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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/1400 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr

Dato:                 22.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/26 Kvænangen Formannskap 29.04.2014

Godkjenning av retningslinjer for Kvænangen næringspris

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Godkjenning av retningslinjer for Kvænangen næringspris

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Kvænangen næringspris, med virkning fra 
30.04.2014. 

Saksopplysninger

Kommunestyret har i budsjettet for 2014 avsatt kr. 25 000,- til næringspris. 

Administrasjonssjefen har utarbeidet forslag til retningslinjer for tildeling av prisen. Prisen skal 
stimulere til nytenking og verdiskapning i næringslivet i Kvænangen. Prisen tildeles 
virksomheter, enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom nyskapende idéer bidrar til 
vekst, mangfold og økt verdiskapning i næringslivet i Kvænangen. Tildelingen baseres på 
forslag til aktuelle prisvinnere. Fondsstyret utlyser, vurderer og tildeler tilskudd.  

Vurdering

Denne prisen skal motivere til både til nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter.  
Administrasjonssjef har tatt høyde for enkle søknadsprosedyrer og enkel saksbehandling. 



Retningslinjer for Kvænangen Næringspris  

(vedtatt av Kommunestyret i Kvænangen i sak XX/2014 den 30.04.2014) 

1. Hensikt

Hensikten med prisen er å stimulere til nytenking og verdiskapning i næringslivet i Kvænangen. 

Prisen tildeles virksomheter, enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom nyskapende idéer 

bidrar til vekst, mangfold og økt verdiskapning i næringslivet i Kvænangen.   Kommunestyret i 

Kvænangen kommune har tildelt kr. 25 000,- til dette formålet i 2014.

2. Kvænangen Næringspris

Prisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner har bidratt til å skape 

arbeidsplasser, satt fokus på næringslivet i Kvænangen eller på en annen måte har bidratt 

positivt til næringslivet i Kvænangen.  Prisvinner mottar en pengegave på kr. 25 000,- til fri 

disposisjon. 

3. Vurderingskriterier

Prisen kan tildeles enkeltpersoner, bedrifter eller organisasjoner i Kvænangen.  Prisvinner må ha 

forretningsadresse i Kvænangen. Det forutsettes potensiale til å oppnå en sunn økonomisk drift 

og ambisjoner for vekst og utvikling.  

Prisvinner bør ha utmerket seg innen en eller flere av disse kriterier: 

 Synlighet og markedsføring av Kvænangen - prisvinner skal ha en profil preget av 

synlighet og optimisme, og bør bidra til merkevarebygging i kommunen og regionen.

 Nyskapning – prisvinner skal legge vekt på nyskapning i virksomheten gjennom særskilte 

tiltak, aktiviteter eller prosjekter.

 Arbeidsplasser- prisvinner bør skape eller ta vare på arbeidsplasser i Kvænangen, enten 

direkte gjennom særskilte tiltak/ prosjekt/ aktivitet eller indirekte.

 Lønnsomhet – prisvinner bør oppnå lønnsomhet og bør ha potensiale og ambisjoner om

vekst og utvikling.

4. Utdeling av pris

Prisen deles ut av fondsstyret i Kvænangen. Fondsstyret lyser ut prisen en gang i året. Forslag på 

kandidater sendes Kvænangen kommune, 9161 Burfjord, og skal inneholde en kort beskrivelse av 

kandidaten og en begrunnelse for hvorfor prisen bør tildeles. 

5. Ikrafttredelse

Reglene gjelder fra kommunestyrets vedtak 30.04.2014. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/1401 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr

Dato:                 22.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/27 Kvænangen Formannskap 29.04.2014

Godkjenning av retningslinjer for tilskudd til lokale omdømmetiltak i 
Kvænangen

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Godkjenning av retningslinjer for tilskudd til lokale omdømmetiltak i Kvænangen

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner retningslinjer for Lokale omdømmetiltak i Kvænangen, med 
virkning fra 30.04.2014. 

Saksopplysninger

Kommunestyret har i budsjettet for 2014 avsatt kr. 50 000,- til lokale omdømmetiltak i 
Kvænangen. 

Administrasjonssjefen har utarbeidet forslag til retningslinjer for tildeling av midler. Det 
foreslåes at midlene er søknadsbaserte og utlyses som tilskudd til lokale arrangement. Lokale 
arrangører søker om tilskudd til sitt arrangement, og tilskuddet er et bidrag, og det forutsettes 
egen innsats/ egne midler fra arrangørenes side.

