenesten. Det er derfor viktig at dere i
arbeidet med trosopplæring også arbeider for fornyelse av gudstjenestelivet. Gudstjenesten er et
nav i menighetslivet. Kirkerommet inngir høytid, ro og hellig nærvær, samtidig som både
Sekkemo og Burfjord kirker er arbeidskirker med mulighet til fellesskap og skapende aktiviteter.
Skorpa kirkested minner oss om at Kvænangen har en kirke- og kulturhistorie som hører naturlig
med når barn og ungdom skal få del i kirkens tro og arv. Jeg vil anbefale dere å vurdere et visst
antall kirkehelger med særlig satsning på trosopplæring. Menighetsrådet er allerede i gang med å
utarbeide en lokal plan for trosopplæring som skal godkjennes av biskopen innen utgangen av
2011. Arbeidet med trosopplæring og gudstjenesteliv handler om folkekirkens stilling lokalt og
nasjonalt. Jeg har derfor anbefalt menighetsrådet å samle seg om dette arbeidet i sin to-års
periode for på den måte å legge et godt fundament for kirkens fremtid i Kvænangen.

Kveldsgudstjeneste med konfirmantene
Den første dagen i visitasen var det kveldsgudstjeneste med deltakelse av konfirmantene.
Konfirmantene deltok i inngangsprosesjon, lystenning, skriftlesing og bønn. De gjorde dette på
en verdig og fin måte. En av målsettingene for det framtidige gudstjenestelivet er at det skal gi
rom for deltakelse, involvering. Den viktigste deltakelsen er at vi hører Guds ord og gir våre
tilsvar i bønn og salmesang, at Ordet fmner rotfeste i hjertets dyp, og at det gir frukt i hverdagens
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liv og utfordringer. Men det er også viktig at menigheten får et større medansvar for
gudstjenesten gjennom aktiv deltakelse. Gudstjenesten med konfirmantene viser hvordan dette
kan gjøres slik at barn, unge og voksne får et eierforhold til gudstjenesten som sentrum i
menighetens liv. Konfirmantforeldrene støttet på en god måte en rikholdig og trivelig kirkekaffe
for de frammøtte.

Skolegudstjeneste og møte med lærerne
Under visitasen andre dag hadde jeg gleden av å møte rektor og lærere på Kvænangen bame- og
ungdomsskole. Det var et godt møte der vi drøftet samarbeidet skole-kirke. Rektor Kjetil Tunset
innledet sammen med prost Hans Erik Schjøth. Selv om skole og kirke for lengst har skilt lag, er
det viktig med et godt samarbeid i respekt for hverandres egenart og oppgaver. Jeg gleder meg
over å se at det er et åpent samarbeid mellom skole og kirke som kan utvikles videre. Det viste
seg også i skolegudstjenesten vi hadde i Sekkemo kirke. Det ble et fint møte med skolene i
soknet. Jeg gledet meg over å se den stillhet og respekt elevene viste i kirkerommet.

Besøk i barnehagen og institusjonsgudstjeneste på Gargo
På visitasene legger jeg vekt på å få besøke både de eldste og de yngste i kommunen. Torsdag
ble jeg godt mottatt av barna og personalet i Burfjord barnehage. Prosten bidro med sang og
gitarspill, og det var fint å oppleve den spontane tillit som barna viser. Samme ettenniddag
besøkte jeg Gargo og forrettet nattverdgudstjenesten sammen med vikarprest Bror Valter
Nilsson. Det var fint å erfare at de eldre blir tatt godt vare på og at de trives på institusjonen. Det
er gledelig å se den gode kvaliteten på eldreomsorgen i kommunen. Jeg og mitt følge ble godt
mottatt og fikk den beste oppvartning.

Kontorvisitas
Det hører med til visitasen at det gjennomføres visitas på menighetskontoret og at kirkebøkene
legges frem for gjeimomsyn. Menighetskontorene er godt plassert på kommunehuset og har en
høvelig størrelse. Men sokneprestens kontor må utstyres bedre, slik at det blir mulig å ta i mot
folk til samtale på en god måte. Det er her snakk om mindre investeringer og anskaffelser som
bør være på plass når den nye presten kommer. Når det gjelder kirkebøker, journalføring,
gravregistrering og føring av kirkens nye elektroniske medlemsregister, må arbeidet gjøres
løpende samtidig som det kvalitetssikres. Mangler som er påpekt, må rettes opp. Det er svært
viktig at det umiddelbart etableres gode rutiner for dette. Jeg har pekt på forskjellige løsninger i
møte med menighetsrådets leder og prosten som jeg ber begge to om å følge opp.

