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Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling

Foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune vedtas. 

Saksopplysninger

Sak om delegasjonsreglement for Kvænangen kommune legges fram etter ønske fra politisk 
ledelse. I 1995 ble delegasjonsreglementet til kommunen forenklet og rådmannen ble delegert 
myndighet til å ta avgjørelse i enkeltsaker eller saker som ikke er av politisk eller prinsipiell 
karakter. Det er nå et ønske om at delegasjonsreglementet blir mer konkretisert slik at man ser 
hvem som er delegert myndighet til å avgjøre hva. 

Vi har tatt utgangspunkt i delegasjonsreglementet til Skjervøy kommune og justert det i forhold 
til hvordan dagens delegasjon praktiseres hos oss. Videre har vi lagt fram noen forslag til 
endringer i saker der vi ser at det er hensiktsmessig. 

Forslaget til delegasjonsreglement innebærer følgende endringer i forhold til dagens delegasjon:



1. Viltloven: Nedleggelse av Viltnemnda og delegasjon av deres oppgaver til teknisk kontor.
Viltnemnda har kun 1-2 møter i året og sakene er kurante (alltid enstemmige vedtak). De 
behandler saker om uttak av vilt og arealfastsetting av vald. 

2. Plan og bygningsloven: Endring i § 12-14 slik at små endringer i reguleringsplaner delegeres 
til teknisk kontor. 

3. Kommuneloven: Opprettelse, nedleggelse og omgjøring av stillinger innenfor budsjettets 
rammer delegeres til rådmannen. Opprettelse og omgjøring av stillinger ligger i dag hos 
kommunestyret.

4. Kommuneloven, delegasjon økonomi. Forslaget medfører utvidet delegasjon i pkt 21.6.7, 
men dette anses kun som en presisering jfr Finansreglementet der alt av lignende saker er 
delegert til administrasjonen.

5. Hastekompetanse og sommerfullmakt. Kommunelovens § 13 gir åpning for å delegere 
hastekompetanse til formannskapet og det formaliseres nå i delegasjonsreglementet. I tillegg 
gis ordfører sommerfullmakt for saker som ikke er av prinsipiell art (Kommunelovens § 9).

6. Delegasjonsreglement for Klientutvalget er bakt inn i pkt 20, Lov om helse- og omsorgs-
tjenester i kommunene og pkt 34 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-
forvaltningen.  

7. Næringslån. Vi foreslår at utsettelse av betaling i inntil 6 måneder tas administrativt. Øvrige 
saker behandles av Fondsstyret. Det er få slike saker igjen, og det kommer ingen nye til fordi 
lånefondet er tomt. 

Tidligere er følgende sagt om klarere rollefordeling mellom politikk og administrasjon: 
 Formannskapet har overtatt rådmannens selvstendige funksjon i tilknytning til økonomi-

forvaltningen.
 Formannskapet plikter å legge frem forslag til økonomiplan årsbudsjett og skattevedtak.
 Rådmannen får styrket de administrative funksjoner som skal sikre et enhetlig 

ledelsessystem med klarere kommandolinjer og ansvarsforhold.
 Rådmannen er kommuneforvaltningens øverste leder med full instruksjonsmyndighet 

overfor alle ansatte i kommunen. 
 Rådmannen skal påse at saksforberedelsen er forsvarlig og at vedtak blir iverksatt.

Tidligere er følgende bestemt om den politiske organiseringen:
Overordnet mål:
 Bedre service for innbyggerne.
 En enklere beslutningsprosess
 Forbedre folkevalgtes arbeidsvilkår
 Gi de ansatte muligheter for utvikling                                                                                     
 Ivareta lokaldemokratiet
Mål 1: Makt til folkevalgte politikere
 Ikke enkeltsaker som ikke er av prinsipiell betydning
 Påvirke prosesser
 Bestemme retningslinjer
 Delegasjon etter klare retningslinjer gitt av kommunestyret eller ved særlov
Mål 2: En sak skal behandles bare en gang      
 Administrativt
 Politisk, før eventuell kommunestyrebehandling.

Vurdering

Ved delegering av myndighet er det viktig å komme fram til en god balanse mellom politisk 
styring samtidig som man får en rask og effektiv forvaltning. Effektiv drift er viktig både mtp 
raske svar til søkerne og mindre ressursbruk til saksbehandlingen. Det vil i praksis si at vi må 
komme fram en ordning der flest mulig saker avgjøres på lavest mulig nivå. Vi bør i størst mulig 
grad ha kun større og prinsipielle saker til politisk behandling, ikke enkeltsaker. 



Vedlagt følger utkast til delegasjonsreglement og saksbehandling fra Sandnes kommune ifb 
med sommerfullmakt til ordfører. 



KVÆNANGEN KOMMUNE

DELEGASJONSREGLEMENT

Vedtatt i kommunestyret DD.MM.ÅÅ
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1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER 
OM DELEGERING
Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

1.1 Kommunestyret

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Kvænangen kommune. Det treffer vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr kommuneloven § 6.

1.2 Formannskapet

Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 
og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr kommuneloven § 24 nr. 1. 

Formannskapet har hastekompetanse i alle saker etter kommunelovens § 13. Når formannskapet har 
benyttet hastekompetansen, orienteres kommunestyrets medlemmer så snart det er praktisk mulig. 
Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen rapporteres til det aktuelle organet. 

1.3 Ordfører

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, jfr kommuneloven § 9 nr. 5. Dette gjelder alle faste utvalg, Formannskapet, Teknisk 
utvalg, Utvalgt for oppvekst og omsorg og Klientutvalget. 

Ordføreren har hastekompetanse i saker som ikke er av prinsipiell art etter kommunelovens § 13 i 
politikernes sommerferie i perioden 1/7 – 15/8. Fullmakten går videre til varaordfører i ordførers 
fravær. Når ordfører har benyttet sommerfullmakten, orienteres formannskapets medlemmer så snart det 
er praktisk mulig. Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen rapporteres til det aktuelle organet.

1.4 Faste utvalg

Kommunestyret kan gi utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor 
ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 10 nr. 2. 

1.5 Rådmannen

Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jfr kommuneloven 
§ 23 nr. 4. Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 
treffe avgjørelser i personalsaker, jfr kommuneloven § 24 nr 1. I reglementet betyr rådmannen selv eller 
fungerende rådmann.

1.6 Administrativ videredelegering

Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke vedkommende kommunalt folkevalgt 
organ har bestemt noe annet. 

1.7 Andre lover enn de som er listet opp i punktene 3 - 41

For avgjørelser som må tas etter andre lover enn de som er listet opp i punktene 3 – 41 bestemmer ordfører og 
rådmann om på hvilket nivå saken skal avgjøres dersom dette ikke framkommer i loven selv eller andre lover. 
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2 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV 
ALL DELEGERT MYNDIGHET

2.1 Retningslinjer

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, 
innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. 