Ordfører og administrasjonssjef vurderer og tildeler tilskudd.  



Vurdering

Dette tilskuddet er et bidrag til å skape liv og røre i bygdene og kommunen. Godt omdømme vil 
bidra både til økt trivsel og større attraktivitet. Administrasjonssjef har tatt høyde for enkle 
søknadsprosedyrer og enkel saksbehandling. 



Retningslinjer for tilskudd til lokale omdømmetiltak

(vedtatt av Kommunestyret i Kvænangen i sak XX/2014 den 30.04.2014) 

1. Formål 

Omdømmetilskuddet skal bidra til at Kvænangen blir et attraktivt bo og besøks sted. 

Omdømmetilskuddet skal bidra til positiv stedsfølelse og - tilhørighet til Kvænangen.  

Kommunestyret i Kvænangen kommune har tildelt kr. 50 000,- til dette formålet i 2014.

2. Omdømmestilskudd 

Omdømmetilskuddet skal motivere og oppmuntre til aktiviteter og tiltak som skaper trivsel og 

bolyst, og bidrar til et godt omdømme av Kvænangen.  Omdømmetilskuddet skal være et bidrag 

til enkeltarrangementer eller særskilte tiltak i Kvænangen. Det forutsettes egeninnsats 

og/egenaktivitet fra arrangørens side. Omdømmetilskuddet skal støtte opp under prioriterte mål 

i kommunens planer, som for eksempel  barn og unge, forskjønnelse/beplantning, møtearenaer, 

merking/skilting. 

3. Søkeberettigede 

Tilskuddet kan søkes av lag / foreninger /virksomheter som arrangerer eller gjennomfører 

arrangement eller tiltak i Kvænangen.  Foreningen/virksomheten skal være registrert i 

Kvænangen eller registreres med Kvænangen som forretningsadresse.

4. Søknadsbehandling og tildeling av tilskudd

Tilskuddet lyses ut en gang i året. Skriftlig søknad om tilskudd sendes Kvænangen kommune, 

9161 Burfjord. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av arrangementet / tiltaket. Det 

forutsettes en kort omtale av tiltaket som kan brukes i avis, andre medier og/eller kommunens 

hjemmeside. Ordfører og administrasjonssjef står for vurdering av søknadene og tildeling av 

tilskudd. Tilskudd utbetales når arrangør bekrefter at arrangementet blir gjennomført. 

5. Ikrafttredelse

Reglene gjelder fra kommunestyrets vedtak 30.04.2014. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/2000 -17

Arkiv: 034

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 14.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/28 Kvænangen Formannskap 29.04.2014
2014/35 Kvænangen kommunestyre 30.04.2014

Prosjekt og ekstrabehov, utvikling av Profil og IPLOS

Administrasjonssjefens innstilling

Det settes av kr 410 000 til utvikling av Profil og IPLOS. Utgiftene tas fra eget budsjett. Ved 
behov for omposteringer mellom avdelingene så tas det som del ar revidert budsjett i juni. 

Saksopplysninger

Leder for Gargo sykehjem og sykestue og leder for Hjemmetjenestene har laget slik plan for 
arbeidet:

Lovverk: Kommunehelsetjenesteloven § 1-3a, Helsepersonelloven § 6.2.2 og § 39, Person-
opplysningsloven, Pasientrettighetsloven og Lov om psykisk helsevern. Forskrift om 
pasientjournal, Forskrift om pseudonymt registering for individbasert helse- og omsorgs-
statistikk, IPLOS.

Hvorfor: FunnkE skal iverksettes i løpet av 2014. Er et system for elektronisk meldings-
utveksling mellom kommunehelsetjenesten og fastleger, sykehus og andre helseinstitusjoner og 
NAV. Det skal sendes elektroniske meldinger direkte i Visma Omsorg Profil og det kreves at 
kommunen har innført dette systemet. Noe Kvænangen har. Meldingene vil være for kommuni-
kasjon med pleie- og omsorgsektoren, herunder epikriser, laboratoriesvar, dialogmelding og 
pleie- og omsorgsmeldinger. Man kan utveksle opplysninger om brukerens medisiner, 
diagnoser, IPLOS opplysninger, hvilke tjenester brukerne har. Dialogmelding kan brukes som 
sikker e-post.

Før dette kan iverksettes må det skje en større oppgradering og opprydding av Profil systemet,
ifh til hvordan vi bruker det pr idag. Pr i dag brukes dessuten ikke Profil-systemet fullt ut ifh til 
mulighetene; legemiddelhandtering, avviksregistrering, tiltaksplaner.

