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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/252 -1

Arkiv: 548

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 14.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/5 Kvænangen Formannskap 26.01.2011
2011/9 Kvænangen Formannskap 25.02.2011

Kvænangen kommunestyre

Rekrutteringstiltak for helsepersonell

Henvisning til lovverk:

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.01.2011 

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Saken utsettes i påvente av en nærmere utredning av hvilke tiltak som tenkes og hva dette skal 
koste.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av en nærmere utredning av hvilke tiltak som tenkes og hva dette skal 
koste.

Rådmannens innstilling
Det opprettes ny budsjettpost på kr. 80.000 til rekrutteringstiltak for helsepersonell. 
Budsjettposten disponeres administrativt av styrer på Gargo og kommunelegen.    
Beløpet dekkes ved overføring fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger. 



Saksopplysninger
For å kunne rekruttere og beholde en del fagpersonell er det nødvendig å kunne gi en del goder 
ut over de generelle tiltak som kommunen har vedtatt.
Hos oss har vi administrativt gitt redusert eller fri husleie til blant annet legestudenter, 
turnuskandidater, lege- og sykepleiervikarer.  Kommunens utgifter i forhold til dette har derfor 
ikke blitt synliggjort i regnskapet under det enkelte ansvarsområde det hører hjemme.

Saken ble utsatt av formannskapet med følgende vedtak: Saken utsettes i påvente av en nærmere 
utredning av hvilke tiltak som tenkes og hva dette skal koste.  

Det tenkes i første omgang brukt kr.80.000 på tiltak som i dag ikke har egne budsjett.
Mottakerne er fagpersonell som vi har vanskeligheter med å rekruttere og vil derfor ofte være 
vikarer og personer på korttidskontrakter.

Aktuelle tiltak kan være:
- rekrutteringstiltak i form av markedsføring av kommunen på skoler, messer mv.
- øremerke boliger til fagpersonell.  
- redusert husleie og strøm.
- dekning av reiseutgifter.
- høyere lønn.
Eksempelvis vil kr.80.000 kunne dekke følgende:

- halv husleie for to leiligheter i ca. et år kr.50.000
- markedsføring mv.                                  kr.15.000
- dekning av reiseutgifter                          kr.10.000
- lønnstillegg                                             kr.  5.000

På Gargo har vi det siste året hatt meget god erfaring med ”faste” sykepleiervikarer hvor vi har 
stilt fast bolig til disposisjon med redusert husleie. Markedet er imidlertid presset og det er 
mange kommuner som gir både gratis hus og reise for å skaffe seg nødvendig personell.  

Det beløp som måtte bevilges settes av på egen konto i budsjettet og disponeres av styrer på 
Gargo og kommunelegen.

Vurdering

Rekrutteringstiltak som markedsføring og nødvendige kommunale personrettete økonomiske 
virkemiddel er meget viktig slik at vi selv kan rekruttere ønsket fagpersonell på kort og lang 
sikt.
Alternativt vil vi måtte bruke vikarbyrå som har en helt annen pris på sine tjenester.  Vi må da 
betale alle reise- og boligutgiftene i tillegg til vikarbyråets påslag på opp mot 50 % av vikarens 
timelønn.
Vikarene er også normalt bare tilgjengelig for en meget kort periode og det vil derfor gå 
forholdsvis mye tid til å sette de inn i arbeidet.  Den enkelte arbeidsplass og ikke minst brukerne
vil også få veldig mange personer å forholde seg til.
Det årlige beløp som foreslås bevilget til formålet vil derfor være med på å gi både en bedre og 
billigere tjeneste for kommunen.

