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Budsjettkontroll pr 31. august 

Henvisning til lovverk: 

 

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune 

Økonomireglement for Kvænangen kommune 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 

K Anvendelse av reserverte tilleggsbevilgninger 1 925 000 

D Styrking av sentraladministrasjonen  200 000 

D Styrking av Helse og omsorg 1 100 000 

D Styrking av Bygg og anlegg 400 000 

D Redusert inntekt salg av konsesjonskraft 225 000 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til 

kommunestyret to ganger i året. 

 

Økonomireglementets pkt 6.1 sier det skal avlegges en ny tertialrapport pr 31. august. I 

tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. 

Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. 

 

Det ble i forbindelse med budsjettvedtaket i desember 2015 vedtatt en del spesifikke 

innsparingstiltak på avdelingsnivå og i tillegg et prosentvis rammekutt på 2,5 % på hver sektor 

som administrasjonen selv skulle finne ut hvordan skulle gjennomføres.  



 

Som det ble redegjort for i budsjettkontrollen pr 30. april så er det fremdeles slik at en god del 

av innsparingstiltakene som ble vedtatt er effektuert og drifta tilpasset den nye bevillingen. Men 

vi har andre tiltak som er gjennomført som kun ser ut som gir effekt på kort sikt da kostnadene 

uansett vil komme tilbake i senere budsjettår. Dette gjelder både vakante stillinger på grunn av 

sykdom og permisjon, men også utsettelse av prosjekter som uansett til sist må betales over det 

kommunale budsjettet. Til sist er det en del av de spesifikke tiltakene som har vært veldig 

vanskelig å få gjennomført, i alle fall med helårsvirkning. Flere av disse tiltakene ble for øvrig 

til dels budsjettregulert ved forrige budsjettkontroll for at budsjettbalanse skulle gjenvinnes. Da 

det fremdeles ikke har lykkes med driftsendringer for å tilpasse drifta til bevillingen så er det på 

nytt behov for ytterligere budsjettreguleringer for å gjenvinne budsjettbalanse. Det blir i alle fall 

veldig vanskelig å få gjennomført tiltakene slik de var tenkt i løpet av årets fire siste måneder. 

 

Budsjettet er stort sett lagt inn i økonomisystemet med den samme periodiseringsnøkkel som 

tidligere år. Det jobbes kontinuerlig med å prøve å få periodisert bedre, særlig med de store 

postene. Men det viser seg at både utgifter og inntekter kan variere med når de kommer og den 

periodiseringen som er blitt gjort basert på forrige år treffer kanskje ikke det neste året. For de 

øvrige utgiftene som kommer jevnt gjennom året benyttes som en hovedregel en periodisering 

med like store beløp hver måned. 

 

På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene: 

Sentraladministrasjonen Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 4 761 024,59 5 146 978,00 385 953,40 92,50 

Øvrige utgifter 6 869 610,48 9 134 351,00 2 264 740,62 75,21 

Inntekter -1 137 754,26 -989 133,00 148 621,03 115,03 

  10 492 880,81 13 292 196,00 2 799 315,05 78,94 

 

Avsatte pensjonsmidler til årets reguleringspremie ligger her i posten lønn inkl sosiale utgifter. 

Reguleringspremien kommer ikke til utbetaling før i september og dette forklarer 

mindreforbruket til lønn for sektoren. Det er allikevel noe merforbruk på lønn på grunn av en 

utbetaling av etterlønn, lønnskostnader ifbm kommunereformen og folkeavstemmingen, og en 

planlagt omorganisering fra 1. juli som har blitt utsatt. På denne bakgrunn foreslås en 

budsjettregulering på sektoren med 200 000,-. 

 

Avsatte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør ligger i posten øvrige utgifter til 

sentraladministrasjonen. Resultat av årets lønnsoppgjør vil tidligst komme til utbetaling på 

oktober lønn. I tillegg ligger reserverte tilleggsbevilgning også inne i posten øvrige utgifter. For 

øvrig foreslås det i denne rapporten å anvende hele posten reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Når det gjelder avviket på inntekter så skyldes dette først og fremst mer i sykelønnsrefusjoner 

fra NAV enn budsjettert. 

