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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/989 -14

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 02.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/50 Kvænangen Formannskap 24.08.2011

Kvænangen kommunestyre

Budsjettregulering 2011 Nav sosial - bidrag til livsopphold, bidrag til 
bolig/husleie og andre bidrag

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 45
Forskrift om årsbudsjett § 11
Økonomireglement for Kvænangen kommune pkt 2.3
Lov om sosiale tjenester

Vedlegg
1 Søknad om budsjettregulering fra Nav sosial

Rådmannens innstilling
Sosialbudsjettets bevilgninger på postene 13540.281.4760 bidrag til livsopphold, 
13540.281.4761 bidrag til bolig/husleie og 13540.281.4762 andre bidrag styrkes med til 
sammen kroner 165 000,- da dette er lovpålagte ytelser. 

Beløpet belastes post 11990.000.4910 reserverte tilleggsbevillinger for 2011.

Beløpet må også tas med videre i konsekvensjustert budsjett for 2012.

Saksopplysninger
På grunn av en underbudsjettering av sosialbudjsettet for 2011 viser regnskapet allerede nå at 
det ligger an til et merforbruk i forhold til budsjett for bidragspostene, artsgruppe 476.

Kommunestyret fastsatte en ramme på sosialbudsjettet for 2011 på kr 400 000,-. Dette er en 
reduksjon på nesten 40 % i forhold til regnskapet for 2010 hvor forbruket var på 640 595,- og 
dette medfører da et urealistisk budsjett.



Nav sosial har noen tunge brukere som på grunn av behov for tett oppfølging er veldig 
ressurskrevende, både økonomisk og personellmessig. Skal man få resultater koster det. Det 
viktigste er at disse menneskene kan komme seg ut i arbeid og få et normalt liv.

Det er på dette grunnlaget at Nav sosial ber om en budsjettregulering på følgende poster:

13540.281.4760 Bidrag til livsopphold økes med kr 40 000,-
13540.281.4761 bidrag til bolig/husleie økes med kr 25 000,-
13540.281.4762 andre bidrag økes med kr 100 000,-

Selv med denne oppreguleringa vil sosialbudsjettet bli ca 100 000,- lavere enn i 2010.

Vurdering
Nav sosial fikk til det samme formålet en budsjettregulering høsten 2010 med kr 110 000,- på 
grunn av merforbruk selv om budsjettramma i fjor var større enn i år.

Dette burde ha vært tatt hensyn til ved konsekvensjustert budsjett for 2011.

På denne bakgrunn kan man derfor si at argumentene styrkes for å vedta budsjettregulering.

Kostnadene som det her er snakk om er lovpålagte ytelser som det uansett budsjettdekning eller 
ei mest sannsynlig vil måtte belastes regnskapet. 

Oppsummering 

På den annen side så må det til slutt bemerkes at vi som tidligere kjent for budsjettåret 2011 vil 
gå på et driftsunderskudd i størrelsesorden ca 3 mill på grunn av manglende inntekter. 

I denne forbindelse vil det etter hvert bli lagt fram forslag til tiltak hvor alle enheter allerede for 
inneværende budsjettår vil måtte regne med å bidra med nedtrekk slik at vi vil gjenvinne 
budsjettbalanse.

Å innvilge søknaden fra Nav Sosial i denne omgang vil derfor kunne medføre at samme enhet 
senere i høst vil måtte forvente et enda større nedtrekk som et nødvendig tiltak for å komme i 
budsjettbalanse.

Som en konklusjon på denne saksen så anbefaler saksbehandler derfor at søknaden avslås, og 
Nav Sosial får beskjed om at de rammer som er tildelt for budsjettåret 2011 må holdes.



/ /

Kvænangen kommune

v/økonomileder

Deres ref: Vår ref: Vår dato:

15.07.2011

BUDSJETTREGULERING 2011

Regnskap pr. 01.07.2011: Budsjett Forbruk Regnskap




2011 01.07.11 2010

Post 1.3540.281.4760 Bidrag til livsopphold 200.000 114.824 324.647
1.3540.281.4761 Bidrag til bolig/husleie 125.000 78.730 191.541
1.3540.281.4762 Andre bidrag 75.000 66.790 124.407

Budsjett 2011 kr. 400.000
Regnskapet pr. 01.07.2011 viser et forbruk på: kr. 260.344

Forbruket i 2010 var på kr. 640.595 (15 % lavere forbruk enn for året 2009)

Regnskapene for sosialbudsjettet gjennom 2000 årene viser store variasjoner. Det er derfor
vanskelig å forutse og beregne forbruket for hvert år. Kommunestyret har fastsatt en ramme
på sosialbudsjettet for 2011 på kr. 400.000. En reduksjon på i underkant av 40 % i forhold til
regnskapet for 2010 er urealistisk særlig når en også sammenligner dette med
regnskapstallene fra tidligere år.