Gevinster for kommunen: 
 Bedre samhandling og kvalitet i tilbud
 Mer effektivt tidsbruk
 Informasjon når man trenger den
 Kommunikasjon dokumenteres. 
Hvilke avdelinger gjelder dette: Gargo sykestue og sykehjem, Hjemmetjenesten, Tjeneste for 
psykisk helse, TU, Ergoterapeut, Kommunal fysioterapeut og legetjenesten

Når: Snarest og frem til 31.12.2014.



Hvem skal være med i prosjektgruppa: Gargo; avd.spl og hjelpepleier I på hver avdeling, 
Hjemmetjenesten; leder og hjelpepleier I, Systemansvarlig Profil, Representanter fra TU, 
psykiatri og legetjenesten.

Hvordan: 
1. Administrasjon og enhetsledere lager en arbeidsgruppe. 
2. Systemansvarlig Profil blir leder for gruppen. 
3. I tillegg anbefales det frikjøp av en ansatt på Gargo og en i hjemmetjenesten. Inntil 50 % 

stilling på hver avd. Dette fordi flesteparten av pasientene er innunder disse enhetene, totalt 
ca 100 pasienter (ca 30 brukere i TU).

4. Systemansvarlig, i samarbeid med arbeidsgruppen, lager rutinebeskrivelser. 
5. Avvikles 1-2 dagskurs i Alta for arbeidsgruppen. Systemansvarlig i Alta har sagt seg villig 

til å gi oss opplæring. 
6. Dagskurs for alle ansatte avvikles i kommunen, fordelt utover vår og høst 2014. Arrangeres 

av systemansvarlig og medlemmer av arbeidsgruppa. Gjelder totalt ca 80 ansatte i hjemme-
tjenesten og på Gargo.   

7. Opplæring og oppfølging på avdelingene; systemansvarlig, avdelingssykepleier og 
hjelpepleier I.

8. Opplæring leger, ergoterapeut og fysioterapi. 

Økonomi 
3 x 50 % stilling som hjelpepleier, fra 1/5 og ut 2014, kr 393 000.
Dagskurs x 1 i Alta, Gargo 7 pers, hjemmetjenesten 4 pers og systemansvarlig. Utgifter i 
forbindelse med vikarinntak/kjøring,kr 17 000. 
Sum utgifter kr 410 000.

Vurdering

Det er behov for å gjøre en ryddejobb i Profil. Systemet skal ligge til grunn for innføringen av 
elektronisk meldingsutveksling (Funnke) og må være i orden for at meldingsutvekslingen skal 
fungere etter hensikten. Jobben som må gjøres er så stor at vi trenger ekstra ressurser utenom 
ordinær bemanning for å få dette til. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/43 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Bernt Mathiassen

Dato:                 14.04.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/29 Kvænangen Formannskap 29.04.2014
2014/31 Kvænangen kommunestyre 30.04.2014

Fastsetting av forskrift for forsøksordningen med snøscooterløyper

Vedlegg
1 Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune vedtar "Forskrift for kommunalt forsøk med snøscooterløyper" 
Forskriften trer i kraft straks etter stadfesting av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksopplysninger

Bakgrunn for saken
Klima- og miljødepartementet (tidl. Miljøverndepartementet) inviterte ultimo mai 2013
kommunene i det distriktspolitiske virkeområdet, sone I, II og III, til å delta i en forsøksordning
med adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging 
etter plan- og bygningsloven. Ordningen var i utgangspunktet ment å skulle begrenses til 40
kommuner utvalgt etter innsendt søknad og vare i perioden 2014 – 2018. Regjeringen bestemte
primo desember å iverksette forsøksordningen samt å utvide den til å gjelde alle kommunene
som hadde søkt om deltakelse, 108 i alt.

Motorferdselloven har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt.
Loven tar imidlertid ikke sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål. Det er
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. Dagens regelverk åpner altså
ikke for fornøyelseskjøring. Unntaket her er kommuner i Nord-Troms og Finnmark som har
særskilte regler som angir at Fylkesmannen kan legge ut løyper etter forslag fra
kommunestyrene. Løypene er åpne for allmennheten og for turoperatører/snøscooterturisme.

