
 

 

NY FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER  
I KVÆNANGEN KOMMUNE.     

Kvænangen kommunestyre har den 16.12.09 i sak 
2009/52 vedtatt Forskrift om vann-og avløp, med 
gebyrregulativ og reglement for tilknytning til det 
kommunale ledningsnettet.   
Forskriften er lagt ut på www.lovdata.no.  
Forskrift om vann- og avløp, med gebyrregulativ og 
reglement for tilknytning til det kommunale  
ledningsnettet er også lagt ut på kommunens hjemmeside under 
området for Teknisk / Næring. (www.kvanangen.kommune.no) 
I forbindelse med utarbeiding av nytt gebyrregulativ for vann- og 
avløp i Kvænangen, så satte vi i gang en gjennomgang av arealet 
som danner grunnlaget for beregning av gebyret for den enkelte 
abonnent tilknyttet kommunens vann- og /eller avløpsnett. Denne 
gjennomgangen ble påbegynt i november 2009 og forventes  
gjennomført innen utgangen av februar 2010. 
Dette har vært annonsert i Framtid i nord og på kommunens  
hjemmeside. 
Abonnentene vil få en nærmere orientering om dette sammen med  
første faktura. 
Vi forventer å ha dette på plass innen 15. mars. 

Kvænangs- 

budstikka 
Utgitt av Kvænangen kommune             Nr. 1 -  mars 2010  

I dette nummer kan du 
blant  annet lese om: 

Informasjon: Innmelding til 
skole                             Side 1 

Søknad om stipend 
Side 5 

Informasjon: Søknad om 
Kulturmidler 

Side 2 

Søknadsskjema sommer-
arbeidsplass for ungdom 

Side 4 

INNMELDING SKOLE  
Foreldre som har barn som skal begynne i 1. klasse til høsten, bes 
benytte skjemaet på kommunens hjemmeside: 
www.kvanangen.kommune.no.  

Gå inn på Skjema fra A til Å og velg skjemaet 
”Innmelding skole” som du fyller ut på nettet og 
sender elektronisk til kommunens  
saksbehandlingssystem. 

Informasjon : Søknad om 
barnehageplass 

Side 6 

Småplukk fra  
kommunestyret 

Side 7 

FJORDPILKEN 2010  
Årets Isfiske-
konkurranse  
avholdes på 
Sjøisen i  
Kvænangsbotn LØRDAG 27.3  
kl. 12.00—15.00 Bill.pris: 150,- 
Premier: Størst fisk—10.000,- 
         Nest størst fisk—5.000,- 
                Minste fisk—3.000,- 
På billetter trekkes: Kr. 10.000,-  
kr. 5.000,- kr. 2.500,- pluss mange 
andre flotte gevinster. 
Mulighet for å kjøpe middag. 
Funksjonshemmede tilbys scooter-
skyss til og fra fiskeområdet. 

Søknadsskjema SFO 
Side 8 

Hilsen fra ordføreren 
Side 2 

BURFJORDRENNET  2010 GÅR AV STABELEN  
LØRDAG 13.03 fra kl. 12.00  

(rennet er også et utvidet klubbrenn for 8-11 åringene) 
Om du ikke deltar selv, er det fritt fram for alle og enhver å 
oppsøke idrettsanlegget for å overvære et begivenhetsrikt 
idrettsarrangement. Vi setter stor pris på at nettopp du tar  
turen innom arrangementet for å skape liv og god stemning. 
Burfjord har lange og stolte tradisjoner innenfor langrenn å ta 
vare på, og dette må vi fortsette med.  

Så hvorfor ikke ta skiene fatt og oppsøke løypa, - der får du 
nærkontakt med løperne. Hvor artig hadde det ikke vært og 
oppsøkt den tøffeste bakken i løypa, og sett på at løperne 
slet seg opp i kampen mot sekundene og konkurrentene? 
Så enten du er kommet for å delta, være med i heiagjengen 

eller kun vil overvære premieutdelinga, så er du hjertelig velkommen til det 
33. Burfjordrennet.  



