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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3940 -1

Arkiv: 082

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 05.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/41 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Godtgjørelse til ordfører og varaordfører

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Godtgjørelse til ordfører fastsettes årlig ved særskilt vedtak i kommunestyret, jfr. reglement for
folkevalgtes arbeidsvilkår, § 8. Nåværende godtgjørelse ble fastsatt 15.12.10 og er på kr 
500 000.

Godtgjørelse til varaordfører skal fastsettes årlig ved særskilt vedtak i kommunestyret, jfr.
reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, § 8. Nåværende godtgjørelse ble fastsatt 15.12.10 og er 
på kr 46 500.

Vurdering

Det har tidvis vært en del mediaoppslag omkring det uheldige med at folkevalgte representanter 
fastsetter sin egen lønn. 

Alternative måter å fastsette disse godtgjørelsene på er enten å knytte ordførers lønn mot 
stortingsrepresentantenes lønn eller mot rådmannens lønn. KS anbefaler at ordførers lønn 
knyttes til stortingsrepresentantenes lønn. I 2011 har en stortingsrepresentant kr 750 900 i lønn 
og ordfører i Kvænangen har 66,6 % av en slik lønn. Dersom vi skal holde oss på dette nivået 
for godtgjøringer kunne det vært greit å fastsette en slik %-sats i reglementet vårt. 

En ordning som har vært mye brukt i kommunenorge er å knytte ordførers godtgjørelse opp mot 
rådmannens lønn, men denne ordningen er på retur. En grunn til dette at ordfører først er med og 
bestemmer rådmannens lønn, noe som deretter får følger for hennes/hans egen godtgjørelse. 

Varaordførergodtgjørelsen bør knyttes opp som en fast % av ordførers godtgjørelse. I dag er den 
på 9,3 %. 

Dersom vi ønsker å følge et av disse alternativene må det gjøres nødvendige endringer i 
folkevalgtes arbeidsvilkår § 8. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4658 -1

Arkiv: 150

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 29.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/83 Kvænangen Formannskap 28.11.2011
2011/42 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven kapittel 8, §§44-49 om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets innhold, 
samt årsbudsjettets bindende virkning og rapportering.
Kommuneloven kapittel 9 §50 om låneopptak.

Vedlegg
1 Den Norske Kirke innspill
2 Forslag fra Høyre
3 Forslag fra AP, KP, SV og Frp
4 Budsjettskjema
5 Investeringstiltak
6 Reserverte tilleggsbevilgninger

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.11.2011 

Behandling:

Avstemning: Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.

Rådmannens innstilling med endringene fra Ap, Sv, Frp og KP vedtas med 3 stemmer mot 2 for 
rådmannens innstilling med Høyres endringsforslag.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015:
1. Drift

1.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2. Eiendomsskatten for 2012 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 2012.



1.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel Ansvar 2 012 2 013 2 014 2 015

1.1

Politiske styrings-
organ og sentral-
administrasjon 19494002 18758255 19428260 19524040

1.2 Oppvekst og kultur 29635524 28951524 28601524 28501524
1.3 Helse og sosial 45194391 45538384 45538384 45538384
1.6 Teknisk etat 6450102 6200102 6200102 6200102
1.7 Bygg og anlegg 9968524 10381189 10381189 10381189

1.8 og 
1.9 

Rammetilskudd, 
skatter, renter, 
avdrag og 
fellesområde -110642543 -109729454 -110049459 -110045239

Sum 0 0 0 0

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg 
”Budsjettversjonsrapport: Drift 2012 – rådmannens forslag”

1.5. kommunalt vanngebyr øker med 20 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 47 %, dog 
slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyr for renovasjon 
i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr. vedlegg 3. I tillegg til det ordinære gebyret 
som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,51% for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrifta er stipulert til 
kr.130.000 pr. år men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette 
beløp når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen.  Etterdrift har 
fram til nå vært belastet driftsbudsjettet, men skal belastes abonnentene.  Økningen er 
på 10,72 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. 
Dette inkluderer etterkontrollsgebyr som før nevnt. Slamgebyr økes med 5 %. Oversikt 
over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

1.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.
1.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.
1.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Det gjøres innsparinger i driften ihht endringsforslaget vedtatt i formannskapet.

2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer

Årstall 2012 2013 2014 2015
Ordinære investeringer 19632000 3625000 3625000 2000000
Salg av bygg 0 0
Tilbakeført mva -210000 -125000 -125000 0
Lånebehov -19422000 -3500000 -3500000 -2000000
Tilskudd 0
Kontrollsum 0 0 0 0
Virkning i driftsregnskapet:
Sum renter og avdrag 674085 1479377 1748888 1948528

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av
Vedlegg :Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2012-versjon pr 25.11.11.



Rådmannens innstilling

Rådmannens innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015:
2. Drift

2.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
2.2. Eiendomsskatten for 2012 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 2012.
2.4. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:

Kapittel Ansvar 2 012 2 013 2 014 2 015

1.1

Politiske styrings-
organ og sentral-
administrasjon 18980931 19064181 18925931 19064181

1.2 Oppvekst og kultur 30429866 29890316 29640416 29640316
1.3 Helse og sosial 44899969 45243962 45243962 45243962
1.6 Teknisk etat 6485939 6398970 6398970 6358970
1.7 Bygg og anlegg 9874788 9874788 9874788 9874788

1.8 og 
1.9 

Rammetilskudd, 
skatter, renter, 
avdrag og 
fellesområde -110891628 -113069628 -113069628 -113069628

Sum -220135 -2597411 -2985561 -2887411

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg 
”Budsjettversjonsrapport: Drift 2012 – rådmannens forslag”

2.5. kommunalt vanngebyr øker med 16 % og kommunalt avløpsgebyr øker med 18 %, dog 
slik at begge gebyrer etter økning er i tråd med selvkostprinsippet. Gebyr for renovasjon 
i henhold til skriv fra Avfallsservice AS jfr. vedlegg 3. I tillegg til det ordinære gebyret 
som er likt i alle eierkommunene innføres et tillegg på 7,51% for å dekke etterdrift på 
Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrifta er stipulert til 
kr.130.000 pr. år men kommunens utgifter har i gjennomsnitt vært høyere enn dette 
beløp når vi tar med utgiftene i forbindelse med lukking av fyllplassen.  Etterdrift har 
fram til nå vært belastet driftsbudsjettet, men skal belastes abonnentene.  Økningen er 
på 10,72 % for standard- og fritidsabonnement, mini-, kompost- og storabonnement. 
Dette inkluderer etterkontrollsgebyr som før nevnt. Slamgebyr økes med 5 %. Oversikt 
over gebyrene ligger i tabell pkt 4.b.5.

2.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.
2.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.
2.8. Det gjøres innsparinger i driften på følgende måte:

Kap 1.2 Oppvekst og kultur -522 397,-
Kap 1.3 Helse og sosial - 849 575,-
Kap 1.6 Teknisk etat - 441 156,-
Kap 1.7 Bygg og anlegg     -32 492,-    
Kap 1.8 Økt kostnad/inntekt 1 475 000,-



2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer

Årstall 2012 2013 2014 2015
Ordinære investeringer 20582000 3625000 3625000 2000000
Salg av bygg 0 0
Tilbakeført mva -210000 -125000 -125000 0
Lånebehov -20372000 -3500000 -3500000 -2000000
Tilskudd -1000000
Kontrollsum 0 0 0 0
Virkning i driftsregnskapet:
Sum renter og avdrag 738210 1605134 1871320 2067635

Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årsbudsjett/Økonomiplan

Detaljert oversikt over investeringene med økonomiske konsekvenser framgår av
Vedlegg ”Budsjettversjonsrapport: Investeringer 2012- rådmannens forslag”.

Saksopplysninger

Saksopplysninger

1. Forord

Kvænangen kommune har i de senere år hatt en økonomi som blir stadig svakere med for høye 
driftskostnader relativt til finansiering av driften. Andelen renter og avdrag øker som følge av 
nødvendige investeringer og gjeld per innbygger utgjør ca 70 000 kr/pers etter investeringer i 
vannanlegg, TTPU bygg og boligfelt er ferdigstilt. Dette betyr at man må redusere andre 
driftskostnader for å dekke nye kostnader knyttet til renter og avdrag til anleggsinvesteringer. 

Kvænangen kommune finansierer fortsatt sikre driftskostnader mot usikre inntekter fra 
konsesjonskraft og aksjeutbytte. Dette gir en høyere finansiell sårbarhet med hensyn til balansert 
drift. Disposisjonsfond er null og vi har ikke lenger sikkerhetsmargin i økonomien for økte 
kostnader eller uforutsette hendelser. Fylkesmannen anbefaler en sikkerhetsmargin på 3 % som i 
vårt budsjett ville utgjøre 4,2 millioner kroner. Dette har man ikke funnet rom til i inneværende 
år. Rådmannen legger imidlertid inn dekning av prognostisert underskudd med 2,1 millioner 
kroner samt en generell sikkerhetsmargin i budsjettet kr i 2012. Dette bedrer risikoprofil for 
budsjett 2012.  

Folketallet faller jevnt og noe raskere i de senere år, sist 1,4%. Dette forsterkes av at det øvrige 
Norge har vekst i antall innbyggere. Rådmannen har ikke lagt inn en reduksjon i folketall. 
Endringer i inntektsystemet for kommunene kanaliserer inntektene fra periferi til mer 
sentrumsnære strøk og favoriserer kommuner med vekst i folketall der det hensyntas at 
investeringer kommer før inntekt fra økning i innbyggertall. I fraflytningskommuner er det dog 
ikke finansiert at man ikke kan legge ned og tilpasse tiltak rom for rom, men må opprettholde 
drift i en skala kommunen ikke er finansiert for. 

For kommende budsjett og økonomiplanperiode vil situasjonen være preget av behovet for 
nedtrekk på eksisterende tjenester. Grunnlag for vurderinger har vært å opprettholde de tjenester 



som er lovpålagte og dreining av kostnader i retning av sentrale satsinger som 
samhandlingsreformen og nye valgfag i skolen. Tjenestetilbud i eldreomsorgen er søkt holdt 
innenfor rammen av det lovpålagte, dog med nedskjæring i deler av tilbudet. Håndtering av 
samhandlingsreformen, effektive helsetilbud og nye rettigheter for pasienter og brukere av 
kommunale helse- og pleie- og omsorgstilbud er forsøkt styrket gjennom styrket helseledelse.
Ansvar for forurensing-, inngripen mot ulovlige tiltak og registrering av infrastruktur er ikke 
styrket mens man fra statlig nivå indikerer at dette blir et satsinsområde i 2012. Dette burde vært 
økt. Kommunen har ikke tilstrekkelig bemanning eller kompetanse til å ivareta deler av nye 
lovkrav og oppgaver, både innenfor teknisk sektor og helsesektoren. Dette er lovpålagte 
områder der man ikke har hatt kompetanse eller kapasitet for å ivareta områder der staten 
overfører oppgaver til kommunen. Anslag fra høst 2011 anslår dette til om lag 3 årsverk som 
mangler. 

Kulturskolen og bygdekino er bevart, sistnevnte bør dog vurderes da dette ikke er lovpålagt 
tilbud i motsetning til kulturskolen. Av de ikke lovpålagte tilbud er næringsutvikling gjennom 
prosjekter, fritidstilbud til unge, hjemmetjenester og psykiatri vært skjermet i noen grad. Dette 
er imidlertid et budsjett der fokus har vært på å sikre et varig nedtrekk i tråd med stipulert 
inntektsutvikling og omstillingsutfordringer. En grunnleggende forutsetning er at regnskapsåret 
2012 går i balanse.

Konsesjonskraftsinntekter som kan halveres uten varsel og som inngår som driftsfinansiering er 
uønsket for en sunn kommuneøkonomi. Det er varslet endringer i regnskapsførsel av pensjon, 
noe som kan bety at vårt balanseførte premieavvik kan bli en kostnad i regnskapet avhengig av 
statlige prioriteringer.  Per i dag utgjør dette om lag 4,1 mill kr. som tas til kostnad over 15 år –
dette er foreslått endret til 10 år for nye pensjoner. Større beløp som betales og ikke 
kostnadsføres i sin helhet kan komme til å medføre likviditetsutfordringer.Det er i budsjettet 
ikke tatt hensynet til eventuelle framtidige behov for likviditetslån.

Situasjonen ved at statlig reformer som ikke er fullfinansierte er krevende. Overføring av 
oppgaver fra øremerket finansiering til rammefinansiering er også krevende å gjennomskue. 
Oppgaver er det et jevnt tilsig av, krever personalressurser for å håndtere og er 
kostnadskrevende. Nye reformer som samhandlingsreformen er et slikt område som krever 
reorientering i organisasjonen og forventninger om kommunal aktivitet. 

I budsjettet er det lagt til grunn opprettelse av en stilling som 
samhandlingskoordinator/helsesjef. Bakgrunn for denne stillingen er det økte behovet for 
overordnet saksbehandling og prosjekt som arbeidsmåte også innenfor helsesektoren. 
Kvænangen kommune har i liten grad søkt om tilgjengelige midler, da det har vært for liten 
saksbehandlingskapasitet innen for området tidligere. Nå kommer samhandlingsreformen der 
utvikling av akutt tilbud skal finansieres gjennom prosjektsøknader – uten at man lokalt har frie 
ressurser til dette arbeidet. For å lykkes med større reformer er det en forutsetning at 
ressursinnsatsen er bedre koordinert.

Det er flere elementer som bidrar til at omstilling i tjenestetilbudet er nødvendig. 

Demografiske endringer fører til at antall barn og unge faller, mens antall pensjonister stiger. 
Det samlede folketallet går ned, noe som reduserer rammeoverføringene til kommunen med
gjennomsnittlig en halv million årlig, fra finansiering av skole og barnehage til helsetjenester og 
eldreomsorg. Uten at man tar grep som sikrer at man ivaretar det økte behovet for utvidede 
helse- og omsorgstjenester for sykehuspasienter og andre pleietrengende, vil man ha problemer 
med å tilpasse driften på lengre sikt. Når det gjelder sykehjemsplasser er det imidlertid svært 
god dekning. Dersom Kvænangen kommune skulle vært på nivå med regjeringens langsiktige 



mål for sykehjemsdekning for eldre over 80 år, skulle Gargo sykehjem hatt i underkant av 16,5 
plass per i dag. Fremskrevet på 10 års sikt skulle man tilby 26 plasser basert på SSB sine anslag 
for utvikling av befolkningen i kommunen, frem mot 2032 vil det være behov for å øke antallet 
til 35. Legger man til en faktor for økt levealder vil det langsiktige behovet frem til 2032 være 
38 plasser. Dette forutsetter ikke  folketallsnedgang i den grad man faktisk har erfart. Med 
bygging av 4 nye plasser på demensavdelingen er altså behovet for sykehjemsplasser fram til 
2032 dekket. Behovet vil i større grad være for tjenester til sykehuspasienter som sendes hjem 
for pleie i sykehjem eller eget hjem. Dette stiller krav til styrking av sykestue og 
hjemmesykepleie som vi ikke har funnet rom for så langt. Samhandlingsreformen krever 
kompetansetiltak som det ikke er avsatt ekstra midler til utover de ordinære kompetansemidlene.

Kvænangen kommune er blant et fåtall av kommuner som ikke har tilbud om enkeltrom til hver 
pasient. Dette bør hensyntas på noe sikt. I rådmannens budsjettforslag ligger det inne økning 
med 4 rom på demensavdelingen.

Kvænangen kommune har etter hvert en bygningsmasse som er for stor og en belastning for den 
økonomiske bæreevnen. Dette er særlig synlig innenfor de største sektorene i kommunens 
budsjett - skole, barnehage og helse som står for om lag 75% av kostnadene. 

Rådmannens budsjett legger opp til et varig nedtrekk i skole- som en varig tilpasning til redusert 
antall elever, da kostnad per elev i skoletrinn 1-6 fortsatt er høyere for kommunen enn for øvrige 
kommuner av vår type i landet og øvrige Nord-Troms kommuner. 
Dette skyldes i hovedsak at en desentralisert skolestruktur er mer kostnadskrevende
enn finansiering tilsier. Dette er utredet av KS på vegne av kommuner fra Nord-Trøndelag til 
Finnmark med dokumentasjon av at sektoren er underfinansiert fra statlig side.

Deler av helsesektoren er preget av høyt sykefravær og det er for 2012 en satsing med mål å 
redusere sykefraværet i 2012 med 50%. Et redusert sykefravær vil bidra til å gi bedre 
arbeidsvilkår for de ansatte i sektoren, men krever ressurser i prosessen. 
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å komme i balanse for sektoren helse, og man vil også i 
2011 måtte vurdere ytterligere nedtrekk som kan komme til å endre forholdene for 
brukergrupper og/eller det generelle tjenestetilbudet mer i retning av minimumsløsninger.

Rådmannens budsjettforslag medfører for 2012 redusert antall sykehjemsplasser i en periode der  
belegget er om lag 50% av kapasitet og man ikke har ventelister. Det er også ledig plass i 
eldreboliger. Man satser på å utvide kapasitet ved demensavdeling og legger inn investeringer 
for dette. Antall stillinger reduseres som følge av bedre ressursutnytting og krav til 
effektivisering. Tilbudet til hjemmeboende eldre er opprettholdt, mens det er nedtrekk i 4 
stillinger på Gargo sykehjem begrunnet i overkapasitet. Vi foreslår videre å redusere TTPU 
tjenesten med 1 stilling, helsesekretærtjenesten med 25% stilling, 

Kommunen pålegges å følge de regelverk som finnes og kravene til dokumentasjon og
skriftlighet gjør at kompetansen er pålagt og opplæring medfører at ansatte må sendes på pålagte 
kurs. Både skole, barnehage-, helse- og teknisk sektor har store kompetansebehov som følge av 
endringer i statlig regelverk og statlige satsinger som ikke fullfinansieres. Kommunen har få 
saksbehandlere innenfor helse- og teknisk sektor sett i lys av de store reformene som pågår og 
det nye regelverket innenfor offentlig sektor – herunder ny folkehelselov, samhandlingsreform 
og plan- og bygningslov og oppstart av planprosesser. Stadige statlige tilsyn som medfører et 
betydelig merarbeid innenfor kommunale tjenestesteder. Behovet for personale med 
saksbehandlingskompetanse i alle sektorer er utfordrende sett i forhold til ressurser til opplæring 
og stillingshjemler. 



Vi ser likevel at ansatte gjør sitt beste for å tilegne seg kunnskap med små midler og kreative 
løsninger, noe som verdsettes av både brukere og ledelse, dette på tross av at midlene heller ikke 
er på nivå med de utfordringer kommunen er stilt overfor. Årets budsjett er svært krevende, men 
med samlet innsats vil man likevel søke å gi innbyggere et godt tjenestetilbud på tross av 
sviktende inntekter og stadig nye statlige pålegg. 

Vi må imidlertid alle forvente at ventetid på saksbehandling kan øke og at noen endringer kan 
medføre redusert tilbud i noen sektorer. Varige nedtrekk må skje med reduksjoner på 
stillingshjemler så lenge den overveiende del av kommunens kostnader er lønn til oppvekst- og 
omsorgsektoren.

For å skape ny vekst er man avhengig av å skape bidra til næringsutvikling, for å bedre å komme 
i posisjon for utvikling bør man i perioden vurdere å utvide eksisterende 
prosjektmedfinansiering med en halv stilling som arbeider med næringsutvikling. 
Utviklingsperspektivet er delvis ivaretatt gjennom prosjektarbeider, men i en driftsfase er det per 
i dag ikke ressurser til å ivareta oppfølging godt nok.

2. Innledning/sammendrag
Administrasjonen har fremskrevet dagens drift etter innspill fra de enkelte avdelinger.
Lønn er budsjettert med faktisk lønn pr.1.10.2011 og det er satt av kr 2 millioner til nødvendig 
lønnsregulering per år i perioden.

Underinvestering i materiell og utstyr kan over tid føre til at drift av enheter blir mindre effektiv 
enn ønskelig overtid. Dårlig vedlikehold fører til at man i stedet for å ta planlagte investeringer 
må omprioritere akutt fordi noe bryter sammen som det ikke er budsjett for å erstatte.

Kostnadsreduksjon for elektrisk kraft er en positiv effekt, mens kjøp av håndverkertjenester gjør 
at budsjettene ikke rekker så langt som man skulle ønske. Dette betyr at det må skje en skarpere 
prioritering der liv og helse må legges til grunn for det som skal prioriteres høyest, noe som 
naturlig skaper frustrasjon blant brukere som ikke får utført like mye som tidligere. For 2012 har 
man prioritert de allerede vedtatte investeringene og vedlikehold av de mest kritiske deler av 
veg og broer med asfaltmillionen intakt.

Gjennomsnittlig fraflytting har de siste vært på 1,3 %. Økonomisk vil konsekvensen være en 
årlig reduksjon i rammetilskudd på i overkant av 500 000 kr/år. eller akkumulert om lag 3 
millioner over 4 år som ikke er tatt hensyn til.

3. Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk
Alle kommuner skal ha en kommuneplan som strekker seg over 12 år. Kommuneplanen skal 
være grunnlaget for kommunens økonomiplan som strekker seg over fire år. Det første året i 
økonomiplanen er neste års budsjett. En økonomiplan skal derfor bygge på de langsiktige
planene i kommunen, mens budsjettet bygger på en mer kortsiktig økonomiplanperiode på ett år.

a) Kommuneplan – langsiktig del
Vi har et stort behov for å få rullert vår kommuneplan som er fra 1995, samfunnsdelen – den 
strategiske delen av planen er i år 29 år.
Det planlagte interkommunale plansamarbeid i regionen har ansatt leder fra 1.12. 2011.
Vår utfordring sammen med flere andre kommuner er at vi har for lite tilgjengelige ressurser til 
å få utført dette arbeidet. Ca.75% stilling forsvinner fra teknisk avdeling inn i planarbeid Det er 



ikke satt av nødvendige midler til å erstatte denne stillingen, og ta eventuelle tilleggskostnader 
planarbeidet vil medføre. Dette vil få betydelige konsekvenser for tjenestens effektivitet 
innenfor øvrige områder da oppgavene må fordeles blant de gjenværende – på tross av 
kompetansebrister.

b) Sektorplaner
Kystsoneplanen vår har et stort behov for rullering det er gitt antydning om bidra til dette fra 
eksterne fond, det er imidlertid usikkert om det avsatte beløp vil dekke alle kostnader inntil 
eksterne anbud er vurdert.