Møte Med kommunen
Fredagen ble innledet med møte med kommunen. Fra kommunens side deltok ordfører,
rådmann, etatsjefer og utvalgsledere. Jeg gleder meg over at det er optimisme og framtidstro i
Kvænangen, og at man har et gjennomgående fokus på å ta vare på innbyggerne og rekruttere
nye gjennom tilbud om tomter, barnehageplasser, stipend for unge og ved å legge til rette for
næringsutvikling. Kommunen har også lagt godt til rette for det kirkelige liv. Det er tilsatt en
høyt kvalifisert organist, man har bygd en meget god prestebolig, og man har gode og
funksjonelle kirkebygg. Jeg registrerer også at det er et godt samarbeidsklima mellom menighet
og kommune, og at kommunen støtter opp om menighetsrådets arbeid. Jeg har opplevd disse
dagene at kommunens ledelse har vist en ekte interesse for at menighetsrådet skal lykkes i sitt
arbeid. I møtet med kommunen ble det fra flere understreket at det er viktig at kirken som
folkekirke fremstår som åpen og med bredde.
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Kommunen og menigheten har et felles mål i å tjene befolkningen og skape gode
oppvekstvilkår. Kommunen inviterte til samarbeid med menigheten om tiltak for unge under
skolegang, også de som reiser på skole til nabokommunene. Det er i Nord-Troms gjort gode
erfaringer med etablering av ungdomsforum for aktiviteter, refleksjon og samtale. Jeg vil
oppfordre menigheten og prostiet til å arbeide videre med et slikt tilbud med henblikk på
skoleungdom fra Kvænangen. Det vil også være fruktbart å se på et samarbeid med kommunen
om Skorpa i sammenheng med menighetens trosopplæring. Jeg oppfordrer menigheten til å følge
opp kommunens vilje til samarbeid om tiltak for unge og tiltak innen trosopplæring og
gudstjenesteliv.

Fredag besøkte vi også Kvænangen produkter som er eid av Kvænangen kommune. Her erfarte
vi det jeg vil kalle for det offentliges diakoni. Arbeidsfellesskapet i bedriften bidrar til
selvrespekt og meningsfullt arbeid for de 26 som arbeider der, og bidrar også til livskvalitet for
deres familier og sosiale nettverk. Jeg takker for den gode mottakelsen vi fikk på bedriften og
kjenner at jeg har gode ønsker for bedriften og for Kvænangen kommune.

Utfordringer
Til slutt vil jeg gi noen konkrete utfordringer til menighetens videre arbeid:

• Ta i mot den nye presten på en god måte. Etabler et godt samarbeid mellom prest og
menighet og legg til rette for en god prestetjeneste. Da tror jeg dere vil beholde presten
lenge.

• Dere har fått en ny dyktig kirkemusiker. Ta også godt vare på ham og gjør nytte av den
kompetansen organisten har i menighetens liv og virke. Legg vekt på å utvikle
samarbeidet med kulturlivet i bygda.

• Skap et mer variert og bredere gudstjenestetilbud, særlig med henblikk på å integrere
trosopplæring i menighetens liv og virksomhet Ikke vær engstelig for å ta i bruk Norsk
Salmebok, nye tekstrekker når de kommer og prøve ut de nye liturgiske ordningene som
er under utvikling. Disse vil kanskje bli innført 1. søndag i advent 2011.

o Gjør trosopplæring til menighetens og menighetsrådets satsingsområde nr. 1. Få på plass
en plan innenfor de rammene Kirkemøtet har gitt, slik at trosopplæringen blir et bredt
tilbud til barn og unge fra 0-18år. Det vil  være naturlig å gjøre dette i samarbeid med lag,
foreninger, forsamlinger og alle mennesker av god vilje.

Avslutning
Det har vært inspirerende å møte Kvænangen menighet og Kvænangen kommune. Menigheten
står overfor store utfordringer, men også store muligheter. Kvænangen er et sted der det skulle
ligge godt til rette for en meningsfull prestetjeneste. Jeg har opplevd Kvænangen som et levende
lokalsamfurm som setter menneskers ve og vel i sentrum, et vakkert sted der målet er at det skal
være godt å bo og leve.