 

 

HILSEN FRA ORDFØREREN 
Gode Kvænangsværinger! 
Vi er allerede godt inne i det nye året. Sola  
skinner og det er på tide å komme seg ut av  
vinterdvalen for de av oss som ennå sliter med 
ettervirkningene av julematen. 
Det er mye som skjer i Kvænangen, og både 
UKM, bispevisitas, dansekurs, idrettsarrangement 
og mange tiltak rundt omkring i bygdene gjør at 
fritida fylles for dem som ønsker seg aktivitet 
også på denne tida av året. 
Denne gangen, vil jeg bruke spalteplass på noen 
av de utfordringene som kommunen står overfor i 
året og årene som kommer. 
I kommunestyrets møte 16. desember ble  
budsjettet og økonomiplanen laget for perioden 
2010-2013. På grunn av sviktende inntekter ved 
salg av konsesjonskraft og store investeringer i 
årene som kommer, ble det vedtatt et budsjett 
som er mye strammere enn det vi har vært vant til 
de siste årene. Kommunestyret er opptatt av å 
beholde tjenestetilbudet, og samtidig kunne foreta 
helt nødvendige investeringer.  På budsjettet for 
2010 og 2011 er lån til det nye TTPU-bygget med 
grunnlagsinvesteringer og tilrettelegging av  
tomter ført opp med til sammen 36 millioner.  
Totalsummen på 43 millioner, er betraktelig  
lavere enn det som var foreslått som den  
optimale løsning fra konsulentfirmaet som har 
laget forstudien til bygget. Denne investeringen vil 
likevel gjøre at vi får 12 leiligheter, fellesrom og 
tilrettelegging for aktiviteter som vil gi et mye  
bedre botilbud og bedre kvalitet for brukerne av 
disse tjenestene. I tillegg til leiligheter og tiltak for 
psykisk utviklingshemmede og psykiatri, vil vi i år 
kunne starte opprustingen av vannverkene i  
kommunen, som vil gi oss innbyggere en  
vannkvalitet og forsyningssikkerhet som  
tilfredsstiller dagens krav. Dette er meget viktige 
saker, som et enstemmig kommunestyre har valgt 
å prioritere denne perioden. 

Budsjettet for 2010 medfører at alle avdelinger i 
organisasjonen må snu på hver krone for å unngå 
underskudd i året som kommer. I en kommune er 
det slik at cirka 75 % av utgiftene går til lønn, og 
det sier seg dermed selv at lønnsutgiftene må 
reduseres for å få til reelle innsparinger. Det kan 
delvis gjøres med mindre bruk av leid hjelp og 
vikarer, og vil også  tilsi at ledige stillinger i  
utgangspunktet blir holdt vakant. Vi vil unngå 
oppsigelser, men må altså gjennomføre inn-
sparinger i de fleste avdelinger Dette vil merkes 
best innenfor skolesektoren, der alle tre skolene 
får mindre å rutte med enn det som er ønskelig. 
Størst endringer ligger det an til på Spildra, men 
detaljene omkring dette er ikke avgjort i skrivende 
stund. Det er viktig at elevene fra Spildra får et 
godt pedagogisk og transportmessig tilbud de  
dagene de må pendle inn til Burfjord, og her er 
det ikke til å legge skjul på at dette oppleves som 
ubehagelig for mange av de involverte. Det er 
utvist stort engasjement i saken, og det er  
kommunens jobb å ta på alvor alle de saklige  
innspillene som kommer i slike saker. 
 
Når det gjelder økonomien, går vi altså tøffere 
tider i møte. Det stilles store krav til å drive en 
kommune i dag, både fra statlige myndigheter og 
fra innbyggerne, samtidig som vi fortsatt vil være 
offensive for å skape en god kommune å bo i. Det 
er  viktig å minne hverandre på at vi i Kvænangen 
har det bedre enn de aller fleste når vi  
sammenligner det offentlige tilbudet til  
innbyggerne med det som finnes andre steder. 
Og for å bruke et bilde som passer til årstiden: 
Etter vinter kommer vår, og så kommer  
sommeren! 
 
Vennlig hilsen John Helland 
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KULTURMIDLER—Søknader fra lag og foreninger 
Skal du søke på kulturmidler?  

Fristen er 30.april 2010 for å sende inn søknad. 
Søknaden sendes elektronisk til kommunen gjennom saksbehandlingssystemet. 

For å finne søknaden må du gå inn på www.kvanangen.kommune.no på internett,  
der finner du en fane som heter ”Tjenester” i venstre kolonne.  

Nederst i den fanen står det ”Skjema fra A-Å”. Trykk deg inn der,  
og under bokstaven K finner du ”Kulturmidler”.  

