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PS 2010/59 Budsjett 2011 med økonomiplan 2011-2014

Rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014: 
1. Drift

1.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for 

eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og 
fritidseiendommer med samme sats. 

1.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel Ansvar 2 011 2 012 2 013 2 014

1.1

Politiske styringsorg 
og 

sentraladministrasjon 18 364 445 18 222 945 18 364 445 18 222 945
1.2 Oppvekst og kultur 30 259 720 28 788 120 28 788 120 28 788 120
1.3 Helse og sosial 41 358 611 40 748 847 40612967 40 562 967
1.6 Teknisk etat 7 294 177 7 059 610 6695260 6 611 605
1.7 Bygg og anlegg 9 855 421 9 274 963 9044963 9044963

1.8 og 
1.9 

Rammetilskudd, 
skatter, renter, avdrag 

og fellesområde -107 155 204 -104 103 976 -103455497 -103 206 925
Sum -22 830 -9 491 50 258 23 675

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg 
”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – rådmannens forslag”

1.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog 
slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold 
til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og 



fritidsabonnement. Slamgebyr økes med 4 % og mini- , kompost- og storabonnement er 
uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 5%.
1.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur 2 361 532,-
Kap 1.3 Helse og sosial 2 017 800,-
Kap 1.6 Teknisk etat  737 200,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg  328 760,-
Kap 1.8 Økte inntekter 2 013 000,-

2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer
Salg av kommunale bygg inngår med kr 500 000 som delfinansiering av investeringer i 2011

Årstall 2011 2012 2013 2014
Ordinære investeringer 25406250 2000000 2625000 2625000
Salg av bygg -500000
Tilbakeført mva -4531250 -125000 -125000
Lånebehov -19375000 -2000000 -2500000 -2500000
Tilskudd -1000000
Kontrollsum 0 0 0 0
Virkning i driftsregnskapet:
Sum renter 339063 698766 755745 817317
Sum avdrag 273525 597050 709550 834550

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsjett/Økonomiplan
Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av
Vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2011- rådmannens forslag”.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannen redegjorde for rådmannens innstilling til vedtak.
Saken er ikke ferdigbehandling, medtas til neste møte 17.112010 – kl.0830.

Vedtak:
Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2011 og økonomiplan for 2011-2014: 
2. Drift

2.1. Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2.2. Eiendomsskatten for 2011 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for 

eiendomsskatt. Det innføres også generell eiendomsskatt i kommunen på bolig- og 
fritidseiendommer med samme sats. 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011
2.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel Ansvar 2 011 2 012 2 013 2 014
1.1 Politiske styringsorg 18 364 445 18 222 945 18 364 445 18 222 945



og 
sentraladministrasjon 

1.2 Oppvekst og kultur 30 259 720 28 788 120 28 788 120 28 788 120
1.3 Helse og sosial 41 358 611 40 748 847 40612967 40 562 967
1.6 Teknisk etat 7 294 177 7 059 610 6695260 6 611 605
1.7 Bygg og anlegg 9 855 421 9 274 963 9044963 9044963

1.8 og 
1.9 

Rammetilskudd, 
skatter, renter, avdrag 

og fellesområde -107 155 204 -104 103 976 -103455497 -103 206 925
Sum -22 830 -9 491 50 258 23 675

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg 
”Budsjettversjonsrapport: Drift 2011 – rådmannens forslag”

2.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 30 %, dog 
slik at begge gebyrer etter økning ligger under selvkost. Gebyr for renovasjon i henhold 
til skriv fra Avfallsservice AS jfr vedlegg 3. Økningen er på 3 % for standard- og 
fritidsabonnement. Slamgebyr økes med 4 % og mini- , kompost- og storabonnement er 
uendret. Oversikt over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

2.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 5%.
2.7. Tidligere års overskudd disponeres i 2011 med 2.995.000,- og null i de øvrige år.
2.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur 2 361 532,-
Kap 1.3 Helse og sosial 2 017 800,-
Kap 1.6 Teknisk etat  737 200,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg  328 760,-
Kap 1.8 Økte inntekter 2 013 000,-

2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer
Salg av kommunale bygg inngår med kr 500 000 som delfinansiering av investeringer i 2011

Årstall 2011 2012 2013 2014
Ordinære investeringer 25406250 2000000 2625000 2625000
Salg av bygg -500000
Tilbakeført mva -4531250 -125000 -125000
Lånebehov -19375000 -2000000 -2500000 -2500000
Tilskudd -1000000
Kontrollsum 0 0 0 0
Virkning i driftsregnskapet:
Sum renter 339063 698766 755745 817317
Sum avdrag 273525 597050 709550 834550

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsjett/Økonomiplan
Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av
Vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2011- rådmannens forslag”.