2.2 Kommunestyrets tilsynsansvar

Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram 
for seg til orientering eller avgjørelse, jfr kommuneloven § 76. 

2.3 Unntak fra plikt til å utøve myndighet

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfelle overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når 
spesielle forhold tilsier det. 

2.4 Underinstans

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglementet er det klageadgang til politisk organ. Dette 
gjelder alle områder. Unntak dersom annen klageadgang er hjemlet i lov eller forskrift. 

2.5 Underretning

Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglementet refereres til nærmeste overordnede politiske 
organ i førstkommende møte. Der det er mest hensiktsmessig med periodevis rapportering brukes dette 
istedenfor løpende referering. 

SÆRLOVSOMRÅDET

3 ALKOHOLLOVEN

3.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3, samt tildeling 
av bevilling og fastsette tiden for salg og skjenking.

3.2 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven når det gjelder å godkjenne og anta 
kontrollorgan samt behandling av kontrollrapporter til utvalg for oppvekst og omsorg. 

3.3 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven til rådmannen i følgende saker:
 Endring av driftsform.
 Flytting til nye lokaler.
 Skifte av styrer og stedfortreder.
 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
 Utvidelse av skjenkelokalet for enkeltanledning.
 Innvilgelse av skjenkebevilling for enkeltanledning.
 Tildeling av ambulerende bevilling til sluttede selskaper.
 Gjennomføring av kunnskapsprøve.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det 
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henvises til alkoholpolitisk plan vedtatt av kommunestyret.

3.4 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 3.3 til kontorsjef.

4 BARNEHAGELOVEN

4.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov til utvalg for oppvekst og omsorg. Myndigheten må utøves i 
henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende vedtak om samordnet opptak til barnehageplass.
Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd for kommunale barnehager (vedtekter). 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

4.2 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 4.1 til rådmannen. Rådmannen 
kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

4.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 12, § 13 tredje ledd hva angår de 
kommunale barnehagene til avdelingsleder oppvekst og kultur, jfr forskrift om foreldre-betaling i 
barnehager § 3, jfr punkt 4.2. Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 
19 til styrer for den enkelte barnehage, jfr punkt 4.2. 

5 BARNEVERNLOVEN

5.1 Felles barnevernstjeneste for Kvænangen og Nordreisa kommuner
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnevernsloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Felles barnevernstjeneste for Kvænangen og Nordreisa
kommuner.

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

6.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, med de til enhver 
tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

6.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

6.3 Brannsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.2 til brannsjefen.
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7 MATRIKKELLOVEN

7.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkelloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-myndighet som 
ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

7.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin myndighet etter matrikkellova § 5a til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 til teknisk kontor.

8 EIERSEKSJONSLOVEN

8.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Unntatt fra delegering er myndighet etter eierseksjonsloven 
§ 7 femte ledd om fastsetting av gebyr dersom det må avholdes en befaring. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

8.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

8.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.2 til teknisk kontor..

9 FORPAKTINGSLOVEN

9.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktingsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 
11. (Skjønnsutvalg). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

9.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

9.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.2 til teknisk kontor. 
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10 FORSØKSLOVEN

10.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forsøksloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jfr forsøksloven § 5 andre ledd andre punktum. 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

10.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 10.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

11 FORURENSNINGSLOVEN 

11.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jfr Forurensningsloven § 83. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

11.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Forurensningsloven:
§7, 4. ledd (gi pålegg)
§ 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 
§18 (endre og omgjøre tillatelse)
§ 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg)
§ 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
§ 26, 5. ledd (koble ut slamavskillere)
§ 30, 2. ledd, 2. pkt. (unnta eiendommer fra innsamling av avfall)
§ 32, 2. ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall)
§ 35, 4. ledd (gi pålegg om avfallshandtering på utsalgssteder +).
§ 37(gi pålegg om å rydde opp i avfall o.l eller å betale for oppr.)
§ 47, 1. ledd (pålegge beredskapspliktige etter § 40 om bistand) 
§ 49 (kreve opplysninger)
§ 50 (foreta granskning)
§ 51 (gi pålegg om undersøkelse)
§ 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten)
§73 (fastsette og frafalle forurensningsgebyr)
§74 (umiddelbar iverksetting av pålegg)
§75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak)
§ 78, 3. ledd (begjære påtale ved forurensning)
§ 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall)

Forurensningsforskriften:
Kapittel 1 (Tiltak  mot forurensning fra nedgravde oljetanker)
Kapittel  2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider)
Kapittel  4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 
Kapittel  7 (Lokal luftkvalitet)
Kapittel  12 (krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.)
Kapittel  13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse)
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Kapittel 15 (Krav til utslipp av oljeholdig av løpsvann)
Kapittel  15A (Påslipp)
Kapittel  41 (Tilsyn, klage, straff m.v)

11.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.2 til teknisk kontor. 

12 FRILUFTSLOVEN

12.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-myndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret 
vedtar selv overordnede planer som berører friluftsområdene og friluftslivet i kommunen.

12.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

12.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.2 til Teknisk kontor. 

13 GRAVFERDSLOVEN

13.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og femte ledd, 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

13.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

14 HUSBANKLOVEN

14.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Midler til videreutlån og støtteordninger behandles etter 
retningslinjer fastsatt av kommunestyret og Husbanken. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet 
som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

14.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.1 til rådmannen. Rådmannen kan 
kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

14.3 Lånekonsulent

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.2 til lånekonsulent. 
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15 HUSLEIELOVEN

15.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som 
ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

15.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.1 til rådmannen for ordinære 
utleieboliger. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

15.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.2 til teknisk kontor.

16 INTRODUKSJONSLOVEN

16.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

16.2 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

16.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 
Unntatt fra delegering er avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven kapittel 4.

17 JORDLOVEN

17.1Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som 
ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører landbruket i kommunen. 

17.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

17.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.2 til teknisk kontor. 
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18 KIRKELOVEN

18.1Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 36 om hvorvidt konfirmasjons-
opplæring skal legges til grunnskoletiden når særlige grunner tilsier det og i tilfelle hvilke timer som 
skal nyttes til opplæringen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 
formannskapet. Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelige myndighet. 

18.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

18.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 

19 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

19.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen
kommune, jfr lov om kommunale vass- og kloakkavgifter til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

19.2 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Kvænangen kommune etter punkt 19.1 til teknisk kontor.

20 LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I 
KOMMUNENE

20.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene
med de til enhver tid gjeldende endringer i lov og forskrift, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

20.2 Klientutvalget
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet med de unntak som er nevnt i pkt 20.1 
slik: Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3. 

20.2.1 Omsorgslønn

Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.