Til slutt vil jeg takke prosten, kirkevergen, menighetsrådet og de ansatte for samarbeidet før og
under visitasen. Takk til alle som har tatt imot meg og mitt følge. Jeg takker for fellesskap, all
god tjeneste, for frivillighet, vennlighet og omsorg soni jeg har møtt.

Prosten vil følge opp visitasen overfor de ansatte og menighetsrådet.
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Protokoll fra biskopens visitas i Kvaanangen 10. — 14.
februar 2010

ONSDAG 10. FEBRUAR 2010
Kl. 12.30

Møte med de kirkelige ansatte
Til stede: Karstein Mortensen (kirkeverge/daglig leder), Svenn Ivar Isaksen (kirketjener),
Oddvar Kiærbech (leder i menighetsrådet), Bror Valter Nilsson (vikarprest), Idar Mikkelsen
(prestevikar), Sergey Shulga (organist), Hans Erik Schjøth (prost), Torgeir Norwich
(rådgiver), Per Oskar Kjølaas (biskop).

Biskopen ønsket velkommen til møtet, og orienterte om hensikten med visitasen. Sist
biskopen besøkte Burfjord var ved innvielsen av det nye kirkebygget 5. juli 2009. Visitasen
har et element av kontroll. Visitasen skal bidra til å oppmuntre medarbeiderne i tjenesten, og
gi biskopen innblikk i deres arbeid og hverdag. Visitasens hovedmål er å gi hjelp for
menigheten til å stake ut kursen videre. Kirken er ytre sett en institusjon med stillinger,
bygninger og skal være en velfungerende arbeidsplass. Men kirken er også mye mer, Gud har
gjemt en skatt i den gjennom evangeliet.
Landstad rev. Nr 148, Guds kirkes grunnvoll ene, ble sunget til åpning.

Saker som ble drøftet:
Muligheter for samarbeid mellom menigheten og kulturskolen. Bruk av musikk og korarbeid i
trosopplæringsprosjektet. De ansattes erfaring med kirka som arbeidsplass. Kommunal og
privat tjenesteyting overfor fellesrådet. Erfaringer med samlokalisering i kommunehuset.
Presteboligen. Behov for oppdatering av dataløsning for prestekontoret. Ansvarsforhold
vedrørende manuell og elektronisk føring av kirkebøker og medlemsregister. Menighetsrådets
rolle som arbeidsgiver. Belastninger for menigheten og kirkevergen som følge av ledighet i
soknepreststillingen. Muligheter for utvikling og samarbeid knyttet til ansettelse av ny
organist og ny sokneprest.

Momenter som fremkom:
• Viktig å legge til rette for at organist Sergey Shulga får bruke sin kompetanse i

trosopplæringa.
• Samlokalisering på kommunehuset er positivt for trivsel og komrnunikasjon.
• Prestens kontor er utilfredsstillende. Det må være mulig å ta i mot folk på kontoret.
• Datasystemet trenger oppdatering. Kirka har innført et elektronisk/sentralt dåpsregister

som kirkevergen har fått ansvar for å føre. Soknepresten har fortsatt ansvaret for
føringa av kirkebøkene i sognet.

• Føring av medlemsregister fordrer kompetanse på databehandling.
• Kirka får tilskudd til dåpsopplæring ut fra medlemstall. Viktig å kvalitetssikre

medlemsregistreringa.
• Det er viktig at all kirkebokføring og medlemsregistrering plasseres slik registrering

og føring kan skje kontinuerlig.
De ansatte ga uttrykk for at de trives i sine stillinger og der er samsvar mellom stillingenes
størrelse og de oppgavene som skal løses. Arbeidssituasjonen har vært krevende som følge av
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at menigheten de to siste årene har vært uten fast prest. Kirkevergen ga uttrykk for at
menighetsrådet har hatt dyktige og aktive ledere. Biskopen takket de ansatte for innsatsen.

K1.14.00

Møte med menighetsrådet
Til stede: Saxe Edvardsen, Marit Gundersen, John Helland (ordfører), Jan Helge Jensen
(kommunens representant, varaordfører), Idar Mikkelsen, Jenny Fyhn Olsen, Oddvar
Kiærbech (leder), Karsten Mortensen, Irene Skogstad Mortensen, Bror Valter Nilsson,
Dagrun Rapp, Hans Erik Schjøth, Per Oskar Kjølaas, Torgeir Norwich.

