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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/769 -2

Arkiv: 1943/31/4

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 07.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/5 Kvænangen Formannskap 22.02.2012

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten hyttefelt

Henvisning til lovverk:
LOV 2008-06-27 nr 71 (Lov om planlegging- og byggesaksbehandling)
Planbestemmelser for Perten Hyttefelt (Kommunestyresak 30/2010, 30.06.2010)

Vedlegg

1 Brev

2 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt planbestemmelsene for Perten Hyttefelt 
avslås søknaden til Kjell Abrahamsen om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten 
hyttefelt.

Kommunen har lagt vekt på at området som det søkes dispensasjon for å utnytte er avsatt til 
friluftsområde. I slike områder skal det ikke settes opp bygg eller installasjoner som er til hinder 
for allmennhetens bruk av området. Kommunen kan etter en samlet vurdering ikke se at 
fordelene ved å dispensere i dette tilfellet er klart større enn ulempene. 

Saksopplysninger

Kjell Abrahamsen fikk vedtatt reguleringsplan for eiendommen gnr 31 bnr 4 i kommunestyret 
den 07.07.2010. Tomtene i hyttefeltet er solgt og mange har startet arbeidet med å bygge både 
hytter og naust. De som har kjøpt tomt H10 (gnr 31 bnr 70) ønsker å få fradelt et ledig areal i 
reguleringsplanen og benytte denne som tilleggsareal til eksisterende tomt. De ønsker å dyrke 
grønnsaker og poteter på dette området. Den omsøkte endringen fører ikke til endringer i antall 
tomter eller endringer i tomtestørrelser i forhold til det som er godkjent i reguleringsplanen. Det 
søkes kun om deling av ledig areal i reguleringsplanen.



For å evt kunne gjøre et slikt fradelingsvedtak kreves det dispensasjon fra den vedtatte 
reguleringsplanen. Området som søkes fradelt er i reguleringsplanen definert som 
friluftsområde. I disse områdene skal det i henhold til reguleringsbestemmelsens § 2 ikke settes 
opp bygg eller installasjoner som er til hinder for allmennhetens ferdsel i området.

Søker henviser til plan- og bygningslovens § 12-14 som omhandler endring og oppheving av 
reguleringsplan. «For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme 
bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.
Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små 
endringer kan delegeres til administrasjonen.
Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis anledning til å uttale seg.»

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 krever dispensasjon grunngitt søknad. Før vedtak 
treffes, skal naboer varsles og hvis regionale og statlige myndigheters saksområde blir direkte 
berørt skal disse få mulighet til å uttale seg. 

I henhold til § 19-2 kan kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fastsatt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. «Dispensasjon 
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering…»

Tomten ligger nært fylkesveien. Dagens nedre tomtegrense går ca 14 meter fra Statens vegvesen 
sin eiendom. Området er i planen avsatt til friluftsområde og her skal det ikke bygges eller settes 
opp andre installasjoner som er til hinder for allmennhetens ferdsel. 

Vurdering

Perten hyttefelt ble regulert med 9 hyttetomter, 6 nausttomter, felles adkomstveier og 
parkeringsplasser. Resterende areal skulle være friluftsområde. Ved planlegging av 
reguleringsplaner er det viktig at man tenker gjennom hva man vil med planen og hvordan det 
skal se ut. Friluftsområder i slike planer er viktig med tanke på allmennhetens bruk av området 
for øvrig samt hytteeiernes bruk av resterende areal i området. Tanken bak slike områder er 
gjerne at her skal det ikke tillates bygninger eller andre installasjoner som hindrer den frie 
bruken av området. Å ta i bruk et slikt friområde til dyrking av poteter og grønnsaker til en av 
hytteeierne vil virke privatiserende og hindre allmennhetens bruk av dette området. 
Selv om tomten ligger forholdsvis nært fylkesveien og det omsøkte området er forholdsvis lite 
vil det være viktig å beholde de avsatte friluftsområdene i planen slik de er avsatt i planen.



Kvænangen Kommune

Teknisk Etat

Att. Trine Søllberg

Burfjord
Til behandling:

Saksbehandle n
Til onentedng:

Gradeling:

ÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

1 8 NOV 2011

Alta 17.11.2011.

