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Rapportering pr august 2015. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges fram til orientering. 

 

Saksopplysninger 

Saken legges fram for å oppdatere folkevalgte organ om status i reformarbeidet pr august 2015.  

Utredning av kommunene Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa 

Det ble avholdt møte for de fire kommunestyrene i Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa 11-

12.8.2015.  Kopi av innlegg og oppsummeringer fra samlingen følger vedlagt.  Utredningen er 

finansiert av Fylkesmannen i Finnmark og utføres av rådgivningsfirmaet PWC.  Det ventes at et 

første utkast til rapport foreligger i midten av november 2015. Det er foreløpig avtalt et 

folkemøte i Kvænangen på ettermiddags-/kveldstid 25.11.2015. 

Utredning av Nord-Troms med Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy 

Etter at møte med styringsgruppene/formannskapene 20.5.2015 på Skjervøy konkluderte med at 

det skal gjøres en utredning av sammenslåing blant disse kommunene, foreligger nå en foreløpig 

skisse for utredningstema og framdrift.  Skissen vil bli gjennomgått i møte i regionrådet/ 

rådmannsutvalget 31.8-1.9.2015 og kan presenteres i formannskapet/styringsgruppen 9.9.2015.  

Dette arbeidet forutsettes finansiert av skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Troms. 

Vurdering 

Saken legges fra administrasjonens side fram til orientering og det skal minnes om tidligere 

vedtak og føringer slik: 

 Kommunestyret har vedtatt at Kvænangen kommune skal følge det såkalte «løp 2» der 

eventuelle kommunesammenslåinger vil iverksettes tidligst i 2020 

 Kommunestyret har vedtatt at det skal holdes folkeavstemning 

 Kommunene ventes å fatte vedtak i saken senest 1.7.2016 

 Fylkesmennene gjør innstilling til regjeringen høsten 2016. 

Vedlegg 

Innlegg og oppsummeringer fra felles møte i Alta 11-12.8.2015 

 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Startside ALTERNATIV B

Kommunereform

Nye oppgaver til større kommuner

Statssekretær Anne Karin Olli



Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Hvorfor reform?

Svekket lokal-
demokrati

Utdaterte
grenser

Kapasitet og 
kompetanse



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den kommunale virkeligheten er 
brutalt forandret på de siste 20 
årene.

Det er med denne virkeligheten 
som bakteppe jeg har kommet 
til at vi blir for sårbare ved å 
være en liten kommune.

Sølver Sjulstad, leder Lardal Sp 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forventer av kommunen:
Gode, helhetlig tjenester 

Ta vare på utsatte grupper  
Trygghet, vekst og utvikling



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sterkt lokaldemokrati –
sterke lokalsamfunn

Bedre tjenester 
tilpasset det enkelte 
menneske og lokale behov



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Generalistkommuner

Dialog med medarbeiderne

Individuelle rettigheter ligger fast

Penger følger oppgaven

Likeverdige kommuner



Kommunal- og moderniseringsdepartementet



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Velferd  Lokal utvikling    Annet

Nye oppgaver 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Velferd 

• Tannhelse
• Rehabilitering
• Basishjelpemidler
• Forsøk DPS 
• Barnevern
• Familievern 
• Boligtilskudd
• Varig tilrettelagt arbeid 
• Arbeids- og utdanningsreiser 
• Finansiering pasienttransport



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lokal

utvikling

• Tilskudd frivilligsentraler 
• Forenkling av utmarksforvaltning
• Lokal nærings- og samfunnsutvikling 
• Motorferdsel
• Større handlingsrom, plan- og byggesaker
• Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk
• Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv
• Konsesjonsbehandling småkraftverk
• Enkeltutslippstillatelser, forurensningslov
• Naturforvaltning



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Andre oppgaver

• Vigselsrett for borgerlige vielser
• Notarialforretninger
• Godkjenning svømmeanlegg
• Sivile politioppgaver



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kan få:

- Videregående skoler

- Kollektivoppgaver

Klare forutsetninger

De største kommunene



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fortsatt tre forvaltningsnivåer

Inviteres inn i reformen

Vil vurdere nye oppgaver 

til fylkeskommunen

Samfunnsutviklingsaktør

Regionalt nivå



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Større kommuner:

– mindre statlig styring 

– bedre ressursbruk

Gjennomgang av statlig styring

Staten må styre mindre



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Kommunereform - avklaringer

DA og distriktspolitisk virkeområde:
Dagens grenser videreføres til 2021

Landbruksstøtte:
Soneplasseringen videreført 

Ved fylkesskifte tilpasses sonen nytt fylke

Det samiske forvaltningsområdet:
Forslag til midlertidige løsninger



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Økonomiske virkemidler:

Tidligere varslet; størrelsen på 
inndelingstilskuddet ved sammenslåing i 
reformperioden beregnes ut fra 
inntektssystemet i 2016 

Inndelingslova: 
Høringsutkast kommer



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Tekst med liggende bilde

Proposisjoner våren 2017: 

Ny kommunestruktur

Samlet lovproposisjon om nye oppgaver

Nytt regionalt nivå



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dette startet som et tvangs-

ekteskap, utviklet seg til 

et fornuftsekteskap og nå 

er jeg jammen forelska. 

Ordfører Bjarne Sommerstad (Sp), 

Andebu.



Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV B

Regjeringen forslår og Stortinget 
har sluttet seg til å overføre 

oppgaver innenfor velferdsområdet 
og lokal utvikling.



Kommunereformen og 
bakgrunn for utredning

Felles KST-møte 11. august 2015
Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa

Advisory

11. august 2015



PwC

11. august 2015

Om PwC og prosjektteamet

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
1



PwC

11. august 2015

Vårt Team
Section 2

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
2



PwC

11. august 2015

Kommunereformen - bakgrunn og 
status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
3



PwC

11. august 2015

Regjeringens overordna mål med 
kommunereformen:

• Gode og likeverdige tjenester 
til innbyggerne.

• Helhetlig og samordnet 
samfunnsutvikling.

• Bærekraftig og robuste kommuner.

• Styrke lokaldemokratiet og gi 
større kommuner flere oppgaver.

Kommunereformen

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
4



PwC

11. august 2015

Kommunereformen – regjeringens 10 kriterier

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
5



PwC

11. august 2015

Kommunereformen – tidsplan

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
6



PwC

11. august 2015

Kommunereformen – media og valgkamp

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
7



PwC

11. august 2015

• Har det blitt for tøft å overleve som 
liten kommune i Norge?

• Presser rammebetingelsens 
kommunene til å slå seg sammen?

• Vil dette bli enklere i framtida? 