Innledning: Landstads reviderte nr. 26, Overmåte full av nåde. Prosten leste fra 1.kor.l.

Biskopen ønsket velkommen og pekte på at det er 10 år siden sist det var visitas i Kvænangen.
Kirka er i en omstillingsfase, dette menighetsrådet er valgt for to år. Kirkevalget skal i
fremtida gjennomføres samtidig med kommunevalget. Fra 2013 blir kirka selvstendig, dette
etter at Stortinget har gjort sine nødvendige vedtak. Biskopen takket medlemmene for at de
har stilt seg til disposisjon. Deretter fulgte en presentasjonsrunde der medlemmene ga uttrykk
for hvilke saker de særlig vil prioritere i menighetsarbeidet.

Følgende saker ble drøftet:
Gustjenesteliv og trosopplæring. Kirkehelg på Skorpa. Menighetsrådets oppgaver.
Menighetsrådets stilling som eget rettssubjekt. Befolkningsutviklinga i Kvænangen.
Prestetjenesten i Kvænangen. Gudstjenesteordning i relasjon til folketall. Prostigrensene.
Menighetsrådets rolle i forhold til ulike tradisjoner og ønsker i menigheten. Følger av
splittelsen blant læstadianerne. Forholdet mellom kirken og forsamlingene.

Momenter og synspunkter som framkom:
• Prestetjenesten har tidvis vært mangelfull pga manglende fast betjening. Det gjelder

sjelesorgtjenesten, besøk i skoler og barnehager. Det har vært gitt for lite informasjon i
forbindelse med vakanser og skifte av vikarer.

• Folketall og bosetningsmønster har endret seg. Antall prekensteder er redusert.
• Deltagelsen i de læstadianske forsamlingene har gått ned. Splittelsen synes å ha

resultert i at barn og unge har distansert seg, både i forhold til forsamlingene og i
forhold til kirken. Menighetsrådet ble bedt om å bidra til forsoning mellom
fraksjonene i den læstadianske menigheten. Det er vanskelig for partene alene å få det
til på egen hånd.

• Flere medlemmer ga uttrykk for at de ønsket større bredde i gudstjenestelivet, og at det
er mange som ikke føler seg ivaretatt i gudstjenester med gammel liturgi og salmebok.
Det ble pekt på at man andre steder i prostiet har gjort en fordeling mellom
gudstjenester med henholdsvis gammel og ny liturgi.

• Trosopplæringen bør være forpliktende. Prestene må ta dette aspektet med i
dåpssamtalene. Opplæringen må rette seg til kropp og sanser, ikke bare til hodet.
Barna er levende mennesker fra fødselen. De eldste er en ressurs i opplæringen av
barna. Man kan vurdere å bruke SFO tiden til trosopplæring.

Biskopen hadde følgende kommentarer til innspillene:
Menigheten bør ta gjeldende gudstjenesteordning opp til drøfting. Man bør bestemme hvor
mange gudstjenester som skal være i Sekkemo og Burfjord slik at gudstjenestelivet blir

2



forutsigbart i kirkene. Deretter kan de resterende gudstjenestene fordeles uspesifisert på de
andre gudstjenestestedene. Det er det som står i gudstjenesteplanen som er grunnlaget for
kommunens bevilgning.

Han oppfordret menighetsrådet til å drate prestetjenesten og sine forventninger med den nye
presten når han tiltrer. Rådet kan fremme sine ønsker om husbesøk, skolebesøk, besøk i
barnehage, og støtte i trosopplæringsarbeidet. Prosten kan følge opp disse spørsmål overfor
presten. Han minnet imidlertid om at menighetsrådet ikke har instruksjonsmyndighet overfor
presten.

Biskopen sa at vigslingen av Burfjord kirke 5. juli var en stor og viktig begivenhet. Den nye
kirka er en viktig begynnelse i arbeidet med å få til bredde i gudstjenestelivet. Det er viktig å
få et variert gudstjenesteliv, og få til et samarbeid med kulturlivet. Biskopen sa videre at
gudstjenestelivet blir det viktigste stedet der trosopplæring skjer. Gudstjenesten er et fast
innslag i grisgrendte strøk. Det er viktig å skape variasjon og tilpasse enkelte gudstjenester til
barn og unge. Kirkene og kirkegårdene er i god orden.