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HYTTEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.
31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av ønske om å fradele ledig areal i reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Per-Erik

Bjørnstad og Anne Strand Bjørnstad , søker vi om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Formålet med fradelingen er ønske om bruk av arealet til blant annet grønnsak og

potetdyrking, og få sammenføyd det omsøkte areal med G.nr31 Br.nr.70.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i

tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder kun fradeling av

ledig areal i reguleringsplanen.

Endringene berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommen

31/70.

På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre

vesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens §12-14

hvor det heter at "Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre

endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i

reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen".

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med nlig hilsen

Kiell Abrahamsen

Grunneier

Kopi: Per-Erik og Anne Strand Bjørnstad Rødsvingelveien 27. 9516 Alta







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4335 -6

Arkiv:

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 17.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/1 Kvænangen Eldreråd 25.01.2012
2012/6 Kvænangen Formannskap 22.02.2012

Søknad om tilskudd til avvikling av eldredagen 2011

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad

Saksprotokoll i Kvænangen Eldreråd - 25.01.2012 

Behandling:

Forslag fra Eilif Andersen: Kvænangen eldreråd vil bevilge kr. 3.500,- og anmoder Kvænangen 
kommune v/formannskapet å bevilge likelydende beløp, kr. 3.500,-, til dekning av arrangement 
av eldredagen høsten 2011 arrangert av Badderen Bygdelag.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for eldreutvalget.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for tilleggsbevilgninger.
Kr. 7.000,- overføres Badderen Bygdelag.

Forslag fra eldrerådet: Det arrangeres eldredag 1. oktober hvert år og arrangementet settes til to 
steder i  Kvænangen.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen eldreråd vil bevilge kr. 3.500,- og anmoder Kvænangen kommune v/formannskapet 
å bevilge likelydende beløp, kr. 3.500,-, til dekning av arrangement av eldredagen høsten 2011 
arrangert av Badderen Bygdelag.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for eldreutvalget.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for tilleggsbevilgninger.
Kr. 7.000,- overføres Badderen Bygdelag.

Det arrangeres eldredag 1. oktober hvert år og arrangementet settes til to steder i  Kvænangen.



Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Ved avviklingen av eldredagen høsten 2011 hadde både Burfjord v/Sonja Henriksen og 
Badderen Bygdelag v/Inger Brith Larsen arrangementer for å markere dagen. I den anledning 
fikk Burfjord, etter søknad, innvilget kr. 7.000,- til bespisning fra Kvænangen eldreråd. 
Badderen Bygdelag hadde også sendt inn søknad, men ved en feiltakelse ble ikke denne 
framlagt for utvalget.
Badderen Bygdelag klager nå på forskjellsbehandling og mener seg berettiget til tilskudd på lik 
linje som arrangørene i Burfjord.

Vurdering

Beløpet på kr. 7.000,- burde vært delt på begge arrangører og det er urimelig at Badderen 
Bygdelag skal ”bli skadelidende” fordi deres søknad ikke ble framlagt for eldrerådet. 



Badderen Bygdelag

v/Inger-Brith Larsen

9162 SØRSTRAUMEN

Kvænangen Eicireråd

v/Odd Hansen

9161 BURFJORD

ANGÅENDE ELDREDAGEN

3.12.2011

KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

1 2 DES 2011
behandling:

Saksbehandler:

Til ortentering:

Gradering:

Viser til telefonsamtale med Lillian Soleng angående utbetaling av godtgjørelse for servering
på eldredagen.

Opplysning fra Lillian var at vi måtte levere kvitteringer på alt vi hadde handlet inn til denne
dagen. Hvorfor må vi gjøre det, når det blir utbetalt til en privat person uten at
vedkommende trenger å levere kvitteringer?

Vi hadde søkt om støtte til dette, men x-ordfører Helland fikk ikke levere brevet fra seg før
møtet i eldrerådet hadde vært.

Viser til at eldrerådet har utbetalt kr. 7000,- uten dokumentasjoner på kostnader til Sonja
Henriksen. Hun hadde 53 gjester og maten ble tilberedt på kjøkkenet på Gargo.

Vi ber om at det blir utbetalt det samme beløp til Badderen Bygdelag som hadde 61 gjester.

Både Henriksen og Badderen Bygdelag har fått 500 kr hver fra Kvænangen
pensjonistforening.

Da har Henriksen fått kr. 132,- pr. kuvert og dersom Badderen Bygdelag får det samme
beløpet blir det kr. 117,- pr. kuvert.