4. Kommunens rammebetingelser
a) Befolkningsutvikling

4.a.1. Utvikling i befolkningen siste 7 år

Figuren under viser utviklingen i folketallet de siste 5 årene.
Årstall 1.1.2008 1.1.2009 1.7.2009 1.7.2010 1.7.2011

Folktall 1 348 1 334 1315 1298 1294
Endring -3 -18 -19 -17 -4

Vi ser at vi har en nedgang i folketallet fra 1.1 2008 til 1.7.2011 på 66 personer eller 4,5% får 
betydelig virkning ettersom folketallet najonalt har steget i samme periode. Vår relative andel av 
inntektsgrunnlag grunnet i befolkningen faller altså hurtigere enn folketallet lokalt. Per 1 juli 
2011 som er telletidspunktet for grunnlaget for statlige overføringer er befolkningen redusert til 
1294 personer.

Folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel
År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0-5 år 107 99 86 82 81 80 80 72 74 72
6-15 år 169 169 176 177 175 170 165 160 153 150
16-19 år 64 63 61 63 57 62 77 78 86 75
20-39 år 325 312 294 305 302 282 263 250 233 240
40-54 år 278 268 270 267 267 245 244 254 260 256
55-66 år 232 238 243 237 236 237 244 250 243 231
67-79 år 176 179 175 182 182 190 194 192 190 204
80-89 år 77 76 79 77 77 75 70 61 65 56
90+ år 14 14 10 11 10 10 11 13 12 10
Totalt 1442 1418 1394 1401 1387 1351 1348 1330 1316 1294

4.a.2. Prognose folketall for neste år og for økonomiplanperioden
Prognosen for folketallsutviklingen bygger på SSB’s prognose for lav folketallsutvikling
(finnes på internettadresse - http://www.ssb.no/) .
Prognosen er ikke lagt direkte til grunn for beregning av de frie inntektene, men vurdert på kostnadssiden gjennom 

nedtrekk.

Årstall 2010 2011 2013 2015 2020 2025 2030 Endring
Hele landet 4 858 199 4 910 677 5 000 467 5 075 515 5 224 280 5 355 286 5 470 062 13 %

19   156 494 157 613 159 284 160 331 161 548 162 177 162 344 4 %



Troms Romsa
1938 
Lyngen 3 152 3 155 3 181 3 205 3 222 3 227 3 236 3 %

1942 
Nordreisa 4 757 4 769 4 828 4 865 4 867 4 845 4 828 1 %

1939 
Storfjord 1 888 1 899 1 891 1 886 1 869 1 844 1 811 -4 %

1941 
Skjervøy 2 881 2 884 2 871 2 848 2 781 2 735 2 671 -7 %

1940 
Gáivuotna Kåfjord 2 207 2 204 2 174 2 133 2 064 1 995 1 929 -13 %

1943 
Kvænangen 1 316 1 311 1 283 1 255 1 184 1 121 1 064 -19 %

Om innbyggertallet opprettholdes likevel tape inntekter dersom veksten folketall er lavere enn 
landsgjennomsnittet i perioden. Jfr. Figur i pkt 4 a. 2 som viser at frem mot 2030 er anslaget for 
folketallsutvikling nedgang på 19% for Kvænangen og økning 13% på landsbasis, altså et gap 
som øker. Kvænangen kommune har nedgang i folketall på gjennomsnittlig 1,4 % per år siden 
2006, det er blant de 3 kommunene med svakest folketallsutvikling i Troms, mens fylket som 
helhet har folketallsvekst på 0,5% i samme periode. Kommunen vil få reduserte inntekter i 
planperioden om utviklingen ikke snur i perioden. Dette er ikke hensyntatt i økonomiplanen og 
vil kunne ha en aggregert virkning på 3 mill. i mindreinntekter over en fireårsperiode. (Fordelt 
på år: 2012- 0,5 mill, 2013 – 1 mill, 2014 -1,5 mill).

Gjennomsnittlig folketallsreduksjon i Nord-Troms siden 2006

Kommune Folketall 1.1.2011 Endring

Kvænangen 1294 -1,40 %

Kåfjord 2185 -0,70 %

Skjervøy 2885 -0,60 %

Storfjord 1894 -0,40 %

Nordreisa 4805 0,10 %

Kilde: Troms fylkeskommune,Norut Alta, rapport 2011"Omstillingsutfordringer"

Det viser seg at vi har en mye sterkere reduksjon i folketallsutviklingen enn våre 
nabokommuner i Nord-Troms, Troms fylke og landet for øvrig iflg. Statistisk sentralbyrås 
framskrivning av folketall fra 2010 til 2030. Vi har en befolkningspyramide der de yngste 
aldersgruppene stadig utgjør en mindre andel.
0 til 5 årsgruppen blir redusert med 29 % og gruppene 6-15 blir redusert med 38 %, noe som 
fører til behov for strukturelle endringer innenfor skole og barnehage.
Norut, Alta har levert en rapport høst 2011 der Kvænangen kommune omtales særskilt med de 
utfordringer kommunen har. Her peker man blant annet på at fødselsunderskuddet er stort, men 
litt redusert fra forrige 5 års analyse.
Man peker også på at omsorgsmengden er stor, dvs. lav andel befolkning i yrkesaktiv alder sett i 
forhold til antall barn, unge og eldre, og at omsorgsmengden har økt mest i fylket siste 5 år. 
Omsorgsmengden innholder litt flere barn og unge enn eldre. 
(kilde:Troms fylkeskommune/ Norut: Omstillingsutfordringer)

Antall personer over 80 år øker stadig, noe som vil få store utslag innenfor pleie og
omsorgssektoren, med økt behov for pleie- og omsorgsplasser, personell og økonomi til
sektoren. Her er imidlertid nivået av sykehjemsplasser i dag svært høyt sammenlignet med våre 
nabokommuner og landet for øvrig.

Næringsliv



Kvænangen preges av ensidig næringsliv der antallet selvstendig næringsdrivende går tilbake. 
Andelen sysselsatte i kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting er lav. Kommunen 
bærer preg av svært lav nyetablering av virksomheter med ansatte og etableringsrate av 
virksomheter uten ansatte er blant de laveste i fylket. Overlevelsesraten av nyetablerte 
virksomheter er imidlertid høy. (Troms fylkeskommune/Norut: Omstillingsutfordringer) Dette 
sammen med de erfaringer man har gjort seg er noe av bakgrunnen for at ressurser tilsvarende 
50% stilling opprettholdes til kommunal medfinansiering av næringsprosjekter på tross av at 
dette ikke er lovpålagt tjeneste. På lengre sikt burde det være utvidet med 50% stilling som 
næringskonsulent om en skal ha håp om å snu utviklingen i en mer ønskelig retning.

b) Frie inntekter
Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak),
eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er
hovedfinansieringskilden for driftsrammene.

4.b.1. Skatt og rammetilskudd
Forslaget til statsbudsjett for 2012 legger opp til en nominell vekst i kommunenes frie
inntekter – skatt og rammetilskudd - på 5,1 %. Med en anslått pris- og kostnadsvekst
(kommunal deflator) på 3,25 %, blir realveksten neste år på høyere for Kvænangen enn for 
resten av landet. 

Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2012 før i januar 2013, er det gjort et 
anslag på hvor store skatteinntektene for 2011 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i 
nivået på skatteinntektene i 2010. For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2011 deretter 
framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik 
skattevekst per innbygger, med fordeling som i 2010. For Kvænangens del er dette muligens en 
vel optimistisk antakelse da andelen skatt per innbygger langt lavere enn det nasjonale nivået. 
Inntektsutjevning vil ikke kompensere fullt ut for dette. Høyeste lovlige skattøre i henhold til 
statsbudsjettet, legges til grunn. I tillegg vil eventuelle særlige økninger i skatteinntekt i ett 
enkelt år kunne få betydelige negative konsekvenser for småkommunetilskudd og 
skatteutjamning, noe som ikke er hensyntatt.
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Modellen over viser at Kvænangen kommune er en såkalt lavskattekommune.

Kvænangen kommune har også et tap som følge av omlegging av inntektssystemet og 
overføring av øremerkede oppgaver til rammefinansiering. 
Med bakgrunn i nedgang i folketallet og en befolkningssammensetning der antallet eldre blir 
høyere, vil Kvænangen tape betydelige midler over år. I 2012 vil skjønnsmidler og 
inntektsgarantiordningen (INGAR) kompensere noe for dette. INGAR og skjønn er redusert i 
planperioden i tråd med modell for inntektssystemet av KS.



Tabellen/figuren nedenfor viser utvikling i de frie inntektene de siste årene. Tallene er i 1000 kr.
Årstall 2007 2008 2009 2010 2011
Skatt 20002 20194 26047 23602 21831
Rammetilskudd 50476 53957 55217 60496 70538
Sum statlige midler 70478 74151 81264 84098 92369
Tidperiode 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11
Økning i % i forhold til foregående år 5,21 % 9,59 % 3,49 % 9,83 %

Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2012 og i økonomiplanperioden
framkommer i tabellen nedenfor. (Alle tall i 1000 kr.)

2011 2012 2013 2014 2015
Innbyggertilskudd 24 724 26 902 26 190 25875 25637
Utgiftsutjevning 22 307 24 692 25 156 25321 25 557
Overgangs-og nyordn. 11843 11010 11099 11099 11099
Nord-Norge tilskudd 4 322 4 388 4 388 4 388 4 388
Ordinært skjønn inkl. komp. for økt 
arb.g.avg

1003 3043 0 0

Skjønn tapskompensasjon endring 
innt.system

1127 1100 1100 1100 1100

Sum rammetilskudd eksl. utjevning 65 326 71 135 67 933 67 783 67 781
Netto inntektsutjevning 6130 6415 6416 6416 6416
Sum rammetilskudd 71 456 77 550 74 349 74 199 74 197
Skatt på inntekt og formue 21436 22050 22051 22101 22103
Sum inntekter 92 892 99 600 96 400 96 300 96 300
Endring i inntekter 7,22 % -3,21 % -0,10 % 0,00 %

En betydelig økning i innbyggertilskudd ser umiddelbart meget positivt ut, men må ses i lys av 
den mindrefinansiering som staten legger opp til for skatteøret utover eiendomsskatt. 

Endring i frie inntekter må ses i lys av oppgaver som legges inn i rammebevilgningene. Flere av 
disse  har hatt særskilt bevilgning som øremerkede tiltak i utgangspunktet, men legges inn i 
rammen uten at man ser en tilsvarende økning i nominelle bevilgninger. Flere av reformene 
ansees av KS å være underfinansiert. Det blir da kommunens oppgave å sørge for å foreta 
tilpasninger som motsvarer oppgavene.

Samhandlingsreformen er finansiert innenfor rammen med kr 1,77 mill.kr, og har direkte 
betalbare kostnader knyttet til seg som skal betales a konto. Anslaget for betalbare kostnader er 
beregnet i rådmannens innstilling å utgjøre 1,25 mill. i medfinansiering av medisinsk behandling 
alene, i tillegg kommer betaling av ”overliggere” på sykehus og økte kostnader i pleie lokalt, 
samt kostnader til medfinansiering av prosjekter knyttet til DMS. 

Kommunen fått ansvar for oppgaver av engangskarakter, eksempelvis oppgaver knyttet til 
adresseregister og kartverk som ble pålagt i 2011 og som skal finansieres innenfor rammen. 
Adresseregister alene anslås til 0,5 årsverk, i tillegg kommer saksbehandling i tilknytning til 
gårdskart der avvik mellom gammelt og nytt nasjonalt kartverk skal måles opp i felt for alle 
eiendommer med kartavvik. Disse skal registreres og saksbehandles i kommunen. I 
næringsutviklingsprosjekter har det videre fremkommet ønsker om registrering av flerspråklige 
stedsnavn, dette er ikke lovpålagte oppgaver og kan kun gis rom i den grad lovpålagte oppgaver 



er løst. Oppgaver knyttet til matrikkelen er heller ikke gitt friske midler, og må løses innenfor en 
ramme som er redusert pga av man fra 2012 avgir ressuser til interkommunalt plansamarbeid 
med ca 75% stilling. Disse oppgavene har det ikke vært rom for å løse i 2011, og det vil ta 
meget lang tid å få løst disse oppgavene uten tilførte ressurser, ansvaret er likevel kommunens. 

Planarbeid vil imidlertid få sterkere fokus gjennom det interkommunale samarbeidet.

4.b.2. Eiendomsskatt
Det er lagt inn eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra 2012 med økt inntekt
på kr 2 725 000 etter takserings- og saksbehandlingskostnader.
Eiendomsskatten på verker og bruk er økt med for 2012 med 110 000 på grunn av økt 
eiendomsskattegrunnlag for Kvænangen kraftverk jfr. verdsettelse fra Sentralskattekontoret for 
storbedrifter. 

4.b.3. Konsesjonskraftinntekter
Konsesjonskraftinntektene er lagt inn i sin helhet med  6,0 millioner kroner for 2012. Dette er 
samsvarende med prognose for konsesjonskraftinntekter for 2012. Konsesjonskraft er vurdert til 
å være det samme i påfølgende år. Dette er imidlertid usikre inntekter, og man bør vurdere å 
innføre handlingsregel for konsesjonskraft i fremtid. Anslaget er muligens noe høyt 
sammenlignet med tendensen for budsjetterte strømkostnader som er lavere enn for 2011.

4.b.4. Momskompensasjon
Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å
nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiftssystemet,
ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen
blir likestilt med kommunal egenproduksjon.

Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp
av varer og tjenester, samtidig som kommunene trekkes i rammetilskuddet med
noenlunde tilsvarende beløp som momsrefusjonen utgjør.

Fra 2010 og fram til 2014 kommer det endringer i kompensasjonsordningen for
investeringer. Fra 2012 skal minst 60% av kompensasjon tilbakeføres til investering.
Dette økes med 20% for hver år framover slik at i 2014 skal all momskompensajon i
investeringene tilbakeføres til investeringa. I Kvænangen kommune har vi i de siste
årene oppfylt kravet som kommer fra 2014 og dette vil derfor ikke få virkning for ytterligere 
nedtrekk på drift.

4.b.5. Kommunale avgifter
Avgiftene for avløp er lagt inn med økning på 18%, men vannavgift er økt med 16% dog slik at 
begge avgifter er trygt innenfor rammen av selvkost.
Avgiften for feiing økes med 14% per år for å nå selvkost. Avgiften for renovasjon fastsettes 
etter beregning hos Avfallservice AS med tillegg av kostnader knyttet til etterdrift Navit 
fyllplass som skal inngå i selvkostgrunnlaget. 

Tabell for avgiftene for 2012 :
Kommunale avgifter



2011 2012

Økning % eks.mva inkl.mva eks.mva inkl.mva

Renovasjon 10,72 %

Standard abonnement 10,72 % 2702 3378 2992 3740

Mini 10,72 % 2240 2800 2480 3100

Mini kompost 10,72 % 2240 2800 2480 3100

Storabonnement 10,72 % 3927 4909 4349 5436

Fritidsabonnement 10,72 % 721 901 799 999

Slam inntil 4 m3 5 % 0 0 0

tømming årlig 5 % 1378 1723 1447 1809

tømming 2.hvert år 5 % 694 868 729 911

Slam fritidsbolig 5 % 0 0 0

tømming hvert 3.år 5 % 480 600 504 630

tømming hvert 4.år 5 % 361 451 379 474

Slam per m3 over 4 5 % 378 473 397 496

Ekstra tømming septik 5 % 1817 2271 1908 2385
Ekstra tømming 1.11-
30.04 5 % 2725 3406 2862 3577

Byttegebyr dunk 3 % 234 293 241 301

Kjøp av dunk 3 % 468 585 482 603

Avløpsavgift 18%
Vannavgift økes med 16%
Feieavgift med 15%

Øvrige gebyrer og betalingssatser som ikke har lovfestet sats økes med 10%.

c) Statlige nyordninger, føringer, m.v.

Hele utgiftsutjamningen ble endret fra 2011. Virkning av utgiftsutjamningen blir større enn før 
2011, da man justerte effekten av utgiftsutjamning til 60% i av kommunenes inntektsgrunnlag 
mot tidligere da dette utgjorde 59% og svingninger i skatter fikk større effekt.

For 2012 ser man at samhandlingsreformen får en særlig virkning for budsjettet med nye 
betalbare kostnader som er knyttet til medfinansiering av 20% av medisinsk behandling av egen 
befolkning og betaling for ferdigbehandlede pasienter som ligger på sykehus etter at behandling 
er avsluttet fra helseforetakets side. Førstnevnte betales a konto til helseforetaket.. Kvænangen 
kommune vil i 2012 motta refusjon av sykestueseng, mens dette er usikkert i 
økonomiplanperioden, man har imidlertid tatt med inntekt på kr. 445000 på bakgrunn av at dette 
beløpet også for helseforetaket ligger inne i 2012 og det anses lite trolig at man ønsker å 
reversere den drift man alt har av sykestueplass i kommunen.

Redusert engangstøtte i form av skjønnsmidler som skal avdempe effekt av endringer i 
inntektsystemet hensyntatt i årene 2013-2015 med 1,7 – 1,2 mill kr. Disse reguleringene vil få 
særlig negativ virkning for budsjett 2013 og påfølgende år, men i mindre grad for budsjett 2012 
pga tildelt engangstøtte i forbindelse med samhandlingsreformen. 

Vurdering



DEN NORSKE KIRKE
Kvænangen Menighetsråd

Adr: 9169 Burfjord
Tlf:  77 77 81 25   Mobiltelefon:  92 24 37 78

Bankgoronr.: 4740. 077144 

27.10. 2011
Kvænangen Kommune
Formannskapet.
Her.

Menighetsrådet legger frem sitt forslag for kommunens tilskudd til kirka i budsjett og 
økonomiplan for perioden 2012- 2015. 

BEHOV – BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015.

Driftsbudsjettet

Tiltak 2012 2013 2014 2015

Kompensasjon for å dekke økt lønn  
og pensjon.

150.000,- 150.000,- 150.000,- 150.000,-

Tilskott til trosopplær. i menigheten 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,-

Tilskott til skyss Skorpa-helga.                10.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,-

Økt kommunal tilskott 185.000,- 185.00,- 185.000,- 185.000,-

Investeringsbudsjettet
Tiltak 2012 2013 2014 2015

Nytt tak, rep tårn Sekkemo kirke 600.000
            

Utvidelse av Nordstrøm kirkegård 600.000 600.000
Totalt 600.000 600.000 600.000

Kommunalt tilskudd:
Det kommunale tilskudd til kirka har siden 2008 ikke vært økt og er på kr.1.387.000 årlig.
Vi har derfor vært nødt til å foreta store reduksjoner for å få balanse i drifta.  I år reduserte vi 
drifta på kirkegårdene dramatisk, men ved hjelp av sommerarbeidsplassene fra kommune fikk 
vi utført en del arbeid på grøntanlegg.   

Vedlagt følger oversikt over utviklinga i menighetsrådets regnskap og budsjett fra 2007 til 
2010.  I 2010 hadde vi et underskudd på kr.122.242 som vi må dekke inn i framtidige budsjett.      

Lønn i faste stillinger, kr. 150.000

Vi har hatt stor økning i lønns og pensjonskostnadene.  Vi har fått ny 100% stilling som 
organist som opprinnelig var 50% fra kirka og 50% fra kommunen.  Den kirkelige del av 
stillingen er imidlertid 70%.  Kommunen har satt sin andel av stillingen vakant og vi mangler 
derfor nå ca kr.220.000 for å finansiere stillingen. I tillegg til økt kommunalt tilskudd vil salg 
av tjenester til kommunen og menighetene i prostiet være en viktig del av finansieringen slik 
at stillingen kan videreføres.   



DEN NORSKE KIRKE
Kvænangen Menighetsråd

Adr: 9169 Burfjord
Tlf:  77 77 81 25   Mobiltelefon:  92 24 37 78

Bankgoronr.: 4740. 077144 

Trosopplæring
Trosopplæringen er tatt ut av skolen og menigheten har ansvar for 
trosopplæringen/kristendomsundervisning.
Menigheten er i 2009 kommet med i trosopplæringsprosjektet som er et satsingsområde fra 
myndighetenes side til døpte barn mellom 0-18 år. Vi har får tildelt kr. 80.000,- fra Staten i 
året til arbeidet. Årsaken til det lave beløpet er at antall døpte barn er lav p.g.a. få fødte. Det er 
ikke mye når midlene skal gå til lønn, utstyr til barn/ungdom, reiser og diverse. Derfor må vi 
ty til frivillige for å få gjennomført opplegget med trosopplæringen. Det kan imidlertid være 
vanskelig å få tak i frivillige. Det kan være at vi må gi en godtgjørelse til de frivillige også. 
Derfor søker menighetsrådet om tilleggsbevilgning fra kommunen til arbeidet. 

Skyss Skorpa- helgen,
kr. 10.000,-
Etter at Josefsens transport solgte skyssbåten har vi problemer med å skaffe stor nok båt for 
skyss.  For at vi fortsatt skal kunne tilby skyss i forbindelse med ”Skorpa-helga” må det 
skaffes midler til båtskyss. Derfor søker menighetsrådet kommunen om midler til skyss for 
”Skorpa-helga”. Turene koster omkrig 30.000, prest og passasjerer finansierer differansen.   

Investeringer

Taket er av eternitt som ble lagt på kirka da den ble bygd i 1956 . Kirkevergen har registrert 
at eternitten på taket begynner å løsne og raser ned på bakken. På sikt vil fukt trenge inn i 
bygget og forårsake rått skader. Taket er over 50-år gammelt og moden for utskiftning, så det 
er vel naturlig at man register ”tidens tann” der og. Derfor bør det nytt tak på Sekkemo kirke 
prioriteres. Menighetsrådet anslår totalkostnadene ca kr. 500.000,-  til nytt tak på Sekkemo 
kirke. I tillegg viser det seg at regnvann og snø driver inn gjennom lukene i tårnet når været 
står på og gjør at det kommer vann ned på galleriet. Dette skyldes at lukene i tårnet ikke er 
tette og forårsaker lekkasje. Reparasjon av tårnet anslås til kr.100.000. 
Nytt tak og renoveringsarbeid med tårnet anser menighetsrådet som strakstiltak som kan 
finansieres ved lån og rentekompensasjon fra Husbanken for unngå store ødeleggelse med 
påfølgende høye kostnader.
Fra tidligere er utvidelsen av Nordstrøm kirkegård satt opp på investeringsbudsjettet. 