Han sa videre at det er første gang at menighetsrådet er blitt bedt om å bidra til forsoning
mellom fraksjonene i den læstadianske forsamlingen, og han karakteriserte det som positivt.
Barn og unge er de som må bære de største omkostningene når det skjer splittelse. Det er
positivt at flere av de som tilhører forsamlingene etter hvert er begynt å gå i forsamling hos
begge fraksjonene, dette for å skape forsoning i praksis. Når ønsket om forsoning kommer
fram på denne måten har det gjenklang hos folk flest. Da kan menighetsrådet stille seg bak
dette ønsket. Det ble pekt på at menighetsrådet er et forum der ulike tradisjoner og hensyn
møtes.

Spørsmålet om alternativt tilsyn ble tatt opp, og biskopen ble spurt om det ville bli rom for de
konservative kristne i den framtidige kirka. Biskopen spurte om det var noen som hindret den
lokale kirka i Kvænangen i fungere som kirke og som hindret dem i å leve ut sin tro. Han
kunne ikke se at det var tilfelle. Det ble pekt på at man ikke var tjent med generaliseringer
som avsporet oppmerksomheten fra den aktuel1e situasjonen i Kvænangen. Kirka fungerer
lokalt. Biskopen sa at han vil følge en linje som gjør det mulig for menigheten å følge de
tradisjoner de har, og praktisere sin tro i frihet. Menighetsrådet bør sørge for at mindretallet
ivaretas, uansett hvem mindretallet er.

Nord-Troms prosti er det første prostiet som mottar ordinære tildeling av
trosopplæringsmidler. Kvænangen får en årlig sum på 78.000,-.
Biskopen sa at det er viktig å bygge på de tiltakene man allerede har og bygge dem ut etter
behov og kapasitet. Det er viktig å se hvilke behov man har lokalt i Kvænangen og utarbeide
en lokal trosopplæringsplan som legge fram for biskopen til godkjenning i 2011. Han
utfordret menighetsrådet til å blinke ut trosopplæring som sitt viktigste satsingsområde i den
inneværende toårsperiode. Trosopplæringen favner gudstjenesteliv, ungdomsarbeid, samt
andre deler av menighetens arbeid.

Til avslutning: Nr. 53 i Landstad rev. "Herre signe du og råde."
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K1. 19.30

Kveldsgudstjeneste i Burfjord kirke
Medvirkende: Saxe Edvardsen (saksofon), Svenn Ivar Isaksen (kirketjener), Idar Mikkelsen
(prestevikar), Sergey Shulga (organist), Per Oskar Kjølaas.

Gudstjenesten ble innledet med inngangsprosesjon ved vikarprest Idar Mikkelsen og
konfirmantene. Konfirmantene deltok med irmgangsbønn, skriftlesning og bønn. Biskopen
hilste konfirmantene og talte om tro og troserfaringer.
Følgende salmer ble sunget: 13, 49, 763, 880, 840 i Landstads salmebok, 943 i Norsk
salmebok.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i menighetssalen som var stelt i stand av
konfirmantenes foreldre.

Torsdag 11. februar:
Kl. 08.00

Møte med lærerne,.
Til stede: 14 lærere og assistenter, prost, vikarprest, prestevikar, rådgiver, biskop.

Rektor Kjetil Tunset ønsket velkommen Rektor og prost Hans Erik Sch'cith innledet til
samtale om samarbeid mellom skolen og kirken.

Tema i samtalen
Historiske endringsprosesser i skolen. Grunnlaget for samarbeid skole-kirke. Enhetskultur og
globalisering. Hva man kan samarbeide om. Skolen som arena for toleranse og samhandling
Læstadianismen som religiøs tradisjon i Nord-Troms.

Momenter fra samtalen
Kirke og skole tilhører samme kulturkrets. Skolen bør ta vare på å støtte elevenes identitet.

Biskopen sa at skolen og kirken i stor grad betjener de samme menneskene. De to
institusjonene deler verdier og historie og har møtepunkter det er verd å ta vare på. Han sa
videre at skolen er en viktig arena for samarbeid og samhandling. Skolen er derfor en viktig
arena for å lære respekt og toleranse. Presten kan være en ressurs i skolen på skolens
bestilling. Skolen kan komme til kirken for å oppleve religionsutøvelse i praksis. Biskopen
takket for møtet og uttalte respekt for den jobben lærerne og skolen gjør med vekt på
tilhørighet, trygghet, identitet og toleranse.
Rektor takket for besøket og samtalen.