Så fyller du ut skjemaet direkte på nett og sender det inn elektronisk. 
Vedlegg som regnskap, årsmelding og budsjett kan her legges ved dersom du har det på  

maskinen din, eller det kan ettersendes pr.post/leveres direkte. 
Dersom du ikke har tilgang til datamaskin eller ikke får noen som kan hjelpe deg med  

dette, så kan du også kontakte Kulturkontoret, enten ved å ringe 77778832 eller du kan 
komme innom for å få hjelp.  



 

 

 
 
 

NYTT KJØKKEN PÅ KVÆNANGEN FLERBRUKSHUS—KRONERULLING  
Vil du være med på kronerullingen for ”Nytt kjøkken  på Flerbrukshuset”, så er  

kontonummeret: 4740.10.57109. Alle bidrag mottas me d takk! 
Kvænangen Flerbrukshus ble i september 2009 13 år. Huset har stadig 
vokst i betydning for hele kommunens befolkning og brukes i dag til alt fra  
barnedåp til begravelser. Det betraktes av store deler av befolkningen som 
kommunens storstue og har stor betydning for alle deler av kulturlivet i  
kommunen.  
Imidlertid har vi i alle disse årene slitt med et altfor lite kjøkken, som i tillegg ble innredet med allerede godt 
brukte innredninger som vi fikk fra private og også litt fra det gamle samfunnshuset i Burfjord. Det er heller 
ikke kjølerom i huset. For å bøte på dette har vi fått utarbeidet tegninger som innbefatter sammenslåing av 
kjøkkenet og et tilliggende rom samt bygging av kjølerom. Kostnadsoverslaget viser at utbyggingen  
kommer på ca. kr. 350.000,- pluss kr. 110.000,- i arbeid. Av dette vil kulturhuset utføre dugnadsarbeid for 
80.000,- kr. Vi har derfor satt i gang en kronerulling med håp om å klare å finansiere utbyggingen. 
Denne typen utbygging kan vi ikke gjøre stykkevis og delt, men må ta alt på en gang. 
Det må presiseres at Flerbrukshuset ikke er et kommunalt bygg, men drives på dugnad med leieinntekter 
som eneste inntektskilde. Vi får kommunal støtte som de andre samfunnshusene i kommunen.  
Derfor tillater vi oss å be om et bidrag fra dere.  

Vårt kontonummer for denne innsamlingen er: 4740.10 .57109 
TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM ALLEREDE HAR BIDRATT TIL ”Kjøkkenkontoen” ! 
Vi er nå inne i fjerde måneden og har allerede passert 140.000,- inn på konto. 
Så langt har vi fått inn ca. 40.000,- på forskjellige arrangementer. Vi vil benytte anledningen til å  
takke for alle bidrag som er kommet inn til nå. Også en kjempetakk til alle som står på med forskjellige  
arrangementer. Ennå er det langt igjen til vi er fullfinansiert så vi håper alle gode krefter fortsatt står på! 

Kvænangs- 

budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Rita B. Pedersen 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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STYRK-prosjektet i Kvænangen har et  
samarbeid med LINK-Lyngen. Derfor er alle 
kvænangsværinger velkommen til å ta  
kontakt om du vil vite mer om SELVHJELP.  

 
SELVHJELPSGRUPPER  

 
Sliter du med angst, depresjon, psykiske lidelser,  

er pårørende eller kanskje du kjenner noen som sliter? 
Har du et problem - har du også kunnskap. 

Vil du dele og bytte erfaring og kunnskap med andre  
i en selvhjelpsgruppe? 

Vi starter opp en selvhjelpsgruppe så snart  
vi har 4-6 påmeldte deltakere. 

En selvhjelpsgruppe består av både menn og kvinner. Disse møtes 
jevnlig til fast tid, med faste rammer bl.a taushetsplikt. Selvhjelp er en 

mulighet du må velge selv. Selvhjelpsarbeid koster ikke penger. 
For mer informasjon og påmelding til gruppe  

ring 77 71 22 40 www.linklyngen.no  
 

Åpent møte om selvhjelp i Alta 
For deg som vil vite mer om selvhjelp  

eller ønsker å delta i selvhjelpsgruppe. 
Sted: Rådhuset i Alta, kommunestyresalen 

Tid:   Onsdag 10. mars 2010   kl. 19.00– 21.00  
For spørsmål og mer informasjon, 

 - ring Finnmarksnettverket 469 33 079 
Ingen påmelding. Gratis inngang. 