Rammebetingelser og størrelse

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
8



PwC

11. august 2015

• Geografi

• Store avstander

• Mye areal

• Spredt befolkning

• Annen næringssammensetning

• Det samiske perspektivet

Er dere så spesielle som dere tror?

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
9



PwC

11. august 2015

• Innvandring

• Fattigdom

• Narkotika

• Kriminalitet

• Samferdsel og logistikk

• Forurensing og miljø

• Fortettingsproblematikk

• Andre kommuner har andre spesielle 
forhold..

Hva med Oslo, Trondheim og Bergen?
- Ikke så spesielle?

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
10



PwC

11. august 2015

«- Du kommer ikke til å få meg til å 
svare på hva som skjer etter fristen, 
for det har vi ikke diskutert. Nå har vi 
en situasjon hvor det er viktig at vi 
skal ha frivillighet.»

Erna Solberg (H), Aftenposten 12.08.2015

Kommunereformen – frivillighet eller tvang?

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
11



PwC

11. august 2015

Kommunereformen – tidsplan

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
12



PwC

11. august 2015

Hovedpunkter i prosjektet

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
13

Oppstart og 
planlegging

Datainnsamling Analyse Forankring
Politisk 
behandling og 
oppfølging

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5



PwC

11. august 2015

November -
Folkemøter

+

Vår tidslinje

15

Vinter 2015/16 -

behandling i

kommunestyrene

+

Vår 2016 -

Endelig vedtak i 

kommunestyrene

+

Vår 2016 -

Innbyggerhøring

+

14. September -
Kommunevalg 

+

JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

2015 2016

Uke 46-
Foreløpig
utredningsrapport

+

Uke 50 –

Endelig 

uterdningsrapport

oversendes

+
12. august-
Felles
kommunestyremøte

+

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
14



PwC

11. august 2015

Innbyggerhøring

• Kommunene kan få 100 000 i støtte til 
innbyggerhøring dersom de: 

- Har laget faktagrunnlag som innbyggerne 
kan ta stilling til i en høring

- Kommunestyret har behandlet dette 
grunnlaget og gjort et retningsvalg som de 
ønsker å få synspunkter fra innbyggerne 
på, som forberedelse til det endelige 
vedtaket i kommunestyret 

Økonomi – kommuneproposisjonen

Section 3 – Kommunereformen - bakgrunn og status

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
15



PwC

11. august 2015

Tar utgangspunkt i:
• eksisterende forskningsmateriale
• tidligere utredninger

Viktig bygge på erfaringer fra andre sammenslåinger og 
kommuner i lignende prosesser. Informasjonsgrunnlaget på 
nasjonalt nivå er betydelig.

Datagrunnlag

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
16



PwC

11. august 2015

Datagrunnlag

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
17

Kommunenes statusbilder/
arbeidshefter
– det viktigste datagrunnlaget for 
utredningen



PwC

11. august 2015

Datagrunnlag - egenvurdering

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
18

Egenvurdering fra kommunene:

• Supplerer datagrunnlaget.

• Sikrer minimumsvurdering på tross av ulikheter 

i statusbildene.

• Bidrar til forankring av utredningen.

Frist: 15. august



PwC

11. august 2015

Datagrunnlag - egenvurdering

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
19

Oppgave: 

Med utgangspunkt i kunnskapen om egen kommune, gi en statusvurdering 

ved rating ihht ekspertutvalgets kriterier for god oppgaveløsning i 

kommunene for hhv:

1. Dagens kommunestørrelse og situasjon 

2. Kommunen i et 10-15 års perspektiv dersom det ikke skjer endringer i 

kommunestrukturen 

3. Ny storkommune gitt sammenslåing

Rating: 

I tabellene ønsker vi en rating 1-5 i hvert felt, der:

1 = Svært lite utfordrende

2 = Lite utfordrende

3 = Hverken eller

4 = Utfordrende

5 = Svært utfordrende



PwC

11. august 2015

Gjennomgang av tilbudet 4 – Datagrunnlag - egenvurdering

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
20

Kommunenes status og utfordringer
- tilstrekkelig distanse

Kommunenes egenvurdering av kriteriet "tilstrekkelig distanse" per tjenesteområde i 
storkommunealternativet

Kommunenes egenvurdering av kriteriet "tilstrekkelig distanse" per tjenesteområde i 
dagens kommunestruktur



PwC

11. august 2015

Kommunenes status og utfordringer
- barnevern

Gjennomgang av tilbudet 4 – Datagrunnlag - egenvurdering

Rangering av barnevernstjenesten ihht
kommunebarometeret 2015 (foreløpig). 

Kilde: www.kommunal-rapport.no

Kommunenes egenvurdering av utfordringer 
ved eget barneverntilbud i dagens kommunestruktur

Kommunenes egenvurdering av utfordringer 
ved barnevernstilbudet i storkommunealternativet

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
21



PwC

11. august 2015

Oversikt over viktige nøkkeltall og 
utviklingstrekk for kommunene

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
22







2014

Kommune 0 - 5 år 6 - 15 år 16 - 19 år 20 - 66 år 67 - 79 år 80 år og eldre

1966 3397 1509 15239 2104 799

Alta 1646 2817 1227 12092 1476 564

Loppa 33 87 69 599 173 66

Kautokeino 224 353 157 1843 256 98

Kvænangen 63 140 56 705 199 71

2020

Kommune 0 - 5 år 6 - 15 år 16 - 19 år 20 - 66 år 67 - 79 år 80 år og eldre

1819 3241 1387 15643 2712 928

Alta 1549 2733 1163 12734 1959 646

Loppa 36 55 41 551 187 69

Kautokeino 172 333 132 1715 354 114

Kvænangen 62 120 51 643 212 99

2040

Kommune 0 - 5 år 6 - 15 år 16 - 19 år 20 - 66 år 67 - 79 år 80 år og eldre

1859 3235 1337 15740 3713 1880

Alta 1637 2843 1172 13475 2953 1405

Loppa 24 40 17 349 139 109

Kautokeino 138 235 100 1386 429 242

Kvænangen 60 117 48 530 192 124

Samlet

Samlet

Samlet

Aldersgrupper

Framskrevet utvikling for 6 ulike aldersgrupper. Framskrivningene er basert på SSBs mellomalternativ.















PwC

11. august 2015

Spørsmål?

Section 4 – Oversikt over viktige nøkkeltall og utviklingstrekk for kommunene

Kommunereformen og bakgrunn for utredning • Felles KST-møte 11. august 2015

Alta, Kautokeino, Kvænangen og Loppa
32



Foreløpige funn og
erfaringer fra tidl. 
kommunesammenslåinger

Felles KST-møte 11. august 2015
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2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og
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4
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PwC

11. august 2015

Nye oppgaver til kommunene

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015

1



PwC

11. august 2015

• Prinsippet om generalistkommunene videreføres.