Konsekvenser ved ikke å få økt tilskudd fra kommunen.
Ingen sommervedlikehold på kirkegårdene.
Vi vil stå uten organist på mange kirkelige handlinger siden vi ikke har økonomi å tilsette en 
fast og det er meget begrensede muligheter for vikarer.  

  

Mvh.
KVÆNANGEN MENIGHETSRÅD

Oddvar Kiærbech
leder                                                   



Forslagfra Høyre:

Alternativt budsjett:
Endringsforslag iforhold tilflertallsforslaget.

Ytterligere innsparinger:
Nedlegging av Spildra skole:
Nedlegging underutvalg:
Papirløse møter/innsparing porto/trykking:
Kutt stipend videregående

økt utgifter:

Opprettholde aktiviteten TTPU, jobbe med

— 505.000 kroner
- 100.000 kroner
- 50. 000 kroner
- 50 .000 kroner

innføring av dagsenter
200.000 kroner
50. 000 kroner
200.000 kroner
200.000 kroner

300.000 kroner
100.000 kroner

2011

Til sammen 705.000 kroner

Tilskudd brøyting:
Redusert lønnsutgifter kvænangen b- og u:
Ikke økning ut over 20 og 30% vann og avløp
økning rus/psykiatri i henhold til STYRK-prosjektet

Tiltak mot mobbing i skolen
økt satsing på ungdom i kulturskole/ungdomsklubbregi

50.000 kroner

økt utgifter 1.100.000, og avsatt til reserverte tilleggsbevilgninger blir da. 627.603 kroner.



I I 20121

Over-lunderskudd
Konsekvensj. budsjett

Sum alle valgte tiltak

Høyres driftsbudsjett
---.-

investeringsbudsjett

Over-Iunderskudd
Budsjettversjon Høyre

-765 796

-175 230

-941 026

738 210

-202 81E

Valgte tiltak

,‘olitiske styringsorg og 45 75(
sentraladministrasjon

40 750
Godtgjørelser politiker

-100 000
Nedleggelse underutvalg

oppvekst og teknisk

-50 000
Papirløse møter/innsparing
porto/trykking

-50 000
Kutt stipend videregående

Ledergocltgjørelse 20 000
kontrollutvalg

IT-AVDELING (1230)
Ksterne Kurs post -250 000
1230.202.1500

185000
Kvænangen menighetsråd

250 000
0,5 stilling næringskonsulent

Oppvekst og kultur -1 445 847

Badderen barnehage 50 000

Nealeggelse piIdra skole -505 213
01.08.2012

Nealeggelse AIte:del -930 634
barnehage 31.12.2011

Hessurser til pagaenae- 200 000
mye tiltak i skolen
,e*usert Iønnsurgiter -200 000
Kjækan

rteøuser( lønnsutgiFter -200 000
Kvænangen barne og
ungdomsskole

100 000
Tiltak mot mobbing i skolen
FOKt satsingpa ungaom 1 50 000
kulturskole/ungdomsklubb
regi

ÇOKnIng elevavgirt -10 000
kulturskole 2011

Helse og sosial I I 155 0001



-80 000
Forebyggende barnevern:
Friplasser barnehage

— —- -

Bygg og anlegg
F4L. I IU I DMrtIVr7F4I3t

(7220)

NYE TTPU (7405)
.. øKning av

iusleie

Rundvask av sykehjem

Rådhus redusert husleie

Teknisk etat

AVL0P (6210)

uue økning utover zu 7oog
30% vann og avløp

FEIERVESEN (6310)

BRANNVESEN (6300)
eining dv

gebyr

4realplan samfunnsdel

Verksteddrift økt salg

Fel lesom råde

Lønnsforhøyelser

2011

I—r,n,nntat IInflareksIflfl

.iI-IILiLt

RAMMETILSKUDD (8400)

Rest avsetning 1,5%

I 360 000

310 oOc
I 050 000

0

0

Tiltak som ikke er valgt i denrH rbudsjettversjo en

Totale driftskostnader fra
investeringsbudsjett

Budsjettversjon 091111 268 35I
Politiske styringsorg og
sentraladmi nistrasjon

Avsetning fond 1% 1 400 001

1 400 001
FELLESUTGIFTER (1850)

Vikar lege 55000

Helsesekretærfunksjoner -100 000

‘ Jflr,rtthflIf1 kt,IIIftn 200000
TTPU, jobbe med innføring
dagsenter

300 000
økning rus/psykiatri i
henhold til STYRK-prosjektet

-300 000
lnnsparing i Gargo redusert
sykefravær/organisering

-356 000

-376 000

200 000

0

-40 000

-200 000

100 000

-40 000

65 867

-102 003

142 800

-100000

25 070

100 000



Avsetning til fond 3% 4 200 00(

2 800 00(

Teknisk etat

29 900
Feiertjnesten ny 60 % stilling

FEIERVESEN (6310) 29 90(

4 200 00(
FELLESUTGIFTER (1850)

Avsttning fond 2% 2 800 001

FELLESUTGIFTER (1850)



Forslag til tekstdel Budsjett 2011 fra Kp, Ap, SV og Frp.

Kommunestyret konstaterer at vi etter 3 år med stort merforbruk i de kommunale 
budsjettene må gjøre drastiske tiltak for å bringe kommuneøkonomien i balanse. 
Kommunens fond er oppbrukt og vi står overfor valget mellom å sende regninga til 
innbyggerne eller gjøre nødvendige tiltak i drifta. 

Kommunestyret vil samtidig påpeke at Kvænangen Kommune er blant 
kommunene i Norge med størst inntekt og handlingsrom pr. innbygger. 
Forutsetningene for god drift, og muligheter for investeringer og gode tjenester er 
blant de beste i landet. 

De samarbeidende partier blei tidlig enige om at vi skulle arbeide for å unngå 
eiendomsskatt og samtidig opprettholde de desentraliserte tjenestene i kommunen. 
Årets reduksjoner er gjort med tanke på at ingen grupper eller innbyggere skal 
rammes spesielt hardt og at innstrammingene i drifta skal være et fellesløft for hele 
kommunen. Derfor er ingen sektorer skjermet, og ingen deler går helt fri. 

Videre ønsker vi at innbyggerne i Kvænangen skal ha lavere avgifter og mindre 
beskatning enn i våre nabokommuner. Kommunestyret tror at dette vil være et viktig 
moment i markedsføringa av kommunen. Vi håper og tror at dette vil kunne 
stabilisere og kanskje til og med øke folketallet. Nedgang i folketallet vil gi en enda 
vanskeligere budsjettsituasjon.

I tillegg vil formannskapet og kommunestyret gjennomgå drifta av alle 
enhetene med tanke på økte inntekter, innsparinger, samhandling og brukervennlig 
drift. Flertallet ser også at kommunen har behov for investeringer i årene som 
kommer. Før nye investeringer kan planlegges må vi imidlertid få kontroll med 
drftsbudsjettet. Overskudd i drifta er en forutsetning for nyinvesteringer.

Kp, Ap, Sv og Frp vil i nær framtid fremme en sak for å vedta tiltak med sikte 
på å øke folketallet og fremme næringsutviklingen i kommunen.  Dette håper vi vil 
føre til at kommunen beholder rammetilskuddet noenlunde på dagens nivå.

Burfjord 27.11.11    

Jan Helge Jensen   Gøril Severinsen Tryggve Enoksen    Svein Tømmerbukt



Forslag til endring i rådmannens budsjettforslag 2011 fra Kp, Ap, SV og Frp.

IT
Post 1230.202.1500 Eksterne kurs med 250000 strykes.
280000 til Winmed og Profil overføres til investeringsbudsjettet.
Konklusjon: IT drift reduseres med 530000 i forhold til formannskapets forslag fra 23/11-11

Skole, barnehage og kultur.
Redusert rammetimetall Spildra 75000 kr
Ressurser til pågående og nye tiltak (valgfag) reduseres med 104750 i forhold til forslag av 231111
Midler til vurdering med elevsamtale strykes, - innsparing 92000 (23111)
Redusert lønnsutgifter Kjækan 200000
Redusert lønnsutgifter Kv. Barne og ungdomsskole 400000
Friplasser barnehager , post 3600.251.4765, reduseres med 80000

Helse og sosial
TTPU styrkes med 100000 i forhold til forslag 231111 (fra 300 000 til 200 000 i reduksjon)
Vikar lege styrkes med kr.55 000 pr år 

Teknisk
Avløpsgebyret økes ytterligere med -200000 i 2012 (231111) og går i selvkost fra 2013 med 
ytterligere avgiftsøkning på kr.150.000. Avgiftsøkning på 47 % i 2012.  
Vannavgift økes med 20%
Underdekning feiing tas inn i sin helhet. 
Arealplan med samfunnsdel igangsettes. Økning budsjett kr. 100000
Videreføring av gratis andre barn. Økning 75000 i forhold til forsl. 23111
Ledergodtgjørelse kontrollutvalg Økning 20000
0,5 stilling næringskonsulent lokalisert til Næringsparken i Kvænangen kr. 250000,-
Tilskudd til brøyting kr.50 000 pr. år.

Investeringstiltak.
Investering befalsbil brann strykes. Besparing 30000 i renter og avdrag.
Tankbil brann strykes. Besparing 30000 i renter og avdrag
Winmed og profil (kr.280.000) tas inn i budsjettet. Økning 30000 i renter og avdrag.
PC til skolene kr.250.000, overført fra driftsbudsjettet.

Reduksjoner i økonomiplanperioden:

Hovedkapittel         2012                       2013                                           2014                             2015
Reduserte utgifter:
1.1 Sentraladministrasjonen   - 300.000   - 300 000   - 300 000
1.2 Spildra skole    -  75 000   - 300 000 - 500 000   - 500 000
      Kjækan skole   - 200 000   - 300 000   - 300 000   - 400 000
      Kvænangen barne og ungdomsskole   - 400 000   - 600 000   - 600 000   - 600 000
      Barnehage   - 150 000   - 300 000   - 300 000
Økte inntekter:
1.6 Teknisk. 
       Økt avløpsgebyr, selvkost fra 2013   - 200 000   - 350 000   - 350 000   - 350 000
1.8 Reduksjoner i rammetilskuddet fra 2013 -  572 000 -1 272 000 -1 272 000 
      Mindre reduksjon i forhold til adm forslag   (1 200 000) 1.000000 1.000.000
      Økt eiendomsskatt  - 500 000   - 500 000 -   500 000
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Formannskapets forslag Budsjettskjema 2 (investering)

Linjenavn Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

lnvesteringerianleggsmidler 19632000 625000 625000 0
Utlån ogforskutteringer 0 0 0 0
Avdragpålån 0 0 0 0
Avsetninger 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 19 632 000 625 000 625 000 0
Bruk av lånemidler -19 422 000 -500 000 -500 000 0
Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 0
Tilskudd til investeringer 0 0 0 0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -19 422 000 -500 000 -500 000 0

Overført fra driftsregnskapet -210 000 -125 000 -125 000 0
Bruk av avsetninger 0 0 0 0
Sum finansiering -19 632 000 -625 000 -625 000 0
Udekket/udisponert 0 0 0 0



F
orm

annsk
forslag

B
udsjettskjem

a
i

(drift)

L
injenavn

B
udsjett

2012
B

udsjett
2013

B
udsjett

2014
B

udsjett
2015

S
katt

på
inntekt

og
form

ue
-22

797
000

-22
797

000
-22

797
000

-22
797

000
O

rdinæ
rt

ram
m

etilskudd
-76

508
000

-75
936

000
-75

236
000

-75
236

000
S

katt
på

eiendom
-5

452
879

-S
952

879
-5

952
879

-5
952

879
A

ndre
direkte

eller
indirekte

skatter
-750

000
-750

000
-750

000
-750

000
A

ndre
generelle

statstilskudd
-160

000
-160

000
-160

000
-160

000
Sum

frie
disponible

inntekter
-105

667
879

-105
595

879
-104

895
879

-104
895

879
R

enteinntekter
og

utbytte
-3

780
000

-3
780

000
-3

780
000

-3
780

000
G

evinst
på

finansielle
instrum

enter
0

0
0

0
R

enteutgifter
provisjoner

og
andre

finansutg
4
4
4
8

635
4

8
2

3
477

4
834

862
4

8
8

1
314

T
ap

på
finansielle

instrum
enter

0
0

0
0

A
vdragpålån

5
2
2
5
4
5
0

5
6
9
1
6
9
7

5
7
1
0
3
0
7

5
6
6
8
0
7
5

N
etto

finansinntekter/-utgifter
5
8
9
4
0
8
5

6
735

174
6

7
6

5
169

6
7
6
9

389
D

ekning
av

tidl
års

regnskm
m

erforbruk
1
0
5
0
0
0
0

1
0
5
0
0
0
0

0
0

Til
bundne

avsetninger
i

639000
1

639
000

i
639

000
i

639
000

Til
ubundne

avsetninger
200

000
200000

200
000

200
000

B
ruk

av
tidi

års
regnskm

m
indreforbruk

0
0

0
0

B
ruk

av
ubundne

avsetninger
0

0
0

0
B

ruk
av

bundne
avsetninger

-2457
800

-1
757

800
-1757

800
-1

757
800

N
etto

avsetninger
431

200
i

131
200

81
200

81
200

O
verført

til
investeringsbudsjettet

300000
300

000
300

000
300

000
Til fordeling

drift
-99

042
594

-97
429

505
-97

749
510

-97
745

290
Sum

fordelt
drift

99
042

594
97

429
505

97
749

510
97

745
290

M
erforbruk/m

indreforbruk
0

0
0

0



Kvænangen Budsjettversjonsrapport: Versjon pr 251111

1. desember 2011 kl 12.55 - Side 

Budsjettversjonsrapport: Versjon pr 251111

---- ----

- -

2012 2013 2014 2015

-

Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0

Sum investeringer fra nye tiltak 19 632 000 3 625 000 3 625 000 2 000 000

Sum fond 0 0 0 0

Sum bruk av driftsmidler -210 000 -125 000 -125 000 0

Sum lån -19 422 000 -3 500 000 -3 500 000 -2 000 000

Sum tilskudd 0 0 0 0

Sum annet 0 0 0 0

Netto finansiering 0 0 0 0

Sum renter og avdrag 674 085 1 479 377 1 748 888 1 948 528

Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

Netto driftskonsekvenser 674 085 1 479 377 1 748 888 1 948 528

-

Valgte tiltak

-

Usorterte tiltak 19 632 000 3 625 000 3 625 000 2 000 000

    2 IKT Nord-Troms investeringer 2012 80 000 0 0 0

        Renter og avdrag 9 400 18 380 17 820 17 260

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Andre IT investeringe 252 000 0 0 0

        Renter og avdrag 29 610 57 897 56 133 54 369

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Asfaltmillion 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0

        Renter og avdrag 42 500 126 188 208 126 245 814

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ny barnehag jfr. vedtak for 2011 15 000 000 0 0 0

        Renter og avdrag 450 000 890 157 877 031 863 907

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Nye dører/ vei  legstasjon 300 000 0 0 0

        Renter og avdrag 10 200 20 085 19 665 19 245

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Ombygging/Tilrettelegging 0 0 0 0

        Renter og avdrag 0 0 0 0

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    PC til skoleelever 250 000 0 0 0



Kvænangen Budsjettversjonsrapport: Versjon pr 251111

1. desember 2011 kl 12.55 - Side 

        Renter og avdrag 29 375 57 438 55 688 53 938

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Sekkemo kirke nytt tak 750 000 0 0 0

        Renter og avdrag 18 000 35 607 35 081 34 557

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Utvidelse av kirkegård Nordstraumen 0 625 000 625 000 0

        Renter og avdrag 0 21 250 63 094 82 813

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Vannverk 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

        Renter og avdrag 85 000 252 375 416 250 576 625

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

-

Usorterte tiltak
- - - -

    Befalsbil brann 450 000 0 0 0

        Renter og avdrag 30 375 59 569 57 994 56 419

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0

    Tankvogn til brannvesen 500 000 0 0 0

        Renter og avdrag 33 750 66 188 64 438 62 688

        Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4685 -1

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Bernt Mathiassen

Dato:                 30.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/43 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Regulering Gåsnes hyttefelt 1943/28/31

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 12-12

Vedlegg
1 Redigert regulringsplan for Gåsnes gnr 28 bnr 31 etter dialogmøte
2 Planbestemmelse av 10.05.2011
3 Oversiktskart

Rådmannens innstilling

I medhold av § 12-12, 1. ledd i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven), vedtar Kvænangen kommune reguleringsplan for Gåsnes hyttefelt med 
bestemmelser datert 10.05.11, og plankart datert 10.05.11. sist revidert 15.09.11,

Saksopplysninger

Forslag til reguleringsplan for hyttefelt på 1943/28/31, Gåsnes ble fremmet for behandling. 
Planområde er lokalisert ved ”Gåsnes” ved sydspissen av Nordstraumhalvøya.
Forslaget til reguleringsplan omfatter hyttefelt, naustområde og adkomstveier til område.

Det var fremmet innsigelse/merknad fra Fylkesmannen i Troms på det som skulle etableres 
hytter på nedsiden av fv. 361

Formannskapet vedtok i møte 06.04.2011  følgende vedtak: 

Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 31.10.2008
Med følgende endring: Tomt 1,4 og 5 fjernes.



Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom Kommunen og 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 og endringer 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 forslag på meklingsutvalg: Ordfører, planlegger og 
jordbrukssjef.

Pga. de endring formannskapet gjorde så ville Fylkesmannen i Troms ha ett dialogmøte med 
Kvænangen kommune.
Under dialogmøte kom det frem at de endringene vi hadde gjort nesten imøtekom 
landbruksavdelingen hos fylkesmannen. For at de skulle godta planen helt så måtte vi endre 
formålet i område vest for hovedhusert, fra fritidsområde på land til landbruksområde.

Miljø hadde fremdeles innsigelse mot de to hyttene som stod igjen på nedsiden av fv. 361. Vi 
argumenterte både frem og tilbake på fordeler og ulemper, men Fylkesmannen sto på sitt at så 
lenge vi ikke har en ny/revidert arealplan der differensiert forvaltning av strandsonen er vurdert i 
kommuneplanen så ville fylkesmannen at de to tomtene skulle vekk.

Fylkesmannen sa også at: Når kommunen har fått rullert kommuneplanen, kan det ikke utelukkes 
at Fylkesmannen vil endre syn på de aktuelle tomtene.
Videre sa han at Kommuner som har oppdatert arealplan vil i realiteten ha større handlingsrom 
enn kommuner som mangler en overordnet plan.

Kvænangen kommune og Fylkesmannen i Troms ble til slutt enig om hvordan planen skulle se 
ut, slik at planen kunne godkjennes.

Vurdering

Saksbehandler mener at så lenge Kvænangen kommune ikke har en ny/revidert arealplan så må 
vi være fornøyd med at vi kom til enighet med Fylkesmannen.
Og at vi fikk med at hvis vi la inne under arealplanleggingen en differensiert sone mot stranda i 
aktuelle område, så kunne ikke Fylkesmannen utelukke at han endret syn på de aktuelle tomtene 
vi tok bort.
Så ut ifra en helhetsvurdering så anbefaler saksbehandler at kommunestyre godkjenner planen.



TEGNFORKLARING

PBL § 25 REGULERINGSFORMÅL

Reguleringsplan for Gåsnes

SAKSGANG IFLG PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

STREKSYMBOLER

DATO SIGN

REVISJONER DATO SIGN

DATO TEGNET

Ekvidistanse: 5 m.

Kartmålestokk:

Oppstart av planarbeid varslet

Utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn

SAK

SAK

Byggeområder (PBL § 25 1. Ledd nr. 1)

Planens begrensning

Formålsgrense

Bevaringsområde

Utlegging til 2. gangs offentlig ettersyn

PLANEN ER UTARBEIDET AV:

Godkjent av kommunestyret

Spesialområder  (PBL § 25 1. Ledd nr. 6)

Friluftsområde på land

31.10.2008

Offentlige trafikkområder (PBL §25, 1. ledd nr. 3)

Kjøreveg

Fellesomåder  (PBL § 25 1. Ledd nr. 7)

Parkeringsplass (P)

PUNKTSYMBOLER

Regulert adkomstvei

Avkjørsel

Koordinater i Euref89, sone 33

20 m 40 m 65 m 80 m 100 m0 m

 Fritidsbebyggelse

Oddvar K. Konst

2000

Annet byggeområde - Naustområde (N)

Privat småbåtanlegg (sjø)

Regulert senterlinje

Regulert gangadkomst

Kartgrunnlag: ØK raster.

Gnr. 28, bnr. 31 i Kvænangen kommune

28.02.2008 OK

Landbruk



Reguleringsbestemmelser

Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 ”Gåsnes” 
KVÆNANGEN KOMMUNE. 

Dato: 31.10.2008
Dato Endret: 30.04.2011 (jmf FSK vedtak 06.04.2011)

BESTEMMELSER
Hjemmel for bestemmelsene er Plan- og 
bygningslovens kapittel VII § 26.
Bestemmelsene er sammen med plankartet, et 
juridisk bindende dokument. I forhold til 
plankartet utfyller og utdyper bestemmelsene 
den fastsatte arealbruken.

§ 1 GENERELT

Reguleringsbestemmelsene gjelder for 
reguleringsplan for Gnr.28 Bnr.31 ”Gåsnes.
datert 10.10.08.

§ 2 FORMÅL

Formålet med reguleringsplan og tilhørende 
bestemmelser er å legge til rette for hyttefelt, 
med tilhørende naustområde.

RETNINGSLINJER
Retningslinjene er veiledende og kan ikke 
brukes som hjemmelsgrunnlag.
Retningslinjene gir i forhold til 
bestemmelsene ytterligere holdepunkt og 
føringer for praktisering av planen.