Håper på positiv behandling.

Med vennlig hilsen

Badderen Bygdelag (kontonr. 4740 1044724)

Ing<ser-Brith Larsen (kasserer)

Kopi sendt til: Eilif Andersen, Kvænangen kommune



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/767 -5

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 07.02.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/7 Kvænangen Formannskap 22.02.2012

Søknad om støtte - lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Søknad om støtte
2 Søknad om støtte
3 Søknad om tilskudd
4 Søknad om tilskudd

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Vi har mottatt følgende forespørsler om støtte:

RIO Inntil kr. 10.000,-
Støttesenter mot incest Kr. 5.000,-
Jernrosen Kr. 10.000,-
Kreftforeningen Kr. 1,- pr. innbygger



Ordføreren i kommune
som angitt i e-post adresse

Fagerstrand, 24.01.2012

VEDR: JERNROSEN MINNEMONUMENT 22 JULI 2011 — FULLFØRING OG OPPSETNING

Den 22. juli 2011 er en dag som alltid vil stå i norsk historie som en dag fylt av sjokk, smerte og
dypt savn, men etter 22. juli har det skjedd mye!
Vi fikk et rosehav i Norge som viste oss selv og verden at vi har samhold og styrke i Norge når det
er påkrevd. Det ga oss selv og verden en visshet om - at vold kan møtes med kjærlighet, symbolisert
ved rosehavet på alle plasser og gater hvor det uttrykker mer samlende enn splittet av trusler og vold.

Smedene Tone Mørk Karlsrud og Tobbe Malm ønsket å gjøre noe med dette uttrykket og frem vokste
ideen om den evige rosen — Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011. De ønsket å skape et monument,
en klode fylt med roser som er smidd av alle verdens smeder.
De opprettet en Facebook side om hendelsen, 22.juli og presenterte deres ide om en evig rose til minne
om ofrene. Straks kom det signaler fra smedfamilien verden over - dette vil vi være med på !

Det er til d.d mottatt 265 roser som er sendt fra 15 land utenom Norge og vi har informasjon om smeder,
smedstudenter og kunstnere verden rundt som lager roser for å sende til Norge.
Dette er et minnesmerke som vokser og vokser slik rosehavet i Oslo og i Norge for øvrig vokste.
Det er et minnesmerke som ingen har bestilt, det er kun solidaritet og kjærlighet og støtte til pårørende
og overlevende fra hele Norge/verden som ligger bak.

Pårørende til alle ofre og AUF-ere i Norge får også mulighet til å lage jernroser til minne om sine barn eller en
kjær som de har mistet. Jernrosene får initialene til den som har laget den og blir en del av minnemonumentet.

Det gjenstår nå gjennomføring av rosesmiing fra pårørende/overlevende samt utførelse av ldode med
stamme for minnemonumentet plassert på granittsokkel. Se modellfoto på vår webside.
Jernrosen Minnemonument 22.juli 2011 har behov for økonomisk støtte til dette. Alle økonomiske gaver gir
automask medlemskap i henhold til vedtektene.

For Privatpersoner som gir NOK 2.000 og Bedrifter/Organisasjoner som gir NOK 10.000, vil
Tone og Tobbe lage en jernrose til giverne som kvittering for gaven. Rosene er signerte og nummererte.

KOMMUNEN HAR HER ANLEDNING TLL Å STØTTE ET MINNEMONUMENT, VERDEN ALDRI
FØR HAR SETT — LAGET AV PÅRØRENDE, AV OFRE OG AV SMEDER VERDEN OVER.

For detaljert informasjon om prosjektet Jernrosen — se vår webside; www.jernrosen.no  
Jernrosen er en navhengig forening, etablert for kun å utføre et monument til minne om ofrene
etter 22. juli tragedien.

For eventuelle spørsmål — ta kontakt med et av styremedlemmene, se nedenfor.