 

 

Oppvekst og kultur Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 18 920 861,44 19 187 975,00 267 113,81 98,61 

Øvrige utgifter 2 915 487,38 3 161 135,00 245 647,47 92,23 

Inntekter -3 368 347,38 -4 160 166,00 -791 819,04 80,97 

  18 468 001,44 18 188 944,00 -279 057,77 101,53 

 



Både skole og barnehage ser i stor grad ut som har tilpasset seg de nye bevillingene. Sektoren 

sett under ett har i alle fall kontroll på både lønnskostnadene og kostnadene til øvrige utgifter.  

 

Når det gjelder svikt i inntektene så er det blant annet overbudsjettert med forventet refusjon for 

elever fra andre kommuner. I tillegg så er det noen særskilte statstilskudd og andre refusjoner fra 

staten som først forventes å komme til utbetaling nærmere utgangen av året. 

 

Det konkluderes derfor at det i denne omgang ikke vil være behov for budsjettreguleringer til 

denne sektoren fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

 

Helse og omsorg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 35 895 622,12 34 707 391,00 -1 188 231,43 103,42 

Øvrige utgifter 9 855 994,72 7 053 263,00 -2 802 732,01 139,74 

Inntekter -10 659 444,94 -12 026 864,00 -1 367 419,51 88,63 

  35 092 171,90 29 733 789,00 -5 358 382,95 118,02 

 

Det viser seg at flere av de spesifikke kostnadskutt som ble vedtatt i budsjettet for 2016 har vært 

veldig vanskelig å få gjennomført. Særlig innenfor helse, hvor det blant annet ved Gargo 

sykehjem skulle selges tjenester til andre kommuner, og ved TU-Tjenester for 

utviklingshemmede hvor det skulle kuttes vesentlig, så ser det heller ikke ut som at dette har 

blitt tilstrekkelig gjennomført i løpet av 2. tertial. Det ble i kommunestyremøtet i juni vedtatt en 

vesentlig budsjettregulering basert på budsjettkontrollen pr 30. april men det er altså enda langt 

igjen til budsjettbalanse kan gjenoppnås. 

 

Merforbruket på lønn på sektoren skyldes i stor grad at det ikke har lyktes med å innfri de krav 

som ble vedtatt om nedtrekk på TU-Tjenester for utviklingshemmede. Det er opplyst at en ny 

turnus for TU nå er klar fra 1. oktober, men det er ikke kjent hvor stort nedtrekk dette eventuelt 

vil medføre for avdelingen. I tillegg ble rammekuttet på 2,5 % på sektoren i sin helhet plassert 

på fast lønn på Gargo sykehjem som da ble underbudsjettert i påvente av hvor rammekuttet 

skulle gjennomføres. Rammekuttet skulle da etter hvert budsjettreguleres mot posten fast lønn 

på Gargo sykehjem. Men siden årets vedtatte rammekutt fremdeles ikke har latt seg 

gjennomføre, så har det da heller ikke blitt tilsvarende budsjettregulert. 

 

Når det gjelder merforbruket på posten øvrige utgifter så er dette i stor grad på grunn av kjøp av 

tjenester for pasient hvor kostnaden belastes Gargo sykehjem. I tillegg er det også merforbruk på 

denne posten på bakgrunn av at det i stor grad benyttes vikarbyrå for å dekke opp i hovedsak 

vakante sykepleierstillinger. Vikarbyrå benyttes kun i de tilfellene hvor det absolutt ikke er 

mulig å få tak i sykevikarer eller ekstrahjelp lokalt. 

 

Når det gjelder manglende inntekter så kommer dette i stor grad av at det pr 2. tertial fremdeles 

var manglende salgsinntekter. Det er opplyst at det nå er kommet på plass en avtale om salg av 

sykehjemsplasser slik at det i løpet av de fire siste månedene i år så vil det komme inntekter.  