20.2.2 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Saker der det overstiger 20 timer pr uke behandles av klientutvalget. Hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpen fordeler timer etter behov.

20.2.3 Avlastning

Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av Klientutvalget. Alle nye saker 
om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.
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20.2.4 Vertsfamilier

Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.

20.2.5 Brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre justering og videreføring avgjøres administrativt.

20.3 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg og klientutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om 
helse og omsorgstjenester i kommunene til rådmannen for øvrige saker som ikke er listet opp i punkt 
20.2. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

20.4 Avdelingsledere/fagansvarlige
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om helse og omsorgstjenester i kommunene til 
avdelingsledere/fagansvarlige for øvrige saker som ikke er listet opp i punkt 20.2 til:
 Leder Gargo sykestue og sykehjem
 Avdelingsleder for Hjemmetjenestene
 Avdelingsleder for Psykisk helse
 Avdelingsleder TTPU
 Kommunelege I
 Helsesøster
 Fysioterapeut
 Ergoterapeut

21 LOV OM FOLKEHELSEARBEID

21.2   Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkehelsearbeid, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. 

21.3 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 21.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

21.4 Kommunelege I

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 21.2 til kommunelege I. 

22 KOMMUNELOVEN

22.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter 
kommunelovens § 13. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til loven, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

22.2 Myndighet til rådmannen i enkeltsaker 
I medhold av Kommuneloven § 23 nr.4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering til administrasjonen er, med 
mindre annet er lovbestemt, delegering til rådmannen.
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22.3 Rådmannens underskriftskompetanse
Rådmannen gis i medhold av Kommunelovens § 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens 
vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging av endelige politiske vedtak.

22.4 Myndighet til rådmannen på personalområdet

22.4.1 Generelt

Delegasjon etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML), Hovedtariffavtalen (HTA) og 
Hovedavtalen (HA) som går på personaladministrasjonen i kommunen. Flere av bestemmelsene i 
avtaleverket medfører at tillitsvalgte skal være med på prosessene og/eller avgjørelsene og slik slike 
saker må avgjøres administrativt sammen med fagforening eller behandles i administrasjonsutvalget
dersom de ikke er delegert til rådmannen. 

22.4.2 Lønn

Delegasjonen framgår av lønnspolitisk plan, pkt 6: Myndigheten til å fastsette lønn i Kvænangen 
kommune er tillagt forhandlingsutvalget. Ved mindre endringer i lønn delegeres myndigheten til 
rådmannen. Dette gjelder fastsettelser ut over det som er minimumslønn iht HTA. 

22.4.3 Permisjoner

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 2.05 - 2.26: Rådmannen gis myndighet til å 
innvilge alle permisjoner som er hjemlet i punktene 2.05 - 2.26. Administrasjonsutvalget skal 
informeres om de permisjoner som blir gitt av rådmannen. 

22.4.4 Ansettelser

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.2.4: Tilsetting foretas administrativt, unntatt 
avdelingsleder oppvekst og kultur, kommunelege I, kontorsjef og økonomileder (av 
administrasjonsutvalget) og rådmann (av kommunestyret).

22.4.5 Oppsigelser

Delegasjon framgår ikke av reglement, men hovedregel er at den som har myndighet til å tilsette 
også sier opp. 

22.4.6 Omplassering

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.5: Omplassering til annen stillingskategori 
foretas administrativt. 

22.4.7 Stillingsbeskrivelser

Delegert til administrasjonen. 

22.4.8 Opprettelse og nedleggelse av stillinger.

Vedtak om oppretting og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. 
Myndigheten kan ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for 
administrasjonsutvalget.

22.4.9 Omgjøring av stilling

Vedtak om omgjøring av stilling tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. Myndigheten kan 
ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for administrasjonsutvalget.

22.5 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 22.4 til kontorsjef. 
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22.6 Myndighet til rådmannen på økonomiområdet

22.6.1 Generelt

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette reglement, slik at det 
ikke foretas disponeringer med utgiftsomfang som er uforenlig med budsjettforutsetningene, lover og 
forskrifter.

Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan 
videredelegere denne myndigheten til avdelingslederne.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, 
fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en 
forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. 
Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte 
prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakten kan ikke 
videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes fra en enhet til en 
annen. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte 
virksomhet etter at forhandlingene er gjennomført.

Videredelegering:

Innenfor driftsbudsjettet delegerer rådmannen til avdelingslederne innenfor eget område samme 
myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret med de begrensninger og unntak som følger av 
reglement og forskrifter.

22.6.2 Anvisning

Anvisningsmyndighet for Kvænangen kommune tillegges rådmannen, med unntak av anvisninger 
som gjelder rådmannens personlige forhold, eller der rådmannen er inhabil.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer anvisningsmyndigheten til avdelingslederne som kan videredelegere. 
Videredelegeringen omfatter ikke økonomileder.

Oversikt over delegert anvisningsmyndighet samt signaturprøve skal oppdateres for hvert regnskapsår og 
vedlegges dette reglement.

22.6.3 Strykningsbestemmelser

Driftsregnskapet

Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift om årsregnskap 
og årsberetning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige strykninger i forbindelse med 
avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i forskriftene, og i driftsregnskapet foretas strykningene 
etter følgende rekkefølge:

1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere 
års løpende inntekter eller innbetalinger. 

2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 
investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv.
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3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært 
forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet 
som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres 
finansiert ved overføringer fra drift. 

Investeringsregnskapet

Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i regnskapsforskriften § 
9. En netto merutgift skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av 
inntekter ved salg av anleggsmidler.

1. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med 
manglende finansiell dekning.

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og hvilke 
ubundne investeringsfond som skal benyttes.

Videredelegering:

Innenfor strykningsbestemmelsene videredelegerer rådmannen til økonomileder den samme 
myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret.

22.6.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav

Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav med de til enhver tid gjeldende 
rutiner, forskrifter og lover.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder for alle krav.

22.6.5 Fullmakt til å avskrive krav

Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer som i henhold til de kommunale budsjett - og 
regnskapsreglene skal avskrives regnskapsmessig dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale krav 
som fyller vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes

1. Avskrivning ved bortfall av kravet
 Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en gjeldsordning etter 

gjeldsordningsloven.
 Der kravet er foreldet.

2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt.
 Dette vil gjelde bl.a. selskap med begrenset ansvar når selskapet er opphørt etter gjennomført 

konkursbehandling eller av andre grunner er slettet i Foretaksregisteret, og kravet ikke kan 
fremmes mot andre, for eksempel den ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven. Det samme 
vil gjelde insolvente dødsbo når bobehandlingen er innstilt etter skifteloven.