Med vennlig hilsen

Vigdis C. Madssen Arvid F. Janzon
på vegne av styret

000000000

Organisasjons nr: 997 711 386
Bank konto nr: 6242.05.60279 Styret i JERNROSEN Minnemonument 22. Juli 2011:

Torbjørn MalmMarkallen 86 C 1363 Høvik Mobil: 482 37 221
Tone Mørk Karlsrud , Kranveien 37 0684 Oslo Mobil: 950 59 215
Vigdis C. Madsen,Eidsåsen 17 — Pb. 158 5751 Odda Mobil: 920 25 346
Arvid F. Janzon,Fagerstrandbakken 30 1454 Fagerstrand Mobil: 900 26 760



KVÆNANGEN KOMMUNE
PCSTMC .r-ft

Kreft
foreningenuN 2312

Saksb. '-,'cic :

T11 oriente,ng.

Gradering:

Ordfører/Rådmann Oslo, 4. januar 2012

<
kreftforeningen.no

Alle kan bidra til å kurere kreft, støtt Krafttak mot kreft 2012

Vi utfordrer kommunene i Norge til å bidra med  1 krone per innbygger  til Krafttak mot kreft,

Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. På den måten gir dere et viktig bidrag til forskning

på kreftformer som få overlever og som det foreløpig ikke finnes noen effektiv behandling

for.

Omfattende kreftforskning og behandling over mange år har ført til at 2 av 3 kreftrammede

nå overlever. Det er imidlertid store forskjeller i overlevelse, avhengig av kreftform.

Mens noen kreftformer har rundt 90 % overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av

skalaen. Her finner vi bl.a. kreft i lunger, spiserør og bukspyttkjertel. De tre kreftformene tar
nesten 3000 liv i Norge - hvert år. Nå er det på tide å styrke kreftforskningen innenfor disse

områdene.

Resultatet av innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft 2011 var 16 millioner kroner. Det var

rekord både når det gjaldt beløpet som kom inn på bøssene og engasjement for kreftsaken i

befolkningen.  I  Krafttak mot kreft 2012 håper vi å toppe beløpet og engasjementet nok en

gang, og det kan din kommune være med på!

Jo mer vi forsker i dag, jo flere vil overleve kreft i fremtiden.

Blir dere med på krafttaket? Bidrag bes innbetalt til; Krafttak mot kreft 2012,
Kreftforeningen, Postboks 4, 0101 OSLO, konto nr. 1503.07.66056.

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Morten Wien

Aksjonsleder
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Rus m isb ru ke rn es
Interesseorganisasjon

Kvænangen kommune
Burfjord
9161 BURFJORD

KVÆNIANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

1 6 NOV 2011
Til behandling:

Saksbehandler:

Til orientering:

Gradering:

Oslo, 14. november 2011

Søkerens navn: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Svaradresse/-poststed: Postboks 6609 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Organisasjonsnummer: 983 096 077
Hovedkontor: Kongens gate 2, 0153 Oslo
Kontaktperson: Jon Storaas 99 26 10 78
Overføring av tilskudd: Kontonummer 1503 01 43253
E-post: jon.storaas@rio.no
Hjemmeside: www.rio.no 


Søknad om tilskudd for 2012 - støtte med inntil kr 10.000,-

Det søkes støtte til:
Brukermedvirkning

Målgruppe: Rusavhengige og tidligere rusavhengige i alle kategorier uansett ståsted, livsfase
og alder. Med rusavhengige mener vi alle som har vært eller er avhengig av rusmidler, illegale
og legale.

Formål og målsetting til organisasjonen
Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta
rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester
på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan
og aktivitet, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål.



Medlemmer
RIO ønsker ikke å registrere inaktive medlemmer, og de fleste av de vi representerer vil heller
ikke stå på noen liste. RIO jobber likevel for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige
uavhengig av ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta i mot
de som trenger hjelp.

Hva gjør vi i RIO og hva kan vi tilby?
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er etablert og drevet av tidligere rusavhengige og har
ca. 80 representanter. I RIO er alle ansvarlige for egen utvikling og alle er engasjert i konkrete
temaer som angår rusavhengige.

RIO er en politisk aktør, men partipolitisk nøytral. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater
og fagfolk i, etter vår mening, riktig retning. Det er de aktive i RIO som til en hver tid
bestemmer hva som er riktig retning gjennom egne erfaringer og ved å sette seg inn i den
faglige, byråkratiske og politiske verden.

Det er i stor grad de offentlige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle
fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn,
fylkeskommuner, kommunepolitikere, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere og
pårørende uansett ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i
spesialisthelsetjenesten og er høringsinstans for stat og kommuner.