 

Det konkluderes allikevel til slutt med at det foreslås å tilføre sektor for Helse og omsorg en 

budsjettregulering fra reserverte tilleggsbevilgninger med 1 100 000,-. 

 

Næring og tilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter 3 605 103,74 4 111 333,00 506 229,51 87,69 



Inntekter -3 623 647,54 -4 111 333,00 -487 685,75 88,14 

  -18 543,80 0,00 18 543,76  

 

Her vil inntekter og utgifter etter hvert enten avsettes til bundne fond eller belastes fra tidligere 

avsetninger til bundne fond slik at denne sektoren til slutt vil gå i balanse. 

 

 

Teknisk sektor Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 3 471 474,58 3 776 306,00 304 831,90 91,93 

Øvrige utgifter 8 418 774,18 7 797 587,00 -621 187,61 107,97 

Inntekter -6 304 170,01 -5 838 494,00 465 675,51 107,98 

  5 586 078,75 5 735 399,00 149 319,80 97,40 

 

Mindreforbruket på lønn skyldes en periodiseringsfeil og er lønnsmidler avsatt til planlegger 

som er engasjert ut året. 

 

Øvrige utgifter har først og fremst et merforbruk på grunn av ei regning angående 

bredbåndsutbygginga på Storeng og i Burfjorddal hvor det var manglende budsjettering for 

momsutgift på denne. 

 

På samme måte er merinntekten på inntektene at det er manglende budsjettering for 

momsinntekten på den samme regninga angående bredbåndsutbygginga. 

 

 

Bygg og anlegg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 4 050 207,54 3 095 585,00 -954 623,04 130,84 

Øvrige utgifter 9 879 059,71 9 238 553,00 -640 506,37 106,93 

Inntekter -4 653 764,03 -3 743 776,00 909 987,53 124,31 

  9 275 503,22 8 590 361,00 -685 141,87 107,98 

 

Merforbruk på lønn skyldes i sin helhet høyt vikarbruk til renhold og manglende budsjett lønn 

til renholdsvikarer. Dette må derfor ses i sammenheng med inntektene fra refusjon for sykelønn 

som gir en betydelig merinntekt. 

 

Merforbruk på øvrige utgifter skyldes blant annet forsikring som er postert på januar mens 

budsjettet er fordelt på hele året slik at denne posten derfor vil flates ut over året. I tillegg tyder 

det på at det er noe underbudsjettert på postene kommunale eiendomsavgifter for noen bygg. 

Dette må korrigeres i konsekvensjustert budsjett for neste år. 

 

På denne bakgrunn foreslås en budsjettregulering til sektor Bygg og anlegg med 400 000,- fra 

reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

Skatt og rammetilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter 101 341,85 0,00 -101 341,85 0,00 

Inntekter -85 218 268,28 -85 153 607,00 64 661,00 100,08 

  -85 116 926,43 -85 153 607,00 -36 680,85 99,96 

 

 



Når det gjelder skatt og rammeoverføringer så har vi en liten svikt i skatteinngangen lokalt med 

ca 1 600 000,- men en betydelig større overføring av rammetilskudd for tilsvarende periode med 

ca 2 600 000,-. Dette kan ha sammenheng med en generell god skatteinngang på landsbasis. 

 

Det er budsjettert med rentekompensasjon fra staten på denne sektoren, men dette kommer ikke 

til utbetaling før helt på tampen av året. 

