
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 09.09.2015 

Tidspunkt: 11:20-14:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen (deler av 

møtet) 

  

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anne Gerd Jonassen (deler av 

møtet) 

  

   

 

Merknader 

Tryggve Enoksen fratrådte ca kl. 12.00 og Anne Gerd Jonassen tiltrådte fra samme tid. 

 

Bosetting av flyktninger. Formannskapet viser til den svært vanskelige situasjonen som er 

oppstått for mennesker som er på flukt fra krig til en trygg tilværelse i Europa. Med bakgrunn i 

denne alvorlige situasjonen må og vil også Kvænangen kommune bidra. Formannskapet viser 

til orientering i kommunestyret 24.06.15 og ber derfor om å få sak om bosetting av flyktninger 

til behandling i kommunestyret i oktober 2015. Ordføreren og administrasjonssjefen får 

fullmakt til å iverksette undersøkelser i utleieboligmarkedet og få boliger på plass før saken 

behandles. 

 

Orienteringer: 

Birger Mathiassen orienterte om prosjektet Burfjord Lodge. 

Prosjektleder Bengt Rune Strifeldt orienterte om framdriften på prosjektet Kvænangen barne- 

og ungdomsskole. 

 

Administrasjonssjefen orienterte om: 

Henvendelse fra Statnett om opsjonsavtale for leie av kaiområde i forbindelse med bygging av 

kraftlinjen Balsfjord – Skaidi. Ordfører og administrasjonssjef gis fullmakt til å føre saken 

videre. 

 

Administrasjonens arbeid med budsjett og økonomiplan. 



 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

  

 

 

 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Liv Reidun Olsen  Gøril Severinsen 
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PS 51/15 Rapportering pr august 2015. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Ordfører vurderer nytt møte i styringsgruppen. Sendes som 

orienteringssak til kommunestyret. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Saken legges fram til orientering. 

Ordfører vurderer nytt møte i styringsgruppen. Sendes som orienteringssak til kommunestyret. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges fram til orientering. 

PS 52/15 Rapportering, ekstra budsjettregulering 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Rapporten foreslås tatt til etterretning. 

PS 53/15 LOKAL FEIERFORSKRIFT – UTLEGGING PÅ HØRING AV 

FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR 

GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

uttalelser til 1.11.2015. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

uttalelser til 1.11.2015. 

PS 54/15 Finansdepartementets notat 18. juni 2015 om eiendomsskatt på verk 

og bruk - høringsuttalelse fra Kvænangen kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 



 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet:  

Omorganisering av verneområdestyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa. 

Formannskapet i Kvænangen kommune slutter seg i prinsippet til uttalelsen fra Nordreisa 

kommune forutsatt at frigjorte midler kan disponeres til 50 % forvalterstilling i Kvænangen. 

Nordreisa og Kvænangen bør veksle om styrerepresentant en gang i funksjonsperioden. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

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. 

 

Omorganisering av verneområdestyret i Kvænangen og nasjonalparkstyret i Nordreisa. 

Formannskapet i Kvænangen kommune slutter seg i prinsippet til uttalelsen fra Nordreisa 

kommune forutsatt at frigjorte midler kan disponeres til 50 % forvalterstilling i Kvænangen. 

Nordreisa og Kvænangen bør veksle om styrerepresentant en gang i funksjonsperioden. 

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

 

Til Finansdepartementet  

postmottak@fin.dep.no 

mailto: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. 

 

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 

RS 14/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Revegården i Seglvik 17-18.07.15. 

RS 15/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjorddagene 23-25/7 2015. 

RS 16/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Verddelaget på Flerbrukshuset 

17-18/7 2015. 

RS 17/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kaihuset til Nord-Troms 

Hytteferie den 01.08.15. 

RS 18/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangstunet den 28-29.08.15. 

 