RIOs hovedfokus gjennom 15 år har vært oppfølging og integrering etter ulike typer
behandling. Vi ser individuell plan som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har
snakket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell
plan er at brukeren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. Individuell plan er et
samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og
begrensninger i fellesskap.

RIO møter årlig ca. 5000 brukere gjennom egen nettverkskafe, Idrett MOT Rus og besøk på
ulike behandlingsinstitusjoner. Vi bistår individuelle brukere i møte med systemet, for
eksempel gjennom å delta i ansvarsgrupper.

Idrett MOT Rus er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert over hele landet for
13. gang i september 2011. Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak i et samarbeid
mellom RIO, lokal idrett og ulike institusjoner.

Vi viderefører våre brukerstyrte tiltak innenfor cannabisproblematikk, boligsosialt arbeid,
nettverkskafeer og likemannsarbeid/selvhjelpsgrupper.

RIO vil fortsette å påvirke politisk og faglig både sentralt og lokalt. Dette øker også
kompetansen til den enkelte i RIO. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være
en sterk pådriver i forhold til den endringen vi mener er den beste for både fagfeltet og den
enkelte rusavhengige.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen
etter brukermedvirkning i alle sammenhenger.



Hva kan RIO gjøre i deres kommune?
Statlige føringer gjør det klart at organisert brukermedvirkning skal være en likeverdig part i
utviklingen av tjenester. Det er derfor viktig å ta brukermedvirkning på alvor.
RIOs viktigste oppgave er å ha et kritisk blikk på de tjenestene som angår rusavhengige.

RIO er en landsdekkende organisasjon til tross for at det ikke bor representanter i alle
kommuner. Vi er organisert på en måte som gjØT at alle aktive representanter i RIO jobber
over hele landet og på alle nivåer. Denne måten å arbeide på gjør at hver representant utvikler
en bredere og mer helhetlig forståelse av rusfeltet generelt.

For oversikt over RIOs aktiviteter, se Årsrapport 2010 på www.rio.no.

Med vennlig hilsen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Jon Storaas
Daglig leder

Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon

Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo



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

Vi på SMISO kan were den hjelpen de trenger.

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle
overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Ideologien vår er å være et "fristed", mest mulig lik et hjem. Tilbudet er
til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk, og andre
som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten henvisning
fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å benytte seg av senterets tilbud.

Vår målsetting er å gi hjelp og støtte til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende i
deres arbeid fram til et bedre liv. SMISO ønsker å bekjempe incest ved og påvirke til forandring av de faktorer i
samfunnet, som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn. Synliggjøre og drive forebyggende
arbeid, og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.

Vår jobb er å påvirke samfunnet til å ha riktig og rett dimensjonert behandlingstilbud til incestutsatte. Mulighet
for påvirkning ligger blant annet i foredrag, undervisning og opplysning. Vi driver et selvhjelpssenter, som tilbyr
et aktivt miljø, støtte og rådgivning. Vi gir den incestutsatte støtte til å gjennomarbeide overgrepene, og bli klar
over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar.

Året 2010 står igjen som er svært travelt år for SMISO. Det har vært et år hvor senteret har mottatt stor pågang
fra brukere og hjelpeapparat. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre støttesenterets
kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fått økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2.
linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt
faglig nivå sine tjenester.

I fjor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 929 personer. Den store pågangen av
brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 406 enesamtaler i år, mot fjorårets 527.
34,6 % av de som oppsøker SMISO er menn. Samfunnet har ikke vært klar over i hvilken grad gutter utsettes for
overgrep, og at konsekvensene er like alvorlig som hos jenter.

En forutsetning for senterets eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten, Helse Nord og
kommunene i Troms fylke. Tilskudd fra kommuner og Helse Nord skal dekke 20 % av driften. Disse midlene
utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hver krone vi mottar betyr mye for driften, og det tilbudet som
SMISO gir i Troms.

Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet
senteret holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse.

SMISO vil samtidig benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i året som er gått, og håper på et
fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer.
Besøk gjerne vår hjemmeside www.smiso.no, for mer informasjon om oss.

SMISO søker Kvænangen kommune om kr. 5.000, - i tilskudd for året 2012.

Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, ta gjerne kontakt på
telefon 77 65 20 44

Med vennlig hilsen

AV\A ‘ 1\r5V,.. €(1-1~

Lene ivertsen
Daglig leder

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

Org.nr. 981 184 297

M10\ii
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

Kvænangen kommune
v/ Rådmann
9161 Burfjord

STØTTESEWER MOT I NOEST I TROMS

Tromsø, 23. januar 2012
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Kvænangen kommune

Oppvekst og Kultur

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

www.kvanangen.kommune.no

Nord Troms Museum

9152  SØRKJOSEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/736-1 4839/2012 C59 03.02.2012

Ang. drift av museumsavdeling i Kvænangen

Kvænangen flerbrukshus ble tatt i bruk høsten 1996. Huset inneholder aktivitetsrom/sal for 
generelle kulturaktiviteter samt en museumsdel med lokaler til kontor, utstilling og magasin. 
Huset ble etablert som at andelslag der privatpersoner, lag/foreninger, Kvænangen kommune og 
Nord Troms museum har andeler. Styret er sammensatt av representanter for eierne, herunder 
Nord Troms museum. Huset drives i det alt vesentlige på dugnad og regnskapet har i alle år gått 
med underskudd. Dette har resultert i et stort etterslep på vedlikeholdet, noe som etter 16 års drift 
etter hvert blir synlig.
Kvænangen kommune har i alle år dekket en andel av beregnede FDV kostnader med kr. 
95.000,- Dette som et tilskudd til museumsdriften.

Som regionmuseum forventes det at eksisterer ev viss aktivitet i samtlige kommuner. Ut fra dette 
ytes det et driftstilskudd tilsvarende kr. 60,- pr innbygger i Nord Troms kommunene. En regner 
med at museets styre kjenner til den missnøye som i den senere tid er framkommet fra vår 
kommune, med denne problematikk berøres ikke her. 

Så vidt en kjenner til er magasinet i Kvænangen Flerbrukshus det eneste i regionen og benyttes 
selvfølgelig deretter og på en måte som museet finner hensiktsmessig.Da kostnadene ved husets 
drift er relativt høye og kommunal andel til dette kun belastes Kvænangen kommune, gir dette 
relativt høye utgifter sammenlignet med resten av regionen.

FDV kostnader for Kvænangen flerbrukshus framstilles slik:

Forvaltning
Administrasjon ( 8 timer pr.uke) kr.100.000,-
Forsikring kr.  35.000,-
Brannvern kr.  30.000,-
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Drift
Komm.avg (vann,avløp,renovasjon) kr.  25.000,-
Serviceavtale el-anlegg kr.    8.000,-
Serviceavtale ventilasjon kr.  15.000,-

Vedlikehold 3% av byggekostnader kr.330.000,-

Sum årskostnad kr.543.000,-

Nord Troms museum disponerer 50% av bygget, hvilket skulle utgjøre en ”husleie” på kr. 
271.500,-. Beløpet utgjør kr.493 pr.m2 pr.år. Til sammenligning kan nevnes at husleie i 
kommunale kontorlokaler er ca kr.1000 pr.m2

Vi vil med dette be Nord Troms museum dekke en andel av driftsutgiftene med kr. 271.500,- pr 
år. Hvorvidt dette skal fordeles på eierkommunene eller tas fra andre driftsinntekter overlates til 
museets styre å vurdere.

Med hilsen

Hans Jørgen Emaus
avdelingsleder
Direkte innvalg: 77778831

Kopi til:
Ordførere i Nord Troms



NAINGSHAGE
SAMARBEIDSAVTALE

MELLOM

KVÆNANGEN KOMMUNE

OG

HALTI NÆRINGSHAGE AS

1. Mål

Kvænangen kommune inngår et samarbeid med Halti næringshage AS for å tilrettelegge for

næringsutvikling i kommunen.

Dette samarbeidet skal støtte Kvænangen kommunes målsetning for næringsutvikling:

Kvænangen kommune skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill mellom

bygder, næringer, kunnskap og mennesker. Kvænangen kommune skal tilrettelegge for et

allsidig, lønnsomt, konkurranse- og levedyktig næringsliv som skaper lokale arbeidsplasser.

Kvænangen kommune skal stimulere til vekst, kompetanseutvikling og nyskapning.