  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/272 -1

Arkiv: 231

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 17.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/10 Kvænangen Formannskap 25.02.2011

Kvænangen kommunestyre

Tomtepriser i kommunale boligfelt

Rådmannens innstilling

Tomtepris for boligtomter settes til: 

Boligfelt i Burfjord kr.150,- pr. kvm 
Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr.75,- pr. kvm
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.                                                  

Saksopplysninger

Tomteprisene i de kommunale boligfelt i Kvænangen er meget sterkt subsidiert og har i tillegg 
ikke vært gjenstand for prisregulering.  For at ikke bare de som bygde i kommunale boligfelt 
skulle få tilskudd fra kommunen i form av sterkt redusert pris, hadde vi fram til 2009 et 
kommunalt tilskudd på inntil kr.40.000 til delvis dekning av utgifter til vei, vann og kloakk for 
de som bygde utenfor de kommunale boligfeltene. Bortfall av dette tilskuddet må derfor sees i 
sammenheng med ny vurdering av tomtepris på boligtomter. 

Oversikt over pris i de enkelte boligfelt i Kvænangen: 
  
Boligfelt:                           Tomtepris:     Prisjustert:     

Stormo II              10/11    ikke vedtatt                                                          
Burfjord syd         93/94     kr. 37,10       kr.52,70               
Burfjord øst          86/87     kr. 25,00       kr. 48,53                        
Badderen              85          kr. 11,00       kr. 22,87                
Alteidet                80          kr. 11,00      kr.35,22                
Burfjord Stormo   72         kr.   6,00        kr. 37,85                



Vurdering
Tomtesøkerne hos oss har ønsket forholdsvis store tomter noe som sannsynligvis har hatt 
sammenheng med den lave tomteprisen. Vi har derfor stor variasjon i tomtestørrelsen i det nye 
boligfeltet slik at den enkelte har større valgmulighet. 
Tomteprisens andel av de totale byggekostnader for de som bygger i kommunale boligfelt har 
blitt en brøkdel av det den var opprinnelig på grunn av at tomteprisen ikke har vært prisjustert i 
takt med den generelle prisstigning.  De som bygger utenom kommunale boligfelt har derimot
fått en stor økning i sine tomtekostnader på grunn av prisstigning og bortfall av kommunale 
tilskudd. Selvkost i Stormo II vil komme på ca. kr.170,- pr. kvm. og den forholdsvis lave
utbyggingspris har sammenheng med at vi har bygd ut nytt boligfelt i sammenheng med 
utbygging av TTPU og kommunen fikk kjøpt tomta forholdsvis rimelig.  Når det gjelder pris på 
kommunale boligtomter har eksempelvis vår nabokommune Nordreisa tomtepriser på mellom 
kr.230 og kr.260 pr. kvm. i et nytt boligfelt.    I tillegg til dette kommer kostnader til oppmåling 
som kommer i tillegg til ordinær tomtepris.  Kommunale tomtepriser som er to til tre ganger 
høyere er imidlertid ikke uvanlig selv i små kommuner. 
En som kjøper ei privat tomt må i dag regne med å måtte betale minst kr.200.000 for ei
boligtomt tilrettelagt med vei, vann og kloakk. 

Kommuneøkonomien begrenser hvor lenge kommunen kan subsidiere kommunale boligtomter
da tilrettelegging for boligbygging er en kontinuerlig prosess.  Kommunal subsidiering av 
boligtomer vil også være i konkurranse med privat utbygging av boligfelt.
Det anbefales derfor at det foretas justering av tomteprisene i de kommunale boligfelt og at 
tomteprisen settes nærmere selvkost, noe som i dag er helt vanlig i de aller fleste kommuner.  

Følgende tomtepris forelås: 

Boligfelt i Burfjord kr.150,- pr. kvm
Boligfelt i Badderen og på Alteidet kr.75,- pr. kvm
I tillegg kommer kostnader til oppmåling.                                                  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/592 -3

Arkiv: G27

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 10.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/11 Kvænangen Formannskap 25.02.2011

Vurdering av ledig stilling, driftsavtale fysioterapeut

Rådmannens innstilling
Ledig 100 % driftsavtale fysioterapi lyses ledig og besettes. 

Saksopplysninger
Renathe Wiik har sagt opp sin 100 % driftsavtale fysioterapi og fratrer den 30/4. Innen fysio-
terapi har vi i mange år hatt 1 stilling som kommunal fysioterapeut (kommunale oppgaver særlig 
rettet mot barn og eldre), 1 stilling med driftsavtale (generell fysioterapibehandling) og fysio-
turnuskandidat (men det er vi ikke alltid garantert å få tildelt). Ut fra behovet de siste årene er 
det viktig at denne stillingen/avtalen videreføres. 