3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav konstateres som tapt og avskrives når:
 konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet 
 akkord er stadfestet
 foreldelse er inntrådt
 utleggsforretning ikke har ført fram
 ved tapt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig
 kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført gjeldsordning etter 

gjeldsordningsloven
 Debitors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregisteret evt. returpost) eventuelle 

sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å betjene restkravet
 Ved tapt rettavgjørelse/dom er rettskraftig
 Inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at inkasso vil gi 

negativt resultat, begrenset til kr 10.000 pr krav
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 Krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre innfordring ikke er 
regningssvarende

Avskrivninger rapporteres i årsrapporten.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder for alle krav.

22.6.6 Fullmakt til å ettergi krav

Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav 

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes:
 Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor en ramme på kr 50 000 pr. 

sak, unntatt formidlingslån og sosiallån.
o Eiendomsskatt og kommunale avgifter
o Barnehagekrav og skolefritidsordning
o Husleie
o Næringslån
o Andre kommunale krav

 Formidlingslån og sosiallån
o Fullmakt til slette inntil 50 % av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr 50 000 pr 

lån.
Ettergivelser rapporteres i årsrapport.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle krav.

22.6.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser.

Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og lånebetingelser. 

For fordringer eksklusive utlån:

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag, og tilsvarende 
tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag.

2. Inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, det vises til pkt 22.6.4. og 22.6.5.

For formidlingslån og NAV-sosiallån.

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 
2. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån).
3. Betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år. 
4. Redusere renten med inntil 2 % i forhold til den til enhver tid gjeldende rentesats for den 

angjeldende lånetype.
5. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære forlengelse av 

tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over.
6. Slette forfalt restanse i henhold til pkt 22.6.4.og 22.6.5.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder.

22.6.8 Finansiering jf finansreglement

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet, delegeres følgende fullmakter til 
rådmannen:

1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av kommunestyret og fylkesmannens 
evt. godkjenning foreligger, herunder    
a. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
b. valg av lånegiver
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2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, innenfor de beskrankninger som følger av 
«Forskrifter om avdragstid og lånevilkår», herunder:
a. valg av finansinstrument 
b. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
c. valg av lånegiver

3. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån

4. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, herunder 
a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer
b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond
c. foreta plasseringer på særvilkår
d. Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 

finanskompetanse, herunder:
e. avtaler om generell finansiell rådgivning
f. avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler (aktiv forvaltning)
g. Inngå avtaler om bruk av ikke - rentebærende instrumenter, begrenset til:
h. fremtidig renteavtale(Forward Rate Agreements) samt opsjoner knyttet til denne kan benyttes 

til styring av kommunens renterisiko
i. rentebytteavtaler (Renteswaps), samt opsjoner knyttet til disse kan benyttes til styring av 

kommunens renterisiko

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten i punktene til økonomileder.

22.6.8 Næringslån

Utsettelser på inntil 6 måneder delegeres til rådmannen. 

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten i punktene til jordbrukssjef.

23 KONSESJONSLOVEN

23.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

23.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

23.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.2 til teknisk kontor. 

24 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V.

24.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og 
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friluftsliv i kommunen. 

24.2Rådmannen 

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

24.3Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.2 til teknisk kontor. 

25 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

25.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og 

forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder 

ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 

kommuneloven § 8 nr. 3 og saker etter forskriftens § 6. 

25.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.1 for så vidt gjelder lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag § 6 og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 jfr § 7 til 
rådmannen og saker etter forskriftens § 6. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

25.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.2 til teknisk kontor.

26 ODELSLOVEN

26.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 

til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

26.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

26.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.2 til teknisk kontor.

27 OPPLÆRINGSLOVEN

27.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven, med de til enhver tid tilhørende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Unntatt fra delegering er myndighet etter 
opplæringsloven § 2-1 femte ledd (offentlig påtale), § 2-2 andre ledd (timetall ut over minstetimetall), § 2-3 
første ledd (timer ut over minstetimetall), 2-5 første ledd (målform), 8-1 første ledd andre punktum
(skolekretsgrenser) og § 13-7 (SFO inkl vedtekter). Formannskapet kan delegere myndighet til å gi forskrift 
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med hjemmel i opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd (skolerute) til rådmannen. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

27.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.1 til rådmannen. 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter opplæringsloven § 2-1 femte 
ledd til rådmannen, jfr punkt 27.1. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.

27.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 

27.4 Rektorene
Rektor for hver skole delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser 
innenfor tildelt ramme. 

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

28.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
teknisk utvalg (byggesaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

28.2 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
formannskapet (plansaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

28.3 Rådmannen 
Teknisk utvalg og formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter Pbl, jfr. pkt 28.1 og 
28.2, til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Plandelen til plan- og bygningsloven
 Kap. 2: Krav om kartgrunnlag, stadfesta informasjon mv.
 Kap. 3: Oppgaver og myndighet i planleggingen
 Kap. 4: § 4-2, myndighet til å opptre som ansvarlig myndighet etter forskrift om 

konekvensutredning
 Kap. 5: Medvirkning i planleggingen
 Kap. 12: § 12-8 – Myndighet til å gi råd i sammenheng med utarbeidelse av private 

reguleringsforslag
 Kap. 12: § 12-9 – myndighet til utarbeidelse/saksbehandling og utlegging av planprogram.
 Kap. 12: § 12-14 – Myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan
 Kap. 12: § 12-15 – Myndighet til å avgjøre om det skal være felles saksbehandling av 

reguleringsforslag og byggesøknad.
 Kap. 19: Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten for innvilgelse av dispensasjon jfr. 

Pbl §§ 19-2 og 19-4 til Rådmannen i saker hvor/som det vurderes at:
o Hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke, vesentlig tilsidesettes (herunder nabointeresser, 

høringsinstanser, øvrige myndigheter og øvrige interesser)
o Ikke har prinsipiell betydning
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o Fordelene, etter samlet vurdering, viser seg å være klart større enn ulempene.
o Det synes klart at saken vil få positivt utfall
o I delingssaker gjelder delegasjon overfor et belte på 50 m fra sjø eller annen ”hindring” som 

f. eks vei.
o Behandlede saker, etter denne delegasjonen, skal føres til Teknisk utvalg som referatsaker

(byggesaker) og til Formannskapet (plansaker). 

Byggesaksdelen til Plan- og bygningsloven
 Kap. 19 Dispensasjoner 
 Kap. 20 Søknadsplikt
 Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
 Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett
 Kap. 23 Ansvar i byggesaker
 Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
 Kap. 25 Tilsyn
 Kap. 27 Vann, avløp og adkomst
 Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal
 Kap. 29 Krav til tiltaket
 Kap. 30 Krav til særskilte tiltak
 Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk (unntatt § 31-8)
 Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging (unntatt 32-9)
 Kap. 33 Gebyrer og undersøkelse på fast eiendom (unntatt 33-1)

28.4 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt. 28.3 til teknisk kontor.