• Noen nye oppgaver:

Fortsatt generalistkommuner

Seksjon 1 – Nye oppgaver til kommunene

Velferdstjenester Samfunnsutvikling Andre oppgaver

Tannhelse Tilskudd frivillighetssentraler Vigselsrett for borgerlige vielser

Rehabilitering Lokal nærings- og samfunnsutvikling Notarialforretninger

Basishjelpemidler Tilskudd nærings- og miljøtiltak i
skogbruk

Godkjenning svømmeanlegg

Forsøk DPS (Distriktspsykiatrisk
senter)

Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv

Boligtilskudd Enkeltutslippstillatelser, 
forurensningslov

Varig tilrettelagt arbeid Naturforvaltning

Arbeids- og utdanningsreiser

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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PwC

11. august 2015

De største kommunene kan få flere
oppgaver, men det
skal vurderes i hvert enkelt tilfelle:

• Videregående opplæring

• Kollektivtrafikk

• Skoleskyss

Forutsetninger for overføring
av oppgaver er:

• Tilstrekkelig kapasitet

• Kompetanse

• Geografisk funksjonelt område

• Sikre likeverdig løsning av
oppgavene

Forutsetter også avtale med 
fylkeskommunen.

Ekstra oppgaver til de største kommunene

Seksjon 1 – Nye oppgaver til kommunene

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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PwC

11. august 2015

Erfaringer fra andre
kommunesammenslåinger og
foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015

4



PwC

11. august 2015

Åpenbare stordriftsfordeler
å hente gjennom mer effektiv
administrasjon

De minste kommunene
har klart høyere utgifter
pr. innbygger til administrasjon

Stordriftsfordelene realiseres
ved omtrent 15 – 20.000 
innbyggere.

Mulig effektiviseringsgevinster - administrasjon

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn
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Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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PwC

11. august 2015

• Viktig mål: sikre og styrke
tjenestetilbudet. 

• Flere spesialiserte og administrative 
tjenester ble samlokalisert – ikke
større førstelinjetjenester.

• Erfaringer:

• Tilgjengelighet og kvalitet på
tjenestene oppleves som like god 
av innbyggerne etter
sammenslåing.

• Utgifter til adm. og styring
redusert. Bruker heller mer på
barnehage, helse, omsorg og
samferdsel.

Erfaring fra andre kommuner
(Brandtzæg 2009)
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Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Sammenslåing Økt ressursbruk Redusert
ressursbruk

Bodø + Skjerstad - administrasjon, 
styring og
fellesutgifter

Ølen + 
Vindafjord

+ barnehager
+ helse

- administrasjon, 
styring og
fellesutgifter

Aure + Tustna + samferdsel
+ pleie og omsorg

- administrasjon, 
styring og
fellesutgifter
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• Kvaliteten på tjenestene er bedret på områder hvor det lykkes med 
å skape større fagmiljøer.

• Sparte ressurser på ledelse, administrasjon og felles-oppgaver, 
blir brukt på tjenesteproduksjon.

• De administrative tjenestene er blitt mer robuste.

• Harmonisering av tjenestenivået innenfor enkeltområder er krevende. 

• Innbyggerne har ikke opplevd lokalisering og tilgjengelighet til tjenestene
som et problem.

• Fordelene med en kommunesammenslåing ser ut til å være større enn ulempene. 

«Frivillige kommunesammenslutninger 2005 – 2008», TF-rapport nr. 258 (Brandtzæg)

Erfaring fra tidligere kommunesammenslåinger

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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Avstand mellom dagens kommunesenter

- reisetid i minutt

Kilde: visveg.no (Statens vegvesen)

Organisering av tjenesteproduksjon og
myndighetsutøvelse

Alta Kautokeino Burfjord Øksfjord

Alta 111 84 109

Kautokeino 111 189 214

Burfjord 84 189 58

Øksfjord 109 214 58

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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Vår anbefaling:

Store tjenester som skole, barnehager, sykehjem, 
legekontor osv plasseres på samme sted som i
dag, også etter en sammenslåing.

Avhengig av geografisk nærhet til brukerne. 
Innbyggerne er gjerne mest opptatt av disse
tjenestene

MEN: vanskelig å gi langsiktige garantier.

Organisering av tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn
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1. Samlokalisering av administrative 
oppgaver

• Utgangspunkt ved de fleste
kommunesammenslåinger

• Gir de største økonomiske stordriftsfordelene

• Gir effekt på rekruttering og spisskompetanse
gjennom større fagmiljø

• Kan gi mindre tilgjengelighet for innbyggerne

• Gir potensielt lang reisevei for ansatte.

• Gir færre kompetansearbeidsplasser i
distriktene

Organisering av tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn
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2. Geografisk funksjonsdeling – brukt i flere sammenslåinger

Deling av administrative funksjoner mellom de «gamle» kommunene
kan være en mulig vei å gå:

• Sikrer størrelse på fagmiljø, men fordeler vektimpulser, utvikling
og arbeidsplasser mellom flere steder i den nye kommunen.

• Gir mulighet til spesialisert kompetanse, men reduserer økonomiske
stordriftsfordeler.

• Kan gi mindre optimal samhandling på tvers av tjenesteområder

Organisering av tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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3. «Desentraliserte rådhusfunksjoner»

Formål: redusere reisebelastning på ansatte
som får nytt arbeidssted.

Lar ansatte med kontor-
/saksbehandlingsoppgaver jobbe i dagens
rådhus – også etter sammenslåing.

• Mindre konsekvenser for ansatte.

• Kan gi mer komplisert samhandling innad
i kommunen.

• Reduserer stordriftsfordeler.

Kan brukes ved særlig lang pendleravstand? Anbefaler sterkt
minst 1 – 2 arbeidsdager på felles arbeidsplass/rådhus med 
andre i samme avd./sektor.

Organisering av tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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4. Samlokalisering, men med lokale
servicekontor

• Opprettholder servicekontor i dagens
rådhus, evt. bibliotek.

• Opprettholder kontaktpunkt for 
innbyggerne/infosenter

• Gir mulighet for innlevering av søknad
og møte med saksbehandler med 
videokonferanse

• Men: vil ha kun begrenset bemanning og
servicenivå

Organisering av tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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• Stort potensial i digitalisering av søknadsbehandling og automatisert
saksbehandling.

• Større grad av kommunikasjon gjennom nettsider og sosiale medier.

• Potensiell kostnadsreduksjon på 94%.

Digitalisering og ny kommunikasjon

Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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• Kommunene vil ikke kunne oppnå like stor effekt som ved en 
kommunesammenslåing. 