I 2000 ble det etablert en forsøksordning med lokal forvaltning av motorferdsel. I dag omfatter
denne ordningen syv kommuner. Forsøksordningen har etter departementets syn ikke gitt
tilstrekkelige svar på hvilke effekter en generell åpning for etablering av snøscooterløyper har 
for naturmangfold, friluftsliv og folkehelse, både på kort og lang sikt, til at det er forsvarlig å 



åpne for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring over hele landet. Dette gjelder for
eksempel virkningen av å åpne for løyper i mer befolkningstette områder samt erfaringer om
effekter av nettverk med løyper for fornøyelseskjøring mellom flere tilgrensende kommuner.

Forsøket som nå settes i gang, vil være mindre omfattende enn det tidligere fordi det ikke
berører hele motorferdselspolitikken. Det åpner kun for kjøring i etablerte løyper til dette formål 
og i henhold til nærmere retningslinjer fastsatt av kommunen. Motorferdselloven gjelder fortsatt 
for all annen motorisert ferdsel i utmark og vassdrag. Forsøket omfatter heller ikke løyper for
ATV.
Det eksisterende forsøksprosjektet med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark avvikles med
virkning fra 1. mai 2014.

Forsøksordningen
Den nye forsøksordningen skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis
mulighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for følgende:

 naturmangfold, friluftsliv og folkehelse
 kommunenes praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i

motorferdselloven (LOV-1977-06-10-82 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag)
 lokal næringsutvikling, herunder leiekjøring.

Blant annet er det behov for mer kunnskap om hvilke arter og økosystemer som er sårbare for
motorferdsel, hvordan disse bør hensyn tas i planleggingen og hvor de aktuelle artene finnes. 
Det skal også ses på om ordningen medfører økning i antall snøscootere og generelt økt 
motorisert ferdsel i utmarka, hvordan dette påvirker friluftslivet og holdninger til bruk av 
motorkjøretøy i utmark generelt og eventuelle konsekvenser for folkehelsa. Departementet 
ønsker også å se på om åpning for fornøyelseskjøring påvirker kommunens dispensasjonspraksis 
på motorferdselsområdet og hvilke eventuelle distriktspolitiske effekter ordningen har, herunder 
effekter for lokalt næringsliv.
Kunnskapen om virkningene skal innhentes gjennom en løpende følgeevaluering fra ulike 
fagmiljøer. Evalueringen skal skje i regi av Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet.

Forskriften fastsetter rammer og vilkår for planlegging av eventuelle snøscooterløyper. Disse 
har som mål å sikre at hensyn til friluftsliv og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt. Det vil 
gjelde et absolutt forbud mot å opprette løyper i verneområder, foreslåtte verneområder og 
nasjonale villreinområder. I tillegg heter det at

 løypene ikke skal være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften
 løypene bør søkes unngått lagt i inngrepsfrie naturområder som er tre eller flere 

kilometer fra et teknisk inngrep
 det skal tas hensyn til virkninger for friluftsliv, fugle- og dyrearter og økosystemer som 

er sårbare for motorferdsel
 løypene ikke skal være til ulempe for bolig- og hytteområder
 løypene ikke skal legges slik at de kan skape negative effekter på kulturminner og

kulturmiljø
 forsøksordningen kun gir hjemmel for etablering av løyper for kjøring med snøscooter på

snødekt mark
 det er en forutsetning av løypene etableres uten terrenginngrep.
 for å begrense ulykkesrisikoen skal løypene ikke etableres i skredutsatte områder og i

bratt terreng



 kommunen videre skal sette vilkår for bruken av løypene, herunder tidspunkt og tidsrom
for kjøring (når på dagen, ukedager/helger/høytider, når på året m.v.)

Under planarbeidet skal betydningen av friluftsområdene der løypene planlegges vurderes mot
øvrige friluftsområder i kommunen.

Motorferdselloven innskrenker ikke grunneiers rett til å nekte ferdsel over egen eiendom. På
samme måte kan ikke kommunen treffe vedtak om snøscooterløype(r) før grunneier har
samtykket i at det kan foregå snøscooterkjøring på deres eiendom. Dette gjelder så vel privat 
som offentlig eiendom. For statsallmenningen gis grunneiersamtykke av fjellstyret.

Forskriften fastsetter rammene for forsøket og skal sikre en helhetlig vurdering av berørte 
interesser når slike løyper etableres; de nærmere rammene som skal gjelde for forsøket vil altså 
fremgå av forskriftene.
I dette tilfellet dreier det seg om et statlig initiert og styrt forsøk, og kommuner som skal delta 
vil derfor kun få godkjent forskrifter lik de som er vedlagt her. Premissene for forsøksordningen 
er gitt i den standardiserte forskriften. Kommunestyret må vedta forskriften før den sendes til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet via Klima- og miljødepartementet for stadfesting.