29 POLITILOVEN

29.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter politiloven § 14, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

30 PRIVATSKOLELOVA

30.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskolelova, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

30.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 30.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

30.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 30.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 
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31 SERVERINGSLOVEN

31.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

31.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

31.3 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.2 til kontorsjef. 

32 SKOGBRUKSLOVA

32.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jfr delegeringsforskriften § 1. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
skoginteressene i kommunen. 

32.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.1 til rådmannen, jfr delegeringsforskriften 

§ 1. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

32.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.2 til teknisk kontor. 

33 SMITTEVERNLOVEN

33.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-
myndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 
8 nr. 3. Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger rådmannen v/kommunelege I iht. 
smittevernloven. 

33.2 Kommunelege I
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter § 4-1 første og tredje ledd og 
§ 4-9 første, andre og fjerde ledd til kommunelege I. Kommunelege I kan kun avgjøre enkeltsaker og
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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34 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS OG 
VELFERDSFORVALTNINGEN

34.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferds-
forvaltningen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og 
omsorg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til 
lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

34.2 Klientutvalget
Utvlag for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.1 til klientutvalget. 

34.3 Rådmannen
Klientutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.1 for Lov om sosiale tjenester i arbeids og 
velferdsforvaltningen til rådmannen, med unntak av sosiallån på over kr 45 000. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

34.4 NAV Kvænangen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.3 til leder NAV Kvænangen. Leder 
NAV Kvænangen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35 STEDSNAVN

35.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Stadnamnlova, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. 

35.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.2 til teknisk kontor. 

36 STRAFFELOVEN

36.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter straffeloven § 79 femte 
ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og med de begrensninger som følger 
av straffeloven § 79 femte ledd fjerde punktum, til rådmannen. Delegeringen omfatter kun de tilfeller hvor 
offentlig påtale er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, dvs. betinget offentlig påtale. 
Myndigheten kan ikke videredelegeres. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.
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37 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING 

37.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om strålevern og bruk av stråling, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

37.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernforskriften § 42 tredje 
ledd om tilsynsmyndighet for solarier, jfr lov om strålevern og bruk av stråling § 18, til rådmannen. 
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

38 TOBAKKSSKADELOVEN

38.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakksskadeloven § 6 femte og tiende ledd, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg, jfr 
tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre punktum. 

38.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 38.1 til rådmannen, jfr 
tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre punktum. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

39 VEGLOVEN

39.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegloven § 5, § 7, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 
36, § 37, § 40, § 41, § 42, § 43 første ledd første, fjerde og femte punktum, andre ledd og tredje ledd, § 44, § 
45, § 47, § 48, § 50, § 51 og § 57, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til teknisk 
utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

39.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.1 med unntak for vegloven § 5, § 7 til 
rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

39.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.2 til teknisk kontor.

40 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILTFORSKRIFTENE OG 
PARKERINGSFORSKRIFTEN

40.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, skiltforskriftene og 
Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr med de til enhver tid gjeldende 
endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 



Delegasjonsreglement Kvænangen kommune 23

40.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å treffe 
midlertidige vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom 
forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier dette, til rådmannen, jfr 
punkt 39.1. 

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skiltforskriftenes
 § 28 (trafikkregulerende skilt)
 § 29 (andre offentlige trafikkskilt)
 § 30 (trafikklyssignal og vegoppmerking)
til rådmannen, jfr pkt 39.1.

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og 
parkeringsgebyr med unntak av § 2 om innføring av avgiftsparkering, § 3 om fastsettelse av 
avgiftssatsene og § 18 om å søke om kommunal håndheving, jfr punkt 39.1. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

40.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.2 til teknisk kontor.

41 VILTLOVEN

41.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret 
vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og friluftsliv i kommunen. 

41.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

41.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.2 til teknisk kontor. 
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Kvænangen kommunestyre

Brannordning - Revidert 2012

Henvisning til lovverk:

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

FOR 2002-06-26 nr 729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Kommunestyrets innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner framlagte brannordning, Revidert – 2012.
Med handlingsplan i medhold av gjeldende lovverk. 

Saksopplysninger

Tilsynsrapport av 18.10.11
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde tilsyn med Kvænangen 
brannvesen 03.02.11 og har med bakgrunn i tilsynet utarbeidet rapport som inneholder avvik i 
forhold til gjeldende brannlovgivning. DSB ber om tilbakemelding på rapporten innen 01.01.12
med forpliktende handlingsplan.

Svar på tilsynsrapport av 05.01.12
Svar oversendelse av rapport fra tilsyn med brannvesenet i Kvænangen kommune med 
Fremdriftsplan 2012, frist 31.12.12.

Tilfredsstillende tilbakemelding av 06.03.12 
DSB aksepterer tilbakemeldingen og forutsetter at brannsjefen og kommunen gjennomfører 
tiltakene fastsatt i handlingsplan.



Vurdering

Følgende avvik ble avdekket under tilsynet: 
Avvik 1 
Kommunens internkontrollsystem, som skal sikre at krav til brannforebyggende oppgaver 
fastsatt i eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, er ikke tilfredsstillende. 

Avvik fra 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) 

 § 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til 
dokumentasjon. 

Kommentar 
Kommunens internkontrollsystem må sikre at kravene til brannvesenets forebyggende oppgaver 
til enhver tid blir tilfredsstilt. Kommunen må systematisk kartlegge lov- og forskriftskrav, samt 
egen risiko og sårbarhet, og iverksette nødvendige tiltak på grunnlag av dette. Dette arbeidet 
skal dokumenteres. Dersom kommunen ikke har kompetanse eller ressurser til å utføre dette 
arbeidet selv må denne tjenesten kjøpes av kompetent personell. 

Tilsynet avdekket blant annet funn på følgende områder: 
 ikke tilfredsstillende risiko- og sårbarhetsanalyse 

 ikke tilfredsstillende myndighetsutøvelse av tilsyn 

 liten grad av samarbeid med andre kommuner om brannvesenets forebyggende oppgaver 

Dersom kommunen skal kunne tilfredsstille krav fastsatt i eller i medhold av brann- og 
eksplosjonsvernloven er det en forutsetning at brannvesenet har tilstrekkelig med personell, og 
at personellet har de kvalifikasjoner som er nødvendig for å kunne ivareta brannvesenets 
forebyggende oppgaver på en forsvarlig måte. Hvis kommunen ikke disponerer dette personellet 
selv, må tjenesten kjøpes eller det må etableres interkommunalt samarbeid. DSB har god 
erfaring med at fullt interkommunalt samarbeid sikrer kvalitet og stabilitet i det 
brannforebyggende arbeidet.
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Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 22.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/52 Kvænangen Formannskap 05.09.2012

Kvænangen kommunestyre

Opprettelse av stilling som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune slutter seg til Nord-Troms Regionråds vedtak den 29.06.12 om 
omgjøring fra midlertidig til fast tilsetting for 50 % stilling som ungdomskonsulent for Nord-
Troms.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte saksutredning fra regionrådet om fast tilsetting som ungdomskonsulent for 
Nord-Troms og særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 29. juni 2012.