 

Vi har også salgsinntekter fra salg av konsesjonskraft på denne sektoren. I følge prognosene fra 

vår forvalter Ishavskraft AS så ligger vi an til å tape ca 1 500 000,- i forhold til budsjettert i 

2016. Pr 31. august er mindreinntekten på salg av konsesjonskraft på ca 650 000,-. 

 

For å motvirke konsekvensen av en reduksjon av konsesjonskraftinntektene foreslås en 

budsjettregulering med 225 000,- fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

Renter og avdrag Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter 5 328 744,79 8 682 299,00 3 353 553,83 61,37 

Inntekter -1 594 079,05 -1 845 333,00 -251 254,27 86,38 

  3 734 665,74 6 836 965,00 3 102 299,56 54,62 

 

Mindreforbruk på øvrige utgifter skyldes i stor grad periodiseringsfeil angående renter og 

avdrag. I tillegg er kommunestyrets vedtatte avsetting til disposisjonsfond ikke postert. Dette vil 

først bli postert når årsregnskapet skal gjøres opp og en ser om det vil være grunnlag for 

avsettinger. 

 

Manglende inntekter skyldes først og fremst periodiseringsfeil angående renteinntekter. 

Renteinntekter godskrives kun kvartalsvis og neste rentegodskriving vil først komme pr 30. 

september. 

 

 

Oppsummert vil vi da presentere følgende budsjettkontroll for hele kommunen samlet: 

 

 

Kvænangen kommune Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 69 134 345,47 68 006 249,00 -1 128 096,01 101,66 

Øvrige utgifter 47 385 011,36 49 617 387,00 2 232 375,66 95,50 

Inntekter -116 574 746,72 -120 478 806,00 -3 904 058,89 96,76 

  -55 389,89 -2 855 169,00 -2 799 779,24 1,94 

 

Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de 

samlede lønnsutgiftene pr 31. august så fremkommer et merforbruk totalt sett for hele 

virksomheten med ca 1,1 millioner. Dette skyldes først og fremst sektor for Helse og omsorg 

som ikke har klart å innfri det vedtatte rammekuttet på 2,5 % og sektor for Bygg og anlegg som 

har manglende budsjetter for vikarbruk renhold. 

 

Øvrige utgifter har samlet sett et mindreforbruk som blant annet skyldes avsatte midler til årets 

lønnsreguleringer som først vil bli budsjettregulert i løpet av høsten og ikke disponerte 

reserverte tilleggsbevilgninger. Vi har også interkommunale samarbeid hvor vi mottar 

refusjonskrav i ettertid og dette medfører så langt ubenyttede budsjettmidler. 

 



Når det gjelder manglende inntekter så gjelder dette blant annet manglende føringer av bruk av 

bundne fond som først vil bli postert i forbindelse med årsoppgjøret, og hvor det da samtidig blir 

foretatt inntektsføring av diverse refusjonskrav til andre kommuner, refusjoner fra staten og 

andre statstilskudd. 

 

 

 

Investeringsregnskapet 

 

Av årets vedtatte investeringer er de fleste prosjekter iverksatt og vil bli gjennomført i løpet av 

budsjettåret slik planlagt. Det er så langt ikke rapportert at noen prosjekter vil medføre fare for 

vesentlige overskridelser. Nytt skolebygg er derimot betydelig forsinket og vil derfor svært 

sannsynlig bli skjøvet en del ut i tid for fullføring. 

 

Vurdering 

 

Dersom foreslåtte budsjettreguleringer vedtas vil det være stor sannsynlighet for at 

virksomheten totalt sett klarer å holde seg innenfor sine tildelte bevilgninger. Unntaket vil 

allikevel være de ekstraordinære pasientutgiftene som beslastes Gargo sykehjem, da denne 

posten i denne omgang ikke har blitt tilgodesett med noen budsjettreguleringer da det ikke 

finnes andre poster å saldere mot. Eventuelle merinntekter som kan komme kommunen til gode 

på tampen av året må derfor i sin helhet påregnes å gå til å saldere denne posten. 

 

Det er fremdeles i årets bevillingsbudsjett vedtatt å avsette til disposisjonsfond nesten 

2 000 000,- som avhenger av at regnskapet til slutt viser et mindreforbruk som tillater 

avsetningen. Dersom regnskapet kommer ut med et merforbruk vil strykningsreglene komme til 

anvendelse og eventuelle avsetninger til disposisjonsfond må da uansett reverseres. 