2. Avtalens arbeidsoppgaver/innsatsområder:

Etablererveiledning for etablerer i samarbeid med Kvænangen kommunes
næringsapparat.
Bistå med rekruttering til eget kontor for etablerere — "etablererkontor", samt
oppfølging av etablerere.
Arbeide offensivt med nyskapning og nyetablering i Kvænangen kommune i
samarbeid med kommunens næringsapparat.
Ha en aktiv pådriverrolle ved bl.a å tilføre kunnskap om og oppmerksomhet omkring
næringsutvikling.

3. Faste kontordager i Kvænangen
Det er for 2012 avtalt kontordager etter behov, hvor en anslår et volum på 6-8dager.
Kvænangen kommune faktureres en årlig sum på kr 50 000,00 eks mva, nevnte sum dekker
lønn og kjøregodtgjørelse i forbindelse med kontordagene for ansatte fra næringshagen



Endringer og tillegg i avtalen
På bakgrunn av denne avtalen kan det lages nye samarbeidsavtaler og igangsettes nye
prosjekter/aktiviteter. Det lages særskilte avtaler for nye tiltak, rammetall for tid og kostnader
avtales i hvert tilfelle. Endringer i avtalens innhold og omfang avtales særskilt.

Kontaktpersoner
Hos oppdragstaker er daglig leder kontaktperson, og hos oppdragsgiver er Rådmannen
kontaktperson. Alle avtaler om oppdragets innhold og fremdrift skal, dersom ikke nye
personer er oppnevnt, skje mellom disse.

Oppfølging av avtalen
Partene skal møtes to ganger pr. år for å i vareta en god dialog om samarbeidet og rapportere i
forhold til aktivitet.

Varighet
Avtalen har en varighet fra 01012012— 31.12.2012. og kan prolongeres for ytterligere 1 år.

Burfjord, 2012  Burfjord , 2012

Halti Næringshage AS Kvænangen kommune



'an Hel e Jensen

Fra:  Byrhagen Karen Nystad [Karen-Nystad.Byrhagen@krd.dep.no]
Sendt:  26. januar 2012 10:27
Til:  Liv Smith
Kopi:  jan Helge Jensen
Emne:  SV: Kvænangen kommune -2,6 % potensielt nedtrekk?

Hei,

Før vi vet størrelsen på den ekstra skatteinntekten, og når ekstrainntekten kommer er det ikke mulig å gi noen gode

anslag for hvilke utslag det vil gi for inntektene til Kvænangen kommune. Hvis dere har litt mer informasjon om den

ekstra skatteinntekten kan vi være behjelpelige med å se på utregningene.

På generelt grunnlag kan vi imidlertid si noe om hvordan en endring i skattenivået for en kommune påvirker

inntektsrammen.

Kvænangen har normalt skatteinntekter godt under landsgjennomsnittet og mottok i 2011 4,8 mill. kroner i

skatteutjevnende tilskudd fra andre kommuner med høyere skatteinntekter. Dersom skatteinntektene for

Kvænangen øker til over landsgjennomsnittet på grunn av denne ekstraordinære skatteinngangen vil ikke

kommunen få skatteutjevnende tilskudd det aktuelle året, da kommunen ikke lenger er skattesvak. I tillegg må

Kvænangen på lik linje med andre kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet bidra inn i

skatteutjevningen til inntektssvake kommuner. Kvænangen vil bli trukket 60 prosent av skattenivået ut over

landsgjennomsnittet, men får beholde 40 prosent av skatt ut over landsgjennomsnittet. Det vil si at hvis Kvænangen

eksempelvis får skatteinntekter på 120 prosent av landskjennomsnittet vil kommunen etter skatteutjevningen sitte

igjen med et skattenivå på om lag 107 prosent av landsgjennomsnittet. Dette er et klart høyere inntektsnivå enn det

Kvænangen har i dag, da kommunen i 2011 hadde skatteinntekter etter skatteutjevning på i underkant av 94

prosent av landsgjennomsnittet. Differansen mellom dagens nivå etter skatteutjevning og nivå etter skatteutjevning

det aktuelle året vil være nettogevinsten ved skatteøkningen.

Bildet kompliseres imidlertid ved at småkommunetilskuddet vil kunne falle bort hvis skattenivået blir veldig høyt.

Skattegrensen for småkommunetilskuddet er 120 prosent av landsgjennomsnittet de siste tre år. Dersom

ekstraskatten kommer i 2012 vil dette skattenivået danne grunnlag for beregningen av småkommunetilskuddet i

2014. Da skattenivået i 2010 og 2011 var på henholdsvis 72,6 og 77,6 prosent av landsgjennomsnittet må

skattenivået i 2012 være ekstremt høyt for at kommunen skal miste småkommunetilskuddet.

