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Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra SV:
1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor 

følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og 
eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis 
organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av 
kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal
forvaltning etter disse lovene, innarbeides.

2. Nytt forslag punkr 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. 
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for 
videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. Punkt 3.4, 
4.2, 4.3 osv. utgår.

3. Særlovsområdet : 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 
15.1 endres til: kommunestyret delegerer  sin… til  utvalg for oppvekst og omsorg.

Endringsforslag fra KP:
Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. Tvil legge fram saken for 
overordnet organ.

Det ble besluttet punktvis avstemming.

Punkt 1: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Endringsforslaget fra SV ble enstemmig vedtatt.

Endringsforslaget fra KP ble vedtatt mot 1 stemme.



Vedtak:

1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon innenfor 
følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og 
eksplosjonsvernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis 
organisatorisk behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av 
kommunestyret. Tidligere kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal 
forvaltning etter disse lovene, innarbeides.

2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. 
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for 
videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. Punkt 3.4, 
4.2, 4.3 osv. utgår.

3. Særlovsområdet : 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv. 
15.1 endres til: kommunestyret delegerer  sin… til  utvalg for oppvekst og omsorg.

Pkt 2.3 endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 14.06.2012 

Behandling:

Forslag fra K/AP/SV:
Saken utsettes til første møte etter sommerferien.

Votering:
Utsettelse vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:

Saken utsettes til første møte etter sommerferien.

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. 



Delegasjonsreglement Kvænangen kommune 7

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. 
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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. 









Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3120 -1

Arkiv: M79

Saksbehandler:  Nils Arnold Nilsen

Dato:                 10.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/51 Kvænangen Formannskap 05.09.2012
2012/48 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

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

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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.

















































































































































































































































































Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/1915 -10

Arkiv: 210

Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 10.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/55 Kvænangen Formannskap 05.09.2012
2012/49 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Budsjettregulering ubundne kapitalfond - salg av Alteidet skole

Henvisning til lovverk:

Kommuneloven §§ 45-47.
Budsjettforskriften og regnskapsforskriften

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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,-.

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: 2012/3603 -1

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 22.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/52 Kvænangen Formannskap 05.09.2012
2012/50 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: På generelt grunnlag ønsker formannskapet at de 
budsjettmessige konsekvenser legges ved saken til kommunestyremøtet den 19.09.12

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.
På generelt grunnlag ønsker formannskapet at de budsjettmessige konsekvenser legges ved 
saken til kommunestyremøtet den 19.09.12

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.
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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.
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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.







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3299 -1

Arkiv: X42

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 23.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/51 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Oppnevning av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 
01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.13 –
31.12.16 velges følgende 4 personer (2 kvinner og 2 menn): Guri Isaksen, Rita Pedersen, Jan 
Josefsen og Karstein Mortensen.

Saksopplysninger

Viser til vedlagte skriv fra Hålogaland lagmannsrett om valg av lagrettemedlemmer og 
meddommere. Vi la dette ut for allmennheten med mulighet til å foreslå kandidater. Fristen var 
satt til 01.05.12. Alle innstilte kandidater er forespurt og har takket ja til å sitte i lagmannsretten. 
Ved innstilling av kandidater er det lagt vekt på de som meldte sine ønsker.

Vedlegg:

Henvendelse fra Hålogaland lagmannsrett av 24.02.12 om valg av lagrettemedlemmer og 
meddommere til lagmannsretten.









Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3299 -2

Arkiv: X42

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 23.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/52 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Oppnevning av meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.13 -
31.12.16.

Rådmannens innstilling

Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.13 – 31.12.16 velges 
følgende 6 personer (3 kvinner og 3 menn): Gøril Severinsen, Else-Karin Sandbakken, Aud 
Tryggstrand, Terje Sletten, Kjell Kr Johansen og Saxe Edvardsen. 

Saksopplysninger

Viser til henvendelse fra Nord Troms tingrett om valg av meddommere til tingretten. Alle 
kommunene ble bedt om å oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater, og det gjorde vi med 
frist satt til 01.05.12. Alle innstilte kandidater er forespurt og har takket ja til å sitte i tingretten. 
Ved innstilling av kandidater er det lagt vekt på de som meldte sin interesse og kontinuitet 
(gjenvalg av de som ønsker det).

Vedlegg:

Henvendelse fra Nord-Troms tingrett av 07.03.12.







Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3299 -3

Arkiv: X42

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 23.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/53 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Oppnevning av meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 
01.01.13 - 31.12.16.

Rådmannens innstilling

Følgende personer velges til å være jordskiftemeddommere for perioden 01.01.13 – 31.12.16:
Navn Adresse
Sigrunn K Johansen 9162 Sørstraumen
Unni Johansen 9161 Burfjord
Evy K Andersen 9162 Sørstraumen
Irene H Kaasen 9161 Burfjord
Berglioth Evensen 9161 Burfjord
Gunn S Larsen 9162 Sørstraumen
Jenny Fyhn Olsen 9161 Burfjord
Leif Magne Nilsen 9162 Sørstraumen
Gunnar Eriksen 9162 Sørstraumen
Ingar Henriksen 9162 Sørstraumen
Karstein Mortensen 9162 Sørstraumen
Svein O Thomassen 9162 Sørstraumen
Henning Johansen 9162 Sørstraumen
Kurt Solheim 9162 Sørstraumen
Valter Olsen 9162 Sørstraumen

Saksopplysninger

Nye jordskiftemeddommere skal velges for perioden 01.01.13 – 31.12.16. Kvænangen 
kommune skal velge 15 personer. De kan ikke være over 70 år pr 01.01.13 og hvert kjønn skal 
være representert men minimum 40 %. Personene bør så langt som mulig være kyndige når det 
gjelder kunnskap om jord- og skogbruksdrift, jfr. Jordskiftelovens § 9. Vi foretar først og fremst 
en gjenoppnevning av de som sitter i vervet i inneværende periode. Alle foreslåtte kandidater er 
spurt og har takket ja til å være jordskiftemeddommer.

Vedlegg:

Henvendelse fra Nord-Troms jordskifterett av 05.01.12.



NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Til kommunene som ligger til Nord-Troms jordskifterett, jf. vedlagte liste.

Arkivnummer Vår referanse Vår dato
422.7 16/12/trp 05.01.2012

VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER

Vi viser til vårt brev av 20.10.11.

Domstoladministrasjonen har nå sendt ut et infoskriv til alle jordskifterettene i Norge. Skrivet
som er datert 03.01.2012 følger vedlagt.

I skrivet presiseres det at dagens utvalg av jordskiftemeddommere skal fungere fram til og
med 31. desember 2012.

1. juli 2012 skal kommunene ha gjennomført valg av medlemmer til utvalget.
15. september 2012 skal kommunene ha sendt inn listene over de som er valgt.

I vårt brev av 20.10.2011 var det vedlagt en liste over hvor mange medlemmer utvalget av
jordskiftemeddommere skal ha i hver kommune. Den samme listen er vist på motsatt side.

I skrivet fra Domstoladministrasjonen orienteres det om at det skal opprettes en portal hvor
kommunene skal legge inn medlemmene i utvalget elektronisk. Denne skal etter planen være
i drift fra 1. april i år (selv om det står neste år i skrivet fra DA).

Dette til orientering.

Med hilsen
Nord-Troms jordskifterett

Try14e Pedersen
Jordskiftedommer
Tif direkte innvalg: 77588705
E-post: trygve.pedersen@domstol.no

Vedlegg.

KN/ÆNANGEN KOMMUNE
POSTMO 1AK

9 - JAN 2012
Til behandling:

Saksbehandler:

lii orientering:

Gradering:

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 Bank 7874 06 31607
Postboks 6602 Fylkeshuset Telefax 77 58 87 10 Bedriftsnr. 974 758 571
9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@domstol.no www.jordskifte.no



2

NORD-TROMS

JORDSKIFTERETT

Kommune Adresse Antall medlemmer
Målselv 9321 MOEN 25
Sørreisa 9310 SØRREISA 15
Tranøy 9304 VANGSVIK 15
Berg 9385 SKALAND 15
Torsken 9380 GRYLLEFJORD 15
Lenvik Postboks 602, 9306 FINNSNES 25
Balsfjord 9050 STORSTEINNES 20
Tromsø Postboks 6900, 9299 TROMSØ 30
Karlsøy 9130 HANSNES 15
Storfjord 9046 OTEREN 15
Lyn en 9060 LYNGSEIDET 15
Kåfjord Postboks 74, 9148 OLDERDALEN 15
Nordreisa 9156 STORSLETT 20
Skjervøy Postboks 145, 9189 SKJERVØY 15
Kvænangen 9161 BURFJORD 15
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Ark nr. Ö2.2.7 Mrk.

DOMSTOL
ADMINISTRASJONEN

Samtlige jordskifteretter

Deres ref Vår ref.SaksbehandlerDato
201000351-51Terje Karterud03.01.2012

73 56 70 52

Vedr valg av jordskiftemeddommere for perioden fra 1. januar 2013 til og med 31.
desember 2016

Dagens utvalg av jordskiftemeddommere skal fungere fram til og med 31. desember 2012,
jf overgangsbestemmelsene til lov av 15. juni 2007 nr 38 om endringer i domstolloven.
Kommunene vil i løpet av kort tid starte arbeidet med valg av personer til kommende
periode. Etter jordskifteloven § 8, er det de samme frister for dette som for valg av
meddommere til de alminnelige domstoler. Frister for dette arbeidet blir da som følger:

1. mars 2012 domstolleder skal ha varslet kommunen om antall medlemmer i utvalget,
domstolloven §§ 64/65 begge andre ledd
1. juli 2012 kommunen skal ha gjennomført valget, domstolloven § 66 første ledd
15. september 2012 kommunen skal ha sendt inn listene over de som er valgt,
domstolloven § 69 andre ledd

I  motsetning til tidligere, legges det nå opptil at kommunene skal rapportere utfallet av
valget elektronisk. Dette vil skje via en egen portal som er under utvikling. Den planlagte
løsning er slik at når kommunene logger seg på portalen for å levere inn sine lister, så vil
de samtidig fa beskjed om hvor mange jordskiftemeddommere de skal ha valgt. Dette som
en kontroll på at de har valgt det riktige antallet.

For at dette skal fungere, må man, foruten å underrette kommunene om antall
meddommere, også legge inn de samme opplysningene slik at de blir synlige i
meddommerportalen. Den enkelte jordskifterett må derfor orientere kommunene og
Domstoladministrasjonen om antall meddommere som skal være med i utvalget. Varsling
til Domstoladministrasjonen kan skje ved e-post til ter' e.karterud domstol.no.

Domstoladministrasjonen vil lage en føringsveiledning for kommunenes bruk av
meddommerportalen. Det er planen at meddommerportalen skal være i drift fra 1. april
neste år. Når kommunene har levert sine lister, vil de av Domstoladministrasjonen bli
overført elektronisk fra meddommerportalen til den enkelte jordskifterett/jordskifteoverrett
sin Admin-database.

Dette brevet sendes kun pr e-post.

Domsto1administrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. Besøksadresse: Dronningensgt. 2. Tlf. 73 56 70 00. Faks 73 56 70 01.
Tlf bmkerstøtte 815 33140. E-post: postmottak@domsto1administrasjonen.no Organisasjonsnr. 984 195 796.



Med hilsen

Willy Nesset
Avdelingsdirektør Sign)

Terje Karterud
Seniorrådgiver (Sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Domstoladministrasjonen og har de,for ingen
signatur.

2



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/927 -4

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 26.07.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/54 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Søknad om fritak fra politiske verv, John Helland.

Rådmannens innstilling

John Helland innvilges fritak fra sine politiske verv som medlem av kommunestyret og medlem 
av formannskapet fra 19.09.12 og for resten av inneværende kommunestyreperiode. Ronald 
Jensen rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av kommunestyret. Svein 
Tømmerbukt rykker opp fra varamannsplass og går inn som fast medlem av formannskapet.
Som nytt varamedlem til formannskapet velges Ronald Jensen.

Saksopplysninger

Kommunelovens § 15.2 sier at ”Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et
kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet
eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”

John Helland søker om fritak fra politiske verv ut inneværende kommunestyreperiode i 
forbindelse med jobb og flytting til en annen kommune. Viser til vedlagte søknad. 

Vi ser det som rimelig at han innvilges fritak som omsøkt. Ved erstatning i vervene skal etter 
kommunelovens § 16 første vararemedlem rykke opp til fast plass, det er Ronald Jensen. Ved 
supplering til formannskapet er det naturlig av første varamedlem rykker opp, det er Svein 
Tømmerbukt. H/FrP har da kun 3 varamedlemmer det er naturlig at Ronald Jensen også settes 
opp som varamedlem til formannskapet.

Vedlegg:

Søknad fra John Helland datert 03.07.12.



Lillian Kaasen Soleng

Fra: Helland, John [John.Helland@nav.no]
Sendt: 3. juli 2012 16:21
Til: Lillian Kaasen Soleng
Kopi: jan Helge Jensen
Emne: Melding om uttreden fra politiske verv

Til Kvænangen kommune

I forbindelse med ny jobb og flytting til Alta, vil jeg med dette meddele at jeg fra dagens dato fratrer mine verv som medlem av
kommunestyre og formannskap, jfr. Kommuneloven §15, nr.1.
I skrivende stund er flytting meldt, men ikke registrert i folkeregisteret. Regner med at formalitetene er ordnet før neste
kommunestyremøte og sender denne meldingen offisielt

nå, slik at evt. sak om nyvalg og opprykk av representanter kan forberedes.

Vil samtidig benytte sjansen til å takke for samarbeidet og takke for meg etter ni veldig trivelige, og ikke minst lærerike, år som
lokalpolitiker i Kvænangen.

Jeg ønsker både ansatte og folkevalgte lykke til videre i arbeidet!

Med vennlig hilsen

John Helland

Mobil 95305062

e-post: 'ohn.helland nav.no

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

2 3 JUL 2012

Til behandling:

Saksbehandler:

Til orientering:

Gradering:
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2012/54 Kvænangen Formannskap 05.09.2012
2012/55 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Søknad om støtte til planlagt leilighetsprosjekt

Henvisning til lovverk:



Saksprotokoll i Kvænangen 
Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra SV:
Kvænangen formannskap 
stiller seg i prinsippet positiv 
til at selskapet kan få gratis 
tomter. Forutsetningen må 
likevel være at det fremmes en 
formell søknad, samt at det i 
dette tilfellet tegnes en avtale 
mellom selskapet og 
kommunen om vilkårene for 
drift av utleiebygget.

Endringsforslaget fra SV ble 
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen formannskap 
stiller seg i prinsippet positiv 
til at selskapet kan få gratis 
tomter. Forutsetningen må 
likevel være at det fremmes en 
formell søknad, samt at det i 
dette tilfellet tegnes en avtale 
mellom selskapet og 
kommunen om vilkårene for 
drift av utleiebygget.

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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Kommunal planstrategi 2012-2015 - Vedtaksbehandling

Henvisning til lovverk:
PBL §10-1

Administrasjonens innstilling

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtas kommunal planstrategi 2012-2015 for 
Kvænangen kommune.

Saksopplysninger

Kommunene er iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 10-1 pålagt å utarbeide en kommunal 
planstrategi senest ett år etter konstituering. Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i pbl. for
politisk prioritering av kommunens planbehov og -prioriteringer i kommunestyreperioden. I
henhold til lovens paragraf skal kommunestyret i kommunal planstrategi ta stilling til følgende:

 Behovet for revisjon av kommuenplanen (samfunnsdelen og arealdelen).
 Behovet for nye eller revisjoner av gjeldende kommunedelplaner eller temaplaner 

for bestemte sektorer eller tema.
 Igangsetting av viktige reguleringsplaner (områdereguleringer).

I tillegg heter det at kommunal planstrategi bør omfatte:

 En drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 
vurdering av kommunes planbehov i perioden.

Kommunestyret i Kvænangen varslet oppstart utarbeidelse av kommunal planstrategi den 
13.12.2011. Lovens krav om innhenting av synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner, samt medvirkning med befolkningen ellers, ble fulgt opp i brev til relevante 
nevnte organer og annonse med invitasjon til innspill i Nordlys og Fremtid i Nord.
I varslingsperioden kom det inn seks innspill fra statlige og regionale organer. Og fire i etterkant 
av varslingsperioden.



I etterkant av varslingen ble det i henhold til oppsatte framdriftsplan for planstrategiarbeidet i 
avholdt en temasamling for kommunestyret. Saksbehandler deltok også. Det er det 
administrative forarbeidet og resultatet av diskusjonen på denne temasamlingen som danner 
utgangspunktet for forslaget til planstrategi. 
I kommunestyrets behandling av offentliggjøring av forslag til planstrategi den 17.04.2012 ble 
det gjort politiske omprioriteringer av oppstart og status. Disse ligger inne i nåværende forslag.

Høring/merknader:

I møte i kommunestyret 17.04.12 ble det besluttet å offentliggjøre forslaget til kommunal
planstrategi. Forslaget ble offentliggjort på kommunens hjemmeside og papirversjon lagt ut til
gjennomsyn på biblioteket og rådhusets servicekontor. Frist for å komme med synspunkter ble
satt til 01.08.12. Det har i offentliggjøringsperioden ikke kommet kommunen i hende noen 
synspunkter på forslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunal planstrategi medfører ingen direkte relaterte kostnader utover de administrative 
ressurser som har gått med til utarbeidelsen. Som en indirekte konsekvens vil utgifter til 
planarbeid måtte påregnes når planarbeidene vedtatt i planstrategien får sin oppstart. Dette
gjelder i hovedsak administrative ressurser og kostnader fra kommunens egen organisasjon, men 
noe spisskompetanse er vanlig å kjøpe ved utarbeidelse av krevende eller tekniske oppgaver.
Hver plan fremmes til oppstart for politisk ledelse og da må kostnadsbildet for den enkelte plan
anslås.

Vurdering:

Administrasjonen vurderer at prosessen fram til foreslåtte planstrategi har vært god. Det
nødvendige bakgrunns- og beslutningsgrunnlaget har dannet bakteppet og vært førende for den
politiske og faglige debatten som har vært ført om planbehov og planinnhold i Kvænangen 
kommune for inneværende kommunestyreperiode.
Administrasjonen vurderer at foreslåtte planstrategi inneholder en fullgod drøfting av valg 
Kvænangen kommune står overfor i samfunnsutviklingen. På samme måte er det 
administrasjonens vurdering at foreslåtte nye planer og planrevisjoner på en rasjonell og 
formålstjenelig måte oppfyller kommunens behov for kommunalt planarbeid i 
planstrategiperioden. 

Det viktigste i planstrategien er å ta stilling til kommuneplanens revisjonsbehov. I Kvænangen 
kommune vil rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel prioriteres høyt denne 
perioden.

Konklusjon:

Med henvisning til vedlagt tekstdokument med nærmere beskrivelse, anbefaler administrasjonen 
at forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 for Kvænangen kommune vedtas slik den 
foreligger. 
Det har ikke kommet inn synspunkter på det offentliggjorte forslaget i høringsperioden.

Vedlegg

1 Kommunal planstrategi 2012-2015
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1) Innledning 
 

Kvænangen kommunes planstrategi beskriver hvilke planer som skal utarbeides i 
kommunestyreperioden 2011 – 2015. Planstrategien prioriterer planene og omtaler tema. 
Hovedkonklusjonen i planstrategien er at kommuneplanen skal revideres. Samfunnsdelen ble 
aldri vedtatt, og det er behov for omfattende prosess for å utarbeide nye mål og strategier for 
kommunen. Arealdelen er fra 1995 og krever en grundig revisjon. 

I forbindelse med planstrategien er det utarbeidet et planhierarki som kommunen heretter vil 
bruke for å systematisere og iverksette planene. Hovedprinsippet er at kommunens 
målsettinger og strategier skal forankres i kommuneplanen. Andre planer vil være en 
konkretisering og utdyping av disse, med tiltak som videreføres i handlingsprogrammet og 
økonomiplanen. 

Det finnes en rekkesektor- og temaplaner i kommunen, og i forbindelse med planstrategien 
gjøres en omstrukturering av disse. Mange av planene har i dag liten relevans for kommunens 
drift og utvikling. De skal som hovedregel tilpasses kommunens planhieraki eller omdefineres 
til ”utredning”. 
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2) Forankring 
 

I plan- og bygningslovens § 10 er kravene til kommunal planstrategi forankret. Det framgår at 
kommunestyret skal vedta en planstrategi innen ett år etter konstituering.  

Det nye kommunestyret i Kvænangen kommune ble konstituert 12. oktober 2011 (sak 31/11). 
For å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven må kommunestyret innen 12. oktober 2012 
vedta kommunens planstrategi.  

Kommunene står forholdsvis fritt til å utforme planstrategien, men den skal ta stilling til 
hvorvidt kommuneplanen eller deler av denne skal revideres. Planstrategien skal også omtale 
om det skal igangsettes arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer 
bør revideres eller oppheves.  

Utklippet viser Plan- og bygningslovens krav til kommunal planstrategi: 

§ 10-1. Kommunal planstrategi  
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret 
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart 
av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 

2.1		 NASJONALE	FØRINGER	
I utarbeidelsen av kommunens planstrategi er det brukt flere nasjonale veiledningsdokument. 
Nedenfor er en kort presentasjon av de viktigste veilederne samt deres betydning for 
kommunens planstrategi.  
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”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” fra 
Miljøverndepartementet (2011) presenterer regjeringens viktigste forventninger. Sentrale 
tema er klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping 
og næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.  

I Kvænangen kommune er dokumentet delt ut til kommunestyrepolitikerne. Temaene og 
forventningene i heftet vil være sentrale i utarbeidelsen av kommuneplanen og andre 
kommunale planer. Temaer som folkehelse og miljø er tverrsektorielle områder som bør 
omtales i alle kommunale planer. For planstrategien har dokumentet fungert som 
bakgrunnsmateriale.  

”Veileder kommunal planstrategi” fra Miljøverndepartementet (2011) beskriver hvordan 
planstrategien skal utarbeides og hvordan planstrategien forholder seg til kommuneplanen. 

Planstrategien er utformet med utgangspunkt i at kommuneplanen skal rulleres. I den 
forbindelse skal det gjøres omfattende utrednings- og analysearbeid, og kommunen har derfor 
ikke prioritert å gjøre grundige analyser til planstrategien. På planstrategiverkstedet 17. april 
2012 fokuserte politikerne på hovedutfordringer og strategiske fokusområder, og de ga 
tydelige signaler om hvilke planer kommunen skal utvikle.  

”Inspirasjonshefte om kommunale planstrategier” fra KS fokuserer på de mulighetene 
som en planstrategi kan gi. Bevisstgjøring av politikere, samt opplæringen som skjer i 
utarbeidelsen av planstrategien, er positivt for kommunen. Utarbeidelsen av planstrategien har 
vært en god samhandlingsarena for politikere og administrasjon i Kvænangen kommune.  

 

2.2		 REGIONALE	FØRINGER		
 

Kvænangen kommune støtter opp om Regional planstrategi for Troms 2012 – 2015. 
Overordnede regionale utfordringer for Troms er innenfor flere ulike områder fordelt på ni 
kapitler.  

De ni hovedutfordringene i regional planstrategi for Troms 2012 – 2015 er:  

� Nordområdeperspektivet  

� Demografi 

� Folkehelse og levekår 
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� Klima, energi og ressursforvaltning 

 

� Arealforvaltning, natur og friluftsområder 

� Næring og sysselsetting 

� Utdanning, forskning og innovasjon 

� Kultur 

� Samferdsel 

Ytterligere utdypning av temaene henvises det til hoveddokumentet kunnskapsgrunnlaget. 

 

2.3	 OVERSIKT	OVER	VEDTATTE	PLANER	I	KVÆNENGEN	KOMMUNE	
 I Kvænangen kommune er det vedtatt en rekke sektor- og temaplaner. Flere av dem forholder 
seg ikke direkte til målsettingene i kommuneplanen, og er ikke utarbeidet i henhold til 
planhierarkiet. I mange tilfeller er tiltaket ikke fulgt opp eller gjennomført pga. ressursmangel. 
For alle planene er det gjort et grundig utredningsarbeid, og kommunen har på den måten 
sikret seg verdifull kunnskap og kompetanse. 

Mange av planene i oversikten nedenfor er utdatert, og de er ikke erstattet av ny plan. 

 
Kommuneplan: 
 Arealdel 1994-2004  
 Samfunnsdel (ble aldri vedtatt) 

 
Kommunedelplan 
 Alteidet 
 Badderen 
 Burfjord 
 Jøkelfjord 
 Kvænangsbotn 
 
 Kystsoneplan for Kvænangen 2005 – 2015 (Holder på med revisjon) 

 

 Økonomiplan 2012 - 2015 
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Sektorplaner/temaplaner 

 Boligsosial handlingsplan (2002) 
 Energi- og klimaplan (2011) 
 IKT Barnehage (2011) 
 Anlegg for idrett og friluftsliv (2011) 
 Krisehåndteringsplan 
 Virksomhetsplan for Skatt (2011) 
 Plan for Rehabilitering 
 Plan for psykiatri og rus 
 Plan for kompetanseutvikling PLO 
 Infeksjonsforebyggende plan for PLO  
 Virksomhetsplan – tjenester og tiltak for personer med Psykisk utviklingshemming 
 Opptrappingsplan for Psykisk helse 
 Seniorpolitisk plan (2007) 
 Handlingsplan for eldreomsorgen 
 Handlingsplan for helse og sosialpersonell 
 Beredskapsplan Helse  
 Opplærings- og utviklingsplan  
 Trafikksikkerhetsplan 2003 – 2012 
 Brannberedskapsplan 
 Plan for Næringsutvikling 
 Strategisk Næringsplan (1993) 
 Vann- og avløpsplan 

 
 

 Lønnspolitisk plan 
 Bemanningsplan (1999) 
 Rehabiliteringsplan  
 Delegasjonsreglemente  
 Bruk av startlån 
 
 
Igangsatte planer Våren 2012. 
 Kystsoneplan for Kvænangen kommune (Planprogrammet er på høring, håper på 

ferdigstilling våren 2013) 
 Friluftsområde planlegging 
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3) Utarbeidelse av kommunens 
Planstrategi.  

3.1	 VALG	AV	METODE	
I Kvænangen kommune er det valgt en fremgangsmåte hvor politikerne er i førersete når det 
gjelder hvilke planer som kommunen skal utarbeide i kommunestyreperioden. 
Administrasjonen har kommet med innspill og forslag, men politikerne har bestemt hvilke 
planer som skal utarbeides og prioriteres. 

For å kvalitetssikre de politiske innspillene er det gjennomført en administrativ prosess hvor 
de kommunale enhetene har meldt inn hvilke planer de har og planer de har behov for. 
Politikerne har deretter utarbeidet en prioritert liste over planbehov, basert på de politiske og 
administrative innspill. Planlegger Bernt Mathiassen har stått for utarbeidelsen av 
planstrategien. 

Planstrategien er drøftet og vedtatt for utlegging til offentlig ettersyn i kommunestyremøte 
17.04.2012. 

 

3.2	 POLITISK	PROSESS	
17. april 2012 ble det gjennomført planstrategiverksted. På verkstedet ble det fokusert på 
kommunens hovedutfordringer og påvirkningsmuligheter.  

I første del av møte ble det laget en oversikt over hvilke planer politikerne ønsker seg og til 
slutt i møte ble det lagd en politisk prioritering av foreslåtte plener. 

 

3.3	 STRATEGISKE	FOKUSOMRÅDER	
På planstrategiverkstedet 17. april 2012 framkom tydelige, strategiske fokusområder for 
Kvænangen kommune. I hovedsak omhandlet de forhold som kan bidra til befolkningsvekst 
og næringsutvikling.  

 

3.4	 MOT	ENDELIG	VEDTAK	 	
I henhold til plan- og bygningsloven kreves det at forslag til planstrategi skal gjøres offentlig 
minst 30 dager før kommunestyrets endelig behandling. Kommunestyret vedtok i sak 6/12 å 
legge planstrategi for Kvænangen kommune ut til offentlig høring i hht reglene i plan- og 
bygningslovens § 10-1 
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Tilbakemeldinger og endringsforslag vil innarbeides i dokumentet før endelig vedtak i 
kommunestyret i september 2012. 

 

3.5	 RULLERING	AV	PLANSTRATEGIEN	
I forbindelse med kommuneplanstrategien vil det sannsynlig oppstå ny kunnskap om 
planbehov og muligens andre prioriteringer. 

 

3.6	 REGIONAL	PLANSTRATEGI	
Troms fylkeskommune utarbeider en regional planstrategi parallelt med de kommunale 
strategier. Kvænangen kommune deltok på regionalt dialogseminar i februar 2012 hvor 
fokuset var å presentere utfordringene fremkommet i kunnskapsgrunnlaget og komme i dialog 
om hvilke politikkområder som skulle prioriteres i regional planstrategi. Det var også fokus 
på om det var fellesområder kommunene kunne satse på samt samarbeid. 
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4) Hovedutfordringer i Kvænangen 
kommune  

Nedenfor er de viktigste utfordringer i kommunen presentert. Tallmaterial fra Statistisk 
sentralbyrå og folkehelseinstituttet er viktige kilder. I Utvalget er det lagt vekt på faktorer 
hvor Kvænangen kommune skiller seg ut, det vil si hvor kommunen har spesielle utfordringer. 
Utvalget er ikke uttømmende, men gir et bilde av sentrale utfordringer. 

 

4.1		 BEFOLKNING	 	

Befolkningsutvikling	
Befolkningsutviklingen er en viktig indikator på samfunnsutviklingen i kommunen. I følge 
tall fra statistisk sentralbyrå (SSB) var folketallet i Kvænangen 1294 pr. 1.1.2011. 

(SSB beregner at vi får en beregnet befolkningsmengd pr. 1.1.2012 på 1288 ) 

Dette er en nedgang på 356 sammenlignet med folketallet 1.1.1992 og en nedgang på 148 
sammenlignet med folketallet 1.1.2002. 

I de siste 10 årene er folketallet redusert med ca 10 % 

I Troms-kommunene – ”Indikatorer for omstillingsutfordringer 2011” utarbeidet av Norut 
Alta sier de ang. Befolkningsstruktur og – utvikling sitat: 

 Folketallreduksjonen i Kvænangen var i gjennomsnitt på 1 prosent pr. år i siste 
tiårsperiode, men har økt til 1,4 prosent i siste femårsperiode. 

 Kvænangen har stor omsorgsmengde, dvs. liten befolkning i yrkesaktiv alder sett i 
forhold til antallet barn og unge og eldre. Omsorgsmengden har økt sterkest i fylket de 
siste fem årene. 
Omsorgsmengden inneholder litt større andel barn og unge enn eldre. 

 Mobiliteten blant unge voksne er svært lav, men utflyttingen er høyere enn 
innflyttingen. 

 Kommunen har et lite kvinneunderskudd, man kjønnsbalansen er sammenlignet med 
andre småkommuner relativt god og stabil 

 Fødsel underskuddet i Kvænangen er stort, men har blitt litt redusert fra forrige 
femårsperiode. 

Holar University College har gjort en undersøkelse på hvorfor folk flytter tilbake til 
utkantstrøk i Norge, Island og på Færøyene. Undersøkelsen handler om hvilke faktorer som 
avgjør når og hvorfor folk vil flytte tilbake. I denne undersøkelsen representerer Kvænangen 
utkantstrøk i Norge. Resultatene viser at den viktigste faktoren for å flytte fra Kvænangen 
kommune er utdanning. Ungdom flytter fra kommunen i 16-20 års alderen og blir i 
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gjennomsnittet borte i 23 år. Det betyr at de fleste har passert 40 år når de flytter tilbake. Det 
viser seg at de viktigste faktorene for tilbakeflytting er arbeid og livsstil. 

 

 

Folkemengde	etter	aldersgrupper.	
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Forventet	befolkningsutvikling	i	Kvænangen	kommune	
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Oppsummert kan det sies at folkemengden i Kvænangen er noe som vi må ta på alvor. 
Hvis disse statistikker slår til vil vi i år 2030 være kun rundt 1100 mennesker i kommunen. 
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4.2	 Næring	og	sysselsetting	

Arbeidsledighet	

Registrerte	arbeidsledige,	årsgjennomsnitt	

 

Som tabellen viser så er arbeidsledigheten i Kvænangen kommune ikke stor, i 2011 var det 
gjennomsnittlig 4 kvinner og 11 menn ledige, og når man trenger arbeidskraft så er det 
vanskelig å finne noen. 

(tabellene er hentet fra http://livskraftig.bedrekommune.no/reports/bkliv.jsp 
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Sysselsetting	

 

(tabellene er hentet fra http://livskraftig.bedrekommune.no/reports/bkliv.jsp ) 

I Indikatorer for omstillingsutfordringer 2011 utarbeidet av Norut Alta sier de om 
sysselsettings- og næringsstruktur sitat: Med forholdsvis mange sysselsatte i offentlig sektor, 
er Kvænangen relativt næringsensidig. Næringstettheten er lav. 

 Kommunen har lav sysselsettingsandel innen kunnskapintensiv forretningsmessig 
tjenesteyting(KIFT), og denne har ikke endret seg. 

 Antallet selvstendige næringsdrivende kvinner og menn har gått klart tilbake, men 
kommunen har fortsatt relativt høy kvinneandel blant selvstendige næringsdrivende 
utenom primærnæringene, høyere enn fylkesgjennomsnittet. 

 Ingen foretak med ansatte etablert to siste år, og nyetableringsraten for foretak uten 
ansatte er blant de laveste i fylket. Imidlertid har kommunen høy andel sysselsatte i 
nye foretak, og overlevelsesraten blant nye foretak er høy. 

 Kvænangen har lavest andel bredbåndsabonnement blant bedrifter i fylke, og har 
heller ikke hatt vekst i denne andelen siden 2007. 

 Kommunen har hat relativt stabil sysselsetting siste tiår. 
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Strategier	for	Næringsutvikling	i	kommunen	
Ut i fra prosessen i verddevuohta prosjektet, foreslås det følgende målsetning for 
næringsutvikling i Kvænangen kommune. 

Kvænangen kommune skal utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er samspill 
mellom bygder, næring, 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. 

a) Verdiskapning av ressurser som finnes i regionen, med de kulturelle og naturgitte 
fortrinn vi har i området. 

b) Etablere samarbeidsarenaer og strukturer, som et utgangspunkt for lokalt 
utviklingsarbeid og innovasjon. 

c) Tett og positivt samarbeid lokalt mellom kommune, næringsaktør og lokalbefolkning. 
d) Kulturstyrking og prioritering av kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer. 
e) Etablere en næringsstilling. 

Kompetanse:	
I Kvænangen så har vi (tall fra 2010) 1075 personer som er over 16 år, av dem er det 457 
personer (43,5 %) som har grunnskole som høgeste utdanning, 435 personer(41,4 %) med 
videregående skole og til slutt er de 159 personer (15,1 %) i Kvænangen som har universitets- 
og høgskolenivå. 

4.3	 Samfunnssikkerhet	og	beredskap.	
Kommunen har ansvar for ivaretakelsen av befolkningens sikkerhet og trygghet. Lov om 
kommunal beredskapsplikt med krav til gjennomføring av overgripende risiko- og 
sårbarhetsanalyser og utarbeidelse av beredskapsplaner trer i kraft fra 2010. Ny plan- og 
bygningslov har bestemmelser for å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur mv.  

Sentrale	utfordringer		
Kommunen må stå rustet til å møte kriser av forskjellig størrelse og konsekvens; fra 
skipshavarier til økende tungvogn transport etter E6, oljeforurensing til pandemier og 
kriminelle handlinger. Kompetanse og planverk må tilpasses nye krav. Overordnede risiko- og 
sårbarhetsanalyser (ROS - analyser) må gjennomføres, og samfunnssikkerhet må få en bred 
plass i areal- og virksomhetsplaner 

4.4		 Miljø	
Myndighetene regner med at været i framtiden vil bli våtere, varmere og villere. Havnivået i 
Troms forventes å stige ca 20 cm fram til 2050 og ca 70 cm fram til 2100.  
Det stilles strengere krav til bevaring av naturmiljø og kulturmiljø.  
Som følge av nasjonale mål om reduksjon i veksten av CO2-utslipp forventes en mer 
energiøkonomisk drift i alle deler av samfunnet.  
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Sentrale	utfordringer		
Scenarioene vil kreve at planlegging av kommunal infrastruktur tar høyde for å takle 
situasjoner oppstått som følge av ekstremvær og havnivåstigning.  
Bevaring av natur- og kulturmiljø vil bli en viktig faktor i arealplanleggingen  
Oppgradere oppvarmingssystemene til å være mindre energikrevende.  

4.5	 Klima	og	energi	
Kvænangen kommune har vedtatt klima og energiplan i år 2010. denne planen legger 
grunnlag for hvordan kommunen skal jobbe med disse problemstillingene. 
En type plan som krever aktiv oppfølging og kommunen må derfor ta steget fra vedtatt plan til 
handling.  Dette medfører at kommunen må ha faglig kompetanse og ressurser til å jobbe med 
ulike problemstillinger både på kort og lang sikt.   

Det er planlagt en del tiltak som gir energieffektivisering. Her kan nevnes renovering av 
gamle bygg, og investering tiltak som sparer både miljø og energi. 
 

4.6		 Forurensning	
Forurensning er et vidt begrep som i hovedsak reguleres av forurensningsloven. Kommunen 
har etablerte ordninger for renovasjon. Videreutvikling av renovasjonsordningene med 
kildesortering, gjenbruk, gjenvinning og resirkulering er viktig. Kvænangen kommune har 
ingen store forurensningskilder som påvirker miljøet i stor grad. 
Forsøpling er en del av problemstillingene i stort sett alle kommuner. Problemstillinger som 
dukker opp når man diskuterer problemet kan være: 
 

 Manglende eller begrensede ressurser i kommunene, spesielt de små 
 Utilstrekkelig fagkompetanse på området 
 Omfattende, komplisert og uoversiktlig problemstilling 
 Vanskelig, og noen ganger umulig, å identifisere forsøpler 
 For stor nærhet til forsøpler, spesielt i små kommuner 
 Tidskrevende/lange prosesser som krever en dedikert prosessdriver. 

 
For at vi skal få fokus på forurensning så må det tilføres økte ressurser både i forhold til 
personell og økonomi for løsning av utfordringene. 
 

4.7	 Universell	utforming	
Plan- og bygningsloven samt diskrimineringsloven stiller nye krav til samfunnet for å 
tilrettelegge private og offentlige funksjoner slik at alle kan bruke dem uavhengig av 
funksjonsevne 

Sentrale utfordringer  

Sørge for at bygningsmasse tilpasses slik at kommunale tjenester kan brukes av alle.  
Ivaretakelse av Universell Utforming i alle planverk.  
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4.8	 Kommunens	økonomiske	utfordringer	
De mest kostnadskrevende driftsområdene i Kvænangen kommuner er, som i de fleste 
kommuner; pleie og omsorg, grunnskoleopplæring og barnehager.  

Både Pleie og omsorg, grunnskoleopplæringen og barnehager sin relative andel av 
driftsbudsjettet har hatt en noenlunde stabil kurve de siste årene. 

Store låneopptak de siste årene vil medføre at gjeldsgraden vil øke ytterligere i årene 
framover. 

 

Driftsresultat	
Netto driftsresultat for Kvænangen kommune: 

 2009 2010 2011 

Netto driftsresultat -2 301 286,- 1 117 498,- 2 179 940,- 

Netto i % -1,78 0,82 1,54 

  

Lånegjeld	
 2009 2010 2011 

Totalt 46 915 540,- 74 619 518,- 92 799 730,- 

Pr. innbygger 36 061,- 57 488,-  72 049,- 

 

Tiltak	for	forbedring	av	økonomien	
1. Økte inntekter. 

- Øke folketallet. 
- Økte rammer. 
- Flere å dele utgifter på.  
- Innføre eiendomskatt. 

 

2. Redusere utgifter. 

- Kutte tjenester. 
- Nedlegge skoler. 
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5) Virksomhetenes beskrivelse av 
utfordringer og muligheter fremmover 

I det følgende vil enhetslederen i Kvænangen kommune beskrive sine utfordringer ut fra sitt 
ståsted. 

5.1	 Skoler	
 

Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

 Etablere gode og trygge opplæringsmiljøer for grunnskoleelever i alle aldersgrupper. 
Dette innebærer tidsriktige undervisningslokaler, høy kompetanse i personalet og 
tilstrekkelige ressurser slik at skolen som arbeidsplass blir en ”lærende organisasjon” 

 Større vekt på tilpasset opplæring slik at behovet for spesialundervisning avtar og 
elevene blir tilstrekkelig forberedt på videregående opplæring. 

 Aktiv innsats mot mobbing på alle trinn og stort fokus på fysisk aktivitet. 
 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

 Lavt elevtall i kommunen samt bosettingsmønster tilsier at elevene på sikt bør samles 
i en skole. Ved godt tilrettelagt skoleskyss vil dette kunne skape gode 
opplæringstilbud for elevene og gode fagmiljøer for pedagogisk personale. 

 Ved planlegging av ev. nybygg må det settes fokus på trivsel og muligheter for fysisk 
aktivitet parallelt med det pedagogiske. 

 Videreføre og videreutvikle påbegynte prosjekter som f. eks vurdering for læring, 
tidlig innsats med fokus på lesing og skriving, bedre læringsmiljø. 

 

	

KVÆNANGEN	BARNE‐	OG	UNGDOMSKOLE	
Oversikt over elever ved Kvænangen barne- og ungdomsskole pr. 26. februar 2012, og 
fremskutt i henhold til klassedata pr. dato, og statistikk fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.januar 
2012. 

Ungdomsskoleelever fra Spildra er ikke med i oversikten. Elever fra Langfjordbotn er med for 
årene 12/13 og 13/14. I langfjord er det ifølge tidligere statistikker ikke mer enn stort sett 1 
elev pr. årstrinn igjen de nærmeste 4 år. 

Elever tilhørende tidligere Alteidet skolekrets er med i barneskolestatistikken fra og med året 
2009/10, da skolen ble nedlagt fra 1.august 2009.  
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OVERSIKTEN VISER  

ANTALL ELEVER PÅ HVERT ÅRSTRINN FOR PERIODEN 2000 – 2019 (00-19)   

Årstall 

Klasse- 

trinn 

00 

 

01 02 03 

 

04 05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

  1 4 8 6 7 9 6 7 8 7 5 6 8 12 7 9 10 3 6 (5) (5) 

  2 6 5 9 7 7 10 5 5 8 7 6 6 8 12 7 9 10 3 6 (5) 

  3 12 8 5 9 8 6 10 5 5 7 7 6 6 8 12 7 9 10 3 6 

  4 10 13 6 5 9 8 7 11 5 6 10 7 6 6 8 12 7 9 10 3 

  5 6 10 12 7 5 10 8 7 11 9 8 8 7 6 6 8 12 7 9 10 

  6 12 6 11 13 7 5 10 9 7 14 9 8 8 7 6 6 8 12 7 9 

  7 12 11 7 11 14 8 8 11 9 9 15 11 8 8 7 6 6 8 12 7 

SUM 

Elever  
KL 1-7 

fra 
kjækan 

fra 
Kvæ.B 

 

62 

 

7.kl. 

7.kl. 

 

61 

 

Til  

Til  

 

56 

 

8.kl 

8.kl 

 

59 

 

59 

 

53 

 

58 

 

56 

 

52 

 

57 

 

61 

 

54 

 

55 

 

3 

11 

 

54 

 

9 

8 

 

55 

 

8 

8 

 

58 

 

5 

7 

 

55 

 

4 

6 

 

55 

 

8 

6 

 

52 

 

2 

8 

 

46 

 

5 

12 

  8  14 18 18 22 22 24 18 13 18 14 20 22 14 17 16 12 10 14 10 17 

  9 15 15 18 19 23 22 23 15 13 18 13 25 22 14 17 16 12 10 14 10 

  10 28 14 14 19 18 23 22 23 15 13 17 17 24 22 14 17 16 12 10 14 

Elever 

Kl 8-10 
 

57 

 

47 

 

50 

 

60 

 

63 

 

69 

 

63 

 

51 

 

46 

 

45 

 

50 

 

64 

 

60 

 

53 

 

47 

 

45 

 

38 

 

36 

 

34 

 

41 

Totalt 

Elever  

02/2012 

 

119 

 

108 

 

106 

 

119 

 

12
2 

 

122 

 

121

 

10
7 

 

98 

 

102

 

111

 

118

 

115

 

107

 

102 

 

103 

 

93 

 

91 

 

86 

 

87 

 Tall pr. februar 2008                                           98      95     103   104   111    106    98     95     91     88     81     84 
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KJÆKAN	SKOLE	
Oversikt over elever ved Kjækan skole pr. 26. februar 2012, og fremskutt i henhold til 
klassedata pr. dato, og statistikk fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.januar 2012. 

Tall pr. februar 2008.                                33   41    44     46    47    42    42   37    34    33     34     31    34   34   

 

Estimert fødselstall i år 2018 og 19 - gjennomsnittstall siste 3 år. 

Det er kun i år 2018 og 2019 at tall er estimert, - alle øvrige tall er i henhold til klasselister og 
statistikk fra SSB. 

 

Tallene	for	Kjækan	skole	viser	en	svakere	elevutvikling	enn	antatt.	For	årene	
2015,	2016	og	2017	var	det	antatt	en	elevutvikling	på	5	barn	pr.	år,	basert	på	de	
forutgående	år.	De	registrerte	fødselstall	for	disse	årene	er	lavere	enn	antatt.	

Årstall 

Klasse- 

trinn 

00 

 

01 02 03 

 

04 05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

  1 3 3 5 8 8 4 8 8 6 4 8 2 5 4 5 4 

(3) 

2 3 (3) (3) 

  2 6 3 3 5 8 7 5 9 8 5 4 8 2 5 4 5 4 2 3 (3) 

  3 8 8 3 3 3 8 7 5 8 8 5 4 8 2 5 4 5 4 2 3 

  4 10 7 7 3 3 3 6 7 5 9 8 5 4 8 2 5 4 5 4 2 

  5 9 9 9 7 3 2 2 7 8 4 9 8 5 4 8 2 5 4 5 4 

  6 4 8 9 8 6 4 3 2 8 7 3 9 8 5 4 8 2 5 4 5 

  7 2 4 8 8 8 6 2 3 2 8 7 3 9 8 5 4 8 2 5 4 

SUM 

ELEVER 

KL 1-7 

02/2012 

 

42 

 

42 

 

44 

 

42 

 

39 

 

34 

 

33 

 

41 

 

45 

 

45 

 

44 

 

39 

 

41 

 

36 

 

33 

 

32 

 

30 

 

25 

 

26 

 

24 
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SPILDRA	SKOLE	
Oversikt over elever ved Spildra skole pr. 26.februar 2012, og fremskutt i henhold til 
klassedata pr. dato, og statistikk fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.januar 2012. 

Oversikten er laget over 1 – 10 skole.  

Årstall 

Klasse- 

trinn 

00 

 

01 02 03 

 

04 05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

  1   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

  2    2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

  3  2   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

  4   2   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

  5  1  2   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  6  2 1  2   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

  7   2 1  2   2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

SUM  5 7 6 7 8 6 6 6 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

  8     2 1 0 2  0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 

  9     2 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 

  10      2 1 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 

SUM 

8-10 

SUM 

02/2012 

 

TO 

 

TA 

 

 

LT 

 

2 

8 

 

3 

10 

 

3 

11 

 

3 

9 

 

2 

8 

 

2 

8 

 

2 

6 

 

3 

6 

 

5 

6 

 

4 

5 

 

3 

4 

 

1 

2 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

0 

1 

 

1 

1 

Tall pr. februar 2008                                  8      8       6       6        6       5       4        2      1       1       1       1       1 

estimert fødselstall  

Det er kun i år 2018 og 2019 at tall er estimert, - alle øvrige tall er i henhold til klasselister og 
statistikk fra SSB.  

Utviklingen på Spildra skole er som antatt i 2008. Årsaken er at det ikke er født, eller tilflyttet 
nye barn til øya. 
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ELEVSTATISTIKK FOR KVÆNANGEN KOMMUNE 1988 – 2020 
 
 
 1988 / 1989              173   elever          (1 – 9) 
 1989 / 1990              175 
 1990 / 1991 144 
 1991 / 1992 137 
 1992 / 1993 145 
 1193 / 1994 146 
 1194 / 1995 131 
 1995 / 1996 148 
 1196 / 1997 152 
 1997 / 1998 168                        (1 – 10) 
 1198 / 1999 173 
 1999 / 2000 180 
 2000 / 2001 179 
 2001 / 2002 168 
 2002 / 2003 168 
 2003 / 2004 177 
 2004 / 2005 180 
 2005 / 2006 180 
 2006 / 2007 172 
 2007 / 2008 167 
 2008 / 2009 160 
 2009 / 2010 151    
 2010 / 2011              156    
 2011 / 2012 158    
 2012 / 2013 161                         (162) 
 2013 / 2014 147                         (152) 
 2014 / 2015 137                         (142) 
 2015 / 2016 136                         (140) 
 2016 / 2017 124                         (136) 
 2017 / 2018 117                         (129) 
 2018 / 2019 113                         (125) 
 2019 / 2020 112                         (126)  
  
 
                                  Tall i parentes var vurdering av elevtallsutvikling i febr. 2008.  
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5.2	 Barnehager	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

 Etablere gode og trygge tilbud for alle barn i alderen 0 – 6 år der innhold og 
foreldremedvirkning har stort fokus. 

 Barnehagene skal representere et pedagogisk tilbud. 

 Aktiv innsats for tidlig avdekking av eventuelle behov for hjelpetiltak. Dette oppnås 
ved tett samarbeid med andre faginstanser (PPT, BUP, barnevern, helsesøster etc.) 

 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

 Øke pedagogtettheten i barnehagene 

 Assistentstillinger besettes av fagarbeidere 

 Sikre igangsatt barnehagenettverk i Nord Troms 

 Samarbeidende faginstanser må være lett tilgjengelig og ha minimal ventetid. 
 

BURFJORD	BARNEHAGE	
Oversikt over barn ved Burfjord barnehage pr. 26 februar 2012, og fremskutt i henhold til  
statistikk fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.januar 2012. 

Årstall 

Års- 

trinn 

00 

 

01 02 03 

 

04 05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

0        1 - - - - - - - - - - - - 

1        7 7 5 5 5 6 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)

2        3 1 0 7 5 5 3 6 (5) (5) (5) (5) (5) (5)

S U M 

BARN 

0–2 ÅR 

        

10 

 

17 

 

12 

 

10 

 

10 

 

9 

 

11 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

3        4 5 1 0 7 5 1 0 3 6 5 5 5 5 5 

4        4 4 5 1 0 7 9 1 0 3 6 5 5 5 5 

5        6 4 4 5 1 0 7 9 1 0 3 6 5 5 5 

S U M 

BARN 

3-5ÅR 

        

14 

 

13 

 

19 

 

22 

 

22 

 

23 

 

22 

 

23 

 

14 

 

16 

 

15 

 

15 

 

15 
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() estimert fødselstall  

VURDERING FEBR. 2008.  Etter saksbehandlers vurdering er det stor sannsynlighet for at det 
trenges 2 avdelinger for 0-2 åringer de nærmeste 10 årene. Dette begrunner jeg med at kommunen 
trenger nye arbeidstakere, og de vil sannsynligvis trenge barnehageplass utover våre tall. Når det 
gjelder vurdering av barn i gruppen 3-5 år, er en vurdering, at saksbehandlers 75 % behovsanalyse vil 
kunne dekke behovet.  Det er derfor sannsynlig at Burfjord trenger 2 små og 1 stor avdeling de 
neste 3-5 årene i første omgang. Etter de første 5 årene er behovet for barnehage avhengig av 
befolkningsutviklingen i kommunen fremover, da antall barn er lavt. 

VURDERING FEBR. 2012. Antall barn er marginalt fra 2015, som vi antydet i 2008. I tillegg nevnes 
at barn fra Langfjorden er ikke med i tallene, og kommer i tillegg. Noen av disse barna har foresatte 
som arbeider i kommunen, slik det kan vurderes i dag vil det frem til år 2020 være behov for 3 
avdelinger i Burfjord. I dag er det helt fullt i Burfjord barnehage, og søkere til Burfjord blir gitt plass i 
Badderen barnehage. 

BADDEREN	BARNEHAGE	
Oversikt over barn ved Burfjord barnehage pr. 26. februar 2012, og fremskutt i henhold til 
statistikk fra Statistisk sentralbyrå pr. 1.januar 2012. 

 

ÅR -----
-) 

00 

01 

01 

02 

02 

03 

03 

04 

04 

05 

05 

06 

06 

07 

07 

08 

08 

09 

09 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

15 

16 

16 

17 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

  0         1 - - - - - - - - -    

  1           3 4 (3) (3) 2 3 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

  2           2 2 4 (3) 1 2 3 (3) (3) (3) (3) (3) (3)

SUM 

BARN 

0–2 ÅR 

        

6 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

  3         7 2 2 4 5 4 2 3 (3) (3) (3) (3) (3)

  4        4 7 2 2 4 5 4 2 3 (3) (3) (3) (3)

  5        7 4 7 2 2 4 5 4 2 3 (3) (3) (3)

SUM 

BARN 

3-5ÅR 

        

18 

 

13 

 

11 

 

8 

 

11 

 

13 

 

11 

 

9 

 

8 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

Totalt 0-5                                            24    19    18    14     15    18   17   15     14    15    15    15    15 
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() estimert fødselstall  

MERKNAD. Tallene er basert på at alle søker hel plass. Dette har aldri skjedd, og en 
vurdering er at ca. 75 % av søkerne, kan omregnes til hel plass. Badderen har tidligere hatt 
opptil 24 søkere, og alle har hatt plass ut ifra søknaden. Mange 0-2 åringer, og med hel plass, 
vil være faktor som kan forstyrre en slik normalitetsberegning, og dermed endre 
behovsanalysen.  

VURDERING FEBR.2012. barnehagen i Badderen har variert i bruksgrad, og 
dekningsgraden på høsten er noe lavere enn om våren. Dette har også sin logiske forklaring i 
at ettåringer som regel begynner etter årsskiftet. I tillegg er noen barn fra Burfjord gitt plass i 
Badderen barnehage. etter mitt skjønn er barnehagen godt forankret i Badderen. 

 

5.3	 Helse	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

Livsstilssykdommer: Overvekt, Røyking, Diabetes, Hjerte/Kar. 
Implementere Samhandlingsreformen  
 

Den 1. januar 2012 trede lov om folkehelsearbeid i kraft. Og i den sammenheng så fikk man 
en folkehelseprofil der det kommer frem hvordan helsetilstanden i befolkningen er og hvilke 
faktorer som kan påvirkes. Denne legges med som vedlegg. 

 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

‐ Diabetesteam fra Alta. 
‐ Frisklivresepter, Fysak- trening (folkehelsearbeid)   
‐ Opprettholde kapasiteten på Gargo og økning i åpen omsorg. 
‐ Øke rehabiliteringskapasiteten.  

 

5.4	 Omsorg	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

 

1. Kompetanse  

Nok fagpersonell med grunnutdanning for hjelpepleiere /omsorgsarbeider, sykepleiere. 

I tillegg fagpersonell med videreutdanning for hjelpepleiere /omsorgsarbeider, sykepleiere. 

Hvor bla samhandlingsreformen stiller krav innenfor flere fagfelt.  
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2. Bemanning  

Forventet pensjonsutvikling for ansatte pr 311211: 

 Gargo  
60 – 69 år: 9 personer (5,3 årsverk) med en gjennomsnittsalder på 63 år. 

50 – 59 år: 10 personer (8 årsverk) med en gjennomsnittsalder på 56 år. 

40 – 40 år: 12 personer (9,6 årsverk) med en gjennomsnittsalder på 44 år.  

 

 Hjemmetjenesten  

60 – 69 år: 2 pers (1,5 årsverk) med en gjennomsnittsalder på 61 år. 

40 - 49 år: 4 personer (2,7 årsverk) med en gjennomsnitt alder på 47 år. 

Blant sykepleierne på Gargo er det pr d.d. flere vakante stillinger.  (9 stillinger hvorav 4 
vakant). 

3. Organisering av pleie og omsorgstjenester 

Pr i dag har hjemmetjenesten ikke nattevakt og liten kapasitet på kveld.  Noe som fører til et 
redusert tilbud i ytre del av kommunen. Det er ikke sykepleier på alle vaktene, som gjør at 
hjemmetjenesten ikke kan ta imot alle aktuelle pasientgrupper for behandling i hjemmet.  

På Gargo er det behov for omorganisering av sykestueavdeling i forbindelse med 
samhandlingsreformen, få alle pleieavdelinger på en flate, utbygging av dementavdeling fra 6 
til 8 plasser, enerom til alle pasienter på langtidsplass.  

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

Rekruttering:  

Det er forventet at 9 hjelpepleiere / assistenter går av med pensjon i løpet av de nærmeste 
årene.  Dette vil gi behov for å rekruttere nyansatte, eventuell tilby utdanning gjennom 
kommunen for aktuelle kandidater. 

Økt bemanning i forhold til økning i antall eldre, bemanningssituasjon sett  i lys av 
grunnbemanning inne på institusjon og i hjemmetjenesten. Dette vil bety en økning av 
grunnbemanning på Gargo, samt tilbud om nattjeneste i hjemmetjenesten. Sistnevnte vil 
medføre flere kvelds-/nattevakter i hjemmetjenesten.  
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Kompetanseøkning:  

Samhandlingsreformen vil kreve økt kompetanse innen kreft, rehabilitering, diabetes, KOLS. 
Her må vi må jobbe med aktiv rekruttering og tilbys stipend. I tillegg må de som tar utdanning 
få anledning til å jobbe med fagfeltet.  

Dagsenter:  

Iflg. Fylkesmannen i Troms sin Demensplan 2015 vil dette snart bli en lovpålagt tjeneste. Vi 
ser at dette er et behov blant den eldre del av befolkningen i Kvænangen. Et slikt tiltak vil 
være beregnet for både hjemmeboende og pasienter ved Gargo. Tiltaket vil kunne føre til at 
eldre kan bo lengre hjemme, være en avlastning for pårørende og kan være et alternativ til 
avlastning ved Gargo.   

Det er forventet en økning av pasientantallet i forbindelse med samhandlingsreformen. I 
tillegg viser befolkningsveksten i Kvænangen frem mot 2017 en forventet økning fra 61 (2011 
tall) til 75 i aldersgruppen 80 – 89 år. Dette vil kreve tilgang på langtidsplasser ved Gargo og 
økt bruk av hjemmetjenesten. I dette må det også være en vurdering av om det skal satses på 
hjemmebasert omsorg, slik at befolkningen kan bo hjemme lengst mulig.  

Vi ser i dag en økning i antall søknader om avlastningsplasser i sykehjemmet– noe som er en 
gratis tjeneste. Dagsenter kunne i mange tilfeller vært et bedre og mindre kostnadskrevende 
alternativ for noen av brukerne.  Avlastningsplasser vil i noen grad konkurrere om kapasitet 
med  korttidsplasser og sykestueplass. 

Et dagsenter bør ha ses i sammenheng med tilbudet på Gargo sykestue- og sykehjem pga bruk 
ressurser til transport og bemanning, som må hensyntas ved etablering av et dagtilbud.  

Omsorgsboliger: 

Omsorgsboliger med fast bemanning for brukere som ikke naturlig innlegges på sykehjem; 
unge, funksjonshemmede, unge demente. 

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) 

I tråd med at befolkningen ønsker å bo lengre hjemme vil det være behov for dette tilbudet. 
Dette er en lovpålagt tjeneste, som kommunen skal tilby.  

Omsorgsutvalg/Fagutvalg:  

Det er ønskelig å vurdere opprettelse av et utvalg som består av fagpersonell som drøfter 
føringer på et overordnet og individrettet nivå. For å se saker i sammenheng. I dag er vi som 
enheter innen helse og omsorg for fjernt fra hverandre. Noe som krever god helhetlig tenkning 
hos den enkelte tjenesteyter.  Dette vil kunne skape kvalitetssikring for både personell, 
tjenestene og pasientene.  
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5.5	 Nav(sosial)	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

1. Mangel på bolig. 
2. Arbeid mot rus, ettervern og forebygging mot rus må bedre ivaretas enn vi har klart 

hittil. 
3. Ungdom uten arbeid og aktivitet. 

 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

1. Det vises i sin helhet til boligsosial handlingsplan og de mål som der er satt.  Det må 
iverksettes tiltak som fører til måloppnåelse. Boligbehovet er spesielt stort for unge, 
enslige i Burfjord-området.  Konkret må det organiseres slik at det blir klarere hvilke 
prioriteringer som gjelder ved tildeling av kommunale boliger, og i tillegg må det 
enten bygges flere, eller kommunen må inngå avtaler om tilstrekkelig antall 
leieboliger i henhold til plan. 

2. Erfaringer og anbefalinger fra STYRK - prosjektet må innarbeides i den kommunale 
virksomheten og planleggingen. Kommunen må også bli bedre på å ha klar tiltak og 
aktivitet spesielt for unge brukere og de som kommer tilbake til ettervern etter 
institusjonsopphold. 

3. Med en stor andel elever som dropper ut av videregående, har vi etter hvert mange 
ungdommer under 25 år som mangler både arbeid og aktivitet. Tiltak for og 
oppfølging av disse må også planlegges, sammen med Oppfølgingstjenesten og andre 
samarbeidsparter. Det høye antallet unge, uføre er et varsku også i denne 
sammenhengen. 

 

 

5.6	 Barnevern(interkommunal)	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

 Mer komplekse, alvorlige og krevende saker 

 God nok kompetanse til å møte de utfordringene det medfører, for liten enhet til å 
bygge opp faglig tyngde og nødvendig kompetanse på alle områder 

 Utvikle tiltak i tråd med behovene 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

Videre blir det viktig med fokus på forebyggende arbeid, samhandling og samarbeid 
med andre instanser. Bygge opp kompetanse til å møte de utfordringene vi ser, tidlig 
nok. Rekruttering, gode nok vilkår til å holde på folk i fagstillinger. Gode nok 
økonomiske rammer til å kunne møte behovene med gode nok tiltak. 
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5.7	 Kultur	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

 Frivillig lagarbeid er bærebjelken for kulturlivet i kommuner som vår. Disse må gis 
muligheter for utvikling og ekspansjon.  

 Kulturskolearbeidet utmerker seg lokalt, regionalt og nasjonalt. Skolen bør styrkes i 
form av økte ressurser og egne lokaler. 

 Arbeidet med utvikling av biblioteket til et fullgodt studiebibliotek i samarbeid med 
Nord Troms studiesenter må utvikles i form av økte ressurser og bedre lokaliteter. 

 Den kommunale fritidsklubben har store utfordringer i forhold til ”uorganisert” 
ungdom. Nye lokaler er nødvendig. 

 Styrke kulturvernarbeidet/ kommunens kulturminner. 
 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

 Økte kommunale tilskudd til frivillig kulturarbeid og målrettet bruk av disse. 

 Egne‐/tidsriktige lokaler for kulturskolen/fritidsklubben og biblioteket. 

 Tilrettelegging av infrastruktur som muliggjør bruk av tilbudene for alle. 

 Tilrettelegge områder for fysisk aktivitet i nærmiljøene samt utbedring av sentrale 
anlegg, herunder realisering av idrettshall. 

 Økt innsats innen kulturvernområdet – kommunalt eller interkommunalt. 

5.8	 Teknisk	og	Bygg	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

  

 Teknisk drift: 

Ressurser til vedlikehold. Tilstanden for flere bygninger og anlegg er lite 
tilfredsstillende, (spesielt på skolesiden) selv om vi har fått gjennomført en rekke 
rehabiliteringsprosjekter. Flere år med for lite ressurser til vedlikehold gjør at vi må 
forvente større utgifter som følge av uforutsette hendelser. Arbeidet innenfor 
vedlikeholdsavdelingen har de senere år stilt stadig større krav til kompetanse innenfor 
styring av tekniske installasjoner. 
 
Teknisk kontor: 
Bemanning. Bemanningen ved teknisk avdeling er å anse som en 
minimumsbemanning med de arbeidsoppgavene som er i dag. Avdelingen har i dag 
høy kompetanse på oppgaver knyttet mot plan og bygningsloven og andre lovpålagte 
forvaltingsoppgaver(pr. 10.2.2012 så er vi uten byggesaksbehandler, hvis det vedvarer 
vil det gi store problemer). 
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Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

1. Ressurser til vedlikehold. Det finnes flere løsninger for vedlikeholdsutfordringer, en 
viktig innsats vil være reduksjon av antall kvadratmeter bygg som er i bruk, og økte 
ressursinnsats for å ivareta bygg. 

2. Bemanning: Sterkt fokus på kompetanse gjennom kurs og opplæring. Øke antall 
stillinger eller kjøpe eksterne tjenester. 

 

5.9	 Plan	
Hovedutfordringer i et fremtidsperspektiv. Utvalgte områder: 

Kvænangen kommune har en arealdel fra 1995, vi har startet rulleringen av 
arealplanen flere ganger, men aldri kommet i mål. Så det må bli hovedutfordringen til 
kommunen, å få den ferdig. Fylkesmannen i Troms har sagt at vi ikke vil få flere 
dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel.  

Vi har aldri hatt en samfunnsdel til arealplanen, det kreves i § 11-1 i plan- og 
bygningsloven. 

Når det gjelder andre planer så mener jeg at de får vente til vi har fått på plass ny 
kommuneplanens arealdel med samfunnsdel.  

Har lagt med oversikt over alle planer vi har i kommunen. 

 

Mulige løsninger på hovedutfordringene: 

Kommunestyret vedtar at alle resurser settes på kommuneplanens arealdel med 
samfunnsdel slik at vi får en framtidsrettet plan og at vi har ett styringsverktøy som vi 
må følge. 

	

5.10	 Landbruk	
Generasjonsskifte 

 

Fakta/utfordring 

Gjennomsnittsalderen på de som leverer produksjonstilskuddssøknad i Kvænangen Kommune 
er 48 år. Den yngste gårdbrukeren er 31 år mens den eldste er 76 år. Om noen få år vil det bli 
flere som avslutter sin jordbruksvirksomhet på grunn av alderen og det ser ut for at ingen 
kommer til å overta. 
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I de tre siste årene har yngre krefter overtatt gårdsbruk på nordsiden av Baddereidet. Her 
satses det på sau, gris og kjøttfe. Det ser ut til å bli et fint miljø blant de yngre, ut fra vår 
vurdering av samhandling mellom disse. 

 

 

Løsning 

Støtte positivt opp omkring de som er aktive i dag og bidra til å finansiere prosjekter som 
igangsettes blant gårdbrukere. 

 

Arealforvaltning 

 

Fakta/utfordring 

Eiendomsstrukturen baserer seg på mange små/smale eiendommer med meget små begrensa 
ressurser. De fleste eiendommer er for små til å kunne utløse en selvstendig bruksenhet. 
Mange av disse eiendommene blir i dag benyttet som fritidseiendommer. De fleste av dem 
benyttes aktivt til fritid, men mange besittes også av passive arvinger eller i uskifta bo, noe 
som tidevis medfører forfall av gård og grunn, og til sist betydelig ekstra arbeide når 
avhending eventuelt skjer. 

Selv om kommunen ikke har mange gårdsbruk i drift, er det en utfordring å holde den beste 
dyrka jorda i hevd. Det er et økende ønske om å regulere hyttefelt og enkeltfradelinger. En 
kommuneplan fra 1995 gir et for dårlig grunnlag for å definere dagens kjerneområder for 
landbruk/skogbruk/beite. 

Sekkemomyra er et stort område som ble dyrket opp på statlige midler på 60-tallet og overført 
til gårdbrukere. De fleste av disse er ikke aktive i dag og jorda leies ut. Store deler av 
Sekkemomyra holder på å bli unyttbar på grunn av gammelt dreneringssystem.  

Løsning 

Ny arealplan hvor kjerneområder for landbruk/skogbruk og viktige beiteområder blir 
registrert og prioritert.  

Se på hvilke problemer og muligheter som finnes for å ”dyrke opp igjen” Sekkemomyra. 
(Eierstruktur, leiekontrakter, kostnader og finansiering). Dette kan pr i dag ikke løses av 
kommunen da det er mangel på ressurser innenfor forvaltningen. 
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Nisjeproduksjon 

 

Fakta/utfordring 

Vi har noen få som holder på med nisjeproduksjon fra landbrukseiendommer pr i dag. Det er 
også et ønske om å få i gang Inn på tunet bedrifter i Kvænangen. Det ble holdt et 
informasjonsmøte i 2011 som skal følges opp i løpet av første halvdel 2012. Ellers er det høy 
kvalitet på lammene som er på beitet i kommunen og på det grisekjøttet som produseres. Det 
produseres også kjøtt av skotsk høylandsfe som er et meget populært kjøtt. Det er lite 
bærproduksjon i kommunen. 

Løsning 

Sørge for å få ”Inn på tunet” solgt inn spesielt til skolene. Dette er et tiltak som virkelig har 
hjulpet mange unge i andre kommuner. Det finnes gårdbrukere som har lyst til å starte opp, 
men de vet ikke om de har noen som vil kjøpe tjenestene deres.  

Støtte opp omkring nisjeproduksjon og spesielt der gårdbrukere og andre samarbeider om 
tiltak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KVÆNANGEN KOMMUNE  

VEDTATT AV KVÆNANGEN KOMMUNESTYRE. 17.4.2012, POLITISK SAK 6/12, ARKIVSAK 
2011/4462    

34 
 

 

6) Nye planer i Kvænangen 
kommune 

6.1	 Kommuneplanen	
Kvænangen kommunes eksisterende kommuneplan 1994 - 2004 ble vedtatt i sak 43/95. I de 
senere år har kommunen fått melding fra fylkesmannen i Troms om at vi burde revidere/lage 
ny kommuneplan. Og i arbeidsmøte den 17.04.12 ble det sagt at Kommunen satser på å få den 
godkjent i slutten av 2014. 

Siden vi ikke har samfunnsdel så har kommunen en ambisjon om å lage en samfunnsdel som 
er tilpasset den nye plan- og bygningsloven. 
Samfunnsdelen skal være kommunens viktigste strategiske verktøy og styringsdokument. 
Alle andre planer skal forholde seg til kommuneplanens mål og strategier. 
 

6.2	 ØNSKET	PLANHIERARKI	FOR	KVÆANGEN	KOMMUNE	
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Skissen viser det nye ønsket, grunnleggende plansystemet, planhierarkiet i Kvænangen 
kommune. Systemet er i henhold til plan- og bygningsloven § 11, hvor kommuneplanen skal 
konkretiseres gjennom en handlingsdel. 

6.3	 PLANTYPER	I	KVÆNANGEN	KOMMUNE	
Nedenfor er en kort beskrivelse av de ulike plantypene vi ønsker å ha i kommunen 

Planer etter plan og bygningsloven:  
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av 
kommunesamfunnet og forvaltningen av arealressursene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel, en 
arealdel og et kart. Målsettinger og strategier fra samfunnsdelen konkretiseres gjennom arealdelen, kartet og 
kommunens handlingsplan. 
Kommunedelplan en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller virksomhetsområde. Det kan 
også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang 
arbeid med en separat kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en 
samlet kommuneplan. Plan- og bygningsloven stiller samme krav til medvirkning som for kommuneplanen 
og reguleringsplaner.  
Reguleringsplan  
En reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og 
fysiske omgivelser. Reguleringsplaner skal vedtas av kommunestyret, men kan utarbeides både av offentlige 
og i noen tilfeller også private aktører. Det finnes to typer reguleringsplaner; områderegulering og 
detaljregulering.  
Temaplan  
En temaplan er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema. Kvænangen kommune har behov for 
planer slik at kommunen kan ivareta forvaltningen av sine ansvarsområder. Dette er for eksempel 
brannsikringsplan og plan for vann og avløp. Flere av disse planene må kommunen utvikle på bakgrunn av 
lovkrav, andre utarbeides for å sikre juridisk hjemmel i forvaltningen. Mange av dem oppstår på grunn av 
politiske eller administrative behov, f. eks omsorgsplanen.  
Ofte må flere enheter samarbeide på tvers for å ivareta et tema. Temaplanen vil inneholde en analysedel samt 
anbefalte tiltak. Det er viktig at målsettinger og strategier i temaplanene forholder seg til kommuneplanen. 
Tiltakene bør være så konkrete at de kan videreføres i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen, inkludert 
ansvar, kostnad og tidsfrist.  
Tiltaksplan  
Denne plantypen inneholder konkrete forslag til tiltak for å oppnå ønskede målsettinger, og har også blitt kalt 
handlingsplan. (Vi kaller det tiltaksplan for å skille plantypen fra ”Handlingsprogrammet”. Eksempel på 
tiltaksplaner kan være Kulturpolitisk handlingsplan eller trafikksikkerhetsplan. Planen bør inneholde en 
redegjørelse av dagens status samt forslag til tiltak, inkludert ansvar, kostnad og tidsfrister. Det er viktig at 
tiltakene kan videreføres i Handlingsprogrammet og Økonomiplanen, slik at planene inkluderes i det 
kommunale årshjulet.  
En oversikt over hvilke tema- og tiltaksplaner administrasjonen ser behov for vil utarbeides i forbindelse med 
kommuneplanen. Før kommunen har kjennskap til kommuneplanens detaljeringsnivå og omfang, er det 
komplisert å vurdere hvilke planer som må utarbeides. 
Kommunens årshjul  
I Kvænangen kommune er handlingsprogrammet og økonomiplan integrert i ett dokument. Det har en fireårig 
tidshorisont, men rulleres årlig. Kommunestyret vedtar handlingsprogrammet og økonomiplanen, vanligvis i 
august året før igangsetting.  
Årsbudsjettet utarbeides hvert år, på bakgrunn av handlingsprogrammet/økonomiplanen og kommunens 
inntekter og utgifter. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet, vanligvis i desember.  
Virksomhetsplanene beskriver hva hver enkelt enhet skal gjennomføre for å oppfylle årsbudsjett, 
handlingsprogrammet og økonomiplanen, inkludert kostnad, ansvar og frist. De er interne styringsdokument 
og behøver ikke politisk behandling. De utformes vanligvis i desember.  
Årsberetningen er en beskrivelse av hva som har skjedd i kommunens siste år. Her beskrives politiske vedtak, 
økonomiske resultat, den kommunale organisasjonen, samfunnsmessig utvikling, enhetenes gjennomførte 
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tiltak og framtidige utfordringer. Årsberetningen peker på viktige utfordringer som må løses ved neste 
revisjon av handlingsprogrammet/økonomiplanen. Kommunestyret vedtar årsberetningen, vanligvis i mai året 
etter.  

 

7. Prioriterte planer  2012 – 2015 i 
Kvænangen kommune  
 

I Kvænangen kommune er de fleste planene vi har lagd blitt mer eller mindre 
skrivebordsplaner. Derfor ser kommunestyret at hovedutfordringen til Kvænangen kommune 
vil være i ett fremtidsperspektiv: Få overordnet plan på plass, når den er på plass så kan vi 
se på de andre temaplanene vi har  
 
Plan (prioritert)  Innhold  Type plan  Utarbeides  
Kommuneplan  Kommunens 

viktigste 
overordnede 
dokument. Både 
samfunnsdelen og 
arealdelen må 
revideres. Krever 
omfattende 
utarbeidelsesprosess 
og medvirkning  

Strategisk og 
overordnet for hele 
kommunens 
virksomhet. Juridisk 
bindende arealdel.  

2013-2015 

 
Vi har en rekke planer som ligger klare for revisjon jamfør kapittel 2.3, der det er en oversikt 
over planene vi har. I tillegg mangler vi noen helhetlige sektorplaner f. eks innenfor helse,  
disse er ikke prioritert opp dette er i tråd med kommunestyrets vedtak 17.4.2012 Sitat: 
”Hovedutfordringene for Kvænangen kommune i ett fremtidsperspektiv er: 

1. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er en prioritert planoppgave, arealdelen 
ferdigstilles i løpet av 2014. Det er viktig å få en overordnet plan slik at man ser helhetlig på 
utviklingen av Kvænangen –samfunnet. 
2. Beholde og øke antall innbyggere i kommunen for å skape grunnlag for et allsidig næringsliv og 
inntektene til kommunen. Stikkord: omdømme, tilrettelegging for bedriftsetablering, boligbygging, gode 
tjenester. 
3. Kompetanse er et nøkkelord. Mange enhetsledere nevner kompetanse som en av sine 
hovedutfordringer. Dette mås ses i sammenheng med store krav til kvalitet og 
kompleksitet innenfor tjenestetilbudet.stikkord: satsing på kompetanseheving, godt omdømme slik at 
kommunen fremstår som attraktiv for mennesker med den kompetanse som kommunen trenger.” 
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Saksbehandler:  Tore Li

Dato:                 17.08.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/56 Kvænangen Formannskap 05.09.2012
2012/57 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Oppdatert oversikt over investeringsmidler for 2012

Vedlegg
1 Investeringsmidler for 2012 pr 17 august

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

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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Budsjettregulering - bruk av ubundne kapitalfond

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 13.09.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling:
Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører” 

Forslag fra utvalget: Utvalg for oppvekst og omsorg forutsetter at bruksavtale med grunneier 
er på plass før utbetaling foretas. 
Votering:
Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører”. Utvalg for oppvekst og omsorg forutsetter at 
bruksavtale med grunneier er på plass før utbetaling foretas. 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven §§45-47



Rådmannens innstilling

Vedlikehold/Utbedring av Navit vannsag finansieres ved bruk av ubundne kapitalfond med 
inntil kr. 50.000 slik:

debet 02360.252.375
kredit 09500.252.375

Tiltaket inkluderer opplæring av ”operatører” 

Saksopplysninger

Utvalget behandlet 27.03.2012. saken ”Vedlikehold av vannsag – bruk av forndsmidler” og 
fattet følgende vedtak:

Kvænangen kommune stiller inntil kr.50.000,- til disposisjon for utbedring av vannsag på Navit.
Beløpet belastes fond til kulturformål.

Det inngås avtale med eier om bruk av saga.

Kommunestyret må imidlertid gjøre vedtak om bruk av ubundne fond. Saken legges derfor fram 
til ny behandling.

I 1913 ble det etablert to sagbruk i Navit, begge drevet av vannkraft.. Disse var i drift fram til de 
ble brent under evakueringa 1944. Etter krigen ble den ene bygget opp i Navit, men nå drevet 
med motorkraft.

I perioden 1999 – 2001 ble den første vannsaga rekonstruert og gjenoppbygget. Tiltaket ble 
realisert ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen i Troms, Troms skogselskap, Alta kraftlag og 
Kvænangen kommune.
Oppbygginga hadde ikke et direkte næringsmessig aspekt, men var ment å dokumentere 
kommunens kulturhistoriske tilknytning til skogbruket.

Restaureringsarbeidet var omfattende og det har vist seg i ettertid at vanninntaket ved fossen 
ikke fungerer uten daglig tilsyn under isgang i elva.
Saga er privateid.

Vurdering

Tanken bak restaureringsarbeidet var som tidligere nevnt å dokumentere en viktig del av vår 
kulturhistorie. Målgruppe var skoleklasser, lokalbefolkning, turister etc. Pga nevnte problemer 
med vanninntak har dette vært vanskelig å planlegge. I tillegg er det nødvendig med opplæring 
av personer som kan forestå demonstrasjon.

I forbindelse med pågående utviklingsprosjekt for Indre Kvænangen har undertegnede fått 
forespørsel om bruk av vannsaga og eiendomsforhold. 
Ønsker om bruk har også vært framsatt av Kvænangsbotn grendelag.

Utbedring av anlegget har i lengre tid vær diskutert med eier og mulige løsninger er skissert. 
Høsten 2011 var det planlagt befaring på området, men av visse årsaker lot dette seg ikke 
gjennomføre.
Det virker som om det er mulig å finne aktuelle løsninger. Ev. tiltak vil medføre økonomiske 
ressurser som eier ikke kan finansiere. Ut fra tanken om at anlegget skal kunne nyttes av 



organisasjoner, kommune, museum etc. (etter inngått avtale med grunneier) er det rimelig at 
kommunen er behjelpelig med dette.

Etter salget av gjenreisningsgården ”Niemenaikku” ble en del av salgssummen, kr.60.000,-, satt 
av på fond til kulturtiltak. Utbedring av vannsaga anses som et viktig kulturtiltak og 
fondsmidlene bør kunne nyttes til dette.

Kommunestyret må gjøre vedtak om bruk av fondsmidler. Saken legges derfor 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/475 -34

Arkiv:

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 18.09.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/59 Kvænangen kommunestyre 19.09.2012

Avklaringer/prinsipper for de politiske føringene for kystsoneplanleggingen

Vedlegg

1 Prinsippnotat

Rådmannens innstilling

Legges frem uten innstilling

Saksopplysninger

Viser til vedlagt notat. Arbeidsgruppene har gjennomført sine møter ihht sine mandat og 
føringer som ble satt av kommunestyret den 18.04.2012. 

Arbeidsgruppa for næring/industri har imidlertid behov for å løfte opp konkrete spørsmål som 
det er viktig å få et politisk prinsippvedtak på før sluttrapporten for gruppa kan skrives.

Vurdering

I arbeidsgruppa er det stor skepsis blant fiskerne til oppdrett av marin fisk. Fiskerne er generelt 
skeptisk til opprettelse av nye områder (arealer) for oppdrett. I gjeldende kystsoneplan er det 
avsatt 1 lokalitet for marin fisk og 5 lokaliteter tilknyttet blåskjell, pigghuder og kråkeboller.

Hvis kommunen skal legge til rette for oppdrett innenfor marin fisk må det finnes rom for minst 
tre lokaliteter for å få en lønnsom virksomhet. Hvis kommunen ikke ønsker å legge til rette for 
oppdrett innenfor marin fisk vil arbeidsgruppa for næring/industri foreslå at eksisterende 
lokalitet A14 tas ut av planen.



I punkt 3 og 4 i føringene satt av kommunestyret den 18.04.2012 står det:
” 3. Planen skal sikre en balansert arealbruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel, fritidsbruk og 
samtidig ivareta miljøinteresser.”
”4. Kystsoneplanen bør også framskaffe attraktive rammebetingelser for opprettelse av 
eksisterende virksomhet i næringsutvikling i kystsonen. Spesielt med hensyn til tradisjonelle 
fiskerier og havbruksnæringen, herunder eventuelle nye oppdrettsarter.

I kommunen har det vært gjort forsøk på oppdrett av torsk og blåskjelloppdrett. Begge disse 
uten å lykkes. Anser politikerne torsk og blåskjell som nye oppdrettsarter i sine politiske 
føringer?

Skal det legges til rette både for lakseoppdrett, oppdrett av marin fisk og samtidig opprettholde 
og forhåpentligvis styrke fiskerinæringen i samme fjordsystem? Tatt i betraktning fiskernes 
store skepsis til oppdrett generelt.
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Notat

Til: Kommunestyret i Kvænangen Kommune

Kopi:

Fra: Arbeidsgruppa for næring/industri

Dato: 18. september 2012

Emne: Behov for prinsippvedtak tilknyttet rullering av kystsoneplanen

PRINSIPPNOTAT TILKNYTTET RULLERING AV 
KYSTSONEPLANEN

Kommunen er godt inne i prosessen med rullering av kystsoneplanen. 
Kommunen har hatt forslag til planprogram og varsel om oppstart av planen ute 
på høring. De to arbeidsgruppene har gjennomført sine møter ihht mandat og 
føringer som ble satt av kommunestyret den 18.04.2012, sak 17/2012.

Arbeidsgruppa for næring/industri har behov for å løfte opp konkrete spørsmål 
som det er viktig å få et politisk prinsippvedtak på før sluttrapporten for gruppa 
kan skrives.

I de politiske føringene vedtatt i sak 17/2012 står følgende:

1. Kommunestyret tar utgangspunkt i at prosessen er en rullering av 
eksisterende plan.

2. Kystsoneplanen for Kvænangen Kommune skal være et styringsverktøy 
som skal gi forutsigbarhet og langsiktighet i arealbruken av kommunens 
sjøarealer.

3. Planen skal sikre en balansert arealbruk mellom fiske, akvakultur, ferdsel, 
fritidsbruk og samtidig ivareta miljøinteresser.

4. Kystsoneplanen bør også framskaffe attraktive rammebetingelser for 
opprettholdelse av eksisterende virksomhet i næringsutvikling i 
kystsonen. Spesielt med hensyn til tradisjonelle fiskerier og 
havbruksnæringen, herunder eventuelle nye oppdrettsarter.

I kommunen har det vært gjort forsøk på oppdrett av torsk i lokaliteten ved 
Valan. Det har også vært gjort forsøk på blåskjelloppdrett. Begge disse to uten å 



september 18, 2012
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lykkes. Anser politikerne torsk og blåskjell som nye oppdrettsarter i sine 
politiske føringer (pkt 4)?

Skal det legges til rette både for lakseoppdrett, oppdrett av marin fisk og 
samtidig opprettholde og forhåpentligvis styrke fiskerinæringen i samme 
fjordsystem?

I møtene for arbeidsgruppa for næring/industri er det stor skepsis blant fiskerne 
til oppdrett av marin fisk og generelt til opprettelse av nye områder for oppdrett. 
Dette sett opp mot at en reell satsing vil medføre at antall områder må økes. 

I gjeldende kystsoneplan er det 1 lokalitet for marin fisk og 5 lokaliteter tilknyttet 
blåskjell, pigghuder og kråkeboller. Hvis kommunen skal legge til rette for 
oppdrett innenfor marin fisk må det finnes rom for minst tre lokaliteter for å få en 
lønnsom virksomhet. Hvis kommunen ikke ønsker å legge til rette for oppdrett 
innenfor marin fisk vil arbeidsgruppa for næring/industri foreslå at lokalitet A14 
tas ut av planen.

Hilsen
Arbeidsgruppa for næring/industri
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