 

Når det gjelder bosetting av flyktninger så er allerede noen flyktninger bosatt og det ventes flere 

i løpet av året. Det vil bli søkt tilskudd som føres som inntekt i 2016. Beregnet netto tilskudd er 

opplyst til totalt ca 2,4 millioner. Det vil bli fremmet egen sak om denne inntekten så snart 

søknad er klar og sendt til IMDI. 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/37 -16 
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Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 30.08.2016 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

38/16 Kvænangen formannskap 20.09.2016 

53/16 Kvænangen kommunestyre 21.09.2016 

 

Avtale med Lindorff om låneadministrasjon av Kvænangen kommunes 

startlån/formidlingslån fra Husbanken 

Henvisning til lovverk: 

Økonomireglementet 

Delegasjonsreglementet 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune overlater forvaltning av alle startlån/formidlingslån til Lindorff.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen kommune har tilsatt en lånekonsulent som administrerer både saksbehandling og 

forvaltning av startlån/formidlingslån fra Husbanken.  

 

Til selve saksbehandlingen benyttes Husbankens nettbaserte saksbehandlingssystem for tildeling 

av lån og produksjon av lånetilsagn. Husbankens systemer fungerer godt og selve 

saksbehandlingen må uansett utføres av kommunen uavhengig av hvem som skal forvalte 

lånene. Lånekonsulenten vil derfor fortsatt besørge selve saksbehandlingen. 

 

Når det gjelder forvaltning av lånene så benytter Kvænangen kommune i dag en lånemodul i 

vårt Agresso økonomisystem levert av Evry AS som rett og slett er for dårlig. Det ser heller ikke 

ut som at denne modulen vil bli utbedret av vår økonomisystemleverandør til tross for utallige 

henvendelser fra vår side angående feil og mangler.  

 

Lånemodulen skal beregne avdragsplan, sørge for fakturering av terminer og ikke minst takle 

renteendringer som jevnlig skjer da formidlingslån til enhver tid skal følge Husbankens 

rentesatser. Spesielt ved renteendringer har vi store utfordringer i lånemodulen og siden 



majoriteten av våre låntakere har flytende rente medfører dette for lånekonsulenten både 

hodebry, frustrasjon og ikke minst manglende tillit til systemet. Systemet er i tillegg lite 

fleksibelt i forbindelse med søknad om betalingsavtaler/særavtaler for at kunden skal kunne 

avtale avvikende nedbetaling. 

 

I forbindelse med innsparinger/nedbemanning av økonomiavdelinga har lånekonsulenten sagt 

seg villig til å påta seg annet passende arbeid dersom vi engasjerer Lindorff til å forvalte lånene.  

 

Lindorff som leverandør administrerer i dag ca 70 000 lån og nedbetalingsavtaler. Lindorff 

forvalter blant annet formidlingslånene for både Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord kommuner og 

de rapporterer om bare positive erfaringer med Lindorff som forvalter. 

 

For lånekundene vil et bytte av forvalter ikke ha annen betydning enn at det er en annen aktør 

som sender ut krav om innbetaling av låneterminer. Det vil heller ikke medføre noen vesentlige 

endring av verken kostnader ved etablering eller termingebyr. 

 

Det medfører en fast månedlig administrasjonskostnad på 1 800,-  for kommunen å engasjere 

Lindorff som forvalter av lånene. Dette vil være eneste faste kostnaden for kommunen i 

forbindelse med administrasjonen. Kommunen vil imidlertid tape inntektene på 

etableringsgebyrene og termingebyrene da disse beholdes av forvalter. Men dette tapet vil ikke 

merkes i vesentlig grad da vi samtidig vil redusere bemanningen ved økonomiavdelinga med ca 

0,5 årsverk. 

 

Vurdering 

I forbindelse med omorganisering av økonomiavdelinga vil det bli svært vanskelig å 

gjennomføre stillingskutt uten samtidig å redusere på de oppgavene som skal utføres. Det må 

derfor i første omgang ses på de oppgavene som kan gjøres av andre slik at økonomiavdelinga 

kan konsentrere seg om de oppgavene som fortsatt utføres lokalt. 