• Den økonomiske gevinsten vil være langt lavere enn ved sammenslåing

• Gjennomføring av økonomiske kutt blir mer krevende

• Utvidet interkommunalt samarbeid kan være relevant dersom kommunene
ikke skulle bli enige om kommunesammenslåing, men er ikke et fullgodt
alternativ til sammenslåing.

Interkommunalt samarbeid – alternativ til
kommunesammenslåing?

17Seksjon 2 – Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og foreløpige funn

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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Hva nå? Veien videre..

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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Undersøkte prosessene i: 

• Mosvik/Inderøy

• Bjugn/Ørland

Suksefaktorer og utfordringer i en prosess fram mot 
kommunesammenslåing

Seksjon 3 – Hva nå? Veien videre..

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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• Klar intensjon – ikke utrede og se hva det blir til

• Avklare prosess for håndtering av vanskelige spørsmål

• Tegn et fremtidsbilde for den nye kommunen – ikke
fokuser på fordeler og ulemper for de eksisterende
kommunene

Læringspunkter fra våre observasjoner

18
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• Fokus på konkrete konsekvenser for 
innbyggerne

• Bred involvering og kommunikasjon
gjennom hele prosessen – og noen
må bære ja-alternativet

• Politisk lederskap, gjensidig tillit og
gode relasjoner mellom politikerne en 
nødvendighet for gode prosesser

Læringspunkter fra våre observasjoner

19
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• Utredning av alternative løsninger; enda viktigere å synliggjøre gode prosesser
gjennom hele løpet, helt fra identifisering av mulige alternativer. 

• Intensjonsavtaler blir minst like viktige fremover. 

• De vanskelige spørsmålene, må fortsatt løses uavhengig av antall kommuner. 
Intensjonsavtalen må fortsatt beskrive en prosess for å håndtere de vanskelige
spørsmålene. Det avgjørende er at prosessen er avklart og derved forutsigbar.

• Enda viktigere at analyser og utredninger tegner et fremtidsbilde av den nye
kommunen. Potensialet i den nye kommunen må synliggjøres for å svare på «hvorfor
man skal slå sammen kommunene» - velge alternativet. 

• Behovet for at ledende lokalpolitikere er synlige i den offentlige debatten vil være enda
sterkere når situasjonen blir ytterligere komplisert. 

• Vil folkeavstemminger være like relevant fremover? Hva skal eventuelt fremlegges for 
velgerne - et valg mellom alternativer og/eller et konkret «fremforhandlet» forslag?

Relevans når man «må» slå seg sammen - og kanskje
med flere?

20
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Gruppearbeid

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger • Felles KST-møte 11. august 2015
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Hva ser dere som de 3 største

fordelene i en ny kommune

bestående av Alta, Kautokeino, 

Kvænangen og Loppa?

Gruppearbeid – tegn fremtidsbilde

Seksjon 4 – Gruppearbeid
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Hva ser dere som de 3 største

ulempene i en ny kommune

bestående av Alta, Kautokeino, 

Kvænangen og Loppa?

Hva er de 3 vanskeligste

spørsmålene som må avklares

før en sammenslåing?

Hva er de 3 viktigste

momentene som bør utredes før

den videre politiske prosessen?



Økonomiske 

rammebetingelser i forbindelse 

med kommunereformen
Monika Olsen

Leder budsjett og innkjøp Alta kommune
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Økonomiske rammebetingelser i 

forbindelse med kommunereformen

• Kommunenes rammetilskudd

• Finansielle og utvalgte nøkkeltall 2014

• Andre utfordringer som kan påvirke økonomien

• Beregninger ved bruk av KS-sin modell

• Forutsetninger lagt til grunn

• Økonomiske utslag ved 4 sammenslåingsalternativ

• Endringer i inntektssystemet

• Oppsummering
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Økonomiske rammebetingelser
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Finansielle nøkkeltall 2013 og 2014

Alle kommunene har svakere netto driftsresultat i 2014 enn hva de hadde i 2013. 

Alle kommunene har et inntektsnivå over landsgjennomsnittet. 

Alle kommunene har ei lavere netto lånegjeld i 2014 enn hva de hadde i 2014. 

Loppa og Kvænangen har en høy andel av disposisjonsfond i prosent av brutto 

driftsinntekter. Alta og Kautokeino ligger på et nivå langt under landsgjennomsnittet.

Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Finansielle nøkkeltall

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,2 -6,1 1,6 0,9 0,8 -0,1 2,5 2 3,2 2 2,7 1,2

Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern 83 864 85 108 64 043 67 399 52 702 54 890 93 456 96 385 58 426 60 062 47 415 48 610

Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 66 58,8 60,4 57,3 71,9 70 36,4 30,2 93,3 96,6 76 79,3

Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern 83 051 75 352 57 822 56 532 58 268 58 362 47 010 40 807 88 778 93 484 54 837 58 160

Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 19,6 15,2 0,1 0,1 2,6 1,7 13,9 14,9 3,4 3,4 6,2 6,4
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Utvalgte nøkkeltall, tjenesteproduksjon

1
Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

Prioritering 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 191 885 161 235 120 317 175 333 127 009 128 633

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, konsern 21 976 15 468 15 075 20 387 15 334 12 480

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 7 498 5 248 3 248 6 487 3 703 2 319

Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern 33 162 23 096 16 265 28 405 19 150 16 386

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 2 829 2 066 3 270 4 213 3 980 3 138

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 13 613 8 652 8 120 6 971 10 084 7 978

Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 12 610 7 979 3 921 18 581 7 032 4 258

Kommunene har ulik prioritering når det gjelder bruk 

av midler til tjenesteproduksjon. Kostratall 2014.



|ALTA KOMMUNE 11.08.2015 6

Andre ting som kan påvirke kommunenes 

økonomi ved en eventuell sammenslåing
• Diverse tilskudd som:

- Integreringstilskudd

- Ressurskrevende tjenester

- Rentekompensasjon, eks. skoleanlegg, kirkebygg  

• Eiendomsskatt:

Kvænangen Kautokeino Alta Loppa Finnmark Landet u/Oslo

2014 2014 2014 2014 2014 2014

Eiendomsskatt i % av brutto driftsinntekter, konsern 4,2 1 2,9 - 4,9 2,9

- herav eiendomsskatt på annen eiendom 4,2 0,5 1,1 - 3,7 1,6

- herav eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer - 0,5 1,8 - 1,2 1,3

• Konsesjonskraft

• Eierskap i kraftselskaper

• Samisk språkområde

• Kommunal prissetting – selvkost, husleie, barnehage mm.

• Robek
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Effekter på overføringene fra 

inntektssystemet

Slik inntektssystemet er utformet, vil ikke rammetilskuddet for en ny sammenslått kommune være lik summen av rammeoverføringene for 
de «gamle» kommunene. 