Forskriften har vært på høring i forbindelse med utarbeidelsen, jamfør forsøksloven § 5 tredje
punktum og forvaltningsloven § 37. Det er ikke nødvendig med ytterligere høring av forskriften
før fastsetting i kommunene.



Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper

Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 30.04.2014 med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig 
forvaltning §§ 3 og 5, jf. kgl. res. 11. desember 1992 nr. 1050. Stadfestet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (dato)

     

§ 1 Formål 
Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet 

til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for
a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse
b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. juni 

1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter 
c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring. 

Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper etableres. 
       

§ 2 Forholdet til andre lover
Lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter gjelder 

med de unntak og særregler som følger av forskriften her.
For behandlingen av planer etter forskriften gjelder plan- og bygningsloven §§ 3-1 til 5-6 

og §§ 10-1 til 13-4 med de unntak og særregler som følger av forskriften her.

§ 3 Kommunens adgang til å etablere snøscooterløyper
      Kommunen kan etablere løyper for å kjøre snøscooter i snødekt utmark og på islagte 
vassdrag. Løypene skal angis i arealplan eller i reguleringsplan som trasé for snøscooterløype.
Traséen skal vises i planen som linjesymbol med sosikode 1164, der senterlinjen angir 
traséen. Til planen skal kommunen også gi utfyllende bestemmelser for bruken av løypene. 
Bestemmelsene skal minst inneholde regler om kjørefart samt tidspunkt og tidsrom for 
kjøring.
I planarbeidet skal kommunen ta hensyn til

a) støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, 
kulturminner og kulturmiljø.

b) sikkerheten for de som kjører og andre. 
Planforslaget skal 

a) utrede virkningene løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i plan- og 
influensområdet

b) kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere
betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftsområder i kommunen.

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype før private og offentlige grunneiere 
har samtykket i snøscooterkjøring over deres eiendom. For statsallmenningene gis samtykke 
av fjellstyret. 



§ 4 Begrensninger i adgangen til å etablere snøscooterløyper
En snøscooterløype skal ikke

a) stride mot arealformålet og bestemmelsene i arealplan, jf. plan- og bygningsloven §§ 
11-6 og 12-4

b) legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder
c) være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften
d) kreve terrenginngrep
e) legges i skredutsatte områder eller bratt terreng

§ 5 Bruk av snøscooterløypene
Uten hinder av forbudet i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §§ 

3 og 4a, er det tillatt å kjøre med snøscooter på snødekt mark i løyper opprettet etter § 2 i 
forskriften her, innenfor de rammer som følger av bestemmelser gitt i medhold av § 3.

§ 6 Klage og innsigelse
       Kommunens vedtak etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 1-9, men slik at Fylkesmannen er klageinstans. 

Plan- og bygningsloven § 11-15 tredje ledd gjelder ikke for kommunestyrets vedtak om 
trasé for snøscooterløype i kommuneplan.

For myndighet til å fremme innsigelse gjelder reglene i plan- og bygningsloven § 5-4. 
Støy eller andre negative virkninger for lokalt friluftsliv gir grunnlag for innsigelse etter plan-
og bygningsloven § 5-4 første ledd. Ved behandling av innsigelsessaker kan departementet
prøve alle sider av saken.

§ 7 Plikt til å medvirke til evaluering av forsøket
       Kommuner som deltar i forsøket, plikter å medvirke til evalueringen av forsøket ved å 
opplyse om forvaltningspraksis eller annen informasjon som etterspørres, og gjøre 
plandokumenter og annet materiale tilgjengelig. Kommuner plikter å føre register over 
ulykker med snøscooter og over brudd på forskriften her og på lov 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter som kommunen blir kjent med.

§ 8 Ikrafttredelse og varighet
       Forskriften trer i kraft straks og oppheves 31. desember 2018. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2013/725 -10

Arkiv: H08

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 24.03.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/20 Kvænangen Formannskap 02.04.2014
2014/30 Kvænangen kommunestyre 30.04.2014
2014/30 Kvænangen Formannskap 29.04.2014

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.04.2014 

Behandling:

Liv Reidun Olsen reiste spørsmålet om sin habilitet og fratrådte møtet under behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. Utvalget kom til at hun vurderes som inhabil etter Forvaltningslovens § 6 
og Olsen fratrådte videre behandling.

Endringsforslag fra KP/SV: Saken utsettes. Det settes av tid til befaring på nestemøte i 
formannskapet.