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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Til
Kommunene i Nord-Troms
ved ordfører

SAK TIL BEHANDLING I KOMMUNENE

Forslag til saksutredning:

Sak: Fast stillling – regional ungdomskonsulent Nord-Troms 
Saksdokumenter:

 særutskrift fra styremøte i Nord-Troms Regionråd 29. juni 2012

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Innledning
Lisa Marie Pedersen har vært engasjert som regional ungdomskonsulent i 50 % 
stilling i ungdomssatsingen RUST siden denne ble opprettet 1. september i 2009, 
med kontorsted Kåfjord rådhus. Dette har vært en engasjementsstilling som har 
vært fornyet årlig.

På møte i Nord-Troms 29.06.12 ble det gjort følgende enstemmige vedtak:
1. Nord-Troms Regionråd forlenger engasjementet av Lisa M. 

Pedersen i 50 % stilling som regional ungdomskonsulent til 
31.12.2012.

2. Saken vedrørende omgjøring av stillingen som regional 
ungdomskonsulent til en fast 50 %-stilling oversendes kommunene 
til behandling. En eventuell omgjøring av stillingen til en fast 
stilling kan gjøres innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 
Nord-Troms Regionråd er veldig positiv til ungdomssatsingen 
RUST. 

Historikk
Nord-Troms Regionråd ble etablert høsten 1997, med ordførerne i 
eierkommunene som styre. Styret ønsket å utarbeide en felles handlingsplan for 
det regionale samarbeidet i regionen og inviterte arbeidsliv og befolkningen med 
på råd. Det ble avholdt 4 samlinger rundt om i regionen; startsamling (med bredt 
fokus), næringsråd, kjærringråd og ungdomsråd. Basert på innspill fra rådsmøtene 
ble tiltak utformet og prioritert. En felles ungdomssatsing ble prioritert på 
førsteplass for utvikling av Nord-Troms. Ungdomssatsingen UNIT ble realisert i 
1998 og var finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, Troms 
fylkeskommune og eierkommunene.



NÆRINGSHAGER, ET NETTVERK FOR UTVIKLING OG VEKST

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett. 
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E-post: regionrad@halti.no    
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Prosjektfinansieringen av ungdomssatsingen UNIT opphørte høsten 2007. I 
avslutningsfasen av prosjektet ble det gjort vedtak av Ungdomsrådet i Nord-
Troms/styringsgruppa UNIT og styret i regionrådet om å prioritere en videre 
ungdomssatsing gjennom Nord-Troms Strategier. I styremøte i regionrådet 
27.09.07 sak 14/07 ble det gjort vedtak om en fortsatt ungdomssatsing, og styret i 
regionrådet ba kommunene gjøre nødvendige bevilgninger for å finansiere en 
felles ungdomskonsulentstilling for å realisere denne satsingen. 

4 av 6 Nord-Troms kommuner gjorde et positivt vedtak for å finansiere denne 
stillingen. Grunnlaget for å engasjere en ungdomskonsulent i deltidsstilling falt 
dermed bort. 

På representantskapsmøte (hvor 3 fra hvert kommunestyre møter) i april 2008 –
ble en forlengelse av ungdomssatsingen etterspurt. Representantskapet ønsket at 
dette ble prioritert snarest mulig, og det kom forslag om å integrere 
ungdomssatsingen i driften av regionrådet, da dette arbeidet oppfattes som særlig 
viktig for regionens framtid. Dette ble gjennomført fra 2009, og regional 
ungdomskonsulent ble engasjert i 50 % stilling som en forsøksordning.

Vurdering
Både ungdomsprosjektet UNIT og ungdomssatsingen RUST må kunne sies å ha
vært en suksess. Man har bidratt til å etablere ungdomsråd i alle kommunene og 
Nord-Troms Ungdomsråd som en felles overbygning for de kommunale rådene. I 
tillegg er det etablert et fagråd, et nettverk av kommunalt ansatte som arbeider 
med ungdom. RUST har også gjennomført en rekke tiltak siden oppstart (for 
eksempel felles skolering av ungdomsråd, regional ungdomskonferanse, arbeid for 
å fremme entreprenørskap gjennom ”prøv sjøl”, felles tur med ordfører med mer).
Det er også etablert et nært samarbeid mellom RUST og Omdømmeprosjektet da 
ungdom er en sentral målgruppe i prosjektet.

Den regionale ungdomskonsulenten har vært engasjert i 50 % stilling for ett år av 
gangen med mulighet for forlengelse siden oppstart i 2009. Ungdomskonsulenten 
er ansatt i Nord-Troms Regionråd DA. Dette er en lite ønskelig situasjon for 
framtiden. Stillingen bør gjøres til en fast stilling slik at situasjonen blir mer 
forutsigbar for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Uten regional 
ungdomskonsulent vil den regionale ungdomssatsingen bli lagt ned.

Stillingen finansieres i dag av kommunene gjennom spleiselag, via budsjettet til 
sekretariatet i regionrådet. Budsjettet for ungdomssatsingen har vært ca kr 
450.000 pr år.
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Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 27.08.2012

Saksfremlegg
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Møteplan høsten 2012

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Møteplan for høsten 2012 vedtas slik:
Formannskapet: 05.09., 25.09., 11.10., 07.11., 19.11., 22.11.

Kommunestyret: 19.09., 31.10., 14.12.

Saksopplysninger

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7570 -16

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 24.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
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Søknad om støtte til planlagt leilighetsprosjekt

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Planlagt leilighetsprosjekt

Rådmannens innstilling

Prosjektet kommer ikke inn under ordningen med gratis tomter.
Tidligere ordning med tilskudd til bygging av leiligheter er opphørt fra 1.1.2011 og kommunen 
har heller ikke økonomiske midler som kan brukes til slikt formål lenger.
Byggelånsbankvirksomhet er ikke noe som kommunen driver med.

Søknad om kommunal økonomisk medvirkning til prosjektet kan på bakgrunn av ovenstående 
ikke innvilges.   

Saksopplysninger

Det vises til søknad fra Kvænangen eiendom as av 17.7.2012 om gratis tomt, ingen 
tilknytningsavgifter og at kommunen er byggelånsbank.