 
Du kan også ringe Gro Karlstrøm—prosjektleder STYRK- 

prosjektet i Kvænangen på tlf. 40405616  
for mer informasjon om selvhjelp. 

NOEN ORD Å TA MED 
SEG: 

”Litt godhet fra menneske 
til menneske er bedre enn 

all kjærlighet til  
menneskeheten.” 

Richard Dehmel 
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SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM 
Kvænangen kommune har avsatt midler til sommerarbeid for ungdom.  
Ungdom hjemmehørende i Kvænangen kan få 3 ukers arbeid i kommunen. 
 
REGLER FOR TILDELING: 
Adm.utvalget har bestemt at ved uttak skal disse kriterier legges til grunn: 
 
1. Det skal gis arbeid til like mange gutter som jenter. 
2. Søker som søkte i fjor og ikke fikk, skal prioriteres foran søker som fikk i fjor. 
3. Elever som går ut av 10.klasse samt personer opp til 19 år kan søke. 
 

——————————////—————————- 

SØKNADSSKJEMA FOR SOMMERARBEIDSPLASSER 
Søknaden sendes Kvænangen kommune, v/Ungdomsleder, Servicekontoret, 9161 Burfjord 

innen 18.05.  
 
Navn:…………………………………………………………Tlf.:……………………E-post: …….……………………………….. 
 
Adresse:……………………………………………………………...         Fødselsdato:……………….... 
 
OPPLYSNING OM SKOLEGANG/TIDLIGERE JOBBER: 
 
Avsluttet 10.klasse i (årstall)…………………….     Sertifikat for bil:  Ja……..  Nei……... 
 
Etter 10.klasse: (før opp skolegang, evt.arbeid) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tidligere sommerjobber hos og når: 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
Velg ved å krysse av den type arbeid som du (helst)  søker på: 
Vær oppmerksom på at de ønsker du setter deg opp på kan bli forandret etter behov. 
 
Teknisk etat/Maling/Ute/Grønt arbeid ………… Gargo sykehjem ……… Annet (det kommunen har behov for)……. 
 
 
Prioriter tidsrom du ønsker å arbeide med 1 som høy este prioritet og 3 som laveste prioritet: 
 
Juni/juli:…………     Juli:…………     Juli/august:……….. 
Vær oppmerksom på at tidsrommene du ønsker kan bli forandret. Dersom det er veldig mange søkere vil man vurdere å 
gi to uker arbeid til hver slik at flere får tilbudet. 
 
Er det noe annet arbeidsgiver bør være oppmerksom på vedrørende deg og din søknad: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Gi beskjed til kommunen/ungdomsleder dersom du får annen jobb etter å ha søkt på sommerjobb i kommunen. 
 
 
Dato:___________________ Underskrift:_____________________________________________________________ 
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SØKNAD OM STIPEND 
Søknadsfrist 15 Mars 

 NAVN          ADRESSE 
 
FØDSELS/PERSONNUMMER      BANKKONTONUMMER 
 
 
ELEV VED         SKOLEÅRET 
 
Under henvisning til reglene i pkt. 5 bes opplyst om du mottar lønn eller annen godtgjørelse 
under skolegangen. Gjør rede for hva slags godtgjørelse. 
 
 
 
 
————   ———————————-   ———————————————
————- 
dato     underskrift      dato/skolens stempel/skolens underskrift 
 
 
REGLER FOR TILDELING AV STIPEND: 
 
1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen 
kommune, 
og som er elev i den videregående skole. 
 
2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter inn-
stilling fra 
rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. 
 
3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste 
eller 
svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres. 
 
4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet. 
 
5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller 
mottar 
økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. 
 
6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen. 
 
7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssa-
ker. 
 

Søknad sendes: Kvænangen kommune 
Servicekontoret, 9161 BURFJORD 

Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal 
kunne sende ut stipendet. Ved utsending over postanvisning tar det ca. 1 uke ekstra, samt dersom blanketten 
blir borte i posten, ytterligere ukers ventetid. 

SØKNAD OM STIPEND 
Søknadsfrist 15 Mars 

 NAVN          ADRESSE 

 
FØDSELS/PERSONNUMMER      BANKKONTONUMMER 

 
 
ELEV VED         SKOLEÅRET 

 
Under henvisning til reglene i pkt. 5 bes opplyst om du mottar lønn eller annen godtgjørelse under skolegangen.  
 