Vurdering
Vi vurderte ved denne korsvei om vi skulle gjøre om driftstilskuddet til en kommunal stilling, 
men vi velger å fortsette med driftsavtale. Fordelene med en kommunal stilling er at vi kan 
påvirke og styre innholdet, få til bedre flerfaglig samarbeid og at innholdet i stillingen bli mer 
variert (får noen kommunale oppgaver i tillegg til den rene behandlingen). Fordel med drifts-
avtale er at terapeuten tjener mer (lettere å rekruttere) og at ventelistene tas raskere unna 
(forutsatt at vi får inn en person som der er litt driv over og som er interessert i å tjene penger). 
Det momentet vi legger klart mest vekt på i denne sammenhengen er at ventelistene tas raskere 
unna. 

I perioder med fravær i driftsavtalestillingen har vi merket at pasientkøen blir lengre. Dette får 
store konsekvenser for den enkelte pasient som står i kø, men det får også innflytelse på 
kommunens drift i og med at vi har en del sykemeldte ansatte som venter på behandling. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/197 -9

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 14.02.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/12 Kvænangen Formannskap 25.02.2011

Søknad om støtte div. lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad
2 Søknad

Rådmannens innstilling
Norges Blindeforbund, Troms innvilges støtte til lydavis for 9 medlemmer bosatt i Kvænangen 
med kr. 3.600,-.

Saksopplysninger
Vi har mottatt følgende søknader om støtte:

Norges Blindeforbund, Troms: Støtte til lydavis for 9 medlemmer bosatt i Kvænangen
a kr. 400,-

Støttesenter mot incest: Kr. 5.000,-

Vurdering



Norges Blindeforbund
Synshemmedes organisasjon

Troms

0

Søknad om støtte til lydavis til vare medIemmer i din kommune for
året 2010.
Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et
viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Blindeforbundet i
Troms fylke.

Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder en del nyheter og avis-stoff
fra flere aviser i Troms, som ikke kommer på radio eller TV.
Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer.

Norges blindeforbund har pr. dato 401 medlemmer fordelt på alle
kommunene i Troms. Mange av disse får lydavis

Vi søker om et tilskudd på kr. 400.-pr. medlem i din kommune.
I deres kommune er det .9  medlemmer og den totale sum er

Kr. 3.600.

Håper dere kan støtte oss i året som kommer, beløpet over, evt. et annet
kan overføres nedenfor nevnte bankkonto. Vi er takknemlig for all støtte
vi kan få!

Med vennliçj hils n
øvv.A.A4UL

Ørjan Bakkestad, konsulent

Norges Blindeforbund Troms,  Mellomveien 16

Postadresse: Postboks 1168, 9262 TROMSØ, ORG: NO 875 757 512

T:77 68 51 90, F: 77 68 36 87 E: tromscibhndeforbundet.no

Bankkontonr. 1644.11.82191

Kvænangen kommune
v/ kulturavdelingen
911 Burfjord

cV,¥ K V Æ NPAONSGTEMNO K OM U N EAMK

U 1 FEB 201120.01.2011

lii behandUng:

Saksbehandler:

Til orientering:

Gradering:



Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
v/ Rådmannen
Rådhuset
9161 Burfjord

FEB 2011
Til behandling:

Saksbehandlor

TII orienteting:

Gradering:

Tromsø, 10. februar 2011

SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG
SEKSUELLE OVERGREP, TROMS (SMISO)

Vi på SMISO kan være den hjelpen de trenger.

Vi har alle en nabo, en gammel klassekamerat, en venn eller bekj ent som sliter, og som det
føles vanskelig å møte eller være sammen med. Alle er vi enige om at det er viktig at noen
bryr seg og bedrer hverdagen for den utfordrende naboen, eller den gamle klassekompisen
som sliter.