PS 2010/60 Innføring av papirløse politiker i Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune innfører elektronisk utsending av møteinnkallinger og protokoller i 
kommunestyret og hovedutvalgene fra 1. januar 2012.
Det kjøpes inn bærbare PC’er til alle faste representanter samt de 2 første vararepresentantene 



fra hver liste. 
Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres i fra mars 2011 og ut året. Evaluering 
foretas i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.
Innsparing på budsjettet tas inn i økonomiplanen fra 2012.
Det foretas en budsjettjustering fra post for papirinnkjøp, kopiering og porto til egen post for 
innkjøp av nødvendig antall pc’er med programvare.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling 3.setning ble endret i møtet til:
”Innføringsprosjekt med formannskapet gjennomføres fra januar 2011 og ut året.”

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune innfører elektronisk utsending av møteinnkallinger og protokoller i 
kommunestyret og hovedutvalgene fra 1. januar 2012.
Det kjøpes inn bærbare PC’er til alle faste representanter samt de 2 første vararepresentantene 
fra hver liste. 
Innføringsprosjektet med formannskapet gjennomføres fra januar 2011 og ut året. Evaluering 
foretas i forbindelse med budsjettprosessen for 2012.
Innsparing på budsjettet tas inn i økonomiplanen fra 2012.
Det foretas en budsjettjustering fra post for papirinnkjøp, kopiering og porto til egen post for 
innkjøp av nødvendig antall pc’er med programvare.

PS 2010/61 Makebytte til dekning av utgifter i Badderen båthavn.

Rådmannens innstilling
Som kompensasjon for Kvænangen Produkters ekstraordinære utgifter i Badderen båthavn i  
forbindelse med overtakelse og oppgradering av strømanlegg, fjerning av brakke m.v. blir  
festetomta til Kvænangen Produkter endret til ei selveiertomt på 70 x 110 meter rundt deres 
industribygg.            

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Saken utsettes til 17.11.2010.

Vedtak:
Saken utsettes til 17.11.2010.



PS 2010/62 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Myreng 
hytteområde 1943/35/13

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Frode Hanssen dispensasjon fra 
Reguleringsplan Myreng Hytteområde for oppføring av uthus på 15 m2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 punkt 2b gis Frode Hanssen tillatelse til å 
oppføre uthus inntil 2 meter fra nabogrense.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Frode Hanssen dispensasjon fra 
Reguleringsplan Myreng Hytteområde for oppføring av uthus på 15 m2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 29-4 punkt 2b gis Frode Hanssen tillatelse til å 
oppføre uthus inntil 2 meter fra nabogrense.

PS 2010/63 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kjækan småbåthavn 
og hyttefelt 1943/31/61

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis Knut Lethigangas dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt for endring av 
takvinkel på bygning fra 18-23 gradet til inntil 30 grader på gnr 31 bnr 61. 

Alternativt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres avsnittet ”Hytter og uthus skal ha 
takvinkel mellom 18-23 gradet” til ”Hytter og uthus skal ha takvinkel mellom 27-40 grader 
i § 6 punkt 6.2 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 



Behandling:
Votering:
Alternativ 1 satt opp mot alternativ 2.
Rådmannens innstilling ”Alternativt vedtak 2” ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endres avsnittet ”Hytter og uthus skal ha 
takvinkel mellom 18-23 gradet” til ”Hytter og uthus skal ha takvinkel mellom 27-40 grader 
i § 6 punkt 6.2 i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt.

PS 2010/64 Søknad om støtte

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknaden avslås.

PS 2010/65 vedtektsendringer Alta Kraftlag

Rådmannens innstilling
1. Kvænangen kommune viser til Alta kraftlag A/Ls vedtak i møte 25.06.10 om å registrere 

Alta kraftlag A/L som samvirkeforetak (SA) etter samvirkeloven. Kvænangen kommune 
slutter seg til dette vedtaket. 

2. Kvænangen kommune godkjenner forslaget til vedtekter som er utarbeidet av 
representantskapet i Alta kraftlag A/L og viser til uttalelse fra lovavdelingen i justis- og 
politidepartementet og viser til behandling i Kvænangen kommunestyre 23.06.2010.