GENERELT

Det regulerte området er på ca. 60 daa, og har 
reguleringsgrense som vist på plankartet.

REGULERINGSFORMÅL

Området er i hht. PBL § 25, regulert til 
følgende forhold:
a) Byggeområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 1) 

-områder for fritidsbebyggelse
-annet byggeområde - Naust

b) Offentlige trafikkområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 3) 
      -kjøreveg
c) Spesialområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 6) 

- Friluftsområde
- Privat småbåtanlegg (sjø/båtstø)

d) Fellesområder 
(PBL § 25 1. Ledd nr. 7)
- Parkeringsplass (P)
- Avkjørsel



§ 3 FELLESBESTEMMELSER

Eksisterende vegetasjon skal i størst 
mulig grad beholdes

§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

a) Adkomstvei og parkeringsplass P1, skal 
være opparbeidet før det gis tillatelse til 
tiltak på tomt 3 - 9.

b) Adkomstvei og parkeringsplass P2, skal 
være opparbeidet før det gis tillatelse til 
tiltak på tomt 1 og 2.

c) Adkomstvei og parkeringsplass P3 skal 
være opparbeidet før det gis tillatelse 
tiltak på N2 og N3.

d) Alle avkjørsler mot Fv 361 skal være 
utformet i henhold til §6.1 (d.).

§ 5 BESTEMMELSER FOR 
      BYGGEOMRÅDER

5.1 Områder for fritidsbebyggelse
5.1.1 Hytter
a) Byggeområdene er inndelt i 9 nye  

tomter, som vist på plankart.

b) Ved søknad om igangsettingstillatelse 
skal det vedlegges situasjonsplan som 
viser hytte, og plassering av terrasser og 
uthus, og evt. fremtidige utvidelser.

c) Det tillates ikke planering utover det som 
      er nødvendig for en hensiktsmessig
      plassering av hytta.

Ved siden av disse bestemmelser gjelder 
Plan- og bygningsloven og kommunes 
vedtekter.

Skulle det under arbeid i marka komme 
frem gjenstander eller levninger som viser 
eldre aktivitet i området skal arbeidet 
stanses umiddelbart og Sametinget og 
Troms Fylkeskommune underrettes uten 
opphold.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Grunneier skal opparbeide adkomst og 
parkering. Driftskostnader knyttet til 
vedlikehold og drift fordeles mellom 
tomteeiere tilknyttet den aktuelle adkomst og 
parkeringsplass.

5.1.1 Hytter

BRA – inkl. overbygd terrasse. 

Eksempel 1: Vindfanget kan med fordel danne et 
bindeledd mellom hytta og uteboden. Legger man 
boden forskutt i forhold til hytta, oppnår man også 
skjermede uteplasser (kilde byggforsk)



d) På hver tomt tillates det bygd en hytte, 
evt. med fastbygd uthus. Totalt areal 
(BRA) kan være inntil 120 m². 

e) Bebyggelsen skal plasseres innenfor 
byggegrense.

f) Hyttene skal ha sentralpunktet innenfor 
hytteveggene.

g) Bebyggelsen bør ha saltak med takvinkel 
mellom 22 og 30 grader. Andre takformer 
kan vurderes i særskilte tilfeller, og etter 
søknad.

h) Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m
over gjennomsnittlig terreng. 
Grunnmuren skal ikke overstige 50 cm.

i) Hyttene skal føres opp i tre, og males/ 
beises utvendig. Taktekkingen skal ikke 
ha blank eller reflekterende overflate.

j) Tomtene skal ikke inngjerdes.

k) For tomt 3- 9 tillates kun biodo som 
toalett, evt. tilsvarende løsning uten 
avløp, plassert i hovedbygg eller uthus.

l) For tomt 1og 2 tillates avløp til septik 
med infiltrasjon. Tomt 1 og 2 kan knyttes 
opp til samme avløp.

m) Eksisterende fritidsbolig er unntatt 
bestemmelsene foran.

Eksempel 2: Høyde fra planert terrengs gjennom-
snittsnivå er avhengig av terrengbearbeidingen. Der 
det er arker som utgjør mer enn en tredel av takets 
lengde, bør gesimshøyden måles oppå arken 
(byggforsk)

Hyttene bør males/beises i farger som naturlig 
finnes i terrenget hvor hytta plasseres (f.eks. 
grå-, brun-, grønn- og rustfarger).
Torvtak kan tillates

5.1.1. k) Vann
Det tillates ikke innlagt vann.
Ved boring etter vann skal min. 3 
fritidsboliger være knyttet til samme 
brønn/pumpehus. Kostnader fordeles likt.

5.1.1. l) Tomt 1 og 2
Det tillates innlagt vann og utslipp til 
septik/infiltrasjon. 



5.2 Områder for naustbebyggelse
Naustområde

a) Naustene skal plasseres som vist på 
plankartet. Hvor spesielle forhold tilsier 
det kan mindre avvik tillates. 
Møneretning skal være mot strandlinja.

b) Naustområde N1 er forbeholdt 
eksisterende fritidsbolig og tomt 1.tomt 1 
– 4.

c) Naustområde N2 er forbeholdt tomt 2.

d) Naustområde N3 er forbeholdt tomt 3 – 9
og det tillates bebygget med et naust pr. 
hyttetomt.

e) Naustene skal plasseres slik at de utgjør 
en naturlig enhet og de skal ha lik 
utforming. 

f) Avstanden mellom bygningene kan være 
inntil 2 meter. Det er ikke tillatt å dele
opp området med gjerder.

g) Grunnflaten for naust på N1 (båtstøa) kan 
være inntil 50 m2. For de øvrige 
bygningene skal grunnflaten ikke 
overstige 25 m2. 

h) Naustene skal ha saltak med takvinkel 
mellom 22 og 30 grader.
Mønehøyden skal ikke overstige 3,8 m, 
målt i forhold til gjennomsnittlig 
terrenghøyde.

i) Naustene skal være uisolerte og uten gulv.
Taktekkingen skal ikke ha blank eller 
reflekterende overflate. Utvendig 
kledning skal være i matte farger som 
ikke bryter med omgivelsene. Alle 
naustene skal males i farge, ”bonderød”.

5.2. Naustområde
Situasjonsplan skal lages for å sikre at 
området får en helhetlig og god utførelse og 
at alle naustene (utenom naust nr. 1) blir like.

Situasjonsplanen skal inneholde nøyaktig 
plassering og utforming av byggene, 
illustrasjonstegninger bør følge med.



§ 6 BESTEMMELSER FOR 
      OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

6.1 Kjøreveg
a) Innenfor området som omfatter Fv 361, 

tillates kun tiltak i forbindelse med
opparbeidelse og vedlikehold av vei med 
tilhørende arealer.

b) Det tillates ikke at det parkeres langs 
fylkesvegen.

c) Det tillates ikke flere avkjørsler enn det 
som er vist i plankartet.

d) Alle avkjørsler til Fv 361, skal utformes 
i.h.h.t. ”Vegnormalen” (Statens Vegvesen 
Håndbok 017)

§ 7 BESTEMMELSER FOR 
      SPESIALOMRÅDER

7.1 Friluftsområde på land
7.2.1 Generelt
a) Innenfor områdene tillates opparbeidelse 

av enkle gangstier til hyttene, samt andre 
felles tiltak som bålplass og  

      lekeplass.
b) Det tillates ikke oppført anlegg eller 

konstruksjoner som er til hinder for 
områdets bruk som friluftsområde.

c) Tre- og buskvegetasjonen mellom hyttene 
på eiendommen skal bevares. Skjøtsel 
tillates etter avtale med grunneier.

7.2 Privat småbåtanlegg (sjø)
a) I området tillates steinsetting (stø) i sjø 

som har høyde og lengde nok til å dekke
laveste vannstand og høyeste flomål.

b) Det tillates arrondering i fjæra for å sikre 
båtutsett og sikring av båter som ligger i 
fortøyning.



c) Det tillates lagt ut fortøyning.

d) Det tillates ikke tiltak som hindrer 
allmennhetens ferdsel langs fjæra.

§ 8 BESTEMMELSER FOR 
      FELLESOMRÅDER

8.1 Parkeringsplass
a) P1 – skal være parkeringsplass forbeholdt 

tomt 3 – 9 med 1 plass hver, i tillegg til 5 
gjesteparkeringsplasser. Min. bredde pr. 
plass er 2,5 meter.

b) P2- skal være parkeringsplass forbeholdt 
tomt 1 og 2 med en plass hver, i tillegg til 
3 gjesteparkeringsplasser.

c) P3 – er forbeholdt eksisterende 
fritidsbolig og tomt 1, men kan benyttes 
av tomt 1 – 9 i forbindelse med båtutsett 
eller annet midlertidig opphold ved 
naustområdet.
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Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Tillegg kap. 6: Kom. 
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Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra utvalg for oppvekst og 
omsorg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Framlagte forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 
vedtas undr forutsetning av at innkomne høringsuttaelser kan 
innarbeides
Tillegg kap. 6: Kom. andel ”kunstgress” utsettes/forskyves med 4 år.

Vedlegg

1 Høring kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

2 Forslag til anleggsplan

Rådmannens innstilling

Framlagte forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet vedtas undr forutsetning av at 
innkomne høringsuttaelser kan innarbeides

Saksopplysninger

Forslag til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet legges med dette fram for utvalget til 
behandling.
Planen skal danne grunnlag for en plan- og målstyrt utvikling inne området i Kvænangen 
kommune. Planen inneholder en innledende del med definisjoner og forutsetninger, deretter en 
oversikt over aktiviteter og anlegg i kommunen.
Til slutt ender planen i en handlingsplan for anlegg, idrett og fysisk aktivitet.



Planforslaget har vært på høring hos aktuelle utbyggere samt kommunens grendeutvalg. 
Høringsfris var satt til 28.10.2011. og innkomne uttalelser vedlegges.

Vurdering

Utbygging av idrettsanlegg er som oftest svært krevende for utbygger. Kostnader ved større 
anlegg er betydelige og kravene til eget arbeid er store så vel administrativt som praktisk.
Ved tidligere utbygginger har kommunen vært en betydelig bidragsyter. Med stram 
kommuneøkonomi skaper dette utfordringer.
Vanlig finansiering av idrettsanlegg er at utgiftene fordeles mellom spillemidler, kommunale 
tilskudd og egeninnsats/egenkapital.
Departementet stiller som betingelse for tildeling av spillemidler at kommunene har en vedtatt 
anleggsplan der omsøkte anlegg ligger i handlingsdelen.

I foreliggende plans handlingsdel er det foreslått finansieringsløsninger som medfører 
kommunale tilskudd. Dette kan i denne sammenhang ikke anses som bindende, men det bør 
være politisk vilje til medfinansiering dersom andre løsninger ikke forefinnes.
Endelig medfinansiering og størrelse av denne vil bli vedtatt i forbindelse med 
behandling/prioritering av de enkelte søknader.

En saksbehandlerfeil har resultert i at Fylkesmannen ikke har mottatt forslag til anleggsplan til 
uttalelse. Høringsfristen er dermed forlenget til 21.11.2011.



Til Kvænangen kommune v/ Hans Jørgen Emaus 25.10.11

Høring kommunedelplan for idrett  og  fysisk aktivitet

Viser til tilsendt brev om høring til kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet.

Vi har i styremøte den 23.10.11 gjennomgått planen og har følgende kommentarer/meknader:

Kap 4.1 punkt 5 — Løkke/lekeplass

Ved salg av Alteidet skole mistet bygda sin Løkke/lekeplass. Så den har vi ikke mer.

I forbindelse med nedleggelse og salg av skolen ble bygda lovet at kommunen ville være

behjelpelig med å tilrettelegge til en ny løkke/lekeplass. Den lekeplassen ønsker bygda skal

ligge i nærheten av eksisterende grillplass, mellom Alteidet-elva og Langdals — elva.

Kap  4.1 punkt 26 — Hytte

Denne hytta lå oppe ved fotballbanen på Alteidet, men ble revet i 2007.

Kap 4.2.1  —

Her vil vi få tilføyd et nytt punkt, vi har trimkasser som et lavterskeltilbud.

Med hilsen for Alteidet bygdelag

Marit Boberg, leder.
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KOMMUNEDELPLAN

FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET
2012 – 2015
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Fiskerforening.
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FORORD

Kommuneplanen har som målsetting å sikre gode levekår og velferd og stabilisere folketallet. Det er videre et uttrykt mål for Kvænangen 
kommune at den spredte bosetning skal opprettholdes. Idrett og friluftsliv er viktige faktorer for befolkningens helse, velferd og trivsel. 
Dette må en ta hensyn til i arbeidet med kommunedelplanen.

Folkehelsepolitikken fokuserer på fysisk aktivitet som en viktig helsefremmende faktor. Det er således en felles målsetting for arbeidet 
innenfor friluftsliv og idrett å bidra til utvikling og vedlikehold av god fysisk, psykisk og sosial helse i befolkninga. For idrettsarbeidet er det, 
i tillegg til den helsemessige målsettinga, også et viktig mål å legge til rette for utvikling av konkurranse- og toppidrett. Aktiviteter innenfor 
områdene har en betydelig egenverdi bla. gjennom de naturgitte behov for fysisk aktivitet, de opplevelser og gleder aktiviteten gir og den sosiale 
kontakt som oppnås. Både for idrettsarbeidet og for arbeidet med friluftsliv er det en målsetting å nå ut med   aktiviteter til alle. 

Dette betyr:   

Kommunedelplanens visjon og målgruppe er: Aktiviteter til hele befolkningen!

Planmål for idrett for idrett og fysisk aktivitet: 

Kvænangen kommune ønsker å tilby aktiviteter i forbindelse med  idrett og friluftsliv til hele befolkningen. Kommunens arbeid innenfor 
området skal fremme interesse for  friluftsliv, helse og trivsel. Ethvert lokalsamfunn skal ha mulighet til idrett- og friluftsaktivitet i sine
nærområder gjennom attraktive nærmiljøanlegg og lekeplasser

Aleggsutbyggingen bør vurderes i lys av dette. 

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Kvænangen kommune 2012 – 2016 skal danne grunnlaget for en plan- og målstyrt utvikling. Planen 
inneholder en innledende del med definisjoner og forutsetninger, deretter en oversikt over aktiviteter og anlegg i kommunen. Til slutt ender planen 
i en handlingsplan for anlegg, idrett og  fysisk aktivitet. 
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INNLEDNING

FORMÅL MED PLANEN

Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike grupper i befolkningen skal få en oversikt over behovene for anlegg og 
områder for idrett og fysisk aktivitet. Disse vil utgjøre viktige elementer i arbeidet mot kommunens lagsiktige mål: 
Å skape et aktivt og godt leve- og bomiljø der alle får ansvar. Utvikle det kommunale kultur- og fritidstilbud som et sentralt element 
for levekår og velferd, og vurdere konsekvensene for nærmiljøet i alle tiltak og sammenhenger

Arbeidet med kommunedelplanen skal bidra til å:
 gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for idrett og friluftsliv
 gi en god koordinering i forhold til virksomheter innenfor friluftsliv og kultur
 sikre arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse
 utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold
 bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
 avklare kommunens og organisasjonenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved utbygging og drift av anlegg og områder for 

idrett og friluftsliv. 

PLANKRAV 

Kommunedelplanen skal være en del av kommunens plansystem og et tematisk grunnlagsdokument for overordnede planer. Det har vært et 
krav fra Kulturdepartementet siden 1993 om at alle kommuner skal ha utarbeidet en plan som kan være styringsverktøy ved tildeling av stønad 
i form av spillemidler. Kommunedelplanen er en tematisk plan, uten juridisk hjemmel når det gjelder disponering av arealer eller andre 
forhold. Arealbehov må tas inn i kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner eller tilsvarende for å få rettsvirkning. 

Planen skal benyttes som et styringsverktøy og på denne måten bidra til en bedre planlegging i kommunen. Gjennom drøftinger og 
behovsanalyser legges grunnlaget for et 4-årig handlingsprogram. Her gjøres konkrete prioriteringer vedrørende utbygging og rehabilitering av 
idrettsanlegg i Kvænangen kommune. Revisjon av handlingsprogrammet skal skje årlig. Departementet aksepterer at den politiske
revisjonsbehandlingen legges til et hovedutvalg, i Kvænangens tilfelle Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Vesentlige endringer i planen 
skal legges til hovedrullering hvert 4. år. 
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PROSESS

Arbeidet med hovedrulleringen kom i gang etter oppfordring fra utvalg for oppvekst og omsorg i mars 2011. Planutkast m. handlingsplan har 
vært på høring hos berørte parter som grendeutvalg, idrettslag etc.
Korrigeringer/Anleggsønsker er forsøkt innarbeidet i planutkastet før politisk behandling

BEGREPSAVKLARINGER 

Begrepsdefinisjoner i denne planen er hentet fra Kulturdepartementets St.melding nr.14 ”Idrettslivet i endring” og fra miljøverndepartementets 
St.melding nr.40 ”Om friluftslivet”

Idrett
Med idrett forstås aktivitet som omfatter trim, friluftsaktiviteter og konkurranseidrett. Vi snakker gjerne om idrett som frivillig 
kroppsutfoldelse der ferdigheter, prestasjoner og glede står sentralt. 

Fysisk aktivitet
Med fysisk aktivitet menes egenorganisert trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og lekpregede aktiviteter.

Idrettsanlegg
Departementet opererer med følgende klassifisering  i henhold til spillemiddelfordeling:

 Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. 
Områdene skal være fritt allment tilgjengelige og beregnet på egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for 
lokalbefolkningen for øvrig. Nærmiljøanlegg skal ikke utformes for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinær 
konkurranseidrett.

 Ordinære anlegg
Anleggene er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene. De tekniske krav til mål og utforming 
av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund
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Friluftsliv
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelser. Kulturdepartementet har valgt å la friluftsliv inngå i begrepet fysisk aktivitet. Følgende aktiviteter blir definert som 
friluftsliv:
 Fotturer / skiturer
 Bær- og soppturer
 Naturstudier / naturfotografering
 Bading utendørs
 Roing, padling, seiling og andre former for båtliv der naturopplevelser utgjør den   viktigste delen
 Fritidsfiske, jakt
 Løpe- og joggeturer
 Turorientering
 Sykkelturer
 Rideturer
 Øvrige turer der naturopplevelser utgjør den viktigste delen. 
 Lek og mosjon for øvrig

Friluftsområder og friområder
Frilufts- og friområder blir ofte brukt som fellesbetegnelser på grønne områder som er 
tilgjengelige  for allmennhetens frie ferdsel.

 Friluftsområder
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten. 
Det er ikke krav til parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for 
Funksjon og bruk. Områdene nyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I 
reguleringsplansammenheng kan friluftsområder avsettes til spesialområder 
for friluftsliv.

 Friområder
Dekker avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for 
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, 
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen eller en frivillig organisasjon og kan være 
parkanlegg, lysløyper, lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser.



7

Andre begreper knyttet til fysiske aktiviteter

Helsesport 
Brukes om idrett og fysisk fostring der helseaspektet er sentralt. Helsesport brukes som et ledd i aktiviseringen av funksjonshemmede og er et 
virkemiddel for å vedlikeholde og / eller forbedre den fysiske, psykiske og sosiale helse. 

Fysisk fostring – helsefostring 
Begrepet brukes særlig om skolenes samlede ansvar og arbeid for elevenes fysiske og helsemessige utvikling. 

Kroppsøving
Betegnelse på skolefaget som tidligere ble benevnt gymnastikk. 

Helse
Begrepet brukes ofte i forbindelse med idrett og friluftsliv, bl.a. i målsettingen for sektoren. Det kan derfor være hensiktsmessig å referere den 
definisjon Verdens Helseorganisasjon bruker:
Ved god helse forstås at et menneske ikke bare er fri for sykdommer og svakhet, men at det nyter fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.

Mosjon
Mosjon er definert som fysisk aktivitet som fokuserer på helse / fysisk form, adspredelse og som ikke er konkurranse.   

Ungdommer på isfiskeleir. 
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Kap.  1 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK

1.1 BEFOLKNING

Kvænangen kommune hadde pr 01.01.2011 et innbyggertall på 1294.  Bosettinga er relativt spredt og dette vil få konsekvenser for 
anleggsutbygginga. Kvænangen kommune har tatt konsekvensen av dette og foretatt en ren kommunal klassifisering i sentrale- og lokale 
idrettsanlegg. Pr. 01.01.11 er følgende idrettsanlegg klassifisert som sentrale

a. Fotballanlegg i Burfjord
b. Skytebane på Alteidet

I flg. tall fra Statistisk sentralbyrå er folkemengde slik pr 01.01.2011:

Totalt 0 – 5 6 – 15 16 – 19 20 – 39 40 - 54  55 - 66 67 .79 80 -
   1294 72 150    75   240 256   231 204 66

Uten å overse enkelte aldersgrupper og deres behov for fysisk aktivitet, kan en med temmelig stor sikkerhet si at de hyppigste brukere av 
idrettsanlegg i de nærmeste 5 - 6 år vil være å finne i aldersgruppen under 40 år. Dette utgjør ca. 44 %  av befolkninga. Når det gjelder 
eierforhold til eksisterende anlegg er de aller fleste organisjonseide. Kommunen har gitt tilskudd til bygging. Gym. sal og svømmehall ved 
Kvænangen barne- og ungdomsskole er kommunale anlegg som benyttes av organisasjonene mot kr 400,- i årsavgift pr voksne.

Det er sterke holdepunkter for at befolkningens livsstil og aktivitetsvaner går i en mer passiv retning. Undersøkelser viser at den store 
endringen i trenings- og mosjonsvaner skjer i perioden 15 – 25 år. Livsstilen ser deretter ut til å feste seg og varierer lite fram til 
pensjonsalderen. Den mest kritiske fasen er mellom 17 og 20 år, da andelen av fysisk inaktivitet øker med 24 prosentpoeng.