Kl. 10.00

Skolegudstjeneste i Sekkemo kirke
Medvirkende: Saxe Edvardsen, Svenn Ivar Isaksen, Idar Mikkelsen, Sergey Shulga, Hans Erik
Schjøth, Per Oskar Kjølaas, elever og lærere fra Kvænangen barne- og ungdomsskole.
Idar Mikkelsen forrettet. Prost Hans Erik Schjøth holdt preken. Biskopen hilste elevene og
fortalte om biskopens funksjon som en som ser menigheten og de soin tilhører den. Elever
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deltok med skriftlesning og forbønn. Salmer som ble sunget: Norsk salmebok nr. 389, 943,
725, 416. Kyrie, Gloria, inngangs- og utgangsbønn fra 1920-liturgien.
Kl. 11.30

Besøk i Burfjord barnehage
Til stede: Barn og personale i Burfjord barnehage, vikarprest, prestevikar, prost, biskop og
rådgiver. Hans Erik Schjøth spilte gitar og sang med barna. Biskopen hadde en hilsen til de
tilstedeværende. Etter sangstunden var det servering av saft, valler og kaffe.

Kl. 17.00

Institusjonsgudstjeneste på Gargo
Medvirkende: Bror Valter Nilsson, Per Oskar Kjølaas, Sergey Shulga.

Vikarprest Bror Valter Nilsson ønsket velkommen og forrettet før talen. Biskopen hilste
innledningsvis forsamlingen og uttrykte at det er viktig å få anledning til å treffe de yngste og
de eldste i menigheten. Han formidlet noen av sine inntrykk fra besøket i bamehagen og fra
visitasen ellers. Biskopen talte over Fil 2,12, holdt skriftemål og forrettet nattverd. Salmer
som ble sunget: Landstad reviderte nr. 14, 865, 707, 840. Etter gudstjenesten var det
kirkekaffe og samtale med beboerne.

Fredag 12. februar
Kl. 09.00

Møte med kommunen
Til stede: John Helland (ordfører), Jan Helge Jensen (varaordfører), Liv W. Smith (rådmann),
Bjørn Ellefsæter (kontorsjef), Birger Mathiassen (leder, tekn. utvalg), Liv Reidun Olsen (leder
utvalg for oppvekst og omsorg), Anne Kathrine Bartz (styrer sykehjem), Rita Boberg
Pedersen (rektor kulturskolen), Hans Jørgen Emaus (avd. leder oppvekst), Kjell K. Johansen,
Ann Sissel Emaus (kommunestyret), Aud Tove Tømmerbukt (kommunestyret), Oddvar
Kiærbech (leder menighetsrådet.), Dagrun Rapp (menighetsrådet), Saxe Edvardsen
(menighetsrådet), Jenny Fyhn Olsen (menighetsrådet), Anders Nysveen (menighetsrådet), Idar
Mikkelsen (prestevikar), Hans Erik Schjøth (prost), Karstein Mortensen (kirkeverge), Bror
Valter Nilsson (vikarprest), Per Oskar Kjølaas, Torgeir Norwich (rådgiver).

Saker som ble drøftet:
Trosopplæringsreformen. Samarbeid med kulturskolen. Gudstjenestereformen.
Demokratireformen. Tiltak for unge under utdanning. Kirkesøndager på Skorpa. Bruk av
Burfjord og Sekkemo kirker. Gudstjenestetilbudet i Kvænangen. Lokale pilegrimsvandringer.
Besøkstjeneste for eldre.

Ordfører John Helland ønsket biskopen med følge velkommen og orienterte om situasjonen i
Kvænangen kommune. Kommunen har hatt en liten økning i folketallet og preges av
optimisme og engasjement. Under mottoet "rekruttere og beholde" satses det bevisst på legge
til rette for nyetableringer, samtidig som man vil ta være på de som bor i Kvænangen.
Kommunen tilbyr gratis barnehageplass, subsidierte tomter, og det gis utdannings- og
rekrutteringsstipend til ungdom.
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Biskopen orienterte om visitasen og sine inntrykk så langt. Han la vekt på at
samarbeidsforholdene mellom kirka og kommunen fremtrer som gode. De ytre forhold ligger
godt til rette. Kommunen har bygd en god og tjenelig prestebolig, og man har ansatt en vel
kvalifisert kirkemusiker. Kirkene er også godt egnet både til høytid og menighetsaktiviteter.