Kommunen har den 10.12.2009 gitt tilsagn om støtte til ett annet selskap, Burfjord eiendom as, 
med kr.240.000 som tilskudd til bygging av fire utleieleiligheter.  Husbanken skulle også være 
med å gi tilskudd til dette prosjektet og kommunen skulle gi tildelingsrett til leilighetene.
Prosjektet dro imidlertid ut i tid og det ble ikke noe ut av dette.
Den kommunale ordningen med tilskudd til bygging av utleieleiligheter opphørte den 
31.12.2010 og vi har ikke lenger disponible midler til å videreføre denne ordningen.



Vi har nå fått søknad fra et nytt selskap, Kvænangen eiendom as, om støtte til et planlagt 
leilighetsprosjekt som Husbanken har gitt lån til.  Prosjektet er ikke fullfinansiert og verken 
kommunen eller Husbanken er inne med tilskudd til dette prosjektet.  

Den nye ordningen med gratis boligtomter som kommunestyret opprettet i møte den 27. juni er 
personrettet for at den enkelte lettere skal kunne bygge sin egen bolig og finansiering av 
utleieboliger faller helt utenfor denne ordningen.  Ordningen innebærer at det kun er selve tomta 
som er gratis mens tilknytingsavgifter, kart og oppmålingsgebyr samt tinglysningsavgifter må 
betales av den enkelte.  

Å være byggelånsbank er en ordinær bankvirksomhet som kommunen ikke driver på med.  En 
forutsetning for at banken skal gi byggelån er bl.a. at det enkelte prosjekt er fullfinansiert og at 
det er økonomisk forsvarlig.

Vurdering

Gratis tomter til utleieboliger faller helt utenfor de vedtatte retningslinjer.
Det er lite sannsynlig at vi kan starte opp igjen ordningen med boligtilskudd i nær framtid, da vi 
ikke har disponible økonomiske midler.  Det er derfor ikke aktuelt med verken gratis tomt eller 
kommunalt tilskudd til utleieboliger.
Byggelånsbankvirksomhet er helt utenfor de kommunale oppgaver og kan derfor ikke anbefales.

Ved en eventuell vurdering av å gi kommunal støtte til prosjektet må en også ta hensyn til at 
dette ikke kommer i konflikt med offentlig regelverk om offentlig støtte til bedrifter, bl.a. EØS-
avtalens regler om offentlig støtte.
     



Kvænangen Eiendom as KVÆNANGEN KOMMUNE
posTmorrAK

9161 Burfjord
1 5 AUG 2012

111 behandling:

Saksbehandler

lii odentefing:

Gradering:

Kvænangen kommune Burfjord 17/7 2012

9161 Burfjord

Planla t leili hets ros'ekt

Etter møtet vi hadde med kommunen kom det frem at gratis tomter og m/ tilknytning, bare gjelder

kvænangsværinger, ikke selskaper og lignede.

mener vart se s ap egent ig er a e inere som privatperson som søker tomt, da ogsa vi bygger
boliger for at Kvænangens unge og eldre skal kunne flytte og bo i, og i tillegg retter vi oss mot
førstegangsboligs marked, som ofte er unge som ikke så lett får etablert seg i det ordinære
boligmarked de første årene.

Det at vi får gratis tomt og tilknytting vann og kloakk er jo et enda bedre argument for at unge
leietakere kan leie boliger.

Da tenker jeg på det med kostnadene, jo dyrere boligene er, jo dyrere er det og bo der.

Det er jo heller ingen som tar overflytting til Kvænangen uten å ha bodd i en leilighet den første
tiden, de må jo finne ut om de trives i Kvænangen før de tenker på å sette opp egen bolig

Det med å bygge egen bolig vil de få en husleie på fra kr 13000,- og oppover, da vil det og bo i
leilighet bli billigere, fra kr 6500,-- til ca kr 7500,- pr mnd.

Både regjering — fylke og kommunene ønsker jo å få bygd flere boliger, noe som har vert i media i
lang tid.

Så vis hensikten er og få folketallet snudd fra en negativ trend til en positiv trend er det med å bygge
flere boliger en viktig del, så derfor må man støtte de som faktisk ønsker å bygge boliger for utleie.

Så vis vi ikke kommer inn under denne ordning, må det straks lages en sak om gratis tildeling av
tomter til selskaper, som ønsker å bygge boliger i tråd med kommunens boligsosiale handlingsplan.



I\Iår det gjelder boligtilskuddet vi er lovet i kommunestyre vedtak, så må dette følges opp med den
forpliktelse som ligger i det, den er heller ikke tidsfestet og er med i finansieringen som er sendt
Husbanken.

Det kan vel ikke være slik at den ene dagen får vi støtte og den andre trekker dere den tilbake, det at
vi ikke har benyttet os av dette før, er jo blant annet at kommunen selv har vert med på ogtrenere
saken i et år allerede, da tenker jeg på dette med tilskudd og behovet for dette som ble sendt
Husbanken for et år siden, hvor husbanken var i direkte dialog med kommunen.

Så vi håper kommunen ser på dette med gratis tomter m/ tilknytnings avgifter som en støtte, siden vi
ikke fikk det tilskuddet vi var lovet fra Husbanken

Eller at kommunen kan stille som byggelånsbank,

Med hilsen for

Kvænangen eiendom as

Kåre Olsen

styreleder
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Kvænangen kommunestyre

Budsjettregulering ubundne kapitalfond - salg av Alteidet skole

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §§ 45-47.
Budsjettforskriften og regnskapsforskriften

Rådmannens innstilling

Investeringer i utearealet på Kvænangen barne- og ungdomsskole med kroner 182 618,50 
finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond etter salget av Alteidet skole med kroner 157 048,-.

Saksopplysninger

Det ble i 2011 foretatt investeringer i utearealet på Kvænangen barne- og ungdomsskole med 
kroner 182 618,50. Denne investeringen var forutsatt finansiert ved bruk av ubundet kapitalfond 
etter salget av Alteidet skole. På grunn av manglende budsjettvedtak på bruk av disse midlene, 
måtte denne investeringen finansieres ved bruk av lånemidler. 

Salget av Alteidet skole ble avsatt med totalt kroner 341 048,-. Av disse midlene er det i 
budsjettvedtak 2012/35 vedtatt bruk av midlene med 184 000,- til ombygging/renovering av 
klasserom på Gulstien. 

Restbeløpet på kroner 157 048,- inntektsføres derfor i investeringsregnskapet for 2012 slik at 
disse midlene dermed er benyttet i sin helhet slik forutsatt ved salget av Alteidet skole. Dette vil 
dermed redusere årets bruk av lånemidler tilsvarende.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1915 -11

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 17.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/56 Kvænangen Formannskap 05.09.2012

Kvænangen kommunestyre

Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012

Vedlegg
1 Investeringsmidler for 2012 pr 17 august

Rådmannens innstilling

Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012 etter tidligere vedtatt budsjettreguleringer 
tas til orientering.

Saksopplysninger

Det vises til tidligere budsjettreguleringsvedtak som kommunestyret har vedtatt i løpet av 
budsjettåret. Resultat av disse budsjettreguleringene gjengis i vedlagte regneark.

Vurdering



Konto Konto(T) Regnskap Totalt budsjett (1)

02010 UTSTYR 386 212,55 482 000,00

02720 ANDRE KONSULENTTJENSTER 0,00 20 000,00

04290 MOMS 96 553,15 0,00

11-59 Øvrige utgifter 482 765,70 502 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -502 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -502 000,00

123 IT-AVDELING 482 765,70 0,00

02000 INVENTAR OG UTSTYR 0,00 80 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 80 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -80 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -80 000,00

124 INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID 0,00 0,00

00400 OVERTID 55 543,95 0,00

01-09 Lønn inkl sos. utg. 55 543,95 0,00

01223 HOTELL/OVERNATTING 3 175,85 0,00

01500 KURS/OPPLÆRING 43 510,00 0,00

01601 Reiseutgifter 4 440,00 0,00

02002 EDB-UTSTYR 24 473,33 0,00

02720 ANDRE KONSULENTTJENSTER 229 107,08 0,00

04290 MOMS 32 471,34 0,00

11-59 Øvrige utgifter 337 177,60 0,00

126 NYTT ØKONOMISYSTEM 392 721,55 0,00

02360 NYBYGG 0,00 600 000,00

04290 MOMS 0,00 150 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 750 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -600 000,00

09700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 -150 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -750 000,00

145 KIRKER 0,00 0,00

05290 KJØP AV AKSJER 310 587,00 0,00

11-59 Øvrige utgifter 310 587,00 0,00

185 FELLESUTGIFTER 310 587,00 0,00

02000 INVENTAR OG UTSTYR 61 942,80 0,00

04290 MOMS 11 787,50 0,00

11-59 Øvrige utgifter 73 730,30 0,00

211 KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE 73 730,30 0,00

03560 Interkommunal kartsamarbeid 0,00 217 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 217 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -217 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -217 000,00

611 DIGITALT KART 0,00 0,00

02360 NYBYGG 3 520,00 4 900 000,00



11-59 Øvrige utgifter 3 520,00 4 900 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -4 900 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -4 900 000,00

620 VANNVERK 3 520,00 0,00

02360 NYBYGG 0,00 1 000 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 1 000 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -1 000 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -1 000 000,00

680 KOMMUNALE VEGER 0,00 0,00

02360 NYBYGG 0,00 390 000,00

04290 MOMS 0,00 60 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 450 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -390 000,00

09700 OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAP 0,00 -60 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -450 000,00

705 KVÆNANGEN RÅDHUS 0,00 0,00

02360 NYBYGG 0,00 184 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 184 000,00

09500 BRUK AV BUNDNE FOND 0,00 -184 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -184 000,00

710 KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. 0,00 0,00

02350 NYBYGG/NYANLEGG 115 452,36 0,00

02705 KONSULENTER 19 214,40 0,00

04290 MOMS 4 803,60 0,00

11-59 Øvrige utgifter 139 470,36 0,00

715 SØRSTRAUMEN SKOLE 139 470,36 0,00

02360 NYBYGG 499 116,80 16 500 000,00

04290 MOMS 124 779,20 0,00

11-59 Øvrige utgifter 623 896,00 16 500 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -16 500 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -16 500 000,00

721 BURFJORD BARNEHAGE 623 896,00 0,00

02360 NYBYGG 0,00 872 000,00

11-59 Øvrige utgifter 0,00 872 000,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -872 000,00

60-99 Inntekter 0,00 -872 000,00

730 VERKSTED/BRANNSTASJON 0,00 0,00

02360 NYBYGG 18 613,38 0,00

02720 ANDRE KONSULENTTJENSTER 25 000,00 0,00

04290 MOMS 10 903,34 0,00

11-59 Øvrige utgifter 54 516,72 0,00

733 GARGO 54 516,72 0,00



00300 LØNN PROSJEKTLEDELSE 131 040,00 0,00

01-09 Lønn inkl sos. utg. 131 040,00 0,00

02350 NYBYGG/NYANLEGG 880 374,40 0,00

02360 NYBYGG 9 885 854,26 19 783 000,00

04290 MOMS 2 690 857,16 0,00

11-59 Øvrige utgifter 13 457 085,82 19 783 000,00

07700 TOMTEREFUSJON -1 259,00 0,00

07701 DIV REFUSJONER -4 000,00 0,00

09100 BRUK AV LÅN 0,00 -19 783 000,00

60-99 Inntekter -5 259,00 -19 783 000,00

745 NYE TTPU 13 582 866,82 0,00

02360 NYBYGG 257 820,24 0,00

04290 MOMS 62 100,20 0,00

11-59 Øvrige utgifter 319 920,44 0,00

761 KAI SEGLVIK 319 920,44 0,00

05104 AVDRAG FORMIDLINGSLÅN 681 854,00 0,00

11-59 Øvrige utgifter 681 854,00 0,00

900 RENTER M.V. 681 854,00 0,00

05200 UTLÅN FORMIDLINGSLÅN 7 308 202,36 0,00

11-59 Øvrige utgifter 7 308 202,36 0,00

09100 BRUK AV LÅN -7 711 600,00 0,00

09202 AVDRAGSINNTEKT FORMIDLINGSLÅN -933 008,44 0,00

60-99 Inntekter -8 644 608,44 0,00

920 MOTTATTE AVDRAG FORMIDLINGSLÅN -1 336 406,08 0,00
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Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Sørstraumen Grendehus v/ Bente Olsen

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 15/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-30 23016/2012 U63 15.06.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning Sørstraumen grendehus den 23.06.12.

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Sørstraumen Grendehus der de søker om skjenkebevilling til pub aften på 
Sørstraumen grendehus den 23.06.12. 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:

Sørstraumen Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pub aften på Sørstraumen grendehus den 23.06.12. 

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

Skjenkestyrer er Liv Reidun Olsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Badderen Bygdelag 
v/Toril Paulsen
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 16/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-32 25604/2012 U63 29.06.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen samfunnshus den 07.07.12.

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til Baddertreff fest på Badderen 
grendehus den 07.07.12. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor
slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til Baddertreff fest på Badderen grendehus den 07.07.12. 

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

Skjenkestyrer er Torill Paulsen. 

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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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

Stajord Bygdelag 
v/ Unni Johansen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 17/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-34 28533/2012 U63 23.07.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord Vel den 28.07.12.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Stajord Vel der de søker om skjenkebevilling til pub-kveld på Buktenes Handel den 
28.07.12. 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:

Stajord Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til pub-kveld på Buktenes Handel den 28.07.12.. 

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

Skjenkestyrer er Øystein Mikkelsen med Tryggve Mathiassen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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