En rekke norske og utenlandske undersøkelser viser følgende utviklingstrekk:
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 Barn (6 – 12 år)
Barn er mindre fysisk aktive enn tidligere. En 10-12 åring sitter ca. 3 timer 
daglig foran  TV, video eller datamaskin. Transport med bil/buss til skole,

barnehage og fritidsaktiviteter øker. Barn som er aktive i et mangfoldig 
utemiljø tilegner seg teoretisk lærdom lettere, får bedre konsentrasjonsevne 
og bedre motorikk enn barn som ferdes i et sterilt utemiljø. Samfunnsmessige 
og institusjonelle endringer har de siste tiårene endret vilkårene for barns aktivitet 
utendørs, spesielt i nærmiljøet. Barn og ungdom tilbringer stadig mer tid av sin 
oppvekst i offentlige institusjoner. Skolestart for 6 åringer og innføring av 
skolefritidsordning har forsterket denne utvikling. Barnehage, skole og SFO 
utgjør derfor i dag kanskje de viktigste arenaer for barns lek og fysiske utfoldelse.

 Ungdom (13 – 19 år)
Norden ligger svakest an i Europa når det gjelder avsatt tid til kroppsøving de 
12 første skoleårene. Stadig færre ungdommer deltar på organiserte aktiviteter 
og er medlemmer av idrettslag.

 Voksne
29% av de vernepliktige strøk i 1998/1999 på forsvarets kondisjonstest 
(3000 m. løp på 15 min.) 53% av den norske befolkning er fysisk aktive. 
Utviklingen går mot at den aktive gruppen blir mer aktive, samtidig som den 
inaktive gruppen blir stadig større. Belastningslidelser koster det norske samfunnet 
ca.40milliarder pr. år. Fra 1960-årene til 1999 økte vekten på 40-årige norske menn 
med 9,1 kg. Tilsvarende for norske kvinner er 3,7 kg.

1.2 FYSISK AKTIVITET FREMMER LIVSKVALITET OG HELSE

Iflg. lov om helsetjenesten i kommunene av 19. nov. 1982 er helsetjenestens formål:
”å fremme folkehelse og trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre 
opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv kan gjøre for å fremme sin egen trivsel, sunnhet og folkehelse” Lovens § 1 – 4 
omhandler planlegging, informasjon og samordning, og der står det blant annet at: ”Kommunens helsetjeneste skal til enhver tid ha oversikt 
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over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på denne. Helsetjenesten skal foreslå helsefremmende og forebyggende 
tiltak”

Fysisk aktivitet er et anerkjent virkemiddel i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dette er også nedfelt i forebyggingspolitikken jfr. St. 
meld. Nr.37: ”Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid”. Regelmessig moderat fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse og 
gir dokumentert positiv helseeffekt. Ny forskning viser at inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for utvikling av sykdom, på linje med 
risikofaktorer som for eksempel røyking, ugunstig kosthold og misbruk av alkohol. Nyere forskning viser også at det skal mindre ”doser” 
fysisk aktivitet enn tidligere antatt for å oppnå helsegevinster. Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler derfor om å gi muligheter for 
hverdagsaktiviteter for alle. Det er kommunene som gjennom sin planlegging har et særlig ansvar for å sikre befolkningen muligheter for å 
drive fysisk aktivitet i hverdagen.

Fra 01.01.2012. vil ”Lov om folkehelsearbeid” bli iverksatt. Denne gir ansvaret for folkehelsearbeid til kommunen og stiller sterkere krav til 
det tversektorielle samarbeid.

Kap 2 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅLSETTINGER

2.1 OVERORDNEDE FØRINGER.

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, bestemmelser for 
tilskuddsordninger m.m.
2.1.1 Statlig idrettspolitikk 
Som begrunnelse for medvirkning og støtteordninger til idrettsformål, har staten tradisjonelt framhevet at idrett og fysisk aktivitet her en egen- og 
nytteverdi. Beskrivelsen av idrettens egenverdi tar utgangspunkt i helseperspektivet, glede, mestring og deltakelse i et fellesskap.  Det 
overordnede mål for statlig idrettspolitikk formuleres gjennom visjonen:

Idrett og fysisk aktivitet for alle

2.1.2 Statlig friluftslivspolitikk
Miljøverndepartementet har det formelle ansvar for politikkutforming for friluftsliv. Begrunnelsen for å ha en offentlig friluftslivspolitikk  er 
basert på helsepolitiske og miljøpolitiske argumenter (St.meld. 40 ”Om friluftsliv”). Formålet med friluftsloven er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen.
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2.1.3 Fylkeskommunal politikk for idrett og friluftsliv
Fylkeskommunen ønsker å være en sentral utviklingsaktør når det gjelder tilrettelegging for fysisk aktivitet for alle og ønsker å satse på 
folkehelse. Fylkeskommunen har politisk vedtatt ”Folkehelse, idrett og friluftsliv – Handlingsplan for Troms 2008 – 2013” med målsetning: Alle 
innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle, tidsriktige og gode områder for idrett og friluftsliv for å kunne drive idrette og fysisk aktivitet 
i sin umiddelbare nærhet, uansett livssituasjon.

2.1.4 Økonomiske virkemidler
Staten har følgende virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv:

 Spillemidler
Kulturdepartementet disponerer en tredjedel av overskuddet fra Norsk Tipping A/S. 

 Midler til friluftsliv
Sikring av friluftslivets arealbehov anses som en offentlig oppgave der Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning og 
fylkesmennene har for å holde i hevd den tradisjonsrike ferdselsretten i utmark og å yte tilskudd til oppkjøp av viktige områder for friluftsliv. Det 
gis også tilskudd til aktivitetsformål, stimulering, tilrettelegging med mer.
  

 Miljøtiltak i landbruket
Landbruksdepartementet har en egen støtteordning for miljøtiltak i landbruket. Ordningen omfatter også stier, turveger, informasjonstavler mm.

2.1.5 Tilgjengelighet for alle
Full integrering og inkludering for alle er et overordnet mål for staten (ST.meld. nr.8). Det er utarbeidet regler for hvordan idrettsanlegg og 
lokale/regionale kulturbygg skal tilrettelegges for funksjonshemmede brukere. Tilrettelegging er en forutsetning for tilskudd fra spillemidlene.
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Kap 3. UTFORDRINGER – VIRKEMIDLER

3.1 MÅLSTYRT UTBYGGING 

Samtlige idrettsanlegg i Kvænangen kommune bygget og eid av organisasjoner. Det tidligere hovedutvalg for kultur foretok en vurdering av 
eksisterende anlegg og påtok seg delansvar for vedlikehold av klassifiserte sentralanlegg. 

Kommunens oppgaver er å veilede og gi økonomisk støtte i forbindelse med anleggsutbygging. Det er videre viktig å foreta en løpende vurdering 
av anleggsbehovene ut fra geografiske og befolkningsmessige forhold .I dette arbeidet må målsettinga – Aktiviteter til hele befolkningen –
danne grunnlaget.

3.2 FINANSIERING AV UTBYGGINGSKOSTNADER 
Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Det offentlige har 
imidlertid ikke ansvar for å etablere anlegg for alle typer særidretter og ferdighetsnivå i alle lokale sammenhenger.
Det er viktig og nødvendig at det foretas behovsvurderinger på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I den forbindelse er det viktig for staten å 
fremheve at de viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom(13-19 år).

3.2.1  LOV OM PENGESPILL
Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill m.v.(pengespilloven) av 28. august 1992 nr. 103 § 10, der det 
blant annet står:
”Overskuddet fra spillevirksomheten i selskapet og datterselskap fordeles med 45,5 % tilidrettsformål, 36,5 % til kulturformål og18 % til 
samfunnsnyttige eller humanitæreorganisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité. Midlene til idrettsformål og samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité fordeles av Kongen. Av midlene til kulturformål fordeles 2/3 av
Stortinget og 1/3 av Kongen.”
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Kvænangen kommune har de senere årene, gjennom gjeldende planer, innvilget kommunalt tilskudd inntil 25% av kostnadene. Dette tilskuddet 
må til enhver tid søkes innarbeidet i kommunens økonomiplan. Dugnadsinnsats vil imidlertid fortsatt være en viktig del av finansieringen til 
organisasjonseide anlegg.

3.3   GODKJENNING AV ANLEGG
Godkjenning av planer for de aller fleste anlegg er fra 1987 delegert til kommunene. Den kommunale godkjenning av planer for det enkelte 
idrettsanlegg omfatter:

Idrettspolitiske forhold
Er behovet for anlegget dokumentert gjennom kommunens 4-årige handlingsprogram?

Idrettsfaglige forhold
Er anlegget planlagt i samsvar med idrettens bestemmelser og krav til utforming og dimensjonering?

Anleggstekniske forhold 
- Er de tekniske løsninger og materialvalg i tråd med bestemmelser og krav?
- Er de estetiske og miljømessige sider ved planene tilfredsstillende ivaretatt?
(I vår kommune blir denne kontroll utført administrativt i henhold til politisk vedtatt anleggsplan).
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Kvænangen kommune totalrenoverte svømmehallen 
ved Kvænangen barne-og ungdomsskole 2006/2007 
for 6 mill.kr.
Bassenget er i bruk fra kl.0900 – 2100 gjennom 
skoleåret.
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Kap. 4 ANLEGG OG AKTIVITET

Påfølgende anleggsregistrering er foretatt på bakgrunn av innhentede opplysninger fra anleggseierne samt personlig kjennskap til de aktuelle 
anlegg. Etter vedtak i formannskapet er lagshytter flyttet fra ”Plan for lokale kulturhus”

Hvert anlegg er gitt et tilfeldig nr. som refererer til kartvedlegg. 
Anleggenes standard (ST) er forsøkt klassifisert etter en skala: D(dårlig), M(middels) og G(god)

4.1 REGISTRERTE ANLEGG I KVÆNANGEN KOMMUNE

ANLEGG STED EIER STR. FERDIG KART.REF ST MERKNAD
1. Sal samf.hus Jøkelfjord Andelslag 18 x 8 m M
2. Hoppbakke m.lys Alteidet Idrettslag Ca. 40 m     D        Ikke i bruk.
3. Lysløype Alteidet Idrettslag Ca. 1,5 

km
1992 G

4. Fotballbane Alteidet Idrettslag 100 x 60 D Ikke i bruk
5. Løkke/Lekeplass Alteidet Kvænangen 

komm.
50 x 30 m M

6. Sal samf.hus Alteidet Andelslag 17 x 8 m M          
7. Skytebane Alteidet Skytterlag 100/200 1992 M                   
8. Fotballbane grus Burfjord Idrettslag 100 x 60 

m
1991 G  

9. Fotballbane gress Burfjord Idrettslag 100 x 65 
m

1985 M

10. Lysløype Burfjord Idrettslag Ca. 5 km 1974 G
11. Hoppbakke m.lys Burfjord Idrettslag 15 m 1990 G                 
12. Gymnastikksal Burfjord Kvænangen 

komm.
20 x 10 m 1971 G           

13. Svømmehall Burfjord Kvænangen 
komm.

12,5 x 8 
m

1971 G      Renovert

14. Garderobeanlegg Burfjord Kvænangen 
komm.

1971 G
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15. Handballbane Burfjord Kvænangen 
komm.

20 x 40 m 1985 G          Utendørs 
asfaltbane

16. Fotballbane Badderen Grendelag 10 x 50 m 1980 G           
17. Skytebane Badderen Pistolklubb 1994 G          Ikke i bruk
18. Lysløype Badderen Idrettslag Ca. 3 km 1995 G            
19. Stall m.ridebane Badderen Rideklubb 1994 G            
20. Lerduebane Kvænangsbotn Jeger-og fisk 1990 G                   
21. Pistolbane Sørstraumen Pistolklubb 1998 D           
22. Tursti Jøkelfjord
23. Tursti Burfjord
24. Tursti Kvænangsbotn
25. Hytte Storelvvann Scooterforening 30m2 2001 G           
26. Hytte Alteidet Idrettslag 50 m2 M           
27. Hytte Jøkelfjordeidet Idrettslag 30 m2 G           
28. Hytte Polvannet Idrettslag 20 m2 M           
29. Hytte Lappastriidi Velforening 25 m2 2000 G           
30. Hytte Limpastua Kv Skogsstuer AL 80 m2

31. Hytter Dalstuene Kv Skogsstuer Al

32. Gamme Navit Grunneier 10m2 1932 D
33. Treningsstudio Burfjord Spensti 200m2 2002 G
34. Ballbinge Badderen Idrettslag G
35.Ballbinge Burfjord Idrettslag 2006 G

4.2 AKTIVITETSOVERSIKT

Arbeidet innen området idrett/fysisk fostring blir i dag ivaretatt av følgende organisasjoner:

1. Alteidet bygdelag (tidligere AUIF og Alteidet samfunnshus)
2. Badderen (Tidligere Badderen idrettslag og Badderen samfunnshus)
3. Burfjord idrettslag
4. Kvænangen jeger- og fiskerforening
5. Kvænangen skytterlag
6. Kvænangsbotn Grendehus
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7. Kvænangen rideklubb
8. Kvænangen pistolklubb
9. Spildra Skytterlag

   10.  Jøkelfjor bygdelag

Sett på bakgrunn av kommunens relativt lave innbyggertall kan antall organisasjoner med idrett som hovedformål nå sies å være relevant. 
Til sammenligning kan nevnes at ved utarbeidelse av anleggsplan i 1987 (bygget på opplysninger fra 1986) var antallet 12.
I det følgende vil idrett ikke bli betraktet som en spesialinteresse for en relativt fåtallig, konkurranseglad gruppe, men som en 
massebevegelse. Aktivitetsoversikten som følger er satt opp på grunnlag av personlig kjennskap /innhentede opplysninger.

4.2.1 Alteidet bygdelag
 Trimtilbud på Kvænangen barne-og ungdomsskole
 Turmarsjer Påskeaktiviteter på Jøkelfjordeidet
 Skiaktiviteter for barn

4.2.2 Badderen bygdelag     
 Trimtilbud i gym.sal/svømmehall på Kvænangen b og u skole en gang uke 
 Skiaktivitet, skilek for barn Orda – turskirenn for alle aldre.
 Fotballtrening 

4.2.3 Burfjord idrettslag
 Fotballtrening og konkurranse 
 Skitrening og konkurranse
 Dametrim
 Herretrim
 Innebandy
 Revygruppe 
 ”Verde-turneringen” 
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4.2.4 Kvænangen jeger-og fiskerfirening      
 Leirdueskyting for medlemmer
 Friluftslivstiltak for ungdom

4.2.5 Kvænangen scooterforening
 Div. turarrangement
 Isfiskekonkurranse

4.2.6 Kvænangsbotn Grendehus
 Isfiskekonkurranse i Nordbotten 

4.2.7 Kvænangen skytterlag
 Baneskyting og miniatyrskyting

4.2.9 Kvænangen pistolklubb
 For tiden ingen aktivitet

4.2.10 Spildra skytterlag
        Baneskyting

4.2.11 Jøkelfjord bygdelag
   Innendørs klatrevegg med faste treningstider

Trim-/styrketreningsrom i samfunnshuset
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4.3. GENERELL BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON

Dette er en plan som skal omhandle idrett og friluftsliv, inklusive anleggsutbygging.  I det følgende velger man å skille konkurranse og 
masseidrett. 

4.3.1 Konkurranseidrett

Innendørs aktiviteter
Anleggsmessig begrenser muligheten til innendørsidrett seg til gymnastikksal og svømmehall ved Kvænangen barne-og ungdomsskole. 
Disse ligger arealmessig absolutt på minimumsgrensen. Konkurranseidrett på noe høyere nivå må dermed anses som umulig.
For tiden drives ingen konkurranseidretter innendørs.

Utendørs aktiviteter
Ski
Det finnes tre lysløyper i kommunen. Målrettet konkurransetrening ivaretas av Burfjord idrettslag med deltakere fra hele kommunen. Det 
arbeides godt i aldersbestemte klasser.

Fotball
Fotballsporten er den idretten som engasjerer flest aktive i alle aldersgrupper. Anleggsmessig kan forholdene sies å være tilfredsstillende 
når det gjelder antall anlegg. Flere baner/løkker mangler imidlertid tilfredsstillende toppdekke. Sentralidrettsanlegget i Burfjord holder god 
kvalitet.

Skyting
Kvænangen skytterlag Spildra skytterlag driver konkurranse - og treningsskyting på sine respektive anlegg.
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4.3.2 Mosjon / trim 

Innendørs
Samtlige lag/foreninger i kommunen har anledning til å benytte gymnastikksal og svømmehall ved Kvænangen barne-og ungdomsskole. 
For tilbudet betales et beløp den enkelte bruker pr år. Kapasiteten er til tider sprengt. For øvrig er SPENSTI etablert i bomberommet ved 
Kvænangen Barne- og Ungdomsskole og drives kommersielt. Det er stor aktivitet og er et populært tilbud for alle aldersgrupper og begge 
kjønn. 
Det finnes kroppsøvingsanlegg ved kretsskolene – enten i skolebygninger eller i samfunnshus. Disse blir til en viss grad benyttet til 
fritidsaktiviteter. Årsaken til at lokalitetene ikke blir benyttet fullt ut kan være:

*Anleggene er små og ikke motiverende for fysisk aktivitet
*Mangel på ledere/initiativtakere
*For få deltakere

Utendørs
Det finnes i dag 3 lysløyper i kommunen som er fullt brukbare til mosjonsidrett i vinterhalvåret. Burfjord idrettslag har de senere år forsøkt 
å preparere turløyper(tråkking og sporsetting).Kvænangen jeger-og fiskerforening driver leirdueskyting og arrangerer jegerprøver. 
Naturgitte forhold i kommunen burde være god motivasjon til friluftslivs-aktiviteter generelt både sommer og vinter.

”Til topps i Kvænangen” og ”Langs fjordene i Kvænangen” er populære turkart som hvert år blir godt benyttet. Deltakerne mottar en 
symbolsk premie etter hver sesong.

Turstien ”Saltnes – Innervikselva” er sannsynligvis kommunens mest besøkte tursti med tusenvis av besøkende turister hver sommer. Stien 
bør oppgraderes.

”FYSAK” Kvænangen/”Frisklivssentralen” gir strukturert veiledning for interesserte i Burfjord og Badderen. 
Veiledningen ledes av fysioterapeut etter henvisning fra lege.



22

Kap. 5 AKTUELL UTBYGGING AV ANLEGG

ANLEGG UTBYGGER KOMMENTAR
Stadion /  Nærmiljøanlegg BIL / kommunen Påbegynt
Garasjeanlegg BIL Planlagt

Anlegg for motorsport Kvænangen Scooterforening ikke planlagt 

O – kart Kvænangen kommune Tilknytte skolene
Utvidelse skytebane Kv skytterlag / Kv Pistolklubb Under planlegging
Idrettshall Kvænangen kommune Ikke planlagt
Alpinanlegg Jøkelfjord Grendeutvalg Driver utredning
Turstier / Sanitærbygg Kvænangen Skogstuer AL Tilknyttet skogsstuer
Tursti ”Saltnes” Jøkelfjord bygdelag Oppgradering
Tursti ”Skalsa-L.fj.hamn” Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt
Utbygging klatrevegg Jøkelfjord bygdelag Planlagt
Rehabilitering av lysløype Jøkelfjord bygdelag Ikke planlagt
Løyper scooternett Kvænangen kommune
Lekeplasser -/nærmiljøanlegg Grendelag / kommune
Treningslokaler Jøkelfjord Samfunnshus AL Ikke planlagt
Ballbinge Alteidet bygdelag Ikke planlagt

5.1 Vurdering av behov

Stadion / nærmiljøanlegg
Stadion ved sentralbaneanlegget i Burfjord er på det nærmeste ferdig. En del gjenstår og det kan være aktuelt å sette av midler til dette i 
årene som kommer. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng med utvikling av nærmiljøanlegg (sykkelbane, skileik, skikrossbane, 
klatrevegg, garasjeanlegg etc).

Anlegg for motorsport
Anlegg for motorsport er utbygget og drives i privat regi i Burfjorddalen.. 



23

Hoppbakker
Hoppsporten i kommunen ligger nede og behovet for anleggsutbygging er derfor ikke tilstede

O-kart
I likhet med hoppsporten har heller ikke O-sporten hatt grobunn i kommunen. Behovet for utarbeidelse av reviderte O-kart er imidlertid 
tilstede, spesielt med tanke på skolenes undervisning.

Modernisering skytebane Alteidet
Kvænangen skytterlag ønsker en ombygging av skytebanen og ta i bruk elektroniske skiver. 

Idrettshall
Idrettshall har vært vurdert tidligere både som en separat hall og som utvidelse av gymnastikksal ved Kvænangen barne- og ungdomsskole. 
Når en ser på bruksfrekvensen av gymnastikksalen kan en kanskje forsvare realisering av hall. 

Alpinanlegg
Et ordinært alpinanlegg krever millioninvesteringer og store driftsutgifter. I overskuelig framtid synes dette urealistisk i vår kommune. Det 
finnes imidlertid enklere løsninger, såkalte ski-tau, som kan vurderes i forbindelse med lysløyper eller nærmiljøanlegg.

Turstier – løyper - hytter
En opprustning av de turstier samt hytter åpne for allmennheten bør vurderes. Dette bør imidlertid skje i samarbeid med grendelag, 
lag/foreninger og reiselivsnæringa. Tilrettelegginga må være skånsom og ikke virke skjemmende på naturen. Det bør også vurderes å få 
laget et friluftskart for kommunen. 

Lekeplasser - nærmiljøanlegg
For å bedre barns oppvekstvilkår, er dette sannsynligvis anleggstyper det bør satses på de nærmeste årene. Utbygging bør skje i samarbeid 
med skoler/barnehager, idrettslag, grendeutvalg etc.

Treningsstudio
Det er etablert treningsstudio ved Kvænangen Barne- og Ungdomsskole. I 

Rehabilitering av gressbane
Det arbeides med bygging av kunstgressbane
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Kap. 6 HANDLINGSPLAN FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 2012 – 2015

6.1 HANDLINGSPLANEN 2012 – 2015 (angitte kostnader er anslagstall)

Tekstforklaring:
Kommunale midler (KM), Spillemidler (SM), Private midler (PM)

ANLEGG STED

K
O

S
T

N
A

D
 

10
00

 k
r 

   
                                   ANLEGGSSTART - FINANSIERING

2012 2013 2014 2015 Kommentar

KM SM PM KM SM PM KM SM PM KM SM PM   

1 Kunstgress på 
fotballbane

Burfjord 5000 2100 900 200 900

2 Skytebane trinn 1 Alteidet 370 70 90 155 55

3 Skytebane trinn 2 Alteidet 1400 160 580 80 200 40 Ikke fullfinansiert i 
planperioden

4 Skytebane trinn 3 Alteidet
300 40

5 Garasjeanlegg Burfjord 400 400

6 Idrettshall Burfjord 15000 700 Ikke finansiert
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6.2 DRIFT / VEDLIKEHOLD AV ANLEGG I HHT HANDLINGSPLANEN

                            INNTEKTER

ANLEGGSTYPE STED UTBYGG.
KOSTN

DRIFTS-
UTG.