Gjør rede for hva slags godtgjørelse. 

 
 
 
 
————   ———————————-   ———————————————————- 
dato     underskrift      dato/skolens stempel/skolens underskrift 
 
 
REGLER FOR TILDELING AV STIPEND: 
 
1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, 
og som er elev i den videregående skole. 
 
2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter innstilling fra 
rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. 
 
3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller 
svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres. 
 
4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet. 
 
5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar 
økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. 
 
6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen. 
 
7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
 

Søknad sendes: Kvænangen kommune 
Servicekontoret, 9161 BURFJORD 

Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal 
kunne sende ut stipendet. Ved utsending over postanvisning tar det ca. 1 uke ekstra, samt dersom blanketten 
blir borte i posten, ytterligere ukers ventetid. 
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RENTEINFORMASJON FRA HUSBANKEN 
Gjeldende renter og historiske rentesatser. Flytende rente fortsetter nedover i januar og februar 2010. 
    Nominelle renter** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Siste frist for å velge fastrentetilbudene for februar var 21.01.10 (24.01.10 for de som hadde utløp av en fastrente-
avtale 01.02.2010). Rentesatsene vises under ”Historiske renter 2010” på www.husbanken.no. 
**Effektiv rente vil normalt være 0,1-0,2 prosentpoeng høyere avhengig av lånets størrelse og nedbetalingsvilkår. I 
beregning av effektiv rente inngår for tiden etableringsgegyr kr. 600 og termingebyr kr. 30. 
Særrenten vil til enhver tid være 1 % lavere enn den ordinære renten. Særrenten gjelder lån på særlige vilkår gitt 
fram til 1996. 
Les mer på www.husbanken.no om fordeler og ulemper ved å binde renten. OBS! Husbankens personkunder kan 
selv ta ut fastrenteavtale i ”Mitt kundeforhold” (under Tjenester). 

ORIENTERING TIL FORELDRENE OM BARNEHAGESØKNADER  
I år trenger ikke foreldre med fast barnehageplass å søke plass fra høsten. 
Barnehageplassen er innvilget fast enten til plassen blir sagt opp av foreldrene, eller til 
barnet begynner på skole. Kommunen stopper da betalingen selv. 
De foreldre som har fått innvilget midlertidig plass vil bli tilskrevet fra skolekontoret om at 
de må søke på nytt.  
De foreldre som ikke har plass i barnehage må søke om plass innen 15. mars. 
 

Fra i år kan man søke om barnehageplass på internett. Dette gjøres ved å gå inn på hjemmesiden til 
kommunen :  (www.kvanangen.kommune.no ).  Gå inn på venstre side under Tjenester, og velg  
menypunktet ”Tjenester fra A til Å” og velg deretter ”Barnehage—ny plass, endring, utmelding”. 
De som ikke har tilgang til internett, kan be om søknadsskjema i barnehagen, eller ved å kontakte  
Servicekontoret eller oppvekst og kulturkontoret. Tlf.: 77 77 88 00 / 77 77 88 30 
                                          

ORIENTERING TIL FORELDRENE OM PLASS I SFO  
Plass i SFO må søkes hvert skoleår. Vi ber spesielt om at foreldrene er nøye med utfyllingen av  
tidsrom de dager det er behov for plass. Søknader vi ikke kan behandle blir returnert. 
Søknadsskjema finnes på side 8 i denne utgaven av Budstikka. Du kan også be om 
å få skjema i barnehagen eller ved å kontakte Servicekontoret eller oppvekst og  
kulturkontoret, tlf.: 77 77 88 00 / 77 77 88 30 
 