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/717 -8 

Arkiv: B10 

Saksbehandler:  Kristin Anita Hansen 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

39/16 Kvænangen formannskap 20.09.2016 

52/16 Kvænangen kommunestyre 21.09.2016 

 

Språksenteret - Opprettelse av stilling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det lyses ut en 100% stilling som prosjektmedarbeider i Kvænangen språksenter i medio 

september 2016. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen kommunestyre fattet 29. april 2015 følgende vedtak: 

“Kommunestyret ser positivt på at det etableres språksenter i kommunen. Kvænangen 

språksenter sin oppgave vil være språkopplæring i samisk, kvensk/finsk, norskopplæring for 

våre nye innbyggere i barnehager og 1. – 10. klasse, samt voksenopplæring. Kvænangen 

kommunestyre ber initiativtakerne arbeide videre med etableringsprosjektet og presentere dette 

nærmere på et senere tidspunkt, herunder eierskap og finansiering.” 

 

Høsten 2015 oppnevnte kommunen Ole Engebretsen (politisk) og Kristin Anita Hansen 

(administrasjon) som kommunens medlemmer i arbeidsgruppe for samisk/kvensk språkprosjekt. 

Gruppa har i tillegg to medlemmer fra Návuona Sámiid Searvi og to medlemmer fra Kvænangen 

Qven og sjøsamisk forening. Denne arbeidsgruppa vil fungere som fagstyre for språksenteret når 

det er etablert. 

 

Arbeidsgruppa har holdt flere møter, og har i likhet med kommunens ledelse ført dialog med 

Sametinget. Sametinget har signalisert at Kvænangen er et område de ønsker å prioritere. 

 

Finansiering 



Kvænangen kommune søker Sametinget om kr 250.000,- til språksenteret i 2016. Tilskuddet fra 

Sametinget skal gå til å opprette en stilling som skal jobbe med den samiske delen av senteret. 

Vi søker om Kr 400.000,- i 2017, og kr 600.000,-i 2018. Etter 3 år vil språksenteret ligge fast 

inne på budsjettet til Sametinget hvis språksenteret drives etter Sametingets krav til språksenter.  

 

Til den kvenske delen av senteret søker vi dekt av Troms fylkeskommune. Inneværende år vil vi 

søke fylkeskommunen om kr 46.500,-. I 2017 og 2018 søker vi Troms fylkeskommune om kr 

150.000,- hvert år. I tillegg vil det bli søkt om finansiering fra Utdanningsdirektoratet, denne 

summen er ikke avklart enda. 

 

Kommunens bidrag til Språksenteret i 2016-2018 er utgifter til organisering og drift. 

Språksenteret legges under Etat for Oppvekst og kultur, og senteret blir da i kommunalt eie. I en 

oppstartsfase vil Språksenteret lokaliseres på Sørstraumen, i Næringshagen der. 

 

Vurdering 

I et treårs-perspektiv er Språksenteret tenkt å drifte både voksenopplæring 

(norsk/samfunnskunnskap), samisk og kvensk språkopplæring og aktiviteter tilknyttet samisk og 

kvensk språk og kultur. Språksenteret vil da kunne selge tjenester som for eksempel språklærer i 

samisk. Det vil trygge rekruttering og kontinuitet i språkopplæringa i voksenopplæring, skole og 

barnehage. 

 

I en oppbyggende fase skal aktivitetene bygges ut gradvis, og vi begynner med den samiske 

delen da det er denne delen vi anser som realistisk å få finansiert i 2016. Etat for Oppvekst og 

kultur er innstilt på å iverksette dette så raskt som mulig og ønsker å lyse ut en stilling som 

prosjektmedarbeider i Kvænangen språksenter allerede i september 2016. 
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Saksbehandling 

Henvisning til lovverk: 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Legges fram i møte. 
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