ARRAN
GEM

EGNE
MIDLE

KOMM.
TILSK.

ANDRE
INNTEKT.

SUM
INNTEKTER

1 Kunstgressbane Burfjord 5000 20 10 10 20

2 Skytebane Alteidet 2070 60 30 20 10 60

3 Idrettshall

4 Garasjeanlegg Burfjord 400 50 10 40 50

Vedlikeholdsutgifter ved eksisterende anlegg dekkes i utgangspunktet av eier. Generelle tilskudd innarbeides i årlige tildelinger av 
kulturmidler.

6.3 KOMMENTAR TIL HANDLINGSPLAN 

Foreliggende handlingsplan bør i første rekke ses på som en prioritering av anlegg/områder kommunen vil satse på og kommunale 
tildelinger vil være avhengige av kommunens vedtatte årsbudsjett/økonomiplan. Eksakte investeringsbehov framkommer ved konkrete 
søknader.

Kommunale anlegg benyttes i dag stort sett vederlagsfritt av kommunens innbyggere (og andre). Prinsippet om fri benyttelse av kommunale 
anlegg burde være en god stimulans til å drive aktivitet i nevnte anlegg.

Når det gjelder organisasjonseide anlegg nyttes også disse vederlagsfritt. Det er imidlertid på det rene at lag som Burfjord Idrettslag sliter 
med vedlikehold av sine anlegg. Det nedlegges årlig betydelig dugnadsinnsats for å holde disse i en respektabel standard som innbyr til 
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benyttelse. Aktiviteten i anleggene er relativt stor (fra hele kommunen) og det bør i årene framover arbeides for at laget tildeles større 
tilskudd til vedlikehold og drift slik at laget kan bruke sine ressurser til direkte idrettsarbeid.
Generelt bør fysisk aktivitet som kan ”fange inn” uorganisert ungdom stimuleres gjennom aktiv bruk av kommunale tilskuddsmidler. 
Kvænangen kommune har unike muligheter innen utøvelse av friluftsliv. Lag og foreninger bør stimuleres til igangsetting av aktiviteter 
innen området spesielt innrettet mot barn/unge.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4676 -2

Arkiv: 080

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 30.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/45 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Ny bestemmelse i reglement for folkevalgte

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte henvendelse fra Gunnar Sollund om ny bestemmelse i Reglement for 
folkevalgte der han ønsker nytt punkt: ”Representantene kan stille spørsmål til administra-
sjonen v/rådmannen om aktuelle saker/forhold av allmenn interesse for innbyggerne. For øvrig 
gjelder bestemmelsene i § 21. Den samme ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og
Utvalg for oppvekst og omsorg.”

Følgende bestemmelser i Kommuneloven er aktuelle ifb med denne saken:
 § 34. Endring av sakliste. Forespørsler, pkt 2: Ethvert medlem kan rette forespørsler til 

lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. 
 § 39. Reglement. Arkiv, pkt 1: Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement 

nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 

Rådmannen har møte- og talerett i alle politiske organer unntatt Kontrollutvalget.

Vurdering

Rent juridisk er det ingen ting i veien for å ta inn den foreslåtte bestemmelsen. 

En annen ting er at dette anses som overflødig i og med at man greit kan fortsette som i dag der 
alle representantene kan spørre administrasjonen ved rådmannen og stort sett få svar med en 
gang, unntatt i tilfeller der fakta må sjekkes opp før svar kan gis. 

I dagens ordning er det slik at alle henvendelser skal rettes til lederen av møtet. Det anses som 
mer ryddig at det også for fremtiden blir slik. 



Gunnar Sollund
Aiteidct, 9161 Burfjord. 08.11.11

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOi I AK

iærn ngen formannskap
viordfører Jan Helge Jensen,
Butijord.

Ny besten else i Reglement for folkevalgte.

Til behandling:

Saksbehandlôr:

Til orientering:

or4dwing:

1 NOV 2011

I kornmunestyremøte 07.11.11 ba undertegnede på vegne av vår kommunestyre-
gruppe å få tatt opp som egen sak en ny bestemmelse i gjeldende Reglernent for
folkevalgte der de folkevalgte gis adgang til å stille spørsmål til administrasjonen.
Saken ble ikke tatt opp til realitetsbehandling i det 1/3 av representantene, dvs. Høyres
renresentanter, stemte mot. Begrunnelsen fra Høyre var slik jeg oppfattet det, at saken
ikke var utredet av administrasjonen.

det er uklart hvorvidt saken blir sendt administrasjonen slik den skal i flg. Regle-
ent for folkevalgte - jfr. § 12, siste avsnitt, ber jeg om at saken tas opp i formann-

skapet med sikte på å få den utredet av administrasjonen for så å legge saken fram for
ebandling i kommunestyret snarest, helst i f.k. møte.

Forslaget fra Kp, AP og SV er som følger:
I gjeldende reglement for folkevalgte innarbeides følgende nytt punkt:
Representantene kan stille spørsmål til administrasfonen v/Rådmannen om aktuelle
soker fbrhold av almen interesse for innbyggerne. For øvrig gjelder bestemmelsene i

Den fflintne ordningen gjøres gjeldende for Teknisk utvalg og Utvalg for oppvekst og
oinsorg.

Begrunnelsen for forslaget er:
Hovedhensikten er å få større åpenhet og offentlighet i den kommunale forvaltningen.
Både Kp, AP, SV og så vidt jeg forstår også Frp, har programfestet dette i sine
politiske programmer. Det framgår for øvrig av gjeldende kommunelov og
forarbeidene til loven at informasjon og åpenhet er sentrale stikkord hva gjelder
forholdet til innbyggerne og til kommunikasjon innad i kommunen. Som kjent skal
kommunen etter kommunelovens § 4 "----drive aktiv informasjon om sin virksomhet.
Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og
fylkeskommunal forvaltning". Dessuten har Offentlighetsloven bestemmelser om
rublikums og de folkevalgtes innsynsrett og om offentlighet i forvaltningen.

Slik jeg oppfatter det, er verken kommuneloven eller annet lovverk noe hinder for at
vårt forslag kan vedtas av kommunestyret, heller tvert i mot. Dette må i tilfelle
avklares av administrasjonen.

Som folkevalgte har de vi en ombudsrolle å ivareta, noe som bl.a. innebærer at vi skal
kunne svare på spørsmål / henvendelser fra innbyggerne. Det betinger at vi selv er

formert. Å kunne stille spørsmål til administrasjonen vil derfor være viktig. Det kan
være spørsmål om effektuering av politiske vedtak, hvor langt en er kommet i en



aktuell saksutredning eller når en sak kan forventes ferdig utredet, men aller viktigst
er å kunne videreformidle henvendelser fra innbyggerne.

Slik jeg oppfatter det, vil vårt forslag være et viktig bidrag til å oppfylle lovverkets
hestemmelser om åpenhet og innsyn, noe som vil gagne hele kommunesamfunnet, så
vel innhyggerne som politikerne og administrasjonen.

Med hilsen
-/

Gunnar Sollund



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4588 -1

Arkiv: A20

Saksbehandler:  Hans Jørgen Emaus

Dato:                 23.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/37 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.12.2011
2011/46 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Prosjektdeltakelse "Ny Giv" i ungdomsskolen

Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven m. tilhørende forskrift

Vedlegg

1 Søknad om forsøk

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune søker om å få gjøre forsøk med intensivopplæring for elever på 
ungdomstrinnet i siste semester av 10. trinn i forbindelse med overgangsprosjektet ”Ny Giv”

Saksopplysninger

”Ny Giv” er et sentralt 3-årig prosjekt initiert av regjeringen.

For regjeringen er det en hovedsak å få flere ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er 

en nasjonal dugnad som er etablert for å få det til. - Alle gode krefter lokalt og nasjonalt må nå dra i samme 

retning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ny GIV er et tre-årig prosjekt som har som mål å etablere et varig samarbeid mellom stat, 

fylkeskommuner og kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå 

videregående opplæring.

Hovedtemaene for samarbeidet er:

 Felles mål for å bedre gjennomføring av videregående opplæring – og et felles data og   

statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.



 Et systematisk samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner om oppfølging av 

elever med svake faglige prestasjoner og forutsetninger for å gjennomføre videregående 

opplæring.

 Bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og NAV om ungdom som over tid har vært   

ute av utdanning og arbeidsliv. Styrking av oppfølgingstjenesten i 

fylkeskommunene.       

Nasjonale og lokale tiltak

Det skal iverksettes nasjonale og lokale tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i 

videregående opplæring. 

Andre tiltak

I tillegg foregår det aktivitet innenfor Ny GIV som er lagt i den ordinære styringslinjen i 

Kunnskapsdepartementet. Eksempler på slike tiltak er samfunnskontrakt for læreplasser, 

etterutdanning i fag- og yrkesopplæring og arbeidslivsfag.

Vurdering

Tiltaket skal i utgangspunktet rette seg mot de 10% som etter 1. halvår i 10. klasse har de 
svakeste prestasjoner. Tiltaket er frivillig og det viser seg at langt flere enn de tilsiktede 10% 
ønsker å delta i prosjektet og resultatene er gode.

Samtlige kommuner skal være med i prosjektet fra 2013. Kommunene i Nord Troms har søkt 
om og fått innvilget deltakelse fra 01.01.2012.

Ved deltakelse i prosjektet dekker staten utgifter til utdanning av 2 lærere pr. skole (inkl. 
vikarutgifter) samt prosjektledelse i 70% stilling.
Kommunene er imidlertid ansvarlige for ressurser (rammetimer) til lokal gjennomføring.
I foreslåtte budsjett/økonomiplan er det tatt høyde for dette.

For å kunne stå friere til organisering av tilbudet anbefales det at deltakerkommuner søker fritak 
fra opplæringsloven m. tilhørende forskrifter i henhold til §1-4.
Det søkes om forsøk med mulighet til å fravike opplæringslovens:

§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper

      I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 
behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper 
etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk 
tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er 
pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

Og forskrift til opplæringslovens
  § 1-1. Opplæringa i grunnskolen

      I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av 
læreplanen, prinsipp for opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga.



Søknad om sentralt initiert forsøk i Overgangsprosjektet —

intensivopplæring p ungdomstrinnet

Kvænangen kommune søker om gjøre forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Forsøket
innebærer intensivopplæring for de ti prosent svakest presterende grunnskoleelevene i
kommunen siste semester av 10. rstrinn. Forsøket skal gjennomføres i henhold til de
føringene Kunnskapsdepartementet har gitt i brev om forsøket datert 22.12.2010.

1.. Hensikten med forsøket

Hensikten med intensivopplæring siste semester av 10. rstrinn er sette de svakest
presterende elevene i bedre stand til gjennomføre videregående opplæring, blant annet
gjennom en styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.
Forsøket er del av Overgangsprosjektet i regjeringens satsing Ny GIV, som har til ml
øke gjennomføringen i videregående opplæring. Bakgrunnen for søknaden om forsøk er
at intensivopplæringen kan medføre behov for et større handlingsrom nr det gjelder
pedagogisk og organisatorisk differensiering av opplæringen enn hva gjeldende regelverk
åpner for.



Kommunens beskrivelse av forsøket

Fra Kvænangen kommune vil i skole med ungdomstrinn delta i prosjektet fra skoleåret

2011/2012. Skolen har ikke paralleller. Tilbudet vil gå til totalt 2 -3 elever ved denne

skolene.

Skolen viii størst mulig grad bruke fagøktene i norsk, matematikk og engelsk/norsk

fordypning til intensivopplæringen, men kanskje noen timer fra andre fag.

For å kunne gi elevene et best mulig tilbud vil organiseringen av opplæringen måtte

variere noe fra skole til skole. Dette blant annet for som hovedregel å unngå så store

avvik fra Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punkt, at organiseringen kan medføre

at enkeltelever mister muligheten til sluttvurdering i fag.

Oppstart av intensivopplæringen er dette året planlagt til uke 5. Elevene vil få tilbud på

gjennomsnittlig 6 —7,5 klokketimer i uka over 12 uker.

Elever og foresatte informeres påfølgende måte:

• Kontaktlærer tar kontakt med aktuelle elever og deres foresatte og orienterer

om at de vil få tilbudet og at de vil bli invitert til informasjonsmøte.

• Skolens ledelse inviterer aktuelle elever og foresatte til informasjonsmøte.

Prosjektleder for Overgangsprosjektet i Nord-Troms er sammen med rektor

ansvarlige for møtet. Tilstede er også skolens Ny GIV-lærere og representant fra

skoleledelsen. På møtet deles det ut skriftlig informasjon om forsøket og

samtykkeerklæring, begge etter mai fra KD.

informasjon om forsøket skal også legges ut på kommunens hjemmeside.

Navn p skole som deltar fra Kvænangen kommune fra våren 2012:

Kvænangen barne- og ungdomsskole

9161 Burfjord

2. Unntak fra opplæringsloven med forskrifter
I henhold til opplæringsloven § 1-4 om forsøksvirksomhet søker kommunen om forsøk
med mulighet til fravike:



• Opplæringsloven 8-2 første ledd annet og tredje punktum, om
organisering av elever i grupper

• Forskrift til opplæringsloven 1-1 første punktum, om at opplæringen i
grunnskolen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet,
hva gjelder;

o fag- og timefordelingen
o læreplaner for fag

3. Forutsetninger for forsøket
Forsøket gjennomføres under følgende forutsetninger:

- Det ligger til grunn en vurdering om at deltakelse i forsøket vil være til det beste
for elevens opplæring totalt sett.

- Intensivopplæringen skal gis siste semester av 10.rstrinn.
- Forsøksvirksomheten skal i omfang ikke overstige 7,5 klokketimer per uke for den

enkelte eleven.
- Kommunen sørger for at deltakende elever og foreldre er godt informert om

forsøket.
- Deltakende elever og foreldre samtykker til deltakelse i forsøket.
- Det kan gjøres avvik fra kompetanseml i fag bare i særlige tilfeller, og elev og

foreldre m være klar over hvilke konsekvenser dette kan f for sluttvurderingen,
eksamen og vitneml, og m gi samtykke til dette.

- Eleven tas inn til videregående opplæring p ordinære vilkår.
- Eventuell overføring av individopplysninger om eleven mellom kommune og

fylkeskommune krever samtykke.

4. Forsøkets varighet
Forsøket starter p 10. rstrinn skoleåret 2011/2012 og kan pg til og med skoleåret
2012/2013.

5. Evaluering av forsøket
Som ledd i forsøksvirksomheten vil kommunen delta i den evaluering av forsøket som
igangsettes sentralt. Kommunen vil rapportere om forsøksvirksomheten nr
Kunnskapsdepartementet anmoder om dette.

6. Kontaktinformasjon

Navn, telefon og e-post til regional kontaktperson for overgangsprosjektet i Nord Troms:

Astrid Berg, 9146 Olderda len

Astrid.berg@kafjord.kommune.no Tif: 98649437

Dato Underskrift

Burfjord 24.11.2011 Hans Jørgen Emaus
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Oppgradering av kvensk språk

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune støtter oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i 
språkcharteret. 

Saksopplysninger

Viser til vedlagte henvendelse fra Kvenforeningenes Samarbeids Forum. 

Vurdering

Nord-Troms er en trekulturell region og språket er viktig for å synliggjøre det trekulturelle 
perspektivet. Kvensk samarbeidsrådet mener at situasjonen og vilkårene for det kvenske språk er 
truet og det kvenske er fortsatt fremmed for mange. Kvensk samarbeidsutvalg påpeker at det er 
påkrevet med snarlige tiltak dersom kvensk språk og kultur skal overleve. 



Kvenforeningenes SamarbeidsForum
Sekretariatsadresse:
Grete Alise Nilima Monsen
Russeluftveien 300, 9517 Alta
uete.alise amail.com

KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Novemb&. 2011
1 0 NOV 2011

111 behandling: _
Saksbehandler:

Til odentering:

Gradedng:

K le2jsia.7) eri  ko Min cki-te

S råkli henstillin til alle kommunes rene i Troms o Finnmark

Kvenforeningenes SamarbeidsForum består av lokallag i Norske Kveners Forbund.
Ved vårt samarbeidsmøte ble vi enige om å sende denne henstillingen til aIle kommuner
i Troms og Finnmark.

Dokumentasjoner viser kvensk bosetting i Troms og Finnmark i mange hundre år, og
regionen er tradisjonelt regnet som et område for "de tre stammers møte".
Året 1999 bIe kvenene anerkjent som en av Norges fem nasjonale minoriteter, og året
2005 bIe kvensk anerkjent som et nasjonalt minoritetsspråk i Norge.
Det vil i praksis si at Norge nå anerkjenner språket, men har ikke fulgt godt nok opp med
økonomiske og praktiske tiltak for opplæring av kvensk i barnehager, skoler og voksen-
opplæring. SkolematerieII og utdanning av språklærere mangler også.
Situas'onen o vilkårene for kvensk s råk er sterkt truet. Det er påkrevet med snarlige
tiltak til revitalisering om det kvenske språket og kulturuttrykkene skal overleve.
I dag er opplæring i finsk som 2. språk og kvensk nedfelt i opplæringslovens § 2-7, men
det er mangel på lærere og læremidler i kvensk.

Som den første kommunen i Norge har Porsanger kommune i 2010 vedtatt å støtte
kravet om oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i språkcharteret.
Nå i 2011 har Nordreisa kommune gjort det samme.
Men det nytter jo ikke at kun to kommuner gir denne støtten. Målet er at aIle
kommunene i Troms og Finnmark går inn for kravet, for slik å øve samlet press på de
sentrale myndigheter. Når kravet lykkes i å få gjennomsIag hos de sentrale myndigheter,
ved at de oppgraderer kvensk tiI nivå 3, så blir staten i prinsippet forpliktet til å gi
fylkeskommuner og kommuner økonomiske tilskudd for å utføre forpliktelsene til
opplæring i kvensk i barnehager og skoler etc.

Den 2. mai 2011 ble det avholdt møte mellom Norske Kveners Forbund og Europarådet
for å drøfte hva som har skjedd siden siste rapportering i 2006. Ekspertkomiteen
påpekte i allerede den gang en rekke svakheter ved Norges oppfylling av
Rammekonvensjonen. Satsingen på kvensk språk har ennå ikke startet. Lite har skjedd
siden forrige møtet i 2006, det være seg støtte til kvensk språk, kultur og kvensk media.
I revitaliseringen av det kvenske språket må det også bli gitt tiIbud til de voksne som har
tapt sitt morsmål på grunn av fornorskningspolitikken på 18-og 1900-tallet, herunder
loven fra 1936 som stoppet kvensk språkopplæring i skolen.

HENsnawG:
Kvenforeningenes SamarbeidsForum henstiller til alle kommuner i Troms og Fintunark om å
vedta i sitt kommunestym sin støtte om oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til
nivå 3 i språkcharteret

Yståvälissi tervheisii / Vennlig hilsen
Kvenforeningenes Samarbeidsforum
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Overgang til gjengs husleie

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Dagens kvadratmetersatser vedtatt av kommunestyret den 22.6.2011 vedtas som gjengs leie fra 
1.1.2012 og brukes på alle leiekontrakter. Satsene justeres årlig i henhold til endringen i 
konsumprisindeksen og tillegget for kommunale avgifter økes i forhold til budsjettendringer det 
enkelte år. 

Saksopplysninger

Det vises til sak om nye kommunale husleiesatser som ble behandlet av kommunestyret i møte 
den 22.6.2011 med følgende vedtak:

Husleia i kommunale boliger tilpasses gjengs leie, jfr Husleieloven § 4-3.
Det tidligere vedtatte tillegg på 10 % for 5 års botid og 40 % for 10 års botid faller bort og en 
går over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år. 
I påvente fastsetting av gjengs leie økes dagens kvadratmetersatser med 40 % for nye leietakere.

I tillegg til kvadratmetersatsene kommer tillegg for kommunale avgifter som justeres opp i 
forhold til kommunestyrets budsjettvedtak det enkelte år. 

Vurdering

Etterspørselen etter kommunale boliger er fortsatt meget stor, selv etter økningen i leiesatsene 
på 40 %, til kr.65,59 pr kvm. Korrigert for manglende indeksregulering de siste årene på grunn 
av planlagt overgang til gjengs husleie utgjør den vedtatte økningen pr i dag ca 30%. 

Det private boligmarkedet i Kvænangen er meget lite og det er ønskelig å få økt privat 
boligbygging for å minske presset på de kommunale boligene.  I den sammenheng er det viktig 
at de kommunale leiesatsene ikke er for lave.   



Selvkostberegning av husleia for en ny bolig finansiert over 50 år med 5% rente uten inflasjon 
er på kr. 102 pr. kvm.  For å komme opp på dette nivå må dagens kvadratmeterpris som gjelder 
for nye leietakere (kr.65,59 pr. kvm) økes med 55%. 

I forhold til rekruttering av personell til kommunale stillinger og vanskeligstilte på 
boligmarkedet er det imidlertid viktig at husleia ikke er for høy. Det anbefales å benytte dagens 
vedtatte leiesatser som gjengs leie for kommunale utleieboliger noe som også er gjennomsnitt 
for kommunale boliger i nabokommunene.
   

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/4 Kvænangen Formannskap 26.01.2011
2011/2 Kvænangen kommunestyre 09.03.2011

Kvænangen kommunestyre

Nye kommunale husleiesatser

Henvisning til lovverk:

Husleieloven   
Vedlegg
1 Nye kommunale husleiesatser
Regler for bostøtte

Rådmannens innstilling

Husleia i kommunale boliger tilpasses til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3.

Det tidligere vedtatte tillegg på 10% for 5 års botid og 40% på 10 års botid faller bort og en går 
over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år.  