Søknadsfrist: 15.mars 2010 

                                      
Oppvekst– og kulturkontoret 

  3 år fast 5 år fast 10 år fast 20 år fast Flytende 

Feb.’10* Mnd. forf. * * * * 2,1 

 Kvartals  
forfall 

* * * * 2,1 

 Halvårig 
forfall 

* * * * 2,1 

Mar.’10 Mnd. forf. 3,4 4,0 4,5 4,8 2,3 

 Kvartals 
forfall 

3,5 4,0 4,5 4,8 2,3 

 Halvårig 
forfall 

3,5 4,1 4,5 4,8 2,3 

Apr.’10 Mnd. Forf.     2,3 

 Kvartals 
forfall 

    2,3 

 Halvårig 
forfall 

    2,3 
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Småplukk fra kommunestyrets møte den 16.12.09  
Hovedplan vann  ble vedtatt og innebærer en kraftig oppgradering og forbedring av de kommunale vannverkene  
med total investering på kr 16,7 mill fram til 2018.  
IKT-plan for skoler og barnehager  ble vedtatt. Planen er en justering/videreføring av den gamle planen og legger 
opp til at alle elevene etter hvert skal få sin egen bærbare PC.  
Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt  ble vedtatt. Trond Jensen og Anne Berit Bæhr har fått regulert 
deler av sin eiendom til småbåthavn og hyttefelt. 
Godtgjørelsene til ordfører og varaordfører  ble fastsatt til hhv 480 000 og 45 000. 
Budsjett 2010 / økonomiplan 2011-2013  ble vedtatt og innebærer avgiftsøkninger på 5 %, noen driftsmessige inn-
sparinger hovedsakelig for skole og pleie/omsorg og det legges opp til store investeringer i hele økonomiplan-
perioden med vekt på nytt TTPU-bygg, ny skole/barnehage i Burfjord og oppgradering av de kommunale vann-
verkene. 
Økte egenandeler på hjemmebaserte tjenester.  Beløpene hadde stått stille siden tidlig på 90-tallet, og det ble  
derfor et kraftig hopp. Vi ligger nå på linje med sammenlignbare kommuner. 
Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer  ble vedtatt. Dette innebærer en ny ordning med delt avgiftsgrunnlag, en 
fast del og en variabel del ut fra forbruk. Man kan velge vannmåler for beregning av forbruksdelen. Endringene vil 
grovt sett være ugunstige for små hus og gunstige for store hus. 
Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven  ble vedtatt. Ny ordning som erstatter gamle ordninger som bl.a opp-
måling og deling. Det skal være selvkost for dette arbeidet. Satsene må harmoneres med Nordreisa grunnet inter-
kommunalt samarbeid om disse tjenestene. Endringen medfører en relativt stor gebyrøkning, ca 18 % i gjennom-
snitt. 
Kommunal overtakelse av gammelmoloen i Seglvik.  Kommunen overtar moloen under forutsetning av at istand-
setting av den blir fullfinansiert med tilskudd. 
Alteidet skole ble solgt  til Finnmarkskollektivet for kr 300 000.  
Opptak av nytt Startlån fra Husbanken  på kr 4 mill. Beløpet brukes til videreutlån til huskjøp, husbygging og ut-
bedring. 

 
Nytt fra Burfjord Idrettslag  

Medlemskontingenten. Medlemskontingenten er en viktig inntektskilde for idrettslaget. Dette er en liten 
avgift hver enkelt av oss må betale for å benytte de aktivitetene de enkelte undergruppene i idretts-
laget organiserer. Etter hvert som vi ser at det koster stadig mer å drifte og tilrettelegge for aktivite-
ter, er denne inntekten helt nødvendig. Tusen takk til alle våre betalende medlemmer! 
Et familiemedlemskap koster 300,- for året. Dette gjelder 2 voksne og alle barn til og med 17 
år i en husstand. Fra det året en fyller 18 år må man betale egen medlemskontingent på  
kroner 150,- for å benytte seg av de aktivitetene som idrettslaget organiserer.  
I tillegg har vi støttemedlemskap for de som bare sporadisk benytter seg av idrettslagets anlegg, eller ganske enkelt 
bare ønsker å støtte opp om det arbeid som idrettslaget driver.  
Vi vil snart starte med utsending av medlemskontingenten for 2010. Dersom du ikke skulle motta en giro for  
betaling av medlemskontingenten eller om du ønsker å melde deg inn i idrettslaget, så kan du 
kontakte kasserer Tore Li på tlf 99498560.  
Benytt da gjerne SMS for lettere å få registrert rett navn etc.  
Lysløypa. Den nye lysløypetraseen er nå ferdigstilt og tatt i bruk. Til tross for at det så langt i 
vinter har vært lite snø og mye is, så har det allikevel vært brukbare forhold. Det vil bli preparerte 
løyper gjennom hele sesongen.  
Lysene i lysløypa slår seg ikke på automatisk. Den første som kommer opp til anlegget må slå 
på lysene med bryteren som er på nedsiden av klubbhuset. Under forutsetning av at det er 
mørkt nok og at tidspunktet er mellom klokken 1630 og 2130 vil lysene slås på. Bryteren  
overstyres altså av både fotocelle og tidsur. Dette er nødvendig for at idrettslaget skal ha kontroll 
med kostnadene og kunne budsjettere med nødvendige midler for å betale strømregningene. 
Grasrotandelen. I 2009 ble Burfjord Idrettslag godskrevet med hele 45996,- 
gjennom grasrotandelen. Tusen takk til alle spillere som har valgt oss som 
mottaker for grasrotandelen! Det er tanken at grasrotmidlene skal benyttes til 
å styrke idrettsanleggene våre. Vi trenger blant annet større lagerplass, bedre 
tribuner, kunstgressbane(!), kanskje større klubbhus med muligheter for kafe, og kanskje enda flere prosjekter. 
Hvordan midlene skal benyttes bestemmes av årsmøtet i idrettslaget. Alle medlemmer oppfordres til å komme med 
innspill på hva som bør prioriteres og selvfølgelig møte på årsmøtene for å påvirke utviklingen av idrettslaget. 
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SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING  
I KVÆNANGEN KOMMUNE 

