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PS 2011/41 Godtgjørelse til ordfører og varaordfører

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Forslag fra Kp!Ap/SV: Godtgjørelse til ordfører og varaordfører settes til henholdsvis kr
500 000 og kr 46 500 for 2012.
Forslag fra Høyre: Godtgjørelse til ordfører og varaordfører settes til henholdsvis kr 520 000 og
Kr 48 000 for 2012.

Forslaget fra Kp/Ap/SV ble vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra Høyre. 

Vedtak:

Godtgjørelse til ordfører og varaordfører settes til henholdsvis kr 500 000 og kr 46 500 for 2012.

PS 2011/42 Budsjett 2012 med økonomiplan 2012-2015

Rådmannens innstilling

Rådmannens 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 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”

1.5. 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.

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:

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”.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Forslag fra Høyre:
Nedlegging av Spildra skole -kr. 505 000
Nedlegging av underutvalg -kr. 100 000
Innføring av papirløse møter -kr.  50 000
Kutt stipend videregående skole -kr.  50 000
Opprettholde aktiviteten i TTPU +kr. 200 000
Beholde rammetimer ved Kvænangen b&u-skole +kr. 200 000
Ikke økning ut over 20 % og 30 % vann og avløp +kr. 200 000
Økning rus og psykiatri iht STYRK-prosjektet +kr. 300 000 
Tiltak mot mobbing i skolen +kr. 100 000
Økt satsing på ungdom med helgetilbud +kr.  50 000



Forslag fra KP/AP/SV:
• Alteidet barnehage legges midlertidig ned fra 01.01.12. Barnehagen holdes inntakt med
inventar og utstyr for å dekke eventuelle behov barnehageåret 2012/2013.
• Halv stilling næringskonsulent kr 250 000 lokaliseres til Næringsparken i Kvænangen.
• Tekst reduksjoner skoler endres til “Innsparinger.. ”
• Vakanse i stilling teknisk administrasjon i 8 måneder innsparing kr 200 000. Reservert
tilleggsbevilgninger 2012 økes tilsvarende.
• Økning drift Eldreråd kr 8000.
• Økning drift Råd for funksjonshemmede kr 15 000.

Forslag fra FRP:
• Avløp og vann økes til selvfinansiering.
• Innsparing TTPU strykes.

Voteringer:
1. Forslaget fra KP/AP/SV om økning drift Eldreråd kr 8000 og økning drift Råd for
funksjonshemmede kr 15 000 ble enstemmig vedtatt.
2. Forslaget fra Høyre med nedlegging av underutvalg falt da det kun fikk 5 stemmer.
3. Forslaget fra KP/AP/SV om vakanse i stilling teknisk administrasjon i 8 måneder innsparing
kr 200 000. Reservert tilleggsbevilgninger 2012 økes tilsvarende ble enstemmig vedtatt.
4. Forslaget fra KP/AP/SV om halv stilling næringskonsulent kr 250 000 lokaliseres til
Næringsparken i Kvænangen ble enstemmig vedtatt.
5. Forslaget fra KP/AP/SV om tekst reduksjoner skoler endres til “Innsparinger.. ”ble
enstemmig vedtatt.
6. Forslaget fra Høyre om nedlegging av Spildra skole falt da det kun fikk 5 stemmer.
7. Forslaget fra Høyre om å beholde rammetimer ved Kvænangen b&u-skole falt da det kun
fikk 5 stemmer.
8. Forslaget fra KP/AP/SV om at Alteidet barnehage legges midlertidig ned fra 01.01.12.
Barnehagen holdes inntakt med inventar og utstyr for å dekke eventuelle behov
barnehageåret 2012/2013 ble enstemmig vedtatt.
9. De sammenfallende forslagene fra FRP og Høyre om ikke innsparing i TTPU falt da de kun
fikk 6 stemmer.
10. Forslaget fra Høyre om ikke økning ut over 20 % og 30 % vann og avløp fikk 11 stemmer
satt opp mot forslaget fra FRP om økning opp til selvfinansiering. Forslaget fra Høyre falt da
det kun fikk kun 5 stemmer satt opp mot innstillingen.
11. Forslaget fra Høyre om innføring av papirløse møter falt da det kun fikk 6 stemmer.
12. Forslaget fra Høyre om kutt stipend videregående skole falt da det kun fikk 6 stemmer.
13. Forslaget fra Høyre om økning rus og psykiatri iht STYRK-prosjektet falt da det kun fikk 6
stemmer.
14. Forslaget fra Høyre om tiltak mot mobbing i skolen falt da det kun fikk 5 stemmer.
15. Forslaget fra Høyre om økt satsing på ungdom med helgetilbud falt da det kun fikk 7
stemmer.
16. Driftsbudsjettet for 2012 med de endringer som er framkommet ble enstemmig vedtatt.
17. Investeringsbudsjettet for 2012 ble enstemmig vedtatt.
18. Økonomplanen 20 13-2015 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for 2012-2015 
med kommunestyrets vedtatte endringer vedtatt:

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. 

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 

19584002 18532168 19002173 19097953

1.2 Oppvekst og kultur 29635524 29067611 28717611 28617611
1.3 Helse og sosial 45194391 45538384 45538384 45538384
1.6 Teknisk etat 6260102 6210102 6210102 6210102
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”.
2.5. 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.

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:
Det gjøres innsparinger i driften ihht endringsforslaget vedtatt i formannskapet.

2. Investering/finansiering
2.1. Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
Årstall 2012 2013 2014 2015
Ordinære investeringer 19632000 3625000 3625000 200000
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

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



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:
3. Drift

3.1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
3.2. Eiendomsskatten for 2012 utskrives på verker og bruk med 0,7 % av takst på verdi for 

eiendomsskatt.  
3.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.
3.4. 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”

3.5. 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.

3.6. Andre gebyr og betalingssatser har en generell økning på 10%.
3.7. Kommunen har ikke udisponert overskudd fra tidligere år.
3.8. 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.

PS 2011/43 Regulering Gåsnes hyttefelt 1943/28/31

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,

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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.



PS 2011/44 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

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

Saksprotokoll i  Kvænangen kommunestyre – 21.12.2011

Behandling:

Forslag fra KP/AP/SV: Saken utsettes i påvente av planstrategien.

Forslaget fra KP/AP/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av planstrategien.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.11.2011 

Behandling:

Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Tillegg kap. 6: Kom. andel ”kunstgress” 
utsettes/forskyves med 4 år.

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.

PS 2011/45 Ny bestemmelse i reglement for folkevalgte

Rådmannens innstilling

Uten innstilling.



Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Forslag fra KP/AP/SV: Ny bestemmelse i Reglement for folkevalgte: “Representantene kan
stille spørsmål til administrasjonen 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.”

Forslaget fra KP/AP/SV ble vedtatt da det fikk 9 stemmer. 

Vedtak:

Ny bestemmelse i Reglement for folkevalgte: “Representantene kan
stille spørsmål til administrasjonen 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.”

PS 2011/46 Prosjektdeltakelse "Ny Giv" i ungdomsskolen

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”

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Utvalg for oppvekst og omsorgs innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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”.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 06.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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”



PS 2011/47 Oppgradering av kvensk språk

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

PS 2011/48 Overgang til gjengs husleie

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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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. 

PS 2011/49 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.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

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.

PS 2011/50 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Formannskapets 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 16.11.2011 

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.

PS 2011/51 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/52 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Liv Reidun Olsen og Børre Solheim ble erklært inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd 
bokstav A.

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/53 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Liv Reidun Olsen og Børre Solheim ble erklært inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd 
bokstav A.

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/54 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Liv Reidun Olsen og Børre Solheim ble erklært inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd 
bokstav A.

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/55 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Liv Reidun Olsen og Børre Solheim ble erklært inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd 
bokstav A.

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/56 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Liv Reidun Olsen og Børre Solheim ble erklært inhabile jfr. Forvaltningslovens § 6 1. ledd 
bokstav A.

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/57 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Formannskapets 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.

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.



PS 2011/58 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.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Formannskapets 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.

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.

PS 2011/59 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2011/3 Arbeiderpartiets budsjettforslag 2012

RS 2011/4 Forslag til statsbudsjett 2012 - endring av betalingsordninger med dramatiske 
virkninger