I påvente fastsetting av gjengs leie økes dagens kvadratmetersatser med 40 % for nye leietakere.
   

Saksopplysninger

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember var det lagt inn forslag om overgang til 
husleie etter gjengs leie.  I forslaget var det også forutsatt en økning dagens kvadratmetersatser 
med 40 % for nye leietakere, i påvente fastsetting av den gjengse husleia. 
Husleieøkning til gjengs leie fremkommer som en tekst på tiltaket om husleieøkning som ble 
vedtatt og var en forutsetning for den vedtatte økningen i budsjettet for 2011 på kr. 230.000 og 
kr.2.760.000 i økonomiplanperioden 2011- 2014.  
Ved en feil ble dette forslaget ikke formelt vedtatt i budsjettmøtet og saken ble videre utsatt av 
kommunestyret i møte den 9. mars med følgende vedtak:



Saken utsettes i påvente av mer grunnlagsmateriale.  Det innebærer lovgrunnlag, gjeldende 
reglement, regler for bostøtte i Husbanken og sammenlignende opplysninger fra andre 
kommuner.  Det bør også utarbeides en oversikt over prosessen for hvordan man kommer fram 
til størrelsen på gjengs leie. 

Saken må legges fram til ny behandling i kommunestyret for å få et gyldig vedtak.  Forutsatt at 
det nå blir vedtatt gjengs leie, vil inntektssvikten i årets budsjett bli på kr.230.000 og kr.690.000 
i økonomiplanperioden.  

Tilpassing til gjengs leie kan av begge parter kreves hvert tredje år. 
Følgende krav gjelder ved tilpassing til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3:

Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn 
den som kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om 
at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom 
på liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag 
for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats.

Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det 
er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble 
satt i verk.

Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir 
fastsatt etter bestemmelsene i § 12-2. 

Husleielovens kapittel 4 og § 12.2 legges ved saken. 

Dagens leiesatser ble vedtatt av kommunestyret i sak 14/2001:

Den generelle husleiesats for utleieboliger settes til kr.41 pr. kvm eksklusive kommunale 
avgifter.  I tillegg kommer tillegg på 10 % for 5 års botid og 40 % for 10 års botid.  For 
eldreboliger gjelder ikke tillegget for botid.  For boliger utenfor Burfjord sentrum og 
eldreboliger over 70 kvm settes husleia til kr.37 pr. kvm. På boliger over 100 kvm settes prisen 
til kr.37 pr. kvm for arealet som er over 100 kvm. 

Leiesatsene er indeksregulert årlig i henhold til kontrakt fram til 31/12 2008 da den ble stoppet 
på grunn av planlagt overgang til gjengs leie.   
Ved utgangen av 2011 er det derfor tre år siden husleia er indeksregulert.
Leiesummen for den enkelte leilighet består av en kvadratmeterpris for selve leiligheten med 
tillegg for kommunale avgifter; vann- kloakk- feie- og renovasjonsavgift.
Gjeldende kvadratmeterpris i dag er kr.46,85 og kr.42,28 for boliger utenfor Burfjord og 
eldreboliger over 70 kvm.  
I tillegg til dette kommer kommunale avgifter, vann-, kloakk-, feier-, og renovasjonsavgift etter 
gjeldende satser, som i snitt ligger på kr.11,70 kvm og varierer mellom kr.687 og kr.833 pr. 
mnd. pr. leilighet.
Det vises til vedlagte boligoversikt med spesifisert pris på den enkelte bolig pr.1.1.2011 og pris 
for leietakere med 10 års botid, som har 40 % tillegg i kvadratmeterprisen.                

I Nordreisa har kommunens boligselskap Nybo i utgangspunktet en kvadratmeterpris på kr.100 
eksklusive kommunale avgifter, med en viss reduksjon for eldre og store leiligheter og et tillegg 
for helt nye leiligheter. For tre år siden hadde de en kvadratmeterpris som var 40 % over vår 



pris, dvs. samme pris som de med 10 års botid hos oss. For å unngå prosessen med overgang til 
gjengs leie for alle leietakere ble den nye prisen bare gjort gjeldende for nye leietakere.
En positiv virkning etter at Nordreisa økte prisene til dagens nivå er at det ble ett oppsving i det 
private boligmarkedet både på leie og omsetning av boliger, samt at eksisterende boliger steg i 
pris.   
Skjervøy kommune har en kvadratmeterpris på kr.59 inklusive kommunale avgifter. 
Kåfjord Vekst har en kvadratmeterpris mellom kr.52 og kr.80 avhengig av alder og standard på 
den enkelte bolig, inklusive kommunale avgifter. 
     
Vurdering
De kommunale husleiesatsene er lave og husleieinntektene dekker ikke kommunens årlige 
utgifter til drift og vedlikehold av boligene og det er derfor heller ikke noe til å dekke 
kapitalkostnadene med.  
Tillegget i husleia etter 5 og 10 års botid anbefales ikke videreført da det ikke er lovlig.  Som en 
erstatning til dette går vi over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år for alle.  Vanskeligstilte 
på boligmarkedet, eldre og personer innenfor TTPU vil kunne få forlenget leiekontrakten. 

Kommunen har lenge hatt meget stor søknad på kommunale boliger og vi har vært nødt til å leie 
private boliger for å dekke vårt akutte behov.  Bare de tre siste månedene har vi mottatt12 
søknader om bolig og bare kunnet tildele 3 boliger.   
For at vi skal kunne få et oppsving i det private boligmarkedet og mindre press på de 
kommunale leilighetene er det en forutsetning at kommunens leiesatser blir økt.  Det vil da bli 
mer interessant for både boligbygging, leie og omsetning av private boliger.                   

Vi har foretatt selvkostberegning av husleia for en ny bolig over 50 år med 5 % rente uten 
hensyn til inflasjon. Kvadratmeterprisen må da settes til kr.102 eksklusive kommunale avgifter.
For å komme opp på dette nivå må vår kvadratmeterpris må økes med 118 % på den høyeste 
sats og 141 % på den laveste sats. 

I gjennomsnitt har våre nabokommuner en kvadratmeterpris på ca. kr.68 eksklusive kommunale 
avgifter. Tar vi med våre gjeldende satser i sammenligningen blir den gjennomsnittlige 
kvadratmeterpris redusert til ca kr 63 eksklusive kommunale avgifter og våre satser må økes 
med 40 % for å komme opp på dette nivå.

Når det gjelder omsorgsboliger vil økningen i husleie i stor grad dekkes av Husbankens 
bostøtteordning for de som måtte få økonomiske problem i forhold til dette. 
Det vises til vedlagte orientering fra Husbanken om bostøtte.

Overgang til gjengs leie vil ta tid og vil ikke være gjeldende før tidligst fra første kvartal til 
neste år.  Den nye leia kan bare gjøres gjeldende for leietakere som har bodd minst 2 år og 6 
mnd. i boligen.   
I påvente fastsetting av gjengs leie foreslås det derfor at kvadratmetersatsen for nye leietakere/ 
nye leiekontrakter som skrives etter endelig behandling av denne sak, økes med 40 %.  Dette gir 
en husleieøkning på mellom kr.540 og kr.1.649 for den enkelte leilighet avhengig av størrelse og 
er samme tillegg som leietakere med 10 års botid har i dag.    

Ved beregning av gjengs husleie må det i tillegg til ovenstående og det private boligmarkedet, 
også tas hensyn til at det ikke har vært foretatt indeksregulering av kvadratmeterprisen på den 
enkelte leilighet siden 1.1.2009. Indeksøkningen fra 2009 til 2012 vil sannsynligvis ligge på ca 9 
%.  Etter at det eventuelt er fattet et vedtak om innføring av gjengs leie vil administrasjonen 
arbeide videre med grunnlaget for beregning av den gjengse leia som til slutt vil bli lagt fram til 
politisk behandling for endelig vedtak.    



Vedlegg:

Husleielovens kapittel 4. Leieprisvern:

§ 4-1. Det alminnelige leieprisvern

Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på 
avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. 

§ 4-2. Indeksregulering

Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende 
begrensninger: 

a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter 
siste leiefastsetting, 

b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, 
og 

c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan 
settes i verk. 

§ 4-3. Tilpassing til gjengs leie

Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn 
den som kan kreves etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om 
at leien blir satt til gjengs leie på iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom 
på liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter første punktum skal det gjøres fradrag 
for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats.

Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det 
er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble 
satt i verk.

Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir 
fastsatt etter bestemmelsene i § 12-2. 

§ 4-4. Tilbakebetaling av ulovlig leie

Den som har betalt høyere leie enn lovlig, kan kreve tilbakebetalt forskjellen mellom det 
som er betalt og lovlig vederlag, med mindre betaleren i vesentlig grad må anses 
medansvarlig for overtredelsen. Avtalen for øvrig er bindende selv om tilbakebetaling 
blir krevd.

Kravet etter første ledd forrentes etter lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling m.m. § 3 fra den dag beløpet ble betalt. 

§ 4-5. Unntak fra leieprisvernet

Bestemmelsen i § 4-2 gjelder ikke for særskilt betaling av en forholdsmessig andel av 
utgiftene ved forbruk av elektrisitet, brensel, vann eller avløp i eiendommen, jf. § 3-4. 



Dette vederlaget kan reguleres slik at utleieren får dekket de nødvendige 
omkostningene med ytelsene.

Bestemmelsene i §§ 4-2 og 4-3 gjelder ikke for den del av leien som er avtalt i et 
bestemt forhold til omsetningen i eller resultatet av leierens virksomhet.

Endret ved lov 16 jan 2009 nr. 6 (ikr. 1 sep 2009 iflg. res. 12 juni 2009 nr. 641). 

§ 4-6. Forskrifter

Dersom forholdene gjør det nødvendig, kan Kongen for bestemte perioder, bestemte 
områder eller bestemte leieforhold fastsette leiestopp og maksimalsatser for leie. 
Kongen kan også gi forskrifter om hva som skal regnes som gjengs leie. 

Husleielovens § 12.2:

§ 12-2. Takstnemnd

Kommer ikke partene til enighet om hva som er markedsleie etter § 3-1 eller gjengs leie etter § 
4-3, kan hver av partene kreve tvisten avgjort av en takstnemnd. Det samme gjelder dersom 
partene ikke kommer til enighet om vederlag for forbedringer etter § 10-5.

Takstnemnda skal bestå av tre medlemmer og oppnevnes av tingretten i den rettskrets hvor 
eiendommen ligger. For takstnemnda gjelder bestemmelsene i domstolsloven §§ 106 og 108 så 
langt de passer. Hver av partene kan sette fram krav om ny takstnemnd innen fjorten dager etter 
at takstnemndas skriftlige og begrunnede avgjørelse er mottatt. Tingretten skal ta kravet til følge 
hvis: 

a) avgjørelsen bygger på uforsvarlig saksbehandling eller uriktig oppfatning av faktiske 
omstendigheter, og dette må antas å ha påvirket verdsettelsen i vesentlig grad, eller 

b) verdsettelsen åpenbart er uriktig. 

Hver av partene kan bringe saken inn for tingretten ved stevning. Stevningen må være inngått til 
retten innen én måned etter at takstnemndas skriftlige og begrunnede avgjørelse er mottatt. På 
samme måte kan saken bringes inn for tingretten dersom takstnemndas avgjørelse ikke 
foreligger to måneder etter oppnevningen. En avgjørelse som ikke er brakt inn for retten innen 
fristen nevnt i annet punktum, har virkning som en rettskraftig dom. Retten kan gi oppfriskning 
for oversittelse av frist som nevnt i annet punktum.

Retten skal fastsette godtgjørelsen for medlemmene av takstnemnda. Retten kan bestemme at 
den som har krevd takst skal betale inn et beløp til sikkerhet for godtgjørelsen. Utleieren skal 
bære kostnadene dersom takstnemnda fastsetter et lavere beløp enn det utleieren har krevd i leie, 
eller høyere vederlag enn det utleieren har vært villig til å betale for påkostningene. Ellers skal 
leieren betale kostnadene. Rettens avgjørelse treffes ved kjennelse og skal begrunnes. Partene 
kan anke kjennelsen innen én måned.

Blir saken brakt inn for retten etter tredje ledd, kan retten avgjøre spørsmålet om ansvar for 
kostnadene med takstnemnd etter tvisteloven kapittel 20.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Aud-Kirsti Samane, 
med Jan Mikkelsen som stedfortreder.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Gildetun AS

Rådmannens innstilling

Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Aud-Kirsti Samane, 
med Jan Mikkelsen som stedfortreder.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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 alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 
opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader. Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra 
Politiet, men den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:
 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Gildetun AS.
 Uttalelse fra NAV (sosialtjenesten).
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Tlf. 77 76 99 58 - Fax 77 76 99 59

28.09.11

KVÆNANGEN KOMMUNE
9169 BURFJORD

SØKNAb OM FORNYET SKJENKEBEVILLIN6

Vi søker med dette om fornyet skjenkebevilling for øl -vin og
brennevin.

Aud-Kirsti Samane er styrer og Jan Mikkelsen er stedfortreder.

Legger ved volumoversikt.
Håper på velvillig behandling ev vår søknad.

Med hilsen

Aud- Kirsti  Samane
For Kvcenangsfjell Gildetun  AS

3 vedlegg
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KA18.06 U - Utskrift KundeFord. VolumL ServiceNord Engros as Kunde

LagerSted! 1 - 1 VolumOversikt.
12442 Gildetun as 9156 STORSLETT

Varenr Varenavn SalgAnt. SalgLiter




1217 11M21: 	 == 	

1563220 Smirnoff North 70c1 1.00 0.70
519660 Bache Gabrielsen 3 Kors 70c1 2.00 1.40
592048 Løitens Linie 70c1 2.00 1.40
410431 Be11 s Extra Special 70c1 1.00 0.70




SUMTOTAL




6.00 4.20



20- SEP- 2011(TIR) 13:02 SeruiceNord AS (FRX)77 00 22 50 P. 001/003

U - Utskrift KundeFord. VolumL ServiceNord Engros as Kunde
wammIS =M23== 70(=M=

LagerSted: 1 - 1 VolumOversikt.
12442 Gildetun as 9156 STORSLETT
	 MMMMM

Varenr varenavn SalgAnt. Sa1gLiter

6167 Mack Pilsnerøl 24/0.33 68.00 538.56

SUMTOTAL 68.00 538.56
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396192 Domaine Du Tariquet




10.00 7.50
1481811 CFN Gruner Velt1iner 300c1 9.00 27.00
1310309 Ken Creek BIB 300c1 37.00 111.00
1091107 Estancia del Fuego (Arg)75c1 48.00 36.00
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SUMTOTAL




104,00 181,50



Fra: Jørgensen, Susanne Belles[Susanne.Belles.Jorgensen@nav.no]
Mottatt: 21.10.2011 12:35:58
Til: Bjørn Ellefsæter
Tittel: SV: Fornyellse av salgs- og skjenkebevillinger i Kvænangen kommnune

Hei. Så gjennom dette og har ingen bemerkninger.

Susanne Jørgensen
Førstekonsulent Nav Kvænangen

Fra: Bjørn Ellefsæter [mailto:Bjorn.Ellefsater@kvanangen.kommune.no] 
Sendt: 19. oktober 2011 10:42
Til: Dag Roar Stangeland; Jørgensen, Susanne Belles; Rolf Hjellnes

Emne: Fornyellse av salgs- og skjenkebevillinger i Kvænangen kommnune

Vedlagt følger søknad om forlengelse av skjenkebevillinger fra Gildetun, Kafè E-6 og Kvænangen Adventure 
og søknad om forlengelse av salgsbevillinger fra ICA Burfjord, Coop Burfjord, Badderen Mathus, Sørstraumen 
Handel og Spildra Landhandel. 

Viser til Alkohollovens § 1.7 der det står at det skal innhentes opplysninger fra sosialtjenesten og politiet, og at 
det kan innhentes uttalelse fra skatte og avgiftsmyndighetene før kommunestryret avgjør saken.

Dag Roar og Susanne: Kan dere gi uttalelse om dette innen 1. november.

Rolf: Kan du se om det er noe å utsette på søkerne vedrørende skatter og avgifter.

Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune

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

UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING -

KVÆNANGSFJELL GILDETUN AS, 9164 KVÆNANGSFJELLET.

Viser til vedllagte søknad om fornyet skjenkebevilhing datert 28.09.11 fra Kvænansfjell
Gildetun AS.

Lensmannens uttalelse:
Aud-Kirsti Samane, f. 04.06.66 godkjennes som styrer med
Jan Ivlikkelsen, f. 02.10.57 som stedfortreder.

Dette under forutsetning av at styrer og stedfottreder har avlagt og bestått
kunnskapsproven (alkoholloven).

Nordreisa og Kvænangen lensmarnzskontor,
besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett
Post: Boks 32, 9156 Storslett
Tif: 77 76 43 00 Faks: 77 76 43 01
E-post: post.troms@politiet.no

Org. nr.: 974 757 575
Bankgiro: 4740.07.16753

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Deres referanse Vår referanse Dato
drs 17.11.11

Saksbehandler:
Dag Stangeland
Tif: 77764310

Troms politidistrikt
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kafè E-6 v/bevillingshaver Sigbjørn Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,
2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Sigbjørn Johnsen, med Jan
Otto Johnsen som stedfortreder.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kafè E-6

Rådmannens innstilling

Kafè E-6 v/bevillingshaver Sigbjørn Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1,
2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.15. Styrer er Sigbjørn Johnsen, med Jan
Otto Johnsen som stedfortreder.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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 alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 
opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kafè E-6.



9161Burord Tlf.77 76 84.93

Kvænangen Kommune

9169 Burfjord
Burfjord, 02.09.11

SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING

Hermed søkes fornyet bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i bevillings-
perioden gjeldende fra 01.01.12 til 31.12.15.

Styrer vil være Sigbjørn Johnsen, med Jan-Otto Johnsen som stedfortreder.

Med vennlig hilsen,
for Kafè E-6

Sigbjørn olmsen
Daglig leder

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

- 9 SEPT 2011
Til behandling:

Saksbehandler:

111 orientering:

Gradefing:

Vedlegg:
Sammenstilling av omsetningstall i antall liter
Personalia på styrer og stedfortreder

Tlf. 77 76 84 40 Telefax: 77 76 83 60 Org.nr. 980 360 490 MVA
Tlf. adm. 77 76 84 21



V EROESS NORDLIGSTE BRYGGERI

11948
CAFE E 6 A/S, BURFJORD
9161 BURFJORD

-
Tromsø: 19.01.261.1
Deres ref.:.
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-Ø Hermansen

OMSETNINGSOPPGkVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 T.9alkohol 24 883

Høyst 22,0 % alkohol 0

Høyst 60,0 % alkohol 0

f
Med Vemiliriilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks Ølbryggeri AS  Telefon: +47 77 62 45 00
Postboks 6142. N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77
Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87
Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@maek.no



POLITIET

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Deres refera#se Vår referanse
drs 17.11.11

UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING - KAFE E6,
9161 BURFJORD.

Viser til søknad om fornyet skjenkebevilling datert 02.09.11 fra Kafe E6, Burford.

Lensmannens uttalelse:
SigbjørnJohnsen, f. 11.03.51 godkjennes som styrer med
Jan-Otto Johnsen som stedfortreder.

Dette under forutsetning av at styrer og stedfortreder har avlagt og bestått
kunnskapsproven (alkoholloven).

Saksbehandler:
Dag Stangeland
Tif: 77764310

Troms politidistrikt
Nordreisa qg Kvænanåen lensmannskontor,
besøk: Sentrum 11, 9151 Storslett
Post: Boks 32, 9156 Storslett
Tif: 77 76 43 00 Faks: 77 76 43 01
E-post: post.troms@politiet.no

Org. nr.: 974 757 575
Bankgiro: 4740.07.16753

Dato



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -53

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/71 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/51 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for skjenkestedene Baksiapub, Loftet og MS Kameleon fram 
til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.

Fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2015, Kvænangen Adventure

Rådmannens innstilling

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 
gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for skjenkestedene Baksiapub, Loftet og MS Kameleon fram 
til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

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

Skjenkeavgiften settes til kr 3500.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 
alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.11. 
Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt. 

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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 alkoholpolitiske plan.

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 
likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 
næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 
i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på 
opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 
rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kvænangen Adventure.



Kvænangen adventure
9185 Spildra 20.11.2011

Kvænangen kommune
9161 Burfjord

FORNYELSE AV SJENKEBEVILLINGER

WÆNANGEN KOMMUNE
' POSTMOTTAK

L  7 SEPT 2011

Til behandling:

Saksbehandler

Til onentering:

Gradering:

Kvænangen adventure søker om fornyelse av sjenkebevilling av alkohol gruppe
1 og 2 for sjenkestedene baksiapub , spisesal leilighet loftet og MS Kameleon.
Navn på styrer og stedfortreder er Rita Isaksen

Med hilsen
Kvænangen adventure

5

Rita Isaksen

Vedlegg : omsetningstall for 2010



Kvænangen adventure
v/ Rita Isaksen
9185 Spildra

OMSETNINGSTALL OVER ALKOHOLHOLDIGE
VARER PERIODEN 01.01.10-31.12.10

Salg av varer på Baksia pub, leilighet loftet og MS Kameleon.

Varegruppe Antall liter Omsetning i kr.
øl 80 8000,-
Vin 8 1600,-
Likør 1 800,-
Cider 5 600,-



ar
POLITIET 18 NOV 2011

iii_bhandHflg:___________________

SksbhandIer:
Kvænangen kornniune

Qradeiing:

9161 Burfjord

Deres referanse Vår referanse Dato
drs 17.11.11

UTTALELSE - SØKNAD OM FORNYET SKJENKEBEVILLING -

KVÆNANGEN ADVENTURE, 9185 SPILDRA.

Viser til søknad om fornyet skjenkebevilling datert 20.09.11 fra Kvænangen Adventure,
Spildra.

Lensmannens uttalelse:
Rita Isaksen, f. 18.01.65 godkjennes som styrer.