Vi har noen tunge unge brukere som har behov for tett oppfølging og som det må brukes store
ressurser på. Dette er det vanskelig å forutse. Å jobbe med personer som har rusproblemer i
tillegg er ressurskrevende, både økonomisk og personellmessig.
I år har vi 3-4 unge som vi har tett oppfølging på. Skal man få resultater koster det. Men på
sikt vil en slik satsing nå være samfunnsøkonomisk forsvarlig. Men aller viktigst er at disse
menneskene kan komme seg ut i arbeid og få et normalt liv. For å kunne få skikkelig
oppfølging for denne gruppen har NAV leid ekstern bistand til rusrelatert
avklaring/oppfølging.

// Arbeids og Velferdsetaten
Postadresse: Postboks 93 // 9169 BURFJORD

Besøksadresse: //
Tel: 77285570 // Fax: 77285571

www.nav.no // nav.kvanangen@nav.no



"Andre bidrag" benyttes til å betale denne oppfølgingen og her ber vi om en betydelig økning
av denne posten.

Ut fra dette ber jeg om en regulering/oppjustering av sosialbudsjettet:

Post 1.3540.281.4760 - Bidrag til livsopphold - økes med kr. 40.000
1.3540.281.4761 - Bidrag til bolig/husleie — økes med kr. 25.000
1.3540.281.4762 — Andre bidrag - økes med kr.100.000

Selv med denne oppreguleringa vil sosialbudsjettet totalt bli ca. kr. 100.000 lavere enn i 2010.

Til Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er det satt av kr. 190.000 på 2011 budsjettet.
Disse midlene er rammetilskottet fra staten beregnet for KVP. KVP er et fellesprosjekt
mellom staten og kommunen. Kommunestyret har ikke satt av noe av egne midler til denne
budsjettposten.
Pr. 01.07.11 var det et forbruk på kr. 87.421. Her har vi også benyttet ekstern bistand som er
noe kostnadskrevende. Likevel ser det ut som budsjettet her er tilstrekkelig.

lig 11. n

oald Gundersen
NAV leder

Kopi: Rådmann og ordfører



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2000 -3

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 05.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/51 Kvænangen Formannskap 24.08.2011

Vurdering av ledig stilling, avdelingsingeniør anlegg

Rådmannens innstilling
Ledig stilling som avdelingsingeniør anlegg lyses ledig og besettes.

Saksopplysninger
Stillingen som avdelingsingeniør anlegg er ledig i og med at Dag Åsmund Farstad har fått 
innvilget permisjon uten lønn i ett år fra september 2011. 

Av større saker som krever både tid og kompetanse er disse viktigst:
 Stormo II. Det vil i tiden framover kreve en del jobbing fra kommunens side ifb med 

fullføring av prosjektet. 
 Hovedplan vann. Her er det mange fysiske tiltak som skal gjøres de kommende årene ihht 

vedtatt handlingsplan 2009 – 2018. Tiltakene skal ut på anbud og prosessene må følges opp 
fra kommunens side. Videre har det kommet strenge krav til godkjenning av alle vannverk 
som også krever dokumentasjon og kunnskap om dette fra kommunens side slik at vi klarer 
å overholde Drikkevannsforskriften.

 Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier. Ansvarlig for anbudskonkurranser og 
oppfølging av entreprenører. 

 Overordnet ansvar for teknisk drift.
 Vannprøver etter fastsatt prøveplan. Disse følges opp gjennom tiltak som f.eks kan være 

varsling og kokepåbud dersom verdier av parameterne ikke er innenfor krav fastsatt i 
Drikkevannsforskriften. Årsrapportering til mattilsynet (Mats).

 Vannområdeutvalget – vara for Oddvar Kiærbech.
 Energi- og klimaplan for Nord Troms – samarbeid lokalt.
 Makebytte av vei – Fv 364 i Burfjord sentrum er i sluttfasen og en regner med at dette kan 

være på plass høsten 2011.
 Gangbru Fv 363 i Burfjord – samarbeid med Statens vegvesen (utførende) og fylkes-

kommunen.
 Diverse ting. Stillingen inneholder et stort spenn med bl.a ansvar innenfor kommunal-

tekniske anlegg og installasjoner som kommunale veier, veilys, kaier, bruer, elver og bekker 
(flomforebygging), trafikksikkerhetsplan/-tiltak, gravemeldinger, slamhåndtering, 
avkjørselssaker, samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommune om tiltak som kratt og  



vegetasjonsrydding langs E 6, kommunale- og fylkeskommunale veier, skiltsaker (skilt-
myndighet for kommunale veier og fremmer saker videre for fylkesveier), oppfølging av 
budsjett og årlige kostrarapporteringer innen fagområdene. 

