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PS 33/17 Høring om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og 
kraftanlegg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Til Finansdepartementet 
 
INNLEDNING 
Det vises til Finansdepartementets brev med vedlagt høringsnotat 25. april 2017 om forslag til 
nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist 25. 
juli 2017.  
 
Departementet fremmer to forslag: Forslaget om produksjonsrelaterte nettanlegg fremstår som 
en omkamp om saken som Gildeskål kommune og LVK vant i september 2015 hvor Høyesterett 
fastslo grensesnittet mellom nett og produksjon som har ligget fast siden 1965. Det andre 
forslaget gir kraftverkseier større muligheter til fradrag for utgifter ved fastsettelse av 
kraftverksformuen enn etter gjeldende rett. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter til 
Kvænangen kommune. 
 
HOVEDINNVENDINGER TIL DEPARTEMENTETS FORSLAG  
Forslaget om produksjonsrelaterte nett  
Definisjonen av hva som er del av kraftanlegg og hva som er nett fremgår av skatteloven § 18-5. 
Definisjonen tilsvarer Riksskattestyrets rundskriv fra 1965 og grensesnittet har ligget fast i hele 
perioden og ble stadfestet av Høyesterett i dom 24. september 2015 hvor Gildeskål og LVK vant 
frem. Dette innebærer at kommunene i dag kan skattlegge produksjonsrelaterte nettanlegg som 
egne skatteobjekter – i tillegg til kraftanlegget.  
 
Departementet foreslår å endre definisjonen av begrepet «kraftanlegg» i skatteloven § 18-1 slik 
at «produksjonslinjer» regnes som en del av kraftanlegget.  
 
Forslaget til lovendring vil innebære en reversering av Høyesteretts dom fra 2015. Dommen er 
viktig for kommunene fordi den avklarer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på 
slike nettanlegg. Videre bekrefter dommen en, etter Kvænangen kommunes syn, klar, enkel og 
praktisk regel.  
 



Dersom finansdepartementets forslag blir vedtatt vil det få en dobbelt negativ konsekvens for 
Kvænangen kommune:  
(1) Kvænangen kommune vil miste muligheten for å skrive ut eiendomsskatt på nettanleggene 
som eieren definerer som produksjonsrelaterte, og  
 
(2) Kvænangen kommunes eiendomsskatt fra kraftanleggene vil bli lavere (fordi utgiftene til de 
produksjonsrelaterte nettene vil redusere kraftverksformuen).  
 
Forslaget vil følgelig klart være til ugunst for Kvænangen kommune.  
 
Etter Kvænangen kommunes syn vil forslaget også innebære at man får en uklar regel om hva 
som skal anses som «produksjonslinjer». Begrepet «produksjonslinjer» har ingen klar 
definisjon. Det pekes i høringsnotatet på en rekke tolkningsproblemer som kan oppstå og danne 
grunnlag for nye tvister. Det er beklagelig at departementet foreslår en regel som departementet 
selv ser vil skape uklarhet.  
 
Forslaget om fradrag for driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjon  
Departementet foreslår videre å utvide kraftverkseiernes mulighet for fradrag ved fastsettelse av 
eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg, jf. sktl. § 18-5 fjerde ledd. Slik det er nå er fradragene 
begrenset til særskilte driftsmidler i kraftanlegg.  
 
Forslaget går ut på at alle «driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen» skal gi rett til 
fradrag for fremtidige utskiftingskostnader. Samtidig foreslås det at kommunene ikke skal ha 
rett til å skrive ut eiendomsskatt på de samme driftsmidlene separat. Hva som er «driftsmidler 
som er knyttet til kraftproduksjonen» er høyst uklart. Om dette ikke blir nærmere avklart vil det 
kunne føre til at det blir opp til kraftverkseieren selv å fastsette dette gjennom skattemeldingene.  
 
Riksrevisjonens rapport 2. februar 2015 viser at SFS i svært liten grad fører kontroll med 
eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Hvilke muligheter kommunene vil ha for å påvirke 
hva som anses «knyttet til kraftproduksjonen» fremgår ikke av forslaget. Et svært skjønnsmessig 
begrep kombinert med liten kontroll er etter Kvænangen kommunes syn svært uheldig.  
 
Etter Kvænangen kommunes oppfatning er det et åpenbart behov for en gjennomgang av hvilke 
fradrag kraftprodusentene kan kreve etter skatteloven § 18-5 (4). Det er videre et behov for et 
klarere og mer detaljert regelverk. Departementets forslag innebærer i stedet et uklart regelverk 
og er dermed et steg i feil retning.  
 
Hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for Kvænangen kommunes innbyggere. En 
nedgang i eiendomsskatteinntektene på verk og bruk vil kunne føre til et press på kommunen for 
økt eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter, som boliger, fritidseiendommer og 
næringseiendommer. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar følgende høringsuttalelse: 
 
Til Finansdepartementet 
 
INNLEDNING 



Det vises til Finansdepartementets brev med vedlagt høringsnotat 25. april 2017 om forslag til 
nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg med høringsfrist 25. 
juli 2017.  
 
Departementet fremmer to forslag: Forslaget om produksjonsrelaterte nettanlegg fremstår som 
en omkamp om saken som Gildeskål kommune og LVK vant i september 2015 hvor Høyesterett 
fastslo grensesnittet mellom nett og produksjon som har ligget fast siden 1965. Det andre 
forslaget gir kraftverkseier større muligheter til fradrag for utgifter ved fastsettelse av 
kraftverksformuen enn etter gjeldende rett. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter til 
Kvænangen kommune. 
 