Dette under forutsetning av at styrer (og stedfortreder)har avlagt og bestått
kunnskapsproven (alkoholloven).

dhilsen

lensmann

Saksbehandler:
Dag Stangeland
Tif: 77764310

Troms politidistrikt
Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor,
besok: Sentrum 11, 9151 Storslett
Post: Boks 32, 9156 Storslett Org. nr.: 974 757 575
Tif: 77 76 43 00 Faks: 77 76 43 01 Bankgiro: 4740.07.16753
E-post: post.troms@politiet.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -54

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 07.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/72 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/52 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Badderen Mathus AS v/bevillingshaver Erling Johansen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Erling 
Johansen og stedfortreder er Eivind Wilhelmsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1620 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Badderen Mathus AS

Rådmannens innstilling

Badderen Mathus AS v/bevillingshaver Erling Johansen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Erling 
Johansen og stedfortreder er Eivind Wilhelmsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1620 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



Badderen Mathus AS
9162 Sørstraumen

4e=1
Tlf. 77 76 88 00
Joker.badderen@ngbutikk.net
Http://www.Joker.no

Kvænangen Kommune
9161Burfjord Badderen 31/8-11

Fornyelse av salgsbevilling forøl

Vi vil med dette søke om fornyet salgsbevilling.

Styrer er : Erling johansen F.
Stedsfortreder: Eivind Wilhelmsen .

Våre åpningstider er : Hverdager til K1.1800 Lørdager til K1.1600.

Vedlegg: Omsetnings oppgave for 2010: Asko Nord. Mack, Ringnes og Aas.

Med vennlig hilsen,

Joker Badderen

Erling Johansen

KVÆNANGEN KOMMUNE
< POSTMOTTAK

0 1 SEPT 2011
behandlinc::

Saksbehandler

Til ohentering:

Gradering:

Åpningstider: Mandag - Fredag 09:00-18:00 Lørdag 09:00 - 16.00



933234 Joker Badderen

Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

06.01.11

FOR: REGNSKAPSANSVARLIG

OPPGAVE OVER
ALKOHOLHOLDIGE VARER
PERIODE: 01.01.10 - 31.12.10

Deres kjøp av alkoholholdige varer hos ASKO NORD AS i perioden har vært
som følger:

ØL 479.76 16,407.02



JOKER BADDEREN
BADDEREN MATHUS AS
BADDEREN
9162 SØRSTRAUMEN

Oslo, 18. januar 2010

OMSETN1NGSOPPGAVE 2010 FOR 1C ENIIMMER 3051881
(til bruk ved kommunenes avgiftsberegning)





Av iftsklasse: Liter

Grue 1 (2,6%-4,7%) 2 352
Gruppe 2 (4,8%-21,0%)




0

Sum 2 352

Med vennlig hilsen

Ringnes AS

Kroner

86 080
0

86 080

Ringnes a.s Postadresse Besøksadresse Telefon Fax Stenesenter Salg Bankkonto Foretaksregisteret
Postboks 7152 M Th. Meyersgt. 9-11 22069500 22069290 600106 71828 NO 914 670 705 MVA
0307 Oslo 0555 Oslo



Tromsø: 19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-ø Hermansen
12887
BADDERN MATHUS AS
JOKER BADDERN
9162 SØRSTRAUMEN

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 6413 197436

Høyst 22,0 % alkohol 0 0

Høyst 60,0 % alkohol 0 0

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00
Postboks 6142, N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77
Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87
Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



AASS BRYGGERI a NORGES ELDSTE

JOKER BADDERE
BADDEREN MATHUS AS
BADDEREN
9162 SØRSTRAUMEN

Deres ref.
Kundenr: 04496

Vår refDato.
aass@aass.nofredag, 14. januar 2011

Omsetningsoppgave alkoholholdige drikkevarer.

Det bekreftes følgende omsetning på kjøp av alkohol i 2010.

Alkoholholdig drikk 2,5% - 4,7%: 292 Liter
Alkoholholdig drikk 2,5% - 4,7%: 10566 Kroner

Alkoholholdig drikk 4,7% - 22%: 0 Liter
Alkoholholdig drikk 4,7% - 22%: 0 Kroner

Alkoholholdig drikk 22% - 60%: 0 Liter
Alkoholholdig drikk 22% - 60%: 0 Kroner

NB! Kundekort vil bli utdelt ved henvendelse på vårt hentelager. (Husk Legitimasjon).

Vennlig hilsen
Aass Bryggeri

A/5 P. ITZ. AASS Postadresse - Mailing address Kontoradresse - Street address Telefon -Telephone Bankgiro
Org. nr. NO-910 077 090 MVA RO. Box 1530 Ole Steensgt. 10 (+47) 32 26 60 00 2345.05.11609
e-mail: aasseaass.no 3007 DRAMMEN 3015 DRAMMEN Telefax
Wytw.aass.no NORWAY (+47) 32 26 60 99



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -62

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/73 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/53 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Liv 
Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 2660 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Sørstraumen handel

Rådmannens innstilling

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Liv 
Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 2660 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.









Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -60

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/74 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/54 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

ICA Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Hans 
Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, ICA Burfjord

Rådmannens innstilling

ICA Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Hans 
Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Børre Solheim.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 5060 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



ICA NÆR BURFJORD
AVD:7071
9161 BURFJORD

KVÆNANGEN KOMMUNE I
POSTMOTTAK

3 OKT 2011

KVÆNANGEN KOMMUNE
Rådmannen
9161 BURFJORD

Til bahandling:

Saksbahandlar

1-11 odentering:

Gradonng:

Dato 1.1.2011

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING.

Det søkes herved om fornyelse av salgsbevilling ved Ica Nær Burfjord.

Omsetningstall i følge vedlegg.

Styrer: HanS Gunnar Mathiassen 24016526505.
Stedfortreder: Børre Solheim 28106547914.

Det søkes om salg av alkohol i åpnigstiden 09.00-20.00 på hverdager og 09.00-18.00 på dager før søndager og

helligdager.

Det søkes om salg av alkoholholdig drikke inntil 4,7% gruppe 1.



hIANSA BORG Bryggerier AS

ICA NÆR AVD.7071 BURFJORD
ICA NORGE AS
POSTBOKS 6500 RODELØKKA
9161 BURFJORD

Dato: 03.01.2011

Kundenr.: 320581

ALKOHOLOMSETNING 2010




Liter




Beløp




Gruppe 1 - drikk med over 2.5 og høyst 4.7 volum%
alkohol

11 071 330 323




11 071 330 323

Denne oversikt er ment som grunnlag for rapportering av alkoholholdig drikke til
kommunen.

Med vennlig hilsen

Hansa Borg Bryggerier AS

Kundesenter:Tlf. 815 59 500 - Fax: 69 12 63 00 - Hovedkontor: Postboks 24 Kokstad, 5863 Bergen - Tif. sentralbord: 55 99 77 00
Org. nr. NO 876 862 522 MVA - Bankgiro nr. 5201.05.03450 - www.hansa.no



vr-RorNS NORDLIGS

Tromsø:  19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler:  Per-Ø Hermansen

12813
ICA NÆR BURFJORD
ICA DETALJ AS AVD. 7071
9161 BURFJORD

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 14319 472442

Høyst 22,0 % alkohol 0

Høyst 60,0 % alkohol

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle@mack.no

Macks ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00

Postboks 6142, N-9291 Tromsø Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77

Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeservice: +47 77 61 07 87

Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



ICA NÆR AVD 7071 BURFJORD
ICA NORGE AS
BURFJORD
9161 BURFJORD

Oslo, 18. januar 2010

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FOR KUNDENUMMER 3045297
(til bruk ved kommunenes avgiftsberegning)




Av iftsklasse: Liter

Gruppe 1 (2,6%-4,7%) 4 398
Gruppe 2 (4,8%-21,0%)




0

Sum 4 398

Med vennlig hilsen

Ringnes AS

Kroner

172 835
0

172 835

Ringnes LS Postadresse Besøksadresse Telefon Fax Støttesenter Salg Bankkonto Foretaksregisteret
Postboks 7152 M Th. Meyersgt. 9-11 22069500 22069290 600106 71828 NO 914 670 705 MVA
0307 Oslo 0555 Oslo



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -61

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/75 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/55 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Coop Burfjord v/bevillingshaver Svein Magnus Steinvik gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Svein 
Magnus Steinvik og stedfortreder er Bjørn Roar Henriksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Coop Burfjord

Rådmannens innstilling

Coop Burfjord v/bevillingshaver Svein Magnus Steinvik gis fornyet salgsbevilling for alkohol-
holdig drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Svein 
Magnus Steinvik og stedfortreder er Bjørn Roar Henriksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmidelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.






Kvænangen kommune Bossekopveien 1
Boks 100
9501 ALTA
bankgiro : 5005 06 90374
foretaksnummer : 981 397 568

re'iT4NAM3gNKOMMUNE
Ki3TMorrAK

- 6 ;EP'r 20111
Alta 2011-9-6

111 biPmeiir11

Szkkabfshctrkl.lor

111 orionterIng:

Gradcm:

SØKNAD SBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG
DRIKKE KLASSE 1, COOP MARKED BURFJORD

Vi søker med dette om fornyelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1 ved
vår avdeling Coop Marked Burfjord.
Bevillingshaver: Coop Finnmark SA, Bossekopvn. 1, 9511 ALTA
Organisasjonsnr: 981397568
Salgssted/-lokale: Coop Marked Burfjord
Kontaktperson: Jan Ivar Alsen
Styrer: Sven Magnus Stenvik f 11.08.82
Stedsfortreder: Bjørn Roar Henriksen f 20.05.68

Med hilsen

Liss-Aina Jakobsen
Drifisleder
Coop Finnmark SA
97652690
liss.aina.' akobsen innmark.coo .no

COD
finnmark P





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -63

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 19.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/76 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/56 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1200 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.

Fornyelse av salgsbevilling 2012 - 2015, Spildra Landhandel

Rådmannens innstilling

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 
drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.15. Styrer er Rita Isaksen.

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 
1800 på dager før søn- og helligdager.

Salgsavgiften settes til kr 1200 pr år.

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt.



Saksopplysninger

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkohol-
holdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.11. Uttalelser 
fra Politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres.  

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 
bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan 
virke urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-
prøve om Alkoholloven.

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 
alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-
lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 
innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 
betydning i de kontroller av salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 
0800-2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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.

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 
alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra næringspolitiske 
vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. 
Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal 
bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er strekt fokusert på opplegg rettet mot ungdom 
med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader (fellesuttalelse for alle skjenke- og salgssakene 
ligger vedlagt saken om Gildetun). Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar fra Politiet, men 
den legges fram dersom vi mottar den før politisk behandling.

Vedlegg:

Søknad om fornyelse av salgsbevilling.



Spildra Landhandel
9185 Spildra 17.11.2011

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
9161 Burfjord L 7 SEPT 2011

Til behandling:

Saksbehandler

FORNYELSE AV SALGSBEVILLING TII orientering:

Gradering:

Spildra landhandel søker om fornyelse av salgsbevilling av øl fra 2012 og for en
periode for 4 år.
ønsker åpningstider for hverdager kl 0800-2000 og før søn.— og helligdager kl.
0800-1800.
Navn på styrer og stedfortreder er Rita Isaksen

Med hilsen
Spildra Landhandel

Rita Isaksen

Vedlegg : omsetningstall for 2010



,

Tromsø: 19.01.2011
Deres ref.:
Vår ref.:

Saksbehandler: Per-Ø Hermansen

10955
SPILDRA LANDHANDEL
V/ISAKSEN
9185 SPILDRA

OMSETNINGSOPPGAVE 2010 FRA MACKS ØLBRYGGERI AS

GRUPPE LITER NETTO KRONER

Høyst 4,7 % alkohol 1362 52018

Høyst 22,0 % alkohol 16 848

Høyst 60,0 % alkohol 0 0

Med vennlig hilsen
Macks Ølbryggeri AS

Per-Øivind Hermansen
Salgscontroller
pelle©mack.no

Macks Ølbryggeri AS Telefon: +47 77 62 45 00

Postboks 6142. N-9291 Tromso Telefaks hovedkontor: +47 77 65 86 77

Bankkonto: 4750 05 01118 Telefaks kundeserviee: +47 77 61 07 87

Foretaksnr: NO 975 967 093 MVA E-post: mack@mack.no



494526 Spildra Landhandel

9185 SPILDRA

06.01.11

FOR: REGNSKAPSANSVARLIG

OPPGAVE OVER
ALKOHOLHOLDIGE VARER
PERIODE: 01.01.10 - 31.12.10

Deres kjøp av alkoholholdige varer hos ASKO NORD AS i perioden har vært
som følger:

>

ØL 192 8,182.32



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -68

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 03.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/77 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/57 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.15. 

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

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Videreføring av ordning med skjenking ved enkeltanledning 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.15. 

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

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksopplysninger

En ambulerende skjenkebevilling kan ikke brukes til en vanlig offentlig fest. Dersom lag og 
foreninger skal ha mulighet til å arrangere offentlig fest med alkoholservering må de bruke 
skjenkebevilling for enkeltanledning.

Vurdering:

Ved vurderingen av om bevilling bør gis 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. Disse 
forholdene vil man bruke ved vurderingen av den enkelte søknad.

Denne ordningen er meget viktig og populær for lag og foreninger og den brukes ofte, hele 18 
ganger så langt i 2011. Muligheten for alkoholservering på arrangementer er en viktig del av 
inntektsgrunnlaget. 

Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement. 

Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret 
selv regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man 
ønsker en slik innskjerpelse.

Fram til nå har stort sett alle søknadene vært kurante og det er de siste årene ikke gitt avslag.

Gebyret settes til kr 250 pr gang. Dette er fast sats iht. Alkoholloven.



Fra: Dag Roar Stangeland[dag.roar.stangeland@politiet.no]
Mottatt: 18.11.2011 09:39:28
Til: Bjørn Ellefsæter
Tittel: Ad. Skjenking av alkohol

Hei Bjørn.

Viser til din mail av 03.11.11 ad. Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling.

Generelt sett ønsker jeg at kommunene skal føre en restrektiv alkoholpolitikk.
Det skal ikke være en selvfølge at alle som søker om skjenkebevilling - enkeltanledning eller ambulerende, får 
sine søknader innvilget.
Her bør den enkelte kommune vurdere grunnlaget nøye før bevilling gis.

Viser for øvrig til kommunens ruspolitiske handlingsplan. 

Utover dette har jeg egentlig ingen spesielle føringer å komme utover at de bevillinger som gis må være i tråd 
med gjeldende lovverk.

Mvh

Dag S

Side 1 av 1

01.12.2011file://ntintkonpc/pdfdocproc$/EPHORTE/LIKSO/194176.HTM



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3 -67

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 03.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/78 Kvænangen Formannskap 16.11.2011
2011/58 Kvænangen kommunestyre 21.12.2011

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i arrangementer i Kvænangen kommune forlenges fram 
til 31.12.15.

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

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Videreføring av ordning med ambulerende skjenkebevilling 2012 - 2015

Rådmannens innstilling

Ambulerende bevilling for skjenking av alkohol i arrangementer i Kvænangen kommune forlenges fram 
til 31.12.15.

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

Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 250 pr gang.

Saksopplysninger

Vi har hatt ambulerende skjenkebevilling i kommunen siden 1996, og det har vist seg å være behov for 
den. Behovet er etter hvert redusert etter at det ble tillatt å skjenke alkohol i private, lukkede 
arrangementer dersom det ikke foregikk salg av varene. Videre er det slik at ved offentlige fester brukes 
ordningen med skjenking enkeltanledning. 

Hvis man tar seg betalt for drikkevarene må man fortsatt ha bevilling. Kravene for å kunne bruke den 
ambulerende bevillingen er at det skal være et ”sluttet selskap” og det skal være ”for et bestemt formål”. 
Om betydningen av dette uttaler Sosialdepartementet i rundskriv I-6/98: ”Med sluttet selskap menes at 
det allerede, og før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av bestemte personer som samles for 
et bestemt formål i et bestemt lokale på skjenkestedet, for eksempel til bryllup, konfirmasjon, jubileum, 



o.s.v. Slike bevillinger gis vanligvis til selskapslokaler. Medlemmene av selskapet må danne en sluttet 
krets av personer der utenforstående ikke kan komme inn uten at visse former følges. Deltakerne må ha 
en eller annen tilknytning til den eller dem som inviteres til selskapet og til hverandre. Det er ikke 
tilstrekkelig at man før skjenkingen begynner skriver seg på en liste eller kjøper billetter. Vanligvis må 
initiativet komme utenfra, ikke fra skjenkestedet. Det hjelper ikke at antallet gjester er begrenset eller 
arrangementet i innbydelsen eller i et avertissement er betegnet som sluttet selskap. Klubber o l med 
begrenset medlemsskap regnes ikke i seg selv som sluttet selskap.” Ut fra denne forståelse av begrepet, 
vil således ikke vanlige medlemsmøter i en forening eller tradisjonelle ”listefester” oppfylle lovens krav 
til sluttet selskap.

Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement. 

Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret selv 
regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man ønsker en slik 
innskjerpelse.

Ambulerende bevilling blir gitt til 2-3 arrangementer pr år. Søknadene er kurante ingen avslag har fått 
avslag de siste årene.

Gebyret settes til kr 250 pr gang. Dette er fast sats iht. Alkoholloven.



Fra: Dag Roar Stangeland[dag.roar.stangeland@politiet.no]
Mottatt: 18.11.2011 09:39:28
Til: Bjørn Ellefsæter
Tittel: Ad. Skjenking av alkohol

Hei Bjørn.

Viser til din mail av 03.11.11 ad. Skjenkebevilling for enkeltanledning og ambulerende bevilling.

Generelt sett ønsker jeg at kommunene skal føre en restrektiv alkoholpolitikk.
Det skal ikke være en selvfølge at alle som søker om skjenkebevilling - enkeltanledning eller ambulerende, får 
sine søknader innvilget.
Her bør den enkelte kommune vurdere grunnlaget nøye før bevilling gis.

Viser for øvrig til kommunens ruspolitiske handlingsplan. 

Utover dette har jeg egentlig ingen spesielle føringer å komme utover at de bevillinger som gis må være i tråd 
med gjeldende lovverk.

Mvh

Dag S
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Badderen, 24.10.2011

Arbeiderpartiets budsjettforslag 2012

Gjennom media og våre organisasjoner er vi som Vekst- bedrifter gjort kjent med Aps budsjettforslag

for 2012. Regjeringen vil endre tilskuddsordningen til arbeids-markedstiltakene VTA, APS og

Avklaring fra forhåndsgodkjente plasser, til utbetaling etterskuddsvis, basert på benyttede plasser.

Som daglig leder for Kvænangen Produkter AS sine vegne ønsker jeg å komme med noen synspunkter

på forslaget.

Vi jobber daglig med mennesker, ikke hyllevarer, og de er ofte de svakeste på arbeidsstigen.
Våre deltakere og våre bedrifter er avhengige av forutsigbare rammevilkår for å kunne

lykkes. Forslaget til statsbudsjett fjerner fullstendig disse rammer for mange av våre

bedrifter.

Det oppnevnte BROFOSS utvalget, nedsatt av regjeringen, jobber nå med forslag til fremtidig
finansiering. Deres innstilling skal legges fram innen utgangen av 2011. Et budsjettforslag

som framlagt, slår så langt jeg kan se beina under deres rapport.

Om dette forslag blir vedtatt så vil en rekke av våre små og mellomstore bedrifter i distrikts-

Norge få store problemer med daglig drift, noe som ikke er god distriktspolitikk.

Dette vil igjen gå utover de svakeste som er så heldig at de i dag har sitt arbeid i en

Vekstbedrift.

Tilskuddene vi mottar i dag fra Stat og kommune går til faste utgifter til de ordinære ansatte,

kompetanseutvikling, produksjonslokaler o.a. Dette er utgifter som ikke varierer dersom en

tiltaksplass står ledig i kortere eller lengre

periode.

Kjære politikere!

Dette forslaget gjenspeiler ikke god og redelig AP politikk og vil ramme distriktene hardt. Vi setter nå

vår lit til dere at dere deler vårt syn på forslaget og står fram som gode ambassadører for distrikts

Norge!

Med vennlig hilsen,

Matthias Welz

Daglig leder

Kvænangen Produkter AS 9162 Sørstraumen 1Tel: +47 95 77 27 68 Faks: +47 777 69990

Org.nr.: 985687749 I E-post: mw@kvp.as 




Nord-Troms Regionråd DA
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Arbeids- og sosialkorniteen

Stortinget

0026 Oslo

e-post: arbeid-sosial@stortinget.no

FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2012
ENDRING AV BETALINGSORDNINGER MED DRAMATISKE VIRKNINGER

Regjeringen foreslår å endre betalingspraksisen for arbeidsmarkedstiltakene Avklaring,
Arbeidspraksis og Varig Tilrettlagt arbeid i skjermet sektor fra forskuddsbetaling til en
ordning der "betaling pr gjennomført tiltaksplass utbetales i etterkant av
tiltaksgjennomføringen” med virkning fra 1. juli 2012.

Tilskuddene utbetales i dag forskuddsvis pr. måned, og går hovedsakelig til dekning av
bedriftenes faste utgifter til lønn ordinært ansatte, kompetanseutvikling, produksjonslokaler
og lignende.

Dette er kostnader som ikke varierer dersom en tiltaksplass står ledig i kortere eller lengre
periode. Skal bedriftene oppfylle mål i forskrifter og kravspesifikasjon må de ha et
velfungerende tilbud som krever kontinuitet i kompetanseheving, produkt- og
produksjonsutvikling og lignende. Det vil skape en betydelig økonomisk uforutsigbarhet i
virksomhetene om det nye forslaget innføres.

Vi viser også til uttalelse fra Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene og
Attføringsbedriftene av 7. oktober 2011 og det pågående arbeidet i Brofoss-utvalget som skal
ferdigstilles ved årsskiftet.

Nord-Troms Regionråd mener at dette forslaget har store konsekvenser for bedriftene
som gjør en viktig jobb for personer som har sliter i ytterkanten av arbeidslivet, at
forslaget må skrinlegges eller i det minste utsettes til det er konsekvensutredet.

23. november 2011
Nord-Troms Regionråd DA

Torgeir Johnsen Jan Helge Jensen
Saksordfører nestleder
/ordfører i Skjervøy Nord-Troms Regionråd
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Ri NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 Fax. 77 77 05 71

E-post: regionrad@halti.no
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