Viser for øvrig til vedlagte stillingsbeskrivelse.  

Vurdering
Det er viktig at vi får inn en kvalifisert vikar i stillingen så fort som mulig. Det er oppgaver 
tilknyttet stillingen som både omfangsmessig og kompetansemessig ikke kan overtas av andre 
ansatte i organisasjonen. Kompetansemessig må vi få tak i en anleggsingeniør, alternativt en 
person med teknisk fagskole kombinert med relevant kommunal erfaring. De ansatte vi har i dag 
med denne kompetansen har allerede hendene fulle med andre oppgaver. 

Mange av oppgavene til stillingen kan se enkle ut, men for å få gode resultater så kreves det mye 
oppfølging og at man er en pådriver. Selv om oppgaver er satt ut på anbud så må de følges opp 
fra kommunens side for at resultatet skal bli bra (f.eks snøbrøyting der man må følge opp at 
oppgavene utføres etter avtalen og håndtere klagene fra innbyggerne). I en liten kommune som 
vår så blir det små fagmiljøer der det kun er èn person som innehar kompetanse innen et fagfelt, 
slik er det også med denne stillingen. 

Dag Åsmund er en av kommunens ressurspersoner ifb med anbudsprosesser slik at vi vil også 
prøve å skaffe oss denne kompetansen når vi skal ta inn en vikar. 

For å lette trykket litt på teknisk kontor burde flere skjemaer legges til servicekontoret, samt at 
de ansatte i servicekontoret bør bli skolert i håndtering av kurante tekniske forespørsler. 
Bemanningen på servicekontoret må nok økes noe dersom vi skal få til dette. 

Vedlegg
Stillingsbeskrivelse for avdelingsingeniør anlegg.



Sist ajourført 06.09.06.

Stillingsbeskrivelse for avdelingsingeniør anlegg

1. Stillingens formål.

1.1  Gjennom teknisk/administrativt arbeid bidra til at virksomheten kan fylle de oppgaver som følger av
lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser innenfor eget ansvarsområde. Yte den best 
mulige service for egen organisasjon og kommunens innbyggere.

1.2  Bidra til at folkevalgte gis best mulig grunnlag for å:
 Utforme mål for virksomheten innenfor eget ansvarsområde.
 Fordele ressurser slik at de vedtatte mål kan nås.
 Kontrollere at mål virkelig nås.
 Vurdere konsekvenser av beslutninger før vedtak fattes.

1.3  Bidra til at driften er innenfor de rammer som framkommer av årsbudsjett, langtidsbudsjett og for øvrig 
etter gjeldende lover og forskrifter.

2. Stillingens organisasjonsmessige plassering.

2.1 Avdelingsingeniør anlegg er underlagt rådmannen og rapporterer direkte til ham.
2.2 Avdelingsingeniør anlegg er overordnet for leder driftsavdelingen.

3. Stillingens ansvarsområde.

3.1  Avdelingsingeniør anlegg har hovedansvaret for:
 Forvaltning av vei- (inkl. veilys), vann-, kloakkanlegg og kommunale fellesanlegg (f.eks idretts- og 

frifluftsanlegg).
 Saksbehandling etter veilov og saker om vannforsyning.
 Prosjektering og oppfølging av kommunal anleggsvirksomhet.
 Tildeling av tomter i kommunale boligfelt.

3.2 Avdelingsingeniør anlegg skal løse de oppgaver som til enhver tid pålegges fra overordnede.
3.3 Avdelingsingeniør anlegg treffer, inenfor sitt ansvarsområde, vedtak i alle kurante enkeltsaker og 

typer av saker som ikke er av politisk eller prinsipiell karakter. Dersom tvil oppstår om en sak er av 
politisk eller prinsipiell karakter tas spørsmålet opp med rådmannen. Vedtak som treffes 
dokumenteres som delegerte vedtak.

4. Andre hovedoppgaver.

4.1 Ansvar for det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.
4.2  Avdelingsingeniør anlegg inngår som overbefal i kommunens brannkorps.
4.3  Saksbehandling ifb med gravemeldinger.
4.4  Tilsyn med Navit fyllplass.

5. Ideelle kvalifikasjonskrav.

5.1  Utdanning på høyskolenivå, ingeniørhøyskole bygg/anlegg.
 Brannskolens brevkurs i brannvern.
 Befalskurs 1 og 3. 
 Brannsynskurs forebyggende kurs. 
 Kunnskap i bruk av DAK.