Jfr. Pressemelding 17.12.04  ser regjeringen på incestsentrene som  "eit lavterskeltilbud som
vanskelig kan dekkes av det ordincere hjelpeapparatet." Incestsentrene ser ut til å fungere
som eit godt supplement til profesjonell hjelp i første- og andrelinjetjenesta og er ein
dørropnar inn til det offtntlege tenestetilbodet.

SMISO skal hjelpe og støtte voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn,
pårørende og partnere til utsatte voksne, samt foreldre/foresatte til incestutsatte barn. Senteret
skal også bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn ved å synliggjøre og motarbeide
ethvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder seksuelle overgrep
mot barn.

Hver 5. jente og hver 7. gutt er utsatt for seksuelle overgrep. Men det er store mørketall når
det gjelder omfanget av seksuelle overgrep mot barn. Noen mennesker har fortrengt overgrep
som de ble utsatt for som barn, og det gjør at det er vanskelig å fastslå eksakte tall. Det vi kan
fastslå, og som er det viktigste, er at seksuelle overgrep mot barn forekommer. Tallene skriker
mot oss.  Men de skriker tydeligvis ikke hoyt nok!

Skader etter seksuelle overgrep i barndommen kan være store, både fysisk, psykisk og sosialt.
Mange sliter med store ettervirkninger, og kan ha behov for hjelp fra ulike offentlige
hjelpeinstanser og/eller et incestsenter. På SMISO skjer det vanligvis i form av individuelle
samtaler, støttegrupper og åpent hus hvor brukeme kan møte hverandre. Vi gir også tilbud om
ulike aktiviteter, temakvelder, kurs osv. De ansatte kan også følge brukerne til ulike instanser
i det offentlige, samt være til støtte ved anmeldelse av overgrep.

Postboks 1231, 9262 TROMSØ -  77 65 20 44
Besøkadresse: Søndre ToHodgt. 9, 9008 Tromsø

Org.nr. 981 184 297



Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

SIØ  MOI INCESI I I ROMS

Mange av våre brukere opplever det som tøft å skulle oppsøke senteret for første gang. Men
det som er viktig for dem er bl.a. at;

Brukerne blir sett, hørt og trodd
De ansatte har forståelse, respekt og bryr seg
De ansatte tåler å høre overgrepshistoriene
Brukerne blir ansvarliggjort, og ikke sykeliggjort og diagnostisert
Det er en "vi" følelse på senteret
Brukerne får møte andre utsatte og pårørende
Brukerne får et trygt sted å være
Tilbudet er et lavterskeltilbud

Våre brukere synes det er veldig bra at SMISO er et lavterskel tilbud, der de som oppsøker
sentrene ikke trenger henvisning for å få hjelp, og ikke minst at tilbudene er gratis. De synes
også det er flott at vi legger vekt på å gi hjelp til selvhjelp.

Vi søker Kvænangen kommune om kr. 5.000,- i tilskudd for året 2011.

Besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no, for mer informasjon.

Dersom det skulle være noen spørsmål, kan de rettes til undertegnede på telefon 77 65 20 44.

Med vennlig hilsen

71\ lAtt\ 621AA.S1-
Ann Kirsti Gamst

Postboks 1231, 9262 TROMSØ -  77 65 20 44
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø

Org.nr. 981 184 297



PS 2011/13 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Badderen Bygdelag
Att. Inger-Brith Larsen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 2/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-6 5617/2011 U63 15.02.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen Grendehus den 19.02.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til pub på Badderen Grendehus
den 19.02.11. 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:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pub på Badderen Grendehus den 19.02.11. 

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

Skjenkestyrer er Mariann Larsen. 

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
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
Att. Dagfinn Boberg Pedersen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 13/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-4 5374/2011 U63 11.02.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 04-05.03.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Kvænangen Flerbrukshus AL der de søker om skjenkebevilling til quiz-pub og 
karnevalsfest på Kvænangen Flerbrukshus den 04-05.03.11. 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:

Kvænangen Flerbrukshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brenne-
vin) for enkeltanledning til til quiz-pub og karnevalsfest på Kvænangen Flerbrukshus den 04-05.03.11. 

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

Skjenkestyrer er Dagfinn Pedersen med Eva Jonassen som stedfortreder. 

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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