Endringsforslaget fra KP/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Det settes av tid til befaring på nestemøte i formannskapet.

Merknad til vedtaket: Det forberedes befaring på Gargo som en del av formannskapets møte den 
29.04. fra kl. 10.00. Saken sendes til kommunestyrets møte den 30.04. med sikte på 
innarbeiding av eventuell innstilling i formannskapets møte dagen før.

Utsetting av vaskeridriften til Kvænangen Produkter AS

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune inngår avtale med Kvænangen Produkter AS (KP) om vask av tøy som 
tidligere ble vasket på vaskeriet på Gargo sykehjem og sykestue. Driften av vaskeriet overføres 
til KP som virksomhetsoverdragelse. 

Saksopplysninger

I kommunestyrets vedtak den 26.06.13 i sak 2013/44 ble det vedtatt at «Vaskeritjenesten i 
Kvænangen kommune konkurranseutsettes med bruk av begrenset anbudskonkurranse.»

Det ble gjennomført anbudsprosess med frist innen utgangen av januar og det kom inn ett 
anbud, fra KP. Anbudet fra KP er betraktelig høyere enn dagens driftsutgifter på Gargo. Det ble 
avholdt to møter med KP. Først et møte den 10.03.14 der kommunen orienterte om at anbudet 
fra KP er for høyt, at vi kom til å avlyse konkurransen og gå i forhandlinger med dem. Den 



21.03.14 ble det gjennomført forhandlinger der KP kom med et nytt tilbud som var noe lavere 
enn det opprinnelige. 

Kostnader

 Kostnader vask av tøy og ett årsverk (som i dag) er kr 661 700 + strøm kr 35 000 + teknisk 
vedlikehold kr 20 000 = kr 716 700. Internhusleie er ikke tatt med. 

 Tilleggskostnader dersom vi skal opp på bransjestandard i egen regi er kr 50 000 (strøm til 
maskiner og nytt bygg) + drifts- og kapitalkostnader nytt bygg på kr 286 000 + ekstra ½ 
årsverk kr 200 000 = sum kostnader på kr 1 197 700.

 Sum første tilbud fra KP var på kr 1 244 750.
 Nytt tilbud fra KP etter forhandlingene den 21.03.14 er på kr 1 160 020. 
 Beregningene av tilbudene fra KP er kun grove anslag.
 Hvor mye vi må bygge om vaskeriet er usikkert. Dagens standard er langt under bransje-

standarden og det er rimelig klart at vi vil få en del pålegg dersom vi får tilsyn. Det vi har 
lagt opp til i ovennevnte regnestykke er et vaskeri av samme standard som det KP bygger. 

Vurdering

Det kan være greit at KP overtar vaskeridriften. Vi kommer høyst sannsynlig til å få krav om en 
betydelig ombygging og det vil kreve både tid og krefter for å arbeide med dette og det er slett 
ikke sikkert at vi til syvende og sist klarer å få vaskeridrift etter bransjestandard rimeligere enn 
KP. Videre er det en fordel at KP får flere bein å stå på samtidig som de kan tilby vaskeri-
tjenester til innbyggere og private bedrifter. 

Vedlagt følger nytt og opprinnelig tilbud fra KP, hjemmel til å avlyse konkurransen, beregning 
av tilbudene og møtereferatene fra møtene med KP. Hele anbudet fra KP, konkurranse-
grunnlaget og bransjestandard for vaskerier gis ved forespørsel. 
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Kvænangen kommune
Rådmannen

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

www.kvanangen.kommune.no

Alteidet samfunnshus
v/Marit Boberg
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 9/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/4-20 12828/2014 U63 25.03.2014

Skjenkebevilling enkeltanledning, Alteidet samfunnshus den 12.04.14.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Alteidet Samfunnshus der de søker om skjenkebevilling til pubkveld på Alteidet 
samfunnshus den 12.04.14. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Alteidet Samfunnshus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til pubkveld på Alteidet samfunnshus den 12.04.14. 

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

Skjenkestyrer er Ronald Kaino Hestnes. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

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/Åsbjørg Johannessen (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

A-Laget v/Reidar Eilertsen

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 10/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/4-22 14599/2014 U63 07.04.2014

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 16.04.14.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Burfjord IL A-laget der de søker om skjenkebevilling til fest på Kvænangen 
Flerbrukshus den 16.04.14. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Burfjord IL A-laget gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til fest på Kvænangen Flerbrukshus den 16.04.14. 

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

Skjenkestyrer er Reidar Eilertsen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

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/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt).
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