Biskopen orienterte om utviklingen i forholdet mellom stat og kirke med bakgrunn i den nye
kirkeloven av 1996, og stortingsforliket i 2007. Fra 2013 vil kirken fremtre som selvstendig i
forhold til staten. Han orienterte om demokratireformen og gjennomføringen av de kirkelige
valg. Det ble opplyst at tilslutningen i Kvænangen var 21 %, mens det tidligere har vært et
frammøte på ca 10 %.

Prost Hans-Erik Schjøth orienterte om trosopplæringsreformen i Nord-Troms prosti, og
rådgiver Torgeir Norwich orienterte om gudstjenestereformen.

Biskopen pekte på at det nå foreligger en rammeplan for trosopplæring, og man er i ferd med
å lage en egen plan lokalt. Biskopen anbefalte at man ser trosopplæring og gudstjenestereform
i sammenheng.

Momenter som framkom i samtalen
• Reformene om trosopplæring og gudstjeneste må ha som sikte at alle kan finne en

plass i kirken. Aldersgruppa 15-18 år blir den største utfordringa. Det pågår et arbeid
med etablering av ungdomsforum i prostiet. Dette må gjøres tilgjengelig for ungdom
fra  Kvænangen.

• Tradisjonen med kirkesøndag på Skorpa kan bygges ut. Menighet og kommune kan
samarbeide med kulturskolen, Nord-Troms museum, samt frivillige i lag og
foreninger. Enkelte kirkesøndager kan gjøres til et prostiarrangement.
Forsamlingsmiljøet kan ha mye å bidra med i lokal kultur- og historieformidling.

• Menigheten bør skape et variert gudstjenestetilbud der alle grupper i Kvænangen kan
kjenne seg velkomne og hjemme. Flere la vekt på at man ønsker tilbud med bredde.
Dette var en del av bakgrunnen for at man bygget Burfjord kirke der det er lagt til rette
for menighetsaktiviteter.

• Leder i kulturskolen hilste et samarbeid med menigheten velkommen
• Det er viktig med involvering i gudstjenestelivet, både fra barn og unge, men også

andre i menighet og lokalsamfunn.
• Man bør vurdere å legge til rette for pilegrimsvandringer ut fra lokale tradisjoner, eks.

på sjøen og langs ferdselsruter østover knyttet til den læstadianske tradisjonen.
• Hjemmetjenesten ønsker at menigheten skal ta et nytt initiativ til besøkstjeneste.
• Gammelt og nytt mht liturgi ikke er avgjørende for kvalitet. Menigheten bør ta være

på sitt særpregede gudstjenesteliv som en del av de tradisjoner som videreføres.

Biskopen takket til slutt for møtet og uttrykte ønske om at det gode samarbeidet mellom
kirken og kommunen må fortsette. Han takket også for det engasjement kommunen viser for å
støtte menighetens arbeid. Han hadde notert seg at det blant kommunens representanter er et
stort engasjement for at kirken skal gi et bredt tilbud til befolkningen i Kvænangen, og et
ønske om gudstjenester der alle kan kjenne tilhørighet.
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K1. 13.00

Bedriftsbesøk på Kvænangen produkter
Til stede: daglig leder og ansatte ved bedriften, varaordføreren, kirkevergen, vikarprest,
prestevikar, prost, biskop, og rådgiver.

Daglig leder Mattias Vendts ønsket velkommen og ga en omvisning på bedriften. Kvænangen
produkter har 26 ansatte, og er eid av Kvænangen kommune. Formannskapet er bedriftens
generalforsamling De driver med vedproduksjon og har også medarbeidere som driver med
brukskunst og ulike typer reparasjoner. Arbeidsplassen er svært viktig for de ansatte og også
for deres familie og sosiale nettverk. De ansatte utfører vaktmestertjenester for eldre og uføre,
og har opparbeidet seg et godt omdømme i kommunen.

Etter omvisningen var det vafler, kaffe og samtale i kantina. Biskopen takket for gjestfriheten
og uttrykte glede over det arbeidet som gjøres ved bedriften og la vekt på den store
betydningen den har også sosialt om mellommenneskelig.