Et eventuelt tap av småkommunetilskuddet vil bli fanget opp av inntektsgarantitilskuddet. Hvis vi ser på

småkommunetilskuddet isolert vil et bortfall av dette medføre et tap per innbygger på om lag 8 350 kroner per

innbygger. Gjennom inntektsgarantiordningen vil kommunen være garantert en vekst i rammetilskuddet fra ett år til

det neste som maksimalt er 300 kr per innbygger lavere enn landsgjennomsnittet. Hvis vi antar at veksten på

landsbasis er 0 kr per innbygger, mens den for Kvænangen er lik -8 350 kroner per innbygger, vil Kvænangen få

kompensert 8 050 kr per innbygger av dette tapet gjennom inntektsgarantiordningen. Med dette eksempelet vil det

faktiske tapet for kommunen være 300 kr per innbygger, om lag 400 000 kroner.

Vi har vanskelig for å se at dette tapet skal være betydelig større enn gevinsten på økte skatteinntekter. Økningen i

skatteinngang og et eventuelt bortfall av småkommunetilskuddet vil imidlertid inntreffe med to års mellomrom, noe

kommunen må ta høyde for i sin planlegging.

Dersom Fylkesmannen mener at Kvænangen på tross av inntektsgarantiordningen og de økte skatteinntektene vil

komme i en vanskelig økonomisk situasjon ved bortfall av småkommunetilskuddet et enkelt år, er det opp til

Fylkesmannen å bedømme om dette skal tas hensyn til i fordelingen av fylkets skjønnspott.

Med vennlig hilsen

Karen N. Byrhagen



Seniorrådgiver

Kommunalavdelingen,

Kommunal- og regionaldepartementet

Tlf. 22 24 72 54

www.re 'erin en.no krd

Fra: Liv Smith [mailto:Liv-Wigdis.Smith©kvanangen.kommune.no]
Sendt: 20. januar 2012 12:55
Til: Byrhagen Karen Nystad
Kopi: jan Helge Jensen
Emne: Kvænangen kommune -2,6 % potensielt nedtrekk?

Hei og takk for sist.

Det var en givende samtale i forbindelse med fylkesmannen i Troms Januarmøte 11.1.2012.

Fint å se at KRD er opptatt av at en liten kommune som vår skal finne positive løsninger, og jeg

takker for tilbudet om oppfølging, når det foreligger mer data om faktisk inntektseffekt av en tilfeldig høy

skatteinntekt i ett enkelt år.

Jeg er oppmerksom på at INGAR i noen grad vil motvirke en negativ effekt, men tviler vel på om vi likevel unngår

nedtrekk som følge av en
tilfeldig inntekt. Vanskeligheten er selvsagt at dette kommer på toppen av en presset økonomi, med stadig fallende

folketall.

Jeg ønsker imidlertid å vite noe om hvilke løsninger som er aktuelle for KRD, da jeg klart ser at fylkesmannen i Troms

har begrenset med skjønnsmidler, og at disse er tenkt brukt til diverse satsingsområder. Totale skjønnsmidler for

inneværende år ligger på ca. 7mill.nok, mens vårt beste anslag som nevnt er et tap på om lag 3,5 mill. kr. i tillegg til

evt. tap på grunn av folketallsreduksjon.

Hva tenker KRD om løsninger?

Takker igjen for oppmerksomhet om problemet og forslag til løsninger.

Med vennlig og takk for samtalen

Kvænangen kommune

Liv Smith

Rådmann

Kopi: Jan Helge Jensen, ordfører
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Kvænangen kommune
Rådmannen

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

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Flerbrukshus 
v/Dagfinn Boberg Pedersen
Sentrum
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 4/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-5 5093/2012 U63 07.02.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 04.04.12.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Kvænangen Flerbrukshus der de søker om skjenkebevilling til påskefest på 
Kvænangen Flerbrukshus den 04.04.12. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Kvænangen Flerbrukshus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til påskefest på Kvænangen Flerbrukshus den 04.04.12. 

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

Skjenkestyrer er Dagfinn B Pedersen med Dag Åsmund Farstad som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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