Hvordan rammetilskuddet – og dermed de frie inntektene – blir påvirket ved en kommunesammenslåing, vil være forskjellig avhengig av 
hvilke kommuner som slår seg sammen.

• For å stimulere til frivillige kommunesammenslåinger, ble det fra og med budsjettåret 2002 innført et særskilt inndelingstilskudd
som en del av inntektssystemet. 

• Denne ordningen skal sikre at kommunene ikke får reduserte rammeoverføringer som følge av sammenslåing. 
Inndelingstilskuddet kompenserer for bortfall av basistilskudd (basistillegget) og en eventuell nedgang i regionalpolitiske tilskudd.

Inndelingstilskuddet varer over en 20-års periode, der det etter de 15 første årene skjer en gradvis ned-trapping. Etter 20 år er så 
rammetilskuddet nede på det nivået som skal gjelde på lang sikt. 

Våre beregninger er gjort på bakgrunn av dagens inntektssystem.

Utgiftsutjevningen i kommunenes inntektssystem påvirkes av følgende komponenter

Basistillegget

Reiseavstand innen sone

Reiseavstand til nærmeste nabogrunnkrets

Urbanitetskriteriet

Opphopningsindeksen

Bortfall av basistillegget blir kompensert fullt ut over inndelingstilskuddet. De fem andre kriteriene som er listet opp, slår direkte ut på 
rammetilskuddet til den sammenslåtte kommunen – og omfattes ikke av noen overgangsordninger.



|ALTA KOMMUNE 11.08.2015 8

Beregninger ved bruk av KS-modellen

Til grunn for beregningen har vi brukt KS sin modell. Den er en enkel modell 

som viser økonomiske utslag av kommunesammenslåinger - gitt dagens 

inntektssystem. 

Modellen kan beregne utslag for sammenslåing av inntil sju kommuner og er 

oppdatert etter statsbudsjettet for 2015. 

Modellen gir et innblikk i direkte økonomiske konsekvenser av en 

kommunesammenslåing, gitt dagens inntektssystem. 

Ved en evt. større endring i kommunestrukturen vil analysegrunnlaget måtte 

endres og beregningene gjøres på nytt.
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Forutsetninger lagt til grunn

Grunnlagsdata knyttet til kriteriene «sone» og «nabo» er beregnet av SSB. For å 
få beregningene inn i prognosemodellen har vi fått hjelp fra KS ved Børre Stolp

Vi legger til grunn at vi får beholde Finnmarksatsen på Nord-Norgestilskuddet.

Vi legger til grunn at det ikke vil gi langsiktige tapskonsekvenser som følge av at 
Kvænangen kommune mistet sitt småkommunetilskudd for årene 2014-2016.

Alle kommunene er i utgangspunktet såkalte «skattesvake» kommuner og får 
kompensert differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst av 
landsgjennomsnittet. 

Kvænangen kommune har derimot fått beregnet et høyere skatteanslag for 2015 
enn hva kommunen normalt ville fått hvis det ikke hadde vært for den gode 
skatteinngangen i 2012. Vi legger til grunn at det ikke blir tap på 
inntektsutjevningen som følge av dette.
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Alternativ 1: Alta, Loppa, Kvænangen og 

Kautokeino

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og småkommunetilskudd. Gevinst for det at 

Kvænangen kommune har en lavere sats på Nord-Norgestilskuddet enn de andre kommunene. 

Andre utslag gir en gevinst på 12 mill. 

Urbanitetskriteriet skal fange opp variasjoner i kommunenes utgiftsbehov til personer med rus og psykiatriproblemer. Dette 

er ikke fanget opp via de øvrige kriteriene. 

Opphopningsinndeksen består  av kriteriene skilte/separerte, arbeidsledige og fattige.

Kriteriene knyttet til sone og nabo er beregnet med utgangspunkt i at et eventuelt nytt rådhus vil ligge i Alta.

Samlet reformstøtte for 4 kommuner vil bli 65 mill. 
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Alternativ 2: Alta, Loppa og Kvænangen

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og småkommunetilskudd. 

Gevinst for det at Kvænangen kommune har en lavere sats på Nord-Norgestilskuddet enn de andre 

kommunene. 

Andre utslag gir en gevinst på 10,39 mill. 

Samlet reformstøtte for 3 kommuner vil bli 55 mill. 
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Alternativ 3: Alta, Loppa og Kautokeino

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og 

småkommunetilskudd. Andre utslag gir en gevinst på 9,53 mill. 

Samlet reformstøtte for 3 kommuner vil bli 55 mill. 
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Alternativ 4: Alta og Loppa

Kompensasjon ved inndelingstilskudd dekker opp for tap av basistilskudd og 

småkommunetilskudd. 

Andre utslag gir en gevinst på 7,84 mill. 

Samlet reformstøtte for 2 kommuner vil bli 45 mill. 
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Endringer i inntektssystemet

Regjeringen legger opp til en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene i løpet av 
reformperioden (2017). Gjennomgangen vil sees i sammenheng med kommunereformen.

Det vil bli gitt en vurdering av smådriftsulemper, og hvorvidt dette er en ufrivillig kostnad for 
kommunene eller om kommunestørrelse kan sees som en frivillig kostnad for kommunene. 

Utforming og omfang av regionalpolitiske tilskudd vil bli vurdert (Nord-Norge- og Namdalstilskudd, 
småkommunetilskudd, distriktstilskudd Sør-Norge og storbytilskudd). 

Regjeringen ønsker også at kommunene skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Det betyr 
at skattelementene i inntektssystemet og systemet for inntektsutjevning vil bli vurdert. 

- Selskapsskatten i kommuneproposisjonen 2016.

Dagens inndelingstilskudd videreføres, det vil si at en ny, sammenslått kommune får beholde 
tilskudd som om den fortsatt var to (eller flere) kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før 
inndelingstilskuddet trappes ned over fem år. Etter reformperioden vil ordningen bli strammet inn. 
Hvordan omfanget og innretningen på ordningen skal være, herunder perioden for 
inndelingstilskuddet, vil bli vurdert.
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Oppsummering

Vi ser at med de forutsetningene som vi har lagt til grunn så vil det ved alle

alternativ være en økonomisk gevinst i det å slå sammen kommunene.

• Størst gevinst blir det for alternativ 1 med 12 mill. ekstra i rammetilskudd.

• I tillegg får kommunene beholde dagens ordning  med basistilskudd, 

småkommunetilskudd og Nord-Norges tilskudd (kompensert for tap nord 

Troms kommune). Tilsammen utgjør dette 57 mill. 