Kl. 17.00

Fagmøte om trosopplæringsreformen
Til stede: kirkevergen, medlemmer fra menighetsrådet, trosopplæringsutvalget, ordfører,
varaordfører, vikarprestene, prost, biskop og rådgiver.

Etter forslag fra Hans Erik Schjøth ble møtet ble arrangert som en ide.-myldring der de
frammøtte ga innspill til prosessen med å lage en lokal plan for trosopplæring. Planen skal
legges fra for biskopen for godkjenning innen utgangen av 2011.
Noen momenter som frenikom i samtalen:

• Bygge videre på de tradisjonene man har med å arrangere leir. Kan benytte kirkestua
til leir og ha påfølgende gudstjeneste i kirkestua.

• Ministranttjeneste som involverer konfirmantene og andre i menigheten.
• Babysang og søndagsskole.
• Onsdagsskirenn med servering av kakao.
• Leir og overnatting på Skorpa.
• Innføre tradisjon med 17-mai gudstjeneste.
• Arrangement på strategiske dager. For eksempel ha arrangement i forbindelse med

skolens/barnehagens planleggingsdager.
• Fornye og styrke faddertradisjonen.
• Rekruttere til MILK/Ungdommens kirketing og Ungdomsforum.
• Samarbeide med kulturskolen.
• Arrangere vi synger julen inn

Kritiske suksessfaktorer: Lokalt eierskap, frivillighet, deltakende kirkemusiker, integrere
trosopplæring i menighetens arbeid. Handling: Lage lokal plan for trosopplæring som gjør
rede for grunnlag og særpreg, hovedmål, organisering, rammer, ansvarsforhold og de sentrale
dimensjoner i planen.
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SØNDAG 14. FEBRUAR
Kl. 11.00

Visitasgudstjeneste
Medvirkende: Saxe Edvardsen, Svenn Ivar Isaksen, Oddvar Kiærbech, Idar Mikkelsen,
Karsten Mortensen, Bror Valter Nilsson, Sergey Shulga, Hans Erik Schjøth, Per Oskar
Kjølaas.
Prosten intimerte og forrettet skrifte før nattverden. Bror Valter Nilsson forrettet før preken.
Leder av menighetsrådet Oddvar Kiærbech leste tekstene 4. Mos 21, 4-9 og 1. Tim. 2,4-6.
Biskopen talte over Joh.12, 24-33, forrettet nattverd, og avsluttet gudstjenesten. Saxe
Edvardsen spilte saksofon, Sergey Shulga var organist.

K1. 12.30

Kirkekaffe, biskopens visitasforedrag
Biskopens holdt sitt visitasforedrag. Etter foredraget ble det stilt spørsmål om situasjonen mht
menighetens diakoni. Biskopen orienterte om at Bror Valter Nilsson skal tiltre
diakoniutvalget. Han sa også at det er utarbeidet ny plan for diakoni i menigheten. Diakoni
gjelder hele menigheten. Biskopen sa at det etter hvert vil bli arrangert kurs knyttet til den nye
planen. Ordføreren hadde en hilsen og takket biskopen for visitasen. Biskopen takket til slutt
for gjestfriheten under visitasen, og spesielt for det brede engasjementet for trosopplæring
som han hadde møtt, både i menigheten og i møte med kommunen. Han karakteriserte
trosopplæringsreformen som den største satsingen siden innføringen av konfirmasjonen i Den
norske kirke.

Det vises for øvrig til biskopens visitasforedrag

Torgeir Norwich
sekretær under visitasen
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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

Kvænangen Flerbrukshus v/Tom Hugo Pedersen

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 4/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1695-2 11188/2010 U63 26.03.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangen Flerbrukshus den 31.03.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på Kvænangen flerbruks-
hus den 31.03.10. 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:

Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til der 
de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på Kvænangen flerbrukshus den 31.03.10. 

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

Skjenkestyrer er Espen Farstad. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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

Kvænangsbotn Grendehus
v/Oddvar Seppola
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 2/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1189-2 7373/2010 U63 01.03.2010

Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangsbotn Grendehus den 27.03.10.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til pub-aften på 
Kvænangsbotn grendehus den 27.03.10. 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:

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til pub-aften på Kvænangsbotn grendehus den 27.03.10. 

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

Skjenkestyrer er Ragnhild Enoksen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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