HOVEDINNVENDINGER TIL DEPARTEMENTETS FORSLAG  
Forslaget om produksjonsrelaterte nett  
Definisjonen av hva som er del av kraftanlegg og hva som er nett fremgår av skatteloven § 18-5. 
Definisjonen tilsvarer Riksskattestyrets rundskriv fra 1965 og grensesnittet har ligget fast i hele 
perioden og ble stadfestet av Høyesterett i dom 24. september 2015 hvor Gildeskål og LVK vant 
frem. Dette innebærer at kommunene i dag kan skattlegge produksjonsrelaterte nettanlegg som 
egne skatteobjekter – i tillegg til kraftanlegget.  
 
Departementet foreslår å endre definisjonen av begrepet «kraftanlegg» i skatteloven § 18-1 slik 
at «produksjonslinjer» regnes som en del av kraftanlegget.  
 
Forslaget til lovendring vil innebære en reversering av Høyesteretts dom fra 2015. Dommen er 
viktig for kommunene fordi den avklarer kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på 
slike nettanlegg. Videre bekrefter dommen en, etter Kvænangen kommunes syn, klar, enkel og 
praktisk regel.  
 
Dersom finansdepartementets forslag blir vedtatt vil det få en dobbelt negativ konsekvens for 
Kvænangen kommune:  
(1) Kvænangen kommune vil miste muligheten for å skrive ut eiendomsskatt på nettanleggene 
som eieren definerer som produksjonsrelaterte, og  
 
(2) Kvænangen kommunes eiendomsskatt fra kraftanleggene vil bli lavere (fordi utgiftene til de 
produksjonsrelaterte nettene vil redusere kraftverksformuen).  
 
Forslaget vil følgelig klart være til ugunst for Kvænangen kommune.  
 
Etter Kvænangen kommunes syn vil forslaget også innebære at man får en uklar regel om hva 
som skal anses som «produksjonslinjer». Begrepet «produksjonslinjer» har ingen klar 
definisjon. Det pekes i høringsnotatet på en rekke tolkningsproblemer som kan oppstå og danne 
grunnlag for nye tvister. Det er beklagelig at departementet foreslår en regel som departementet 
selv ser vil skape uklarhet.  
 
Forslaget om fradrag for driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjon  
Departementet foreslår videre å utvide kraftverkseiernes mulighet for fradrag ved fastsettelse av 
eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg, jf. sktl. § 18-5 fjerde ledd. Slik det er nå er fradragene 
begrenset til særskilte driftsmidler i kraftanlegg.  
 
Forslaget går ut på at alle «driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen» skal gi rett til 
fradrag for fremtidige utskiftingskostnader. Samtidig foreslås det at kommunene ikke skal ha 
rett til å skrive ut eiendomsskatt på de samme driftsmidlene separat. Hva som er «driftsmidler 



som er knyttet til kraftproduksjonen» er høyst uklart. Om dette ikke blir nærmere avklart vil det 
kunne føre til at det blir opp til kraftverkseieren selv å fastsette dette gjennom skattemeldingene.  
 
Riksrevisjonens rapport 2. februar 2015 viser at SFS i svært liten grad fører kontroll med 
eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Hvilke muligheter kommunene vil ha for å påvirke 
hva som anses «knyttet til kraftproduksjonen» fremgår ikke av forslaget. Et svært skjønnsmessig 
begrep kombinert med liten kontroll er etter Kvænangen kommunes syn svært uheldig.  
 
Etter Kvænangen kommunes oppfatning er det et åpenbart behov for en gjennomgang av hvilke 
fradrag kraftprodusentene kan kreve etter skatteloven § 18-5 (4). Det er videre et behov for et 
klarere og mer detaljert regelverk. Departementets forslag innebærer i stedet et uklart regelverk 
og er dermed et steg i feil retning.  
 
Hver krone i eiendomsskatt går til velferdstjenester for Kvænangen kommunes innbyggere. En 
nedgang i eiendomsskatteinntektene på verk og bruk vil kunne føre til et press på kommunen for 
økt eiendomsskatt på andre eiendomsskatteobjekter, som boliger, fritidseiendommer og 
næringseiendommer. 
 
 

PS 34/17 Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for helse og 
omsorg 2017-2026 og høring av planprogram 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Punkt b) strykes. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 
Lederen for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg blir en del an den politiske styringsgruppen 
for planprosessen i helse og omsorg. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber 

a) Etatsleder ser på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget 
budsjettområde til utredning og brukermedvirkning i planprosessen i helse- og 
omsorgsetaten. 

 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 15.06.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra råd for funksjonshemmede: Møtet utsettes. 
 
Forslaget fra råd for funksjonshemmede ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Møtet utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 08.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Lederen for Hovedutvalg for oppvekst og 
omsorg blir en del an den politiske styringsgruppen for planprosessen i helse og omsorg. 
 
Tilleggsforslag fra utvalg for oppvekst og omsorg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber 

a) Etatsleder ser på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget 
budsjettområde til utredning og brukermedvirkning i planprosessen i helse- og 
omsorgsetaten. 

b) Etatsleder fremmer eventuelt sak til kommunestyret 22.06.2017. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med begge tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 
Lederen for Hovedutvalg for oppvekst og omsorg blir en del an den politiