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Kvænangen kommunestyre

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Kommuneloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Kommuneloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement for 
Kvænangen kommune. 

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvænangen kommune og 
gjorde slikt vedtak: ”1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon 
innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjons-
vernloven. (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. 4. Pkt 2.3 
endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.”

Saken legges fra til behandling i formannskapet grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det 
heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Kommuneloven. Forslaget til 
delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videredelegasjon ned fra rådmannen er tatt 
bort.  

Forslag til delegasjon innen Kommuneloven

22  KOMMUNELOVEN

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. 



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.

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.

Myndighet til rådmannen på personalområdet

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. 

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. 

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. 

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).

Oppsigelser

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

Omplassering

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

Stillingsbeskrivelser

Delegert til administrasjonen. 

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.

Omgjøring av stilling

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



Myndighet til rådmannen på økonomiområdet

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.

22.6.2 Anvisning

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

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.

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.

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.

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
 Krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre innfordring ikke er regningssvarende

Avskrivninger rapporteres i årsrapporten.

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.

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.

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

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

22.6.8 Næringslån

Utsettelser på inntil 6 måneder delegeres til rådmannen. 
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Søknad om støtte div. lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 B-Søknad om driftstilskudd fra Stiftelsen Amathea Troms/Finnmark.
2 B-Jernrosen Minnemonument 22.juli 2011. Søknad om støtte.
3 B-Søknad om tilskudd
4 B-Søknad om tilskudd til drift av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms.
5 Søknad om støtte

Rådmannens innstilling

Alle søknader avslås på grunn av manglende midler.

Saksopplysninger

Vi har mottatt følgende søknader om støtte:
Jernrosen Ikke oppgitt beløp
Spilleavhengighet i Norge kr. 5.000,-
Tromskomiteen Ikke oppgitt beløp
Støttesenter mot incest kr. 5.000,-
Amathea kr. 3.000,-



Post Kvænan en

Fra:  Inger Pedersen [inger.pedersen@amathea.no]
Sendt:  10. juli 2012 09:40
Til:  Post Kvænangen
Emne:  Søknad om driftstilskudd
Vedlegg:  Søknad Troms og Finnmark 2013.doc; Stiftelsen Amathea- årsrapport 2011 hele

landet.pdf

Oversender søknad om driftstilskudd fra Stiftelsen Amathea Troms/Finnmark.

Med vennlig hilsen

Inger Pedersen

Veileder/sykepleier

e-post: troms amathea.no

athea.no

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMO! IAK

1 0 JUL 2012
Til behandling:

Saksbehandler

Til oriontering:

Gradoring:

ø •



Arnathe
Veilednhigstjeneste for gravide

Kvænangen kommune

9161 Kvænangen

Stiftelsen Amathea
Avd.Troms og Finnmark

Stortorget 2, 9008 Tromsø
Telefon 77 68 92 10

E-post: post@amathea.no
Internett: www.amathea.no

Bankgiro 8200.01.78639
Foretaksregisteret NO 971 495 464

Tromsø,10. juli 2012

VEILEDNINGSKONTORET FOR TROMS/FINNMARK

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide i Troms/Finnmark søker med dette
om kr. 3.000,- i driftstilskudd for år 2013.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner, som har blitt
uplanlagt gravide, som primæroppgave. Stiftelsen har over 34 års erfaring på dette området. Det er et
lavterskeltilbud som er gratis for brukerene. Amathea har 13 veiledningskontorer i Norge. I 2011 ble det
gitt 11210 konsultasjoner ved våre kontorer. Stiftelsen Amathea drives i all hovedsak gjennom
bevilgninger fra det offentlige; Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene (RHF),
fylkeskommunene og kommunene. Stiftelsen Amathea har en landsomfattende telefontjeneste som
betjenes hverdager 08-20. Mer informasjon finnes på våre nettsider www.amathea.no.

I 2006 ble Stiftelsen Amathea evaluert av SINTEF Helse på oppdrag fra Helse-og omsorgsdepartementet.
Rapporten "Evaluering av stiftelsen Amathea — en rådgivningstjeneste for gravide"forelå i august 2006.
SINTEF Helse konkluderer i sin evalueringsrapport med at Stiftelsen Amathea gir et kvalitativt godt
veiledningstilbud og fremhever de ansattes spesialkompetanse og solide modeller og metoder for
tjenestetilbudet. Årlig gjennomfører Stiftelsen Amathea brukerundersøkelse som viser svært stor grad av
tilfredshet blant våre brukere.
Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en del av de regionale helseforetakenes arbeid med å oppfylle
kvinners rett til informasjon og veiledning. Stiftelsen Amathea jobber også med å forebygge ikke planlagte
svangerskap og aborter i form av prevensjonsundervisning og gjennom å spre kunnskap om kropp, helse
og seksualitet. Se nettsiden www.undodaravid hvor Stiftelsen Amathea har utarbeidet et nytt interaktivt
studiemateriell. Undervisningsmaterialet består av en film samt et undervisningsverktøy med fakta og

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Alesund



Amathe
Veiledningszjeneste for gravide

forslag til oppgaver. Det er oversatt til engelsk, spansk, somali og urdu. Samisk oversettelse er under
arbeid.
I tillegg har Stiftelsen Amathea en aktiv satsning på minoritetshelse og er med i kampen mot
kjønnslemlestelse, jamfør "Handlingsplan mot kjønnslemlestelse". Vi tilbyr også gratis kondomer,
graviditetstesting, støtte og veiledning.

Amathea Troms/Finnmark
Stiftelsen Amatheas veiledningskontor for Troms/Finnmark ligger i Tromsø. Kontoret har faglig kvalifisert
personale. Veiledningskontoret har åpent mandag — fredag kl 0800-1530.

Nøkkelopplysninger om kontorets drift i 2011:
601 konsultasjoner.
3 svangerskapskurs for gravide kvinner og 1 mor-barn gruppe — til sammen 24 brukere og 28
kurskvelder.
Undervisning til 180 elever/studenter ved ungdomsskoler, helsesøster- og jordmor utdanningen
ved Universitet i Tromsø.
samarbeid med helse- og sosialtjenesten i kommunene, bl.a:

Samarbeid med Tromsø Mottakssenter, legetjenesten for asylanter, RVTS Nord (Vold og
traumesenter), SMISO, Sosialmedisinsk senter, ruskonsulenter i kommunen.
Møte med helsesøstre i Harstad kommune, samarbeid med helsesøstre ved
ungdomshelsestasjon i Tromsø og Studenthelsestasjonen.
Deltakelse ved konferansen Seksuell helse i Finnmark med stand og informasjon til
helsesøstre/jordmødre i Finnmark.
Sex og Samlivsundervisning i ungdomsskolen sammen med helsesøster.
Deltakelse ved ulike konferanser med stand og markedsføring av Amathea.

I 2011 har vi hatt nært samarbeid med Tromsø Mottakssenter og gjennomført svangerskapskurs for
minoritetskvinner. I 2012 fortsetter vi dette samarbeidet med et gruppetilbud for kvinnelige asylanter med
fokus.på krOpp, grenser, prevensjon og familieplanlegging. Presentasjon av undervisningsopplegget
www.ungowavid som redskapi det forebyggende arbeidet med ikke planlagt graviditet og abort, vil
bli gjennomført september 2012 i Hammerfest.

Vedlagt er Stiftelsen Amathea årsrapport for 2011 med årsregnskap, revisjonsberetning og styrets
årsberetning.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Overføring av driftstilskudd: Bankkontonr. 8200.01.78639

Vennlig hilsen

Hildegunn Å. Bomnes
Direktør
Vedlegg

Inger Pedersen
Veileder/sykepleier

Bergen - Bodø - Drammen - Fredrikstad - Hamar - Kristiansand
Oslo - Skien - Stavanger - Tromsø - Trondheim - Tønsberg - Ålesund



Arsrapport

wwwamathea.no



Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste1 som arbeider i henhold til Lov om svangerskaps-
avbrudd.

Stiftelsen Amathea tilbyr:
--> informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

samtale underveis og etter fullført svangerskap
samtale før og etter abort

--> tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort

Stiftelsen Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet
knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

(Stiftelsen Arnatheas vedtekter p

•

Stiftelsen Amatheas tjenestetilbud er en helsetjeneste
som arbeider med å oppfylle retten kvinner og par har
til informasjon og veiledning med hjemmel i lov om
svangerskapsavbrudd.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i
Norge som har veiledning overfor kvinner, som har
blitt uplanlagt gravide, som primæroppgave. Driften

...finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra Helse-
og omsorgsdepartementet i-ned delfinansering fra de
regionale helseforetakene, fylke og kommunene. Det
fremgår av Regjeringens  "Handlingsplan for forebyg-
ging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015"at
Stiftelsen Amathea skal inneha en rolle i forebygging
av uønskede svangerskap og abort med et spesielt fo-
kus på minoritetsgrupper.

De ressurser som Stiftelsen Amathea disponerer, skal
brukes mest mulig effektivt til primæroppgaven; infor-
masjon og veiledning til kvinner og par som står i en
valgsituasjon ved uønsket graviditet. I arbeide med å
forebygge uplanlagt svangerskap og abort har vi et
spesielt fokus på jenter - kvinner med minoritetsbak-
grunn og deres seksuelle og reproduktive helse og
kampen mot kjønnslemlestelse. Administrasjonen har
vært holdt marginal, mens det har vært prioritert å op-
timalisere selve tjenestetilbudet.

Stiftelsen Amathea har pr. 31.12.2011 13 veilednings-
kontor. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Oslo og
ledes av direktør Hildegunn Bomnes.

Verdigrunnlag

Visjon:
GJennom veiledning, styrke kvinner til å gjøre
egne valg

Motto:
Gravid og usikker? Ditt valg — dine verdier.

Verdi:
Brukerne blir møtt med respekt og anerkjen-
nelse av profesjonelt helsepersonell. Den samme
respekt og anerkjennelse skal også gjennomsyre
organisasJonen innad.

(Sttftelsen Amatheas vedtekter §3)

Veiledernes kompetanse og tilgjengelighet
Pr. 31.12.2011 er det i Stiftelsen Amathea 30 ansatte
fordelt på 24 årsverk. Veilederne har helse/sosialfaglig
høyskoleutdannelse.
De er inndelt i 5 regionale team som får faglig veiled-
ning hos ekstern psykiater eller psykolog månedlig.

Stiftelsen Amathea har fokus på helsepersonell lovens
krav til faglig forsvarlighet. En helhetlig IKT-Iøsning ble
implementert i Stiftelsen Amathea i 2006. Den inne-
holder et elektronisk pasientjournalsystem med fel-
les timeavtalebok og landsdekkende telefonisystem.
Tilbud om tilgjengelighet på telefon 08-20 alle hver-
dager er videreført i 2011.

I flg. Sosial og Helsedirektoratet, brev datert 1.122006
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13 veiledningskontorer

Arnothes Troms/FInnmork
Ts Olfisg

Amotheo llordlondl 

Bodel

SnIsiness7ot' 

Brennoy

Namses

avske

Namnserfest

?Ans

Bereslok
Kkekohke

tcIokeIro
dngoAdnu

Honningsvåg:

•

Tana

isnoselv'
Leavdnfe

Bedevåg

Vadso

ci

es, d Amatheo øsfold
FroMikstoa

Amotheo Trondelug
rjoadhoim

TRONDHEIM

KiintiensuncS, •
Mate ag Romsdat

Amotheo Hedmark/Oppland
Homm

oLonnYrKin

Amothes BERGEN

Hordolond/
Sogn og fJordone

Bergen

hnuges nd

Amothea
Ragalands STAVANGE

Sandn

Egedsono

Fleene

mende
Rmathea Agder

ksisHonsond

) Amotheo Oslo/Rkershus og
Knogs n9n, AdmInistrasjon ag ledelse

OSICI
kestrorn

Rmathca Buskerud
Drynrnr,

Amotheo VestfoId
Tonsbmo

- Grineeed

KRIST1ANSAND

Amotheo Telemark
Skirn

Vardo



isto
e en

97 n e a e
or e 0 e

the
to I ens e å

isas 0

ta e

en
en re e o

kti
o e

	

e e e e s
e de is e te

0 e od en in

e se

Is o s s e
al en e le sa

o e alue g
ea I I

ld "

I 2 e ti e se
e eb e d e e.

rs e se e o e se
ker enc Jo e

a bru erunde ke sen
va e e a i ge

e i sg er o orga 'sasj ns-



ros s so
0 


a / 1 ita j a o øo a di o o se
eid '  20 ar io nisas ne o e re ae d  ad e  a

esa ling

Statistikk2
I  2011 ble det gjennomført 11.210 konsultasjoner der 4905
av klientene hadde personlig frammøte. 94 % av klientene
var kvinner. 311 av konsultasjonene var parsamtaler3.

Blant nyregistrerte klienter i 2011 kjenner vi alderen til 62 %.
Blant disse klientene var 29 i aldersgruppen 21-25 år. 13
% var 16 — 20 år, 16 % var mellom 26 og 30 år og 20 % var
over 30 år.

Konsultasjonene 

De fleste konsultasjonene er personlig frammøte med
samtale på Amatheas veiledningskontorer:

Personlig frammøte 4.905
Telefon 2.821
E-post 675
SMS 2.589
Annen kontaktmåte 220

Totalt 11.210 


Nye lokaler
Møre-og Romsdal  sitt lokalkontor i Alesund har vært lokali-
sert ved sykehuset i snart 20 år. Anne Margrethe Sjåvåg tok
utfordringene og  flytta til nye fine lokaler på AMF1Moa øst i
Langelandsveien 51 høsten 2011.

2 Fra Pasientadministrativt system HsPro
Menn som kom sammen med den gravide er ikke registrert med egen joumal, men registrert som parsamtale



Gruopetilbud
Et av oppføfgrngstilbudene hos Amathea er fødsefforberede-
ne kurs for enslige gravide. Det ble i 2011 gjennomført 4329
gruppekonsultasjoner for enslige gravide.
De fleste av våre lokalkontor viderefører gruppene med mor/
barn grupper i barnas første leveår.
Gruppene tilpasses behovene lokalt. Eksempel på dette er
fødselsforberedende kurs for gravide asylsøkende og flykt-
ninger der også tolker for flere språk er involvert.
Fra 2011 er det tatt i bruk evalueringsskjema til de fødsels-
forberedende kursene for enslige gravide. For slik å sikre
kvaliteten og gi mulighet for systematisk innhenting av erfa-
ring fra kursdeltageme for videre kvalitetssikring. Resultatet
av undersøkelsen viser at så godt som alle deltagerne var
fornøyde med kurset og det ble påpekt at det å møte andre i
samme situasjon var viktig.

Frivillige 

Noen få kontorer tilbyr avlastning for enslige foreldre ved
hjelp av frivillige barnevakter og besøkshjem. I 2011 utgjorde
dette 1120 timer med frivillig innsats.

Resultater
De  fleste som svarte på undersøkelsen var i 20 årene,

33 % var mellom 20-24 år og nær 17 % var mellom 25-29

år. 24 % var i aldersgruppen 16-19 år. 21 % var i alders-
.

gruppen over 30 år eller eldre.
86 % var fra-kvinnerog 13 % fra menn. 6 skjema man-

glet informasjon om kjønn.

Halvparten svarte at de var gifte (49,8 %), samboere
eller hadde kjæreste. En av tre var enslig / single og om-
trent 10 % svarte at de var usikre på forholdets status
og 44 personer oppga ingen informasjon om sivil status.

50 % hadde vært i kontakt med annen helsetjeneste før
de kontaktet Amathea.
42 % hadde ikke vært i kontakt med annen helsetjeneste
før de oppsøkte Amathea.
26 % hadde med seg kjæreste eller samboer til samtale.

B runn for t Am thea I o s kt

Mange oppsøker Amathea for flere enn ett enkelt behov.
Nesten to av tre deltagere svarte at samtalen dreier seg
om egen graviditet . Videre var de vanligste svarene
"ulike aspekter ved valg om å avbryte/fortsette svanger-
skapet", "forholdet til barnefaren/bamemoren" og "øko-
nomiske rettigheter " som alle ble besvart av 21 % av
deltagerne.

Brukerundersøkelsen 2011
Marit Knapstad (Psykolog,UIB) har tilrettelagt for rrinførin-
gen av informasjonen fra brukerundersøkelsen til statistisk
programvare, rensking av data og produksjon av deskriptive
resultater og analyser samt produksjon av rapporten. Marit
Knapstad skriver i oppsummering av rapporten:
Nesten alle som svarte opplevde at det var satt av god tid til
dem, at de fikk snakket om det som var viktig og at de hadde
tillit til den de snakket med og uttlykte at vedkommende viste
innsikt i de problemer som ble presentert. Nesten alle ville
også anbefale Amathea til andre.

Målsettingen med brukerundersøkelsen er å få informasjon
om hva brukerne av Amathea mener om tjenesten de blir
tilbudt.  I  tilbakemeldingsskjemaet blir brukerne bedt om å
gi noe bakgrunnsinformasjon om seg selv, sin vurdering av
samtalen/e og hva de syntes de flkk ut av kontakten med
Amathea. Det er frivillig for deltakerne å delta i undersøkel-
sen. Utvalget i undersøkelsen er 589 kvinner og menn som
har møtt til samtale på et av Arnatheas lokalkontor i løpet av
2011.
Det er ukjent hvor mange spørreskjernaer som er adminis-
tred, det er derfor ikke mulig å gjøre vurdering om hvor stor
andel av deltagerne som gir tilbakemelding.
Det ble i 2011 registret 11.210 konsultasjoner hvorav 4905
ble gjennomført ved personlig frammøte. Sett ut i fra antall
konsultasjoner med personlig frammøte ble det levert svar
på brukerundersøkelsen på 10 %.

Rund 2 % syn s en d sna e med hadde

sv or ra Ile sto ra nnskap om

p o lemet d ese erte 0 9 lo rapporterte at

94 % ville anbefalt noen de kjenner i en lignende situa-
sjon å oppsøke Amathea.
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Deltagerne kunne på dette spørsmålet indikere flere svar,
noe de fleste gjorde. Det ble avgitt 566 svar som indike-
rer at samtalene hos Amathea dreier seg om flere forhold
for de fleste. Svarene i tabellen over viser at hele 21 %
nevnte ulike aspekt rundt valg om å avbryte eller fullføre
svangerskapet. Økonomiske rettigheter og forholdet til
bamefaren/bamemoren gikk igjen i over 32 % av sam-
talene.
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Stiftelsen Amathea har gjennom sitt arbeid med
kurdiske kvinnegrupper i Østfold ønsket å bldra til
å gi kjønnslemlestelse i kurdiske områder fokus.
Den 05.11.2011 arrangerte Stiftelsen Amathea i
samarbeid med Rådet for kurdernes Rettigheter
(RKR), People Development Aid (PDA) og Kur-
disk delegasjon fra Norsk Folkehjelp et minisemi-
nar om tema "Tvangsekteskap og Vold mot kvin-
ner". Miniseminaret skapte stort engasjement og
hadde nærmere 70 deltagere. Den 26. november
ble det arrangert "Markeringsdag mot kjønnslem-
lestelse" på Håndtverkeren Konferansesenter i
samarbeid med Rådet for kurdernes rettigheter
(RKR). Foredragsholdere var Nadia Khalifa, Geir
Borgen, Organisasjonen WADI og Islamsk Råd
Norge. Tilstede var rundt 250 deltagere fra alle de
forskjellige kurdiske områdene og representanter
fra flere kurdiske organisasjoner.

Geir Borgen,
lege/forsker NKVTS,

snakket om helsekonsekven-



ser ved kjønnsiemlestelse.

Leder for Islamsk Råd Norge Mehtrab Asfar

Forskning og fagutvikling

Flere av veilederne er i gang med relevante videre-
utdanninger der flere har tatt mastergrad. Som ledd i
Stiftelsens bidrag til forskning og fagutvikling har, med
finansering av Helsedirektoratet, dr. Asma Abedin sin
Master of Philosophy degree in International Commu-
nity Health, University of Oslo
Målet med studien var å undersøke kunnskap, holdnin-
ger og praksis om familieplanlegging blant sørasiatiske
innvandrerkvinner (13-45 år) i Oslo, Norge. Det ble gjen-
nomført en kvantitativ studie fra august 2010 til desem-
ber 2010 blant 309 kvinner, hvor 23,3 % var rekruttert
fra helsestasjoner, og 76,3 % fra sørasiatiske innvan-
drersamlingssteder.
Blant de 309 respondentene, var en tredjedel fra Pakis-
tan, 72,5 % var første generasjon innvandrerkvinner. Av
respondentene var 73,8 % gift, 62,1 % hadde mindre
enn 12 års utdanning og 41 % var mellom 20-30 år.
58,6 % (181) av kvinnene viste at de har mangel på
kunnskap om familieplanlegging, mens 41,4 % (128)
har gjennomsnittlig kunnskap. 62,5 % fikk informasjon
om familieplanlegging fra sine familiemedlemmer og
venner, bare 33 % av kvinnene hadde fått seksualun-
dervisning på skolen. 79,6 % hadde aldri hørt om sek-
suelt overførbare sykdommer som klamydia. 68,9 % av
respondentene brukte prevensjonsmidler.

Undersøkelsen viser at det fortsatt er utfordringer og
kulturelle barrierer når det gjelder å ta imot informasjon
fra det norske samfunn. Det er derfor fortsatt behov for
sensitive og kulturelle tiltak for å bedre den seksuelle
helsen.
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Charlotte Andersen har arbeidet aktivt for at Stiftelsen
Amathea skulle være tilgjengelig i Sosiale Media i 2011.,
det er utarbeidet en Media Strategi som tar utgangspunkt
i å være synlig i de mest bruke kanalene og Stiftelsen
Amathea hatt tilstedeværelse i;

Gjennom hele 2011 har Stiftelsen Amathea arbeidet aktivt utadrettet over hele landet for å nå ut med informasjon om tilbu-
det til studenter. Den utadrettede virksomheten har bestått av å være synlig på campus gjennom plakater, klistremerker og
brosjyrer, samt å spre informasjon gjennom tillitsvalgte, studentrepresentanter, helsetjenesten for studenter og andre som
møter studenter i det daglige, som karriererådgivere. Stiftelsen amathea var også tilstede på Norsk Studentorganisasjon
(NSO) som observatører for å møte både nasjonalt, regionalt og lokalt valgte studentrepresentanter.



Veilederne  Maria B.Kvinge
og Marit Abrahamsen fra
lokalkontoret i Rogaland har
hatt stor glede av å under-
vise ungdomsskoleelever i
Rogaland

I februar 2009 ble filmen og undervisningsopplegget Et
vanskelig valg ferdigstilt og sendt ut til alle Amatheakonto-
rene. Filmens målsetting er å øke kunnskapen om bruk av
prevensjon og forebygge uplanlagt graviditet. Den er rettet
mot elever i 10. klasse og første klasse på videregående
skole. Filmen er også vist på informasjonsmøter for helse-
søstre og andre samarbeidspartnere
Våre veiledere har i 2011 samlet erfaringer fra det nye un-
dervisningsopplegget. Totalt har 5687 fått undervisniRg.• •

• Arbeidet med digitaliseringen av undervisningsmaterialet
"Et vanskelig valg" kom i gang i 2011. Materialet ble om-
arbeidet fra perm og DVD til digital nettressurs, og endret
navn til  www.ungoggravid.no.  Etter digitaliseringen av fil-
men og permen ble materialet oversatt og er nå tilgjengelig
på norsk, engelsk, somali og spansk. Det digitale undervis-
ningsmaterialet kan brukes i sin helhet eller oppdelt i tema.
Trailer for filmen og alle kapitler er også-tilgjengelige på
YouTube. • •

Clung og gravid - YouTube

You ung og gravid
••

151

Søkeresultater for ung og gravid

Fittrer

r Ouersett resuttater til mrtt sptått

Ung & Gravid - Trailer
vs," ungoggravdno

av UngOge,ravid for 8 mkeder er) Sett 229 ganger

Et vanskelig valg - tema 1: Gravid?
Et vanskelig valg av Stiftelsen Amathea www.ungoggrevid.no

av UngogGravld for 8 riAneder siden Sett lii ganger

GRAvID



Styrets årsberetning 2011
Stiftelsen Amathea driver et landsomfattende kvinnehelsetil-
bud med 13 kontorer og administrasjon i Oslo. Tjenestetilbu-
det oppfyller retten kvinner har til informasjon og veiledning
med hjemmel i Lov om svangerskapsavbrudd.
Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd
over statsbudsjettet. I Regjeringens Handlingsplan "Fore-
bygging av uønsket svangerskap og abort 2010-2015 —
strategier for bedre seksuell helse" framgår det at Stiftelsen
Amathea skal inneha en sentral rolle i dette arbeidet.

Styrets arbeide
Det er i 2011 avholdt 6 styremøter og behandlet 24 saker.
Det ble også foretatt valg av nye medlemmer og varamed-
lemmer til styre. Inger Sandanger fra Region Nord og Elvis
Chi Nwosu fra Region Sør-Øst med vara Gunn Britt Eikjok
Andreassen og Lars Erik Flatø.
I  2011 ble Rådet for stiftelsen Amathea avviklet og det ble
endret vedtekter av Lotteri- og Stiftelsestilsynet av 13. april
2011.
I 2011 ble det avholdt to samlinger med alle ansatte, en før
sommeren og en på høsten.

Stiftelsen Amathea har de siste årene arbeidet med å møte
innvandrerkvinner, særlig med fokus mot reproduktiv helse,
også innbefattet arbeide mot kjønnslemlestelse.  I  samar-
beide med andre organisasjoner var Stiftelsen Amathea
med på markeringsdag med seminar mot vold mot kvinner
i samarbeide med kurdiske organisasjoner med gjester fra
Kurdistan.

Fortsatt drift
Styret legger til grunn fortsatt drift for stiftelsen.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stif-
telsens eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Spesielle forhold
Det har ikke forekommet skader som skyldes ulykker eller
andre skader som skyldes forhold som har tilknytning til virk-
somheten. Stiftelsen driver ikke virksomhet som forurenser
det ytre miljø.
Sykefraværet i 2011 var samlet på 14,8 % med et korttids-
fravær på 3,2 %.
Stiftelsen Amathea har kun kvinnelige ansatte. Dette har
sammenheng med virksomhetens art.

Oslo, 15. mars 2012

h i ind Jensen
t releder

tiZer Sandanger
styremedlem

friLln» h
Maria B. Kvinge

styremedlem

Hil.1.23~ ivvA1/0gunn Bomnes
direktør

mor Andersen Eide
nestleder

Elvis Chi Nwosu
styremedlem

Fra venstre Inger Sandanger, Maria B.Kvinge (annsatterepr), Rigmor Andersen Eide, John Eivind
Jensen ( styreleder) og Elvis Chi Nwosu



Resultatregnskap 2011

INNTEKTER
Note

1




2011




2010

Tilskudd fra stat




15 444 000 15 465 000
Tilskudd fra fylker/helseforetak




1 832 300 1 582 500
Tilskudd fra kommuner




1 483 618 1 625 234
Private gaver og andre inntekter




1 367 303 1 082 533
Annen driftsinntekt




270 670




195 230
Sum inntekter




20 397 591 19 950 497

DRIFTSKOSTNADER 1





Lønnskostnad 2 13 071 237 11 908 516
Avskrivninger 3




28 361




130 243
Husleie, strøm




3 247 798 2 939 742
Inventar og utstyr




1 353 971 1 800 389
Honorarer 2




454 826




580 205
Kontorrekvisita




120 963




150 467
Medisinsk forbruksvare




19 073




15 932
Møter, telefon, porto




542 366




587 678
Kurs og reiser




746 580




736 342
Annonser, informasjon




229 263




242 106
Annen driftskostnad inkl. prosjektkostnader




225 610




209 676
Sum kostnader




20 040 048 19 301 296

DRIFTSRESULTAT




357 543




649 201

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER







Renteinntekt




142 276




101 148
Renteutgift




-60 60.1




-63 167
Netto resultat av finansielle inntekter  og  kostnader




81 675




37 981

ORDINÆRT RESULTAT




439 218




687 182

ÅRSRESULTAT




439 218




687 182

OVERFØRINGER







Overført annen egenkapital




439 218




687 182
Sum overføringer




439 218




687 182



Balanse pr. 31.12.11
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andel i Sameiet Meierigården Tønsberg
Depositum husleie
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer
Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

EGENSKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Stiftelseskapital
Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sdm opptjent egenkapital

Sum total egenkapital

GJELD
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Andel i sameiet Meierigården Tønsberg
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

Sum total gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Note 31.12.2011 31.12.2010

3




605 680




634 041




605 680




634 041

6




14 420




13 260
4




932 865




878 829




947 285




892 089




1 552 965 1 526 130

1




9 810




55 140




9 810




55 140

4 5 107 763 5 131 838




5 117 573 5 186 978




6 670 538 6 713 108




50 000




50 000




50 000




50 000




4 050 055 3 610 837




4 050 055. 3 610 837

5 4 100 055 3 660 837




587 824




612 146




775 445




786 202
6




10 562




11 062




1 196 652 1 642 861




1 982 659 2 440 125




2 570 483 3 052 271




6 670 538 6 713 108

mor Andersen Eide
nestleder

(Vir M.
Elvis Chi Nwosu

styremedlem

Oslo,15.03.2012
I styret for STIFTELSEN AMATHEA

i ind Jensen
st releder

Hil gunn Bomnes
direktør

Inger Sandanger
styremedlem

Maria B. Kvinge
styremedlem



Noter til regnskapet
No e 1 — Re n k s rinsi er

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er samme kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Dersom gjenvinnbart beløp av anleggsmilder er lavere enn
bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til gjenvinnbart
beløp. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato
som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Merverdiavgift
Stiftelsen Amathea har ikke rett til MVA-kompensasjon.

Inntekter
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av offentlige tilskudd og private pengegaver. Inntektene regnskaps-
føres når de er opptjent, altså når stiftelsen har en juridisk rett til inntekten, når det er rimelig sikkert at den
vil bli mottatt, og den kan måles med tilstrekkelig pålitelighet.

Kostnader
Kostnader sammenstilles med utgangspunkt i aktivitetene som medfører forbruk av midlene, og regnskaps-
føres når aktivitetene utføres. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og utførte
aktiviteter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessig kriterier.

Pensjoner
Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen
kostnadsføres. Forpliktelse knyttet til fremtidig AFP-uttak balanseføres ikke. Stiftelsen er pliktig til å ha
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller
kravene i denne loven. Ordningen omfatter 30 ansatte.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Noter til regnskapet
Note 2 — L nn kostnad r an all ansa e od • relse tc.

Lønnskostnader




2011




2010
Lønninger 9 087 211 8 294 064
Arbeidsgiveravgift 1 508 838 1 374 361
Pensjonskostnader 2 201 819 1 864 275
Periodiserte pensjonskostnader




-




66 254
Arbeidsgiveravgift av periodiserte pensjonskostnader




9 342

Andre ytelser




273 369




300 220
Sum 13 071 237 11 908 516

Gjennomsnittlig antall ansatte




30




27
Antall årsverk




24




21

Ytelser til ledende personer





Lønn direktør




700 976




695 885
Pensjonskostnader direktør




13 333




12 720
Andre ytelser direktør




6 908




7 011
Styrehonorarer




71 600




52 600

Revisor
Kostnadsført godtgjørelse til Deloitte AS for revisjon utgjør i 2011 kr 83 750 inkl. mva
og kr 7 500 inkl. mva for særattestasjoner.

No e 3 — Drimidl r






BygningerInventar




EDB




Sum
Anskaffelseskost 1.1.11704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Tilgang i året00




0





Avgang i året00




0





Anskaffelseskost 31.12.704 000580 817 1 181 617 2 466 434
Akk. avskrivninger 31.12.98 320580 817 1 181 617 1 860 680
Balanseført verdi 31.12.605 6800 -




0




605 680

Årets avskrivninger14 08014 281




0




28 361
Økonomisk levetid50 år5 - 7 år




3 år





Avskrivningssats2%15-20%




33%





Not 4 — Bundne inn kudd






Bundne bankinnskudd vedrørende ansattes skattetrekk:




422 701





Bundne bankinnskudd vedrørende depositum kontorer: 	




831 816





Note 5 — E enka i al





Stiftelses- Annen




kapital egenkapital Sum
Egenskapital 01.01.11 50 000 3 610 837 3 660 837
Årets resultat 0 439 218 439 218
Egenkapital 31.12.10 50 000 4 050 055 4 100 055

Note 6 — Garantian var





Det refererer seg i sin helhet til solidaransvar for den samlede gjeld i Sameiet Meierigården Tønsberg.
Vår andel gjeld er  10 562,-.

Andel omløpsmidler i Sameiet er inntatt i Oversikt Eiendeler og Gjeld.



Revisors beretning 2011

Deloitte. i32,P01-:,

Til styret i stiftelsen Amathea

REVISORS BERETNING

T3:1

93,.. 

Uttalelse om irsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for stiftelsen Arnathea, som viser et overskudd kr 439218,. Arsregaskapet består av balaase per
31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeidc årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar mcd
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for
å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon„ verken som folge av misligheter eller
feil.

Reyisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for enmening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i
samsvar med lov. forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene
krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og giennomforer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at
årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjort

En revisjon innebærer utforelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for belopene og opplysningene i årsregnskapet. De
valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder varderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen
som er relevant for stiftelsens utarbcidelsc av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde, Formålet cr å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige cttcr omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
stiflelsens interne kontroll. En revisjon omfaner også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige
og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen cr rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av
årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon
kttrr vit mcnin&er års;ewtskapet avgitt i.satrisvas meci, bav og forskriller oggir et retivisende bilde av -den finanstelle sttihnten til
~alsett Amattampeen, desember 261 t otav resaftmetkarreensfratalåret sem bkaxs~ p=r ckzuredamerz islio=racd
mgosila~m~ag~gbalkatmsbild~

Uttalelse om ovrige forhold

Konklusjon om årsberemingen

Basert på vår rcvisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og
forutsetningen om fortsatt drik er i samsvar mcd lov og forskrifter og at opplysningene er konsistent med årsregnskapet.

Konklusjon OM registrering og dokumentasjon • •
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovcnfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke cr revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sorge for ordentlig og
oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar mcd lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Konklusjon om forvaltning

Bascrt på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og
vedtektene for øvrig.

Oslo, 15. mars 2012
D loitte AS

te Elgåen
statsautorisert revisor



Da jenta mi fortalte at hun var gravid følte jeg at alle fremtidsdrømmene
mine ble knust. Det var en skikkelig tøff tid. Heldigvis klarte Hege og

jeg å snakke om det. Det vet jeg at jeg har tjent på i ettertid.
Hvis jeg skal komme med et råd til andre i en slik situasjon,

så må det bli å ta deg tid til å tenke grundig gjennom det
og prate om det. Det er viktig at du tar deg tid,

for avgjørelsene gjelder for hele livet ditt.

Hilsen Thomas,klient
hos Stiftelsen Amathea

Oversikt over Amath a-kontorE

Agder:  Skippergt. 21, 4611 Kristiansand

Buskerud:  Nedre Storgt 16, 3u15 Drammen

Hedmark/Oppland:  Parkgt. 31, 2317 Hamar

Hordaland/Sogn og Fjordane:  Strandgt.6, 5013 Bergen

More og Romsdal:  AMF1Moa øst, Langelandsvelen 51, 6010 Alesund

Nordland:  Sjøgt.3, 8006 Bodø

Oslo/Akershus:  Pilestredet Park 7, 0176 Oslo

Rogaland:  Stavanger Storsenter, Arkaden, K3ubbgt.5, 4013 Stavanger

Telemark:  Rådhusgt. 2, 3724 Skien

Troms/Finnmark:  Stortorget 2, 9008 Tromsø

Trøndelag:  Kjøpmannsgt. 16, '7013 Trondheinl

Vestfold:  St. Olavsgt. 22, 3112 Tønsberg

Østfold:  Hancobygget, Glemmengt, 5, 1608 Fredrikstad

Amathe
ieiledningstjenesw for gravide

Felies telefonnummer: www.amatheano
81532 005 post@amathea.no



Post Kvænan en

Fra:  Arvid Janzon [janzon@online.no]
Sendt:  19. oktober 2012 11:19
Til:  Arvid Janzon
Emne:  Ordføreren - Jernrosen MInnemonument 22. juli 2011 - Økonomisk støtte
Vedlegg:  1203_Brev_kommuner.doc

Vi viser til tidligere oversendt brev og informasjon, senest 31.05.12 — søknad om økonomisk støtte.

Prosjektet utvikler seg videre og vi kan informere om at

Det er mottatt over 600 jernroser fra smeder i 20 land — flere sendinger er anmeldt.

Pårørende/AUF-ere har smidd over 70 jernroser, flere er tilmeldt for smiing

Økonomisk støtte er mottatt fra private, organisasjoner, bedrifter, kommuner og fylkeskommuner — men

det er et stykke frem til

Budsjett for Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011 med en ramme på 2,79 mill kr som omfatter alle

arbeider,

herunder stålleveranse, granittsokkel, benker i granitt, smiarbeider og grunnarbeider.

Det arbeides med plassering av monumentet.

Dersom det savnes ytterligere informasjon for at søknaden kan behandles — vennligst ta kontakt med

undertegnede.

Med vennlig hilsen KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Arvid F. Janzon

Styremedlem21 OKT 2012

Mobil. 90026760 Til behandling: t-

Saksbehandler:

111 orientedng:

Gradering-

Fra: Arvid Janzon [mailto:•anzon online.no]
Sendt: 31. mai 2012 16:06
Emne: Ordføreren - Jernrosen MInnemonument 22. juli 2011 - Økonomisk støtte

Viser til brev oversendt Dem pr 24.01.12 og kan informere om følgende utvikling i prosjektet:

Det er mottatt over 350 jernroser fra smeder i 17 land og det er innmeldt ytterligere ca 60 stk som er klar for

transport, bl.a fra USA

34 pårørende/AUF-ere fordelt over landet har smidd roser som skal inngå i monumentet; flere

interessenter melder seg på etter hvert

8 kommuner har så langt bidratt med økonomisk støtte

3 fylkeskommuner har også støttet økonomisk i denne periode

45 kommuner og 3 fylkeskommuner har i denne tiden gitt avslag på vår søknad

Det er etablert en støtteforening i Sverige, Rosa Solidum som finansierer en rose i storformat, ca 5 m lang —

se detaljer, www.rosasolidum.com

Aktiviteter, smedtreff har funnet sted i Sverige i mars og lørdag 02.06.12 er det smedtreff og smiing av roser

i Smia på Bærum Verk

Jernrosen Minnemonument er registrert i Frivillighetsregisteret pr 06.03.12

Det arbeides kontinuerlig med å skaffe flere sponsorer/støttespillere til prosjektet

For øvrig har web-siden blitt oppdatert og det foreligger nytt modellfoto — se www.Jernrosen.no 


Håper at denne informasjon kan være til nytte i Deres videre behandling av søknaden fra Jernrosen.
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Dersom det savnes informasjon og eller De har spørsmål som ikke er besvart — ikke nøl, ring undertegnede eller send

en e-post?

Med vennlig hilsen

Arvid F. Janzon

Styremedlem

Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011

Fra: Arvid Janzon [mailto:*anzon online.no]
Sendt: 24. januar 2012 11:11
Emne: Ordføreren - Jernrosen MInnemonument 22. juli 2011 - Økonomisk støtte

Vedlagt oversendes brev med informasjon om Jernrosen Minnemonument 22. juli 2011 og med forespørsel om

økonomisk støtte

til fullføring og oppsetning.

For informasjon om Jernrosen — se vår webside: www.Jernrosen.no

Med vennlig hilsen

Arvid F. Janzon

Mobil: 90026760
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SPILLAVHENGIGHET
NORGE

Nettverk - Kunnskap - Forebygging - Forståelse
Organisasjon for problematisk spilladferd

Regionsteam Nord Norge

Søknad om tilskudd

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

2 1 OKT 2012
711 behandling:

Saksbehandier:

fl orioatering:

Gradoring:



Spillavhengighet — Norge

Regionsteam Nord Norge

Drabeng

9060 Lyngseidet

Kvenangen Kommune
d-1

9161 Burfjord Lyngen 15.94'.2012

Søknad om tilskudd

Spillavhengighet Norge ønsker med denne søknaden å søke om økonomiske midler til drift

og utvikling av lavterskeltilbud for berørte familier av spillavhengighet. Organisasjonen er

delt i regionsteam. Herunder har er det etablert et team i Nord Norge. Denne søknaden

gjelder da for region Nord. Det er sendt likelydende søknader til flere kommuner i de tre

nordligste kommunene, da særlig fra disse hvor vi har kontakt med berørte familier. Det er

også søkt til fylkene.

Kort beskrivelse av Spillavhengighet - Norge:

Spillavhengighet Norge - eks PTS Norge - ble til i 2002. I 2003 var organisasjonen et prosjekt

underlagt Ko-RUS øst.

Vinteren 2004 ble organisasjonen stiftet som en landsdekkende organisasjon for pårørende.

I 2011 vedtok organisasjonen å bli en familieorganisasjon, altså både for pårørende og for de

spillavhengige. Dette er den største strukturendringen organisasjonen har gjort noen gang.

Organisasjonen er aktiv i samfunnsdebatten, og det arbeides kontinuerlig for å danne

nettverksgrupper for berørte. Spillavhengighet - Norge har som mål å spre kunnskap og

informasjon til befolkningen. Mye av familiearbeidet skjer gjennom samtaler og pr i dag er

det 8 offentlige kontakttelefoner. Disse befinner seg i Finnmark, Nordland, Troms, Oslo,

Akershus, Hedmark, Oppland, Vest-Agder og Rogaland.

Region Nord Norge:

Region Nord var et av de første regionsteamene som ble dannet. Teamet har nå vært i drift i

et år. Teamet styret består av 7 medlemmer, 5 faste og 2 vara. I tillegg har vi en

representant i Vest Finnmark som er tilknyttet regionsteamet.

På bakgrunn av at vi har et team som har medlemmer fra både Nordland, Troms og

Finnmark så er det kostbart i drive dette. Derfor forsøker nå regionsteam Nord Norge å søke

midler fra ulike instanser, kommuner og fylker.

En del støtte får teamet fra hovedorganisasjonen, men dette er ikke nok til å kunne drifte

teamet optimalt.



Hovedmålet til temaet er å hjelpe berørte familier i forhold til Spilleavhengighet. Samt påse

og sørge for at det jobbes aktivt for opprettelse av behandlingstilbud. Teamet skal også så

langt det lar seg gjøre bidra til å øke kommuner i Nord Norges kompetanse på denne

problematikken. Dog i et lavterskelsnivå. Medlemmer i teamet har selv erfart

spilleavhengighet nært på livene sine. Så hovedkompetansen ligger i egenerfaring. Region

nord har i dag 3 kontakttelefoner, et i hvert fylke. I tillegg drives det nettverksgrupper.

Teamet har som hovedfokus inneværende år å få dannet flere nettverksgrupper i alle tre

fylkene. Det satset på å få dannet et eget underteam i Finnmark.

Vi har satt markedsføring av teamet eksistens som et viktig mål de neste to årene.

Teamet stiller på stand, har forelesninger og møter med familier som faste oppgaver

gjennom hele perioden.

Årsaken til at det søkes midler til drift i denne kommunen er at organisasjonen pr i dag har

flere henvendelser fra berørte som bor i denne kommunen. Derfor håper vi at kommunen

ønsker å støtte opp om en organisasjon som hjelper berørte familier i kommunen. Om ønske

fra kommunen om mer informasjon om vårt arbeid og drift, så kan vi stille på møter og eller

ha forelesninger for både politikere og andre ansatte som berører dette feltet.

S illavhen i het — Nor e Re ionsteam Nord Nor e søker med dette om kr 5 000 til drift o

videre utviklin av h'el etilbud for berørte familier.

Midler som mottas blir lagt inn i hovedregnskapet til organisasjonen. Der vil det fremkomme

underregnskap for Regionsteam Nord Norge som viser hva eventuelle mottatte midler er

brukt til.

Spillavhengighet — Norge har konto i Sparebank 1 Nord Norge avdeling Lyngen.

Konto: 4740 11 43536.

Med vennlig hilsen

oeiU- keyed"C„
Ber mo

Leder Spillavhengighet — Nores regionsteam Nord

3PnuivffErJrickl-:-
NORGE#,852.:

3().yng375seldet

org.nr. 986595 805

Vedlegg 1: Budsjettplan for  1  år

For mer informasjon om organisasjonen og siste årsrapport gå inn på

www.s illavhen i het.no



BUDSJETT FOR REGIONS TEAM NORD NORGE

Siden teamet kun har vært i drift i 1 år er det noe usikkerhet om hvor mye midler som vil være

nødvendig for å kunne hjelpe berørte familier i alle tre fylkene. Det som er en av de største

utfordringene er avstandene mellom byer og bygder. Vi har behov for å engasjere flere

kontaktpersoner for å sikre at teamet når ut i bred grad i landsdelen.

Dette budsjettet er med utgangspunkt i at vi får innvilget nok penger til å drive optimalt i et år.

Siden dette er første gang vi søker, har vi ingen oversikt om hvor mye midler vi vil klare å innhente

gjennom søknad. Det er derfor kun satt opp kolonner som viser utgifter. Teamet har valgt å søke

maks 5 000 kr fra instans \ kommune.

Regionsteamet får noe støtte fra hovedorganisasjonen, men dette utgjør ikke nok til å drifte teamet i

sin helhet. Hovedorganisasjonen har i inneværende år bidratt med kr 50 000 til region nord, dette

har i all hovedsak gått til etablering og drift av teamet.

Budsjett for et driftsår.

1 Markedsføring av lavterskeltilbud 10 000

2 Reiseutgifter 25 000

3 Interne møter 10 000

4 Telefoner og utstyr 3 000

5 Kontorrekvisita 2 000

6 Nettverksgruppemøte 20 000

7 Leie av lokaler 20 000

8 Regnskap 5 000

9 Uforutsette utgifter. 5 000




Totalt 100 000 Kr



Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms SMTIESENIU KITIIKW0G31.1.1filEtri1lICAP

Kvænangen kommune
v/Rådmann
9161 Burfjord Tromsø, 1. oktober 2012

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

Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud for de som er berørt av seksuelle
overgrep. Ideologien vår er «hjelp til selvhjelp». Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres
nettverk. 30 % av våre brukere er menn, og det er vår og deres erfaring at resten av hjelpeapparatet har manglende
kompetanse om det å være mann og utsatt. Både i forhold til hva det innebærer, kunnskap om kvinnelige overgripere,
men ikke minst også på holdningsnivå blant hjelpere i det offentlige hjelpeapparatet. Sentret er også et tilbud til
fagfolk, og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten
henvisning fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å benytte seg av sentrets tilbud.

Forebygging av seksuelle overgrep er viktig. Vi er ute i kommunene/hos aktuelle målgrupper som skoler (grunnskoler
og videregående skoler), helsesøstre, legesenter m.m med både veiledning, samt annen informativ og forebyggende
aktivitet. Vi ønsker å bidra til større fokus på temaet i samfunnet generelt, for å skape en bedre bevissthet rundt
konsekvensene av å være utsatt for overgrep, og vi opplever at informasjon er etterlengtet. Vi besitter den nødvendige
kunnskapen til å formidle dette, og kan bidra til å skape trygghet på hvordan man kan forholde seg til temaet på en
forsvarlig måte, i tillegg til å vite hva man kan gjøre når man mistenker eller avdekker overgrep.

Vi har stor forståelse for trang kommuneøkonomi, men skulle likevel ønske at enda flere av kommunene i Troms
kunne være med å bidra. I dag ser vi at mange kommuner opptrer som "blindpassasjerer", i den forstand at SMISO har
brukere fra disse kommunene eller veileder ansatte i helsetjenesten. SMISO er et rimelig og viktig supplement til det
offentlige hjelpeapparatet, noe vi ønsker at kommunene skal ta innover seg og støtte aktivt opp om. Fra og med 2012
besluttet SMISO derfor å ta betalt for opplysningsarbeid/kursing vi utfører for kommuner som ikke bidrar med
økonomiske driftsmidler.

Vi ønsker et tettere samarbeid med deres kommune da tilbudet vi kan gi, ikke kan gis fra det offentlige
hjelpeapparatet. Det er ikke uvanlig at brukerne ved sentret har benyttet/benytter en eller flere andre tjenester i
tillegg til SMISO.

Da ens finansierin sordnin :
Tilskudd gitt av kommune, fylkeskommune og helseforetak utgjør 20 % av driftsbudsjettet, mens statens andel er 80
%. Statens tilskudd blir ikke utløst før de lokale midler blir vedtatt. Dermed er vedtak om driftstilskudd innen fristen,
som er den 1.april av avgjørende betydning.

Tilskudd som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i beregningen av driftsårets statstilskudd.

SMISO søker derfor Kvænangen kommune om kr. 5.000, - i tilskudd for året 2013.

Besøk gjerne vår hjemmesidewww.smiso.no 


Dersom det er ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gjør, ta kontakt med oss på telefon 77 65 20 44.

Med vennlig hilsen

Let
Lene Sivertsen
Daglig leder

Vedlegg: Årsrapport 2011

P.b: 1231, 9262 TROMSØ- 77652044
Besøksadresse: Søndre Tollbodgt 9, 9008 TROMSØ

Org.nr.: 981 184 297
www.smiso.no

KwENANGEN Korv,„
PosTmoTTiky

OKT2012
Til behandlino:

Saksbehandler:

Til ortentering:

Gradering:
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TROWISKOMITZEII!
AV LANDSUTVALGET FOR JERNBANE

B.A. Løvoldsveg 108, 9022 Krokelvdalen
Telefon 77 63 05 19

Tromsø, 12.10.12

Til Troms Fylkeskommune
,9 Kommunene i Troms Fylke
" Narvik Kommune

SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane tillater seg herved å søke om økonomisk
støtte til driften av komiteen.

Vi opplever dessverre at sentrale politiske miljøer behandler Troms fylke på en måte
som er helt uakseptabel når det gjelder penger til infrastruktur. Det blir store sprik
mellom fine taler om nordområdesatsinga, miljosatsinga og praktisk politikk.

Nasjonal Transportplan skal opp til revisjon og Hovedplanen for forlengelse av Nord-
Norgebanen må komme med og bli prioritert.
Dette innebærer at det fortsatt er nødvendig med aktivt frivillig pressarbeid. Dette til
tross for positive politiske vedtak i ulike politiske organ i vårt fylke, og dokumentasjon
for en betydelig miljogevinst og økonomisk gevinst ved en baneforlengelse.

Tromskomiteen har ikke noe fast budsjett. Komiteen har ingen andre inntektskilder
enn de midler kommuner og fylkeskommuner bevilger. Den aktivitet vi skal drive
bestemmes derfor ut fra bevilgede midler. Vi takker de som har bevilget noen kroner
slik at arbeidet har kunnet fortsette.
Vi er selvsagt kjent med at noen kommuner arbeider på andre arenaer , men det vil
fortsatt være behov for et frivillig idealistisk arbeid.
Noen kommuner har avslått søknader i de senere år, stort sett begrunnet i vanskelig
økonomi. Det har vi forståelse for, , men det er her ikke snakk om store summer — noen
få tusen kroner vil være med på å sikre fortsatt frivillig arbeid som kan bidra til en
bedre infrastruktur i nord.
Og kravet er nå ganske enkelt: Det må utarbeides en Hovedplan for banen.

Ettersom saken og vi er godt kjent blant politikerne skriver vi ikke noen lengre
utredning. Vi sier på forhånd takk for enhver bevilgning
til vår konto nr. 4760 56 60645.

Tromskomiteen av Landsutvalget for Jernbane

OlaV Lindrupsen
leder

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

• 5 OKT 2012
Til behandlin

Saksbehandler: I
riorientering:

Gradaring:



PS 2012/71 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Stajord bygdelag 
v/Unni Johansen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 22/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-44 39073/2012 U63 24.10.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Buktenes Handel den 10.11.12.

Saksutredning:

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

Vedtak:

Stajord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til fest på Buktenes handel den 10.11.12. 

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

Skjenkestyrer er Øystein Mikkelsen med Tryggve Mathiassen som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Badderen Bygdelag v/ Mariann Larsen
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 21/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-42 38694/2012 U63 22.10.2012

Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 27.10.12.

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Badderen Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til pub på Badderen grendehus
den 27.10.12. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det 
ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Badderen Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkelt-
anledning til pub på Badderen grendehus den 27.10.12. 

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

Skjenkestyrer er Mariann Larsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

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