• Reformstøtte og støtte til engangskostnader er på 65 mill. for 4 kommuner

• Evt. andre forhandlingskort??
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bestående av Alta, Kautokeino, 

Kvænangen og Loppa?

Hva er de 3 vanskeligste

spørsmålene som må avklares

før en sammenslåing?

Hva er de 3 viktigste

momentene som bør utredes før

den videre politiske prosessen?



PwC

11. august 2015

• Næringsutvikling, turisme og reiseliv

• Kompetanse i tjenestetilbudet

• Dynamikk i arbeidslivet

• Større tyngde i regionale/nasjonale saker

• Stordriftsfordeler med innbyggere over 
20000

• Økonomiske fordeler, bl.a. administrative 
besparelser

• Høyere kompetanse

• Tilgang til nytt areal

• Inntektsfordeling

• Bedre fagmiljø

• Samepolitiske fordeler. Flere med 
kompetanse på samisk og samiske 
spørsmål.

• Habilitetsspørsmål, både administrativt og 
politisk

• Plankapasitet og plankompetanse

• Større gjennomslagskraft

• Frigjøre midler til tjenesteproduksjon

• Kommunikasjon/logistikk

• Effektivitet og økonomi

• Næring

• Samfunnsutvikling

• Forutsigbarhet og kontinuitet for 
fagmiljøene

• Større politisk styrke/makt ovenfor 
regionale og nasjonale myndigheter.

• Bedre utbygd infrastruktur bl.a. på IKT

Største fordeler i en ny kommune?
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PwC

11. august 2015

• Større avstander og kommunikasjon 
(rådhus, sykehus m.m.)

• Svekket demokrati for distriktene

• Sentralisering av makt og tjenester

• Redusert kompetanse og arbeidsplasser 
i distriktene

• Nærhet til tjenestene

• Det samiske perspektivet

• Usikkerhet med arbeidsplasser/flytting –
redusert boligverdi.

• Identitet

• Fraflytting av små plasser

• Noen tettsteder vil miste viktige 
arbeidsplasser

Største ulemper i en ny kommune?
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PwC

11. august 2015

• Lokalisering av tjenestetilbud

• Lokalisering av rådhus

• Sjølråderett til naturressurser

• Språkforvaltning/tospråklighet

• Basistjenester

• Servicebiten

• Kommunikasjon/logistikk

• Økonomi

• Det samiske perspektivet

• Demokratisk representasjon

• Eiendomsskatt

• Tiltakssone/fylkesgrense

• Hvordan ivareta kulturforskjellene i 
samfunnet

Vanskeligste spørsmål?
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PwC

11. august 2015

• Tjenestetilbud til innbyggerne – hva, 
hvor og med hvilken infrastruktur?

• Konsekvensen av å si nei

• Konsekvensen av at en samisk majoritet 
blir en minoritet

• Det samiske perspektivet – tospråklighet, 
skjønnsutøvelse i saksbehandling, kultur

• Økonomiske konsekvenser

• Fylkesgrense

• Kommunestyresammensetning/
demokrati

• Tjeneste-/kompetansefordeling

• Vilje til sammenslåing

• Eiendomsskatt

• Avklaring av kommunens eierskap i 
aksjeselskaper

• Beholde privat industri

Spørsmål som ønskes utredet
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/197 -9 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Frank Pedersen 

 Dato:                 31.08.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

52/15 Kvænangen formannskap 09.09.2015 

Rapportering, ekstra budsjettregulering 

Administrasjonssjefens innstilling 

Rapporten foreslås tatt til etterretning. 

 

Saksopplysninger 

I formannskapets møte 1.7.2015 la administrasjonssjefen fram følgende notat: 

«En del forhold i administrasjonen var ikke oppdaget eller prissatt da sak om reguleringer ble 

framsendt til behandling i folkevalgt organ i mai- og junimøtene. 

 Kvænangen barne- og ungdomsskole: Behov for ombygging av dusjskiller.  Dagens åpne 

løsninger fører til at mange elever ikke dusjer tilstrekkelig før bruk av bassenget og etter 

ordinær kroppsøving.  Ombyggingen kan gjøres atskilt fra det planlagte ombyggings-

/byggeprosjektet. 

 Kvænangen barne- og ungdomsskole: Innkjøp av fullt klassesett med PC til 8. klasse.  

Vedtatt budsjett gir ikke rom for fullt sett og heller ikke utskifting til lærerne. 

 Videreføring av Rent og pent-prosjektet.  Prosjektet er avsluttet, men det er fortsatt bilvrak 

mm som bør fjernes.  Lovens krav om at forurenser skal betale, skal følges, men det kan 

oppstå tvilstilfeller eller saker der det er behov for at kommunen dekker eller forskutterer 

utgifter til fjerning. 

 Brannvesenet: Reparasjon og utskifting av deler til brannbil/vannlevering.  Det er oppdaget 

lekkasjer i de galvaniserte rørene som skal føre vann fra brannbilen.  Flere tiltak er vurdert 

(herunder kjøp av brukt bil/utstyr) og reparasjon og utskifting av deler framstår som det 

billigste. 

Administrasjonssjefen vil foreslå at utgifter inntil 500 000 kroner dekkes ved mindreforbruk til 

prosjekt Ombygging/bygging på Kvænangen barne- og ungdomsskole der det for 2015 er bevilget 1 

million kroner.  Det er usikkert om alle ovennevnte tiltak lar seg gjennomføre, men overlates til 

administrasjonen å prioritere.» 

Formannskapet tok saken til behandling og fattet følgende vedtak: 

 Under forutsetning av at tiltakene blir utført innenfor en budsjettramme på kr 500.000, 

dekket av mindreforbruk ombygging av Kvænangen b-/u-skole, kan tiltakene iverksettes. 

 Administrasjonssjefen prioriterer tiltakene innenfor gitt ramme. 

 Tilbakemelding på neste formannskapsmøte.» 

Det kan rapporteres følgende: 

 Tiltaket med dusjskiller på Kvænangen barne- og ungdomsskole iverksettes ikke i 2015. 

 Det er anskaffet klassesett og vil i tillegg bli gjort nødvendige utskiftinger av PCer til lærere. 

 Det er utarbeidet oversikt og plan for noe videreføring av Rent og pent-prosjektet og antas at 

det kan fjernes avfall i løpet av året. 

 Brannvesenet: Arbeid på brannbilen er bestilt og vil bli utført når tilfredsstillende midlertidig 

erstatningsbil er på plass.  



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/404 -2 

Arkiv: M80 

Saksbehandler:  Frank Pedersen 

 Dato:                 31.08.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

53/15 Kvænangen formannskap 09.09.2015 

LOKAL FEIERFORSKRIFT – UTLEGGING PÅ HØRING AV FORSLAG 

TIL LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV 

FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 

Administrasjonssjefens innstilling 

Vedlagte forslag til feierforskrift for Kvænangen kommune legges ut på høring med frist for 

uttalelser til 1.11.2015. 