5.2   Praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor bygg og anlegg.

6.   Kriterier for vurdering av jobbutførelse.

6.1  Det er lagt til rette for at de mål for virksomheten som framkommer av lover, kommunens 
       overordnede planer og budsjetter oppfylles.
6.2  Virksomheten oppfattes som serviceorientert.
6.3  Minimum av klager fra folkevalgte og publikum angående behandling og oppfølging av saker.
6.4  Midlene disponeres innenfor budsjettrammen.
6.5  Tjenestene er tilpasset brukernes behov.
6.6  Virksomhetens evne til å tilpasse seg endrede behov.



6.7  Et godt samarbeid med alle kommunalt ansatte og publikum.



PS 2011/52 Referatsaker



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

Jøkelfjord Samfunnshus AL
v/Jorunn Hansen
9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 8/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-25 23313/2011 U63 17.06.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 02.07.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Jøkelfjord Samfunnshus AL der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld på 
Jøkelfjord samfunnshus den 02.07.11. 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:

Jøkelfjord Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til til PUB-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den 02.07.11. 

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

Skjenkestyrer er Jorunn Hansen. 

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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (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

Badderen Bygdelag 
v/Mariann Larsen
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 9/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-27 24991/2011 U63 28.06.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning Badderen grendehus den 09.07.11.

Saksopplysninger: 
Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på Badderen 
grendehus den 09.07.11. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til offentlig fest på Badderen grendehus den 09.07.11. 

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

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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

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

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangsfjell Gildetun AS
v/Aud Kirsti Samane, Boks 303
9156  STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 25/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5073-3 20654/2011 1943/38/7 30.05.2011

Søknad om riving/flytting av hytte 1943/39/7

Saksopplysninger/Vurderinger:
Kvænangsfjell Jildetun AS søker om riving/flytting av hytte på eiendommen gnr 39 bnr 7 hytten 
er solgt og skal flyttes hele.

Kommunen har ingen merknad til søknaden.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Kvænangsfjell Jildetun AS rivingstillatelse for 
hytte på gnr 39 bnr 7.

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

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

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Rådmannen

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

www.kvanangen.kommune.no

Reinfjord bygdelag
v/Oddmund Hansen
Fiskenes 5
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 7/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-23 21723/2011 U63 06.06.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjord dagan 06-09.07.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Reinfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til sammenkomster på ”skolen” 
i Reinfjord ifb med Reinfjord dagan 2011 den 06.07.11 - 09.07.11. 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:

Reinfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til sammenkomster på ”skolen” i Reinfjord ifb med Reinfjord dagan 2011 den 06.07.11 -
09.07.11.

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

Skjenkestyrer er Sigrunn Sigurdsen.

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

Seglvik Vel 
v/Jan Helge Jensen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 10/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-31 25930/2011 U63 01.07.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Vel den 15-16.07.11.

Saksopplysninger: 
Viser til søknader fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til fest i ”Teltet” i Revgården i 
Seglvik den 15-16.07.11. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til fest 
i ”Teltet” i Revgården i Seglvik den 15-16.07.11.

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

Skjenkestyrer er Inger May Rygh. 

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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (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

Verddelaget v/ Karen Anne Buljo
Nedre Myran
9520 KAUTOKEINO

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 17/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-35 27838/2011 U63 18.07.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 23.07.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Verddelaget og Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på 
Kvænangen Flerbrukshus med tilhørende uteareal den 23.07.11. 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:

Verddelaget og Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til offentlig fest på Kvænangen Flerbrukshus med tilhørende uteareal den 
23.07.11. 

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

Skjenkestyrer er Karen Anne Buljo med Jan Helge Jensen 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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (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

Stajord Bygdelag
v/Unni Johansen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 19/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-37 27962/2011 U63 19.07.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord Bygdelag, listefest på Buktenes 
Handel den 30.07.11.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Stajord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til listefest på Buktenes Handel
den 30.07.11. 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:

Stajord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til listefest på Buktenes Handel den 30.07.11. 

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

Skjenkestyrer er Øystein Mikkelsen med Tryggve Mathiassen 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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (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

Kvænangsbotn grendehus 
v/Anne Gerd Jonassen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 16/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-34 27836/2011 U63 18.07.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangsbotn grendehus den 23.07.11.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grenehus der de søker om skjenkebevilling til pubaften på 
Kvænangsbotn grendehus den 23.07.11. Det søkes om ambulerende bevilling, men i og med at dette skal 
være et åpent arrangement må det gis bevilling til enkeltanledning i stedet. 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 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pubaften på Kvænangsbotn grendehus den 23.07.11. 

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

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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).
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