3. Kvænangen kommune slutter seg til vedtektsforslaget fra Alta Kraftlag A/Ls 
representantskapsmøte 12.12.2008 med følgende endringer:

Ny §4 om disponering av årsoverskudd:
§4. Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital

Ny§6 om valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet, nytt 3. og 4. ledd:
Årsmøtets sammensetning skal være som følger:



Alta 10
Kvænangen 2
Loppa 2

Utsendingene velges på valgkretsmøter som avholdes i hver av kommunene hvert 2. år 
og slik at halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune 
velges hver gang. Utsendingene velges for en periode på 4 år. Av de 10 utsendingene 
som skal velges i Alta utpeker kommunestyret i Alta kommune 3 utsendinger som 
velges på første kommunestyremøte etter hvert kommunevalg, og for en periode på 
4 år. Tilsvarende utpeker Kvænangen kommune og Loppa kommune på samme 
måte én av utsendingene som skal velges i henholdsvis Kvænangen og Loppa. 
Kommunene har ikke stemmerett ved valg av de øvrige utsendinger til årsmøtet.
Hvert medlem har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som 
avholdes i den kommune hvor medlemmet har sitt kundeforhold. Medlemmer med 
kundeforhold i flere av kommunene Alta, Loppa og Kvænangen kan kun delta i 
valgkretsmøter, stemmer over utsendinger og selv stille til valg i én av de kommunene 
hvor medlemmet har sitt kundeforhold.”

§7 nr.1 i, endres slik:
”Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen”.

Ny §16 om endring av vedtektene:
”Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. En 
vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og vedtatt 
av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte 
årsmøter. Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må 
være forelagt samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i årsmøtet 
og fått tilslutning fra et flertall av disse.”

Ny §17 om oppløsning av laget:

Til erstatning for siste ledd i § 17:
”Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller 
allmennyttige formål”.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
4. Kvænangen kommune viser til Alta kraftlag A/Ls vedtak i møte 25.06.10 om å registrere 

Alta kraftlag A/L som samvirkeforetak (SA) etter samvirkeloven. Kvænangen kommune 
slutter seg til dette vedtaket. 



5. Kvænangen kommune godkjenner forslaget til vedtekter som er utarbeidet av 
representantskapet i Alta kraftlag A/L og viser til uttalelse fra lovavdelingen i justis- og 
politidepartementet og viser til behandling i Kvænangen kommunestyre 23.06.2010.
Kvænangen kommune slutter seg til vedtektsforslaget fra Alta Kraftlag A/Ls 
representantskapsmøte 12.12.2008 med følgende endringer:

Ny §4 om disponering av årsoverskudd:
§4. Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital

Ny§6 om valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet, nytt 3. og 4. ledd:
Årsmøtets sammensetning skal være som følger:
Alta 10
Kvænangen 2
Loppa 2

Utsendingene velges på valgkretsmøter som avholdes i hver av kommunene hvert 2. år 
og slik at halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune 
velges hver gang. Utsendingene velges for en periode på 4 år. Av de 10 utsendingene 
som skal velges i Alta utpeker kommunestyret i Alta kommune 3 utsendinger som 
velges på første kommunestyremøte etter hvert kommunevalg, og for en periode på 
4 år. Tilsvarende utpeker Kvænangen kommune og Loppa kommune på samme 
måte én av utsendingene som skal velges i henholdsvis Kvænangen og Loppa. 
Kommunene har ikke stemmerett ved valg av de øvrige utsendinger til årsmøtet.
Hvert medlem har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som 
avholdes i den kommune hvor medlemmet har sitt kundeforhold. Medlemmer med 
kundeforhold i flere av kommunene Alta, Loppa og Kvænangen kan kun delta i 
valgkretsmøter, stemmer over utsendinger og selv stille til valg i én av de kommunene 
hvor medlemmet har sitt kundeforhold.”

§7 nr.1 i, endres slik:
”Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen”.

Ny §16 om endring av vedtektene:
”Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. En 
vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og vedtatt 
av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte 
årsmøter. Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må 
være forelagt samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i årsmøtet 
og fått tilslutning fra et flertall av disse.”

Ny §17 om oppløsning av laget:

Til erstatning for siste ledd i § 17:
”Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller 
allmennyttige formål”.



PS 2010/66 Reguleringsplan av Kjækan fritidsbebyggelse -skianlegg og 
småbåthavn på eiendommen 1943/31/2 og 22.

Rådmannens innstilling
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 17.12.2008

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom kommunen og reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, samt Fylkesmannen 
i Troms slik det er anledning til. Meklingen må ha som formål å komme fram til en omforent 
løsning slik at behandlingen i Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen.

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken.

Formannskapet fremmer følgende på meklingsutvalg: 2 -4 stk.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 10.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 17.12.2008

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom kommunen og reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, samt Fylkesmannen 
i Troms slik det er anledning til. Meklingen må ha som formål å komme fram til en omforent 
løsning slik at behandlingen i Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen.

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken.

Formannskapet fremmer følgende på meklingsutvalg: 2 -4 stk.