 

Saksopplysninger 

Hjemmelsgrunnlag 

I Brann- og eksplosjonsvernloven (LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og 

ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver) heter det under kap 3  

Kommuners plikter og fullmakter blant annet: 

 

«§ 11.Brannvesenets oppgaver h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

§ 28.Gebyr m.m. Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg.» 

  

I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOR-2002-06-26-847) heter det under  

Kap7 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg blant annet: 

 

«§ 7-3.Hyppighet. Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming 

av rom og bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 

behov og minst én gang hver fjerde år.»  

 

Felles forskrift 

Det framgår av samarbeidsavtalen mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy at det skal utarbeides felles forskrifter for feiing.  Avtalen legger opp til at felles 

forskrift kan settes i verk fra 1.1.2016. 

Endelig vedtak om forskriften fattes i kommunestyret. 

 



Vurdering 

 

Felles lokal feierforskrift skal sikre samarbeidskommunene et framtidsrettet regionalt brannvern 

med felles mål.  

 

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at kommunen skal sørge for at 

alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og 

minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegg for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter 

behov og minst én gang hver fjerde år. 

 

Vedlagte forslag til forskrift vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. 

Unntaket er bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, 

avløp, strøm, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil da bli fakturert etter 

gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

Kostnader etter denne avtalen fordeles etter antall piper 1. januar hvert år i den enkelte 

kommune. Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 

 

Feiertjenesten fordeles etter selvkost prinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for 

innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre 

kommunale gebyrer. 

 

Kostnadskalkyle 

Feiertjenesten, 300 % stilling fordeles etter antallet piper i samarbeidet og drives etter 

selvkostprinsippet. Det forutsettes felles feier/gebyr forskrift.  

Pris pr. røykløp settes til 450,- for driftsåret 2016 

 

Gebyr grunnlag på 450 x 5100=  2 295 000 -   

Lønn + sosiale kostnader        1 499 400,-  

Driftsutgifter     0 795 600,-   

 

Status pr. 2015 

Samarbeidskommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har om lag 5100 røykløp 

med antall og pris fordelt slik: 

 

1940-Kåfjord  0900 Røykløp/ 412,-   

1941-Skjervøy 1000 Røykløp/ 595,-  

1942-Nordreisa 2000 Røykløp/ 534,- 

1943-Kvænangen  1200 Røykløp/ 405,-   

  

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10% prisstigning for Kåfjord og 12 % 

prisstigning for Kvænangen. 

 

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1%. Det legges ikke opp til prisvekst for 

sesongen 2016. 

 

Vedlegg 

 Forslag til felles forskrift 

 Samarbeidsavtalen 















Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG 

I XXX KOMMUNE, OG OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING 

AV LOVBESTEMT FEIING OG TILSYN AV 

FYRINGSANLEGG. 
 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av xxx kommunestyre 00.00.000 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

INNHOLD: 

§ 1. Formål. 

§ 2. Virkeområde. 

§ 3. Hjemmel 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 6. Varsling. 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

§ 8. Gebyrfritak. 

§ 9. Andre tjenester. 

§ 10. Huseiers/brukers plikter. 

§ 11. Feierens plikter. 

§ 12. Håndheving og sanksjoner 

§ 13. Klage. 

§ 14. Ikrafttredelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

§ 1. Formål. 

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg i 

xxx kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, 

reduseres så mye som mulig.       

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt 

tilleggstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde. 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

 

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, 

vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig 

bebyggelse. 

 

§ 3. Hjemmel. 

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

(Forebyggendeforskriften) § 7-3. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og 

tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis 

også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan 

kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving. 

 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 

bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

  

§ 4.1. Boliger. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.  

 

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, 

strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 5.1. Boliger. 

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter. 

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller 

strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

§ 6. Varsling. 

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 

og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 

 

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene 

til rette for at feiing kan gjennomføres. 

 

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg 

på å være tilstede ved tilsynet. 

 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

I medhold av denne forskrift innfører xxx kommune følgende forskriftsbestemmelser for 

gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

§ 7.1. xxx kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 

lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

 

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing 

og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede 

fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.  

 

Årsgebyr 

Grunnlag 

 

Gebyr Faktor 

1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp   

 

Kr / xxx 1,0 

2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp 

 

Årsgebyr / xxx 0,5 

3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp 

eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.  

   

Kr/Time/Km    

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

 

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller 

tilsyn. 

 

§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 

nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 

 

§ 8. Gebyrfritak. 

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 

2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av 

røykkanal er tilfredsstillende utført. 

 

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 

røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. 

«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

 

§ 9. Andre tjenester. 

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 

bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens 

feiervesen og avtale dette.  Dette utføres mot eget gebyr. 

 

§ 10. Byggeiers / brukers plikter. 

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 

samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 

 

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 

tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  

 

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  

I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 

 

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 

mot utskliding.  

 

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 

atkomst til røykløp. 

 

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 

innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 

under feiing. 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i xxx kommune.  

Vedtatt av xxx kommunestyre 00.00.0000 

 

§ 11. Feierens plikter 

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 

beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 

av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   

 

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for 

brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi 

skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir 

gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige 

pålegg. 

 

§ 12. Håndheving og sanksjoner. 

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og 

eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

 

§ 13. Klage. 

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til xxx kommune. 

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 

eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

§ 14. Ikrafttredelse. 

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/237 -17 

Arkiv: 232 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 04.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

54/15 Kvænangen formannskap 09.09.2015 

 

Finansdepartementets notat 18. juni 2015 om eiendomsskatt på verk og bruk 

- høringsuttalelse fra Kvænangen kommune 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

 

Til Finansdepartementet  

postmottak@fin.dep.no 

 

 

Kvænangen kommune ber regjeringen forkaste forslagene om at produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget og avviklingen av begrepet 

verk og bruk. Begge alternativene innebærer i realiteten en avvikling av eiendomsskatt på verk 

og bruk. 

 

Finansdepartementets forslag 18.juni 2015 til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og 

bruk vil medføre inntektstap i størrelsesorden 1,1 millioner kroner årlig for innbyggerne i 

Kvænangen kommune. Forslaget undergraver prinsippet om lokal beskatningsrett, og er dermed 

et inngrep i lokaldemokratiet. 