Konfidensielt 

 
Jeg/vi søker om plass i skolefritidsordningen ved _______________________________________________ skole for 
 
 
________________________________________ som går i ___________ klasse skoleåret _________/___________ 
 
I tidsrommet 1/8—31/7 (barnehageår) (Der SFO er i barnehage og plass ønskes hele året) 
 
I tidsrommet ca 20/8—20/6 (Tilbudet kan variere fra skole til skole) 
 
 
OPPHOLDSTID: 
 
Mandag: kl.___________ til kl.________ og  kl.__________ til kl._________ 
 
Tirsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Onsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Torsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Fredag: kl.___________ til kl._________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Til sammen __________________timer pr. uke.         
 
BAKGRUNN FOR SØKNADEN: 
 
Barnets foresatt(e) er:   (kryss av) 
 
     Enslig forsørger    Enslig forsørger i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Begge foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     En av de foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Barnet er anbefalt av sakkyndig (vedlegg uttalelse fra PPT, lege, helsesøster o.l) 
 
     Sykdom i hjemmet (vedlegg uttalelse fra lege, helsesøster) 
     
      Andre forhold (beskriv)__________________________________________________________________________________ 
  
Barnets foreldre/foresatte: 
 
Mors navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.nr.:  __________________________________________ 
 
Fars navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.:  __________________________________________ 
 
Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige: 
 
____________________________  _______________________________________________________________ 
       Sted/dato        Foresattes underskrift 
 

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING  
I KVÆNANGEN KOMMUNE 

Konfidensielt 

 
Jeg/vi søker om plass i skolefritidsordningen ved _______________________________________________ skole for 
 
 
________________________________________ som går i ___________ klasse skoleåret _________/___________ 
 

I tidsrommet 1/8—31/7 (barnehageår) (Der SFO er i barnehage og plass ønskes hele året) 
 
I tidsrommet ca 20/8—20/6 (Tilbudet kan variere fra skole til skole) 
 

 
OPPHOLDSTID: 
 
Mandag: kl.___________ til kl.________ og  kl.__________ til kl._________ 
 
Tirsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Onsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Torsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Fredag: kl.___________ til kl._________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Til sammen __________________timer pr. uke.         
 
BAKGRUNN FOR SØKNADEN: 
 
Barnets foresatt(e) er:   (kryss av) 

 
     Enslig forsørger    Enslig forsørger i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Begge foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     En av de foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Barnet er anbefalt av sakkyndig (vedlegg uttalelse fra PPT, lege, helsesøster o.l) 
 
     Sykdom i hjemmet (vedlegg uttalelse fra lege, helsesøster) 
     
      Andre forhold (beskriv)__________________________________________________________________________________ 
  

Barnets foreldre/foresatte: 
 
Mors navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.nr.:  __________________________________________ 
 
Fars navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.:  __________________________________________ 
 
Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige: 
 
____________________________  _______________________________________________________________ 
       Sted/dato        Foresattes underskrift 
 

SØKNADSFRIST VED HOVEDOPPTAK: 15.MARS 
SØKNADEN SENDES: Kvænangen kommune,  Servicekontoret, 9161 BURFJORD 