 

Forslaget til endringer i eiendomsskatt på verk og bruk går betydelig lenger enn det Regjeringen 

varslet i Sundvolden-erklæringen, hvor det heter at regjeringen vil frita fastmonterte, ikke-

integrerte maskiner. I høringsforslaget foreslås i realiteten en avvikling av hele ordningen med 

eiendomsskatt på verk og bruk. Kvænangen kommune viser til Regjeringens løfter i erklæringen 

om å styrke kommunenes egne inntektsgrunnlag og løftet om at kommunene skal få beholde en 

større del av inntekter fra virksomheten som skjer lokalt. 

 

Kvænangen kommune vil påpeke at gjeldende ordning om eiendomsskatt på verk og bruk er 

vesentlig mer robust og treffende enn å gi kommunene en andel av selskapsskatten. Mens 

eiendomsskatten er knyttet til det stedbundne anlegg, vil selskapsskatten bli utmålt på 

konsernnivå. 

mailto:postmottak@fin.dep.no


 

Selv om det i høringsnotatet er gjort unntak for kraftproduksjonsanlegg, vil forslaget i stor grad 

ramme innbyggerne i Kvænangen kommune da vi både er en kommune med kraftledninger og 

en kommune med andre verk og bruk.  

 

Forslaget innebærer en dreining av offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten. I 

høringsnotatet er det opplyst at selskapsskatten på statens hånd vil øke med 300 millioner kr 

årlig. I tillegg vil forslaget innebære betydelige skattelettelser for statsbedrifter som Statnett, 

Statkraft og Statoil. Disse skattelettelsene gir rom for økte utbytter til staten. Statnett alene vil få 

en skattelettelse på om lag 150 millioner kroner årlig, og samlet vil staten trolig tjene henimot 1 

milliard kroner årlig på forslaget. – Kvænangen kommune kan ikke se at en slik dreining av 

offentlige inntekter fra kommunesektoren til staten er et uttrykt ønske med forslaget. 

 

Kvænangen kommune anser forslaget som et brudd på den samfunnskontrakten som er inngått 

mellom staten og kommunene ved avståelse av verdifulle naturressurser til store kraftledninger 

og vindkraftanlegg. Et viktig element i konsesjonsmyndighetenes begrunnelse i slike saker, er 

rutinemessig at den berørte kommune vil motta betydelige eiendomsskatteinntekter. Verken for 

kraftlinjer eller vindkraftanlegg foreligger det andre ordninger som tilgodeser den berørte 

kommune. Kvænangen kommune har gitt sin tilslutning til slike utbygginger utelukkende i tillit 

til de eiendomsskatteinntekter man ble forespeilet fra staten. Dette senest ved å akseptere den 

nye planlagte 420 kV-linjen fra Balsfjord til Skaidi som for Kvænangen kommune vil generere 

betydelige eiendomsskatteinntekter. Og ordningen med eiendomsskatt på verk og bruk har 

eksistert i mer enn hundre år. 

 

Det er påpekt at gjeldende eiendomsskatteordning kan inneholde en uheldig belastning for yngre 

og små bedrifter. Kvænangen kommune vil påpeke at eiendomsskatteloven allerede i dag 

inneholder ordninger som vil kunne tilgodese denne type bedrifter, for eksempel regler om 

bunnfradrag og fritak for eiendomsskatt for yngre boliger. Slike ordninger kan vurderes innført 

for de nevnte bedrifter. Kvænangen kommune viser videre til at takseringsregler kan inntas i 

nasjonale forskrifter for å unngå mulig forskjellsbehandling eller en oppfatning av 

uforutsigbarhet. 

 

Hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for Kvænangen kommunes innbyggere. En 

avvikling av eiendomsskatt på verk og bruk vil kunne føre til et press på kommunen for økt 

eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter, som boliger, fritidseiendommer og 

næringseiendommer. 

 

 

 

 

 



PS�55/15�Referatsaker



 

Kvænangen kommune  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Seglvik Velforening 

v/Irene Seglvik 

Cloudisbakken 10 

9009 TROMSØ 

   

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 17/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-36 2081/2015 U63 25.06.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Revegården i Seglvik 17-18.07.15. 

 
Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til offentlig fest på Revegården 

i Seglvik den 17-18.07.15. 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: 

Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 

enkeltanledning til offentlig fest på Revegården i Seglvik den 17-18.07.15.  

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

Skjenkestyrer er Irene L Segelvik med Alfred Johan Larsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 310.  

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  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Reinfjord Bygdelag 

v/Reidar Eilertsen 

9161 BURFJORD 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 18/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-40 2256/2015 U63 13.07.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjorddagene 23-25/7 2015. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Reinfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til arrangementer på 

Reinfjord Bygdehus den 23-25.08.15. 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 rusmiddel-

politiske 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. Vi gjør derfor slikt 

Vedtak: 

Reinfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 

for enkeltanledning til arrangementer på Reinfjord Bygdehus den 23-25.08.15.  

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

Skjenkestyrer er Reidar Eilertsen med Sigrunn Sigurdsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 310.  

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  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Verddelaget 

Kjækan 

9162 SØRSTRAUMEN 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 77/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-41 2257/2015 U63 13.07.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Verddelaget på Flerbrukshuset 17-18/7 2015. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Verddelaget der de søker om skjenkebevilling til quiz den 17.07.15 og fest den 

18.07.15, begge på Kvænangen Flerbrukshus. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt 

på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordens-

messige 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. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Verddelaget gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 

enkeltanledning til quiz den 17.07.15 og fest den 18.07.15, begge på Kvænangen Flerbrukshus.  

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

Skjenkestyrer er Sven Magnus Steinvik.  

Skjenkeavgiften settes til kr 310.  

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  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Nord Troms Hytteferie DA 

Kjækan 

9162 SØRSTRAUMEN 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 19/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-42 2259/2015 U63 13.07.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kaihuset til Nord-Troms Hytteferie den 01.08.15. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Nord-Troms Hytteferie DA der de søker om skjenkebevilling til pubkveld ifb 

med Kjækan marknad på Kaihuset til Nord-Troms Hytteferie den 01.08.15. 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. Vi gjør derfor slikt 

Vedtak: 

Nord-Troms Hytteferie DA gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 

enkeltanledning til pubkveld ifb med Kjækan marknad på Kaihuset til Nord-Troms Hytteferie den 

01.08.15.  

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

Skjenkestyrer er Ina Margareth Hætta med Geir Clemet Hætta som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 310.  

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  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Toril Bakken Kåven 

Tyttebærveien 6 

9514 ALTA 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 97/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-44 2693/2015 U63 24.08.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangstunet den 28-29.08.15. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Toril Bakken Kåven der hun søker om skjenkebevilling til festival på Kvænangs-

tunet den 28-29.08.15. 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. Vi gjør 

derfor slikt 

Vedtak: 

Toril Bakken Kåven gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 

for enkeltanledning til festival på Kvænangstunet den 28-29.08.15.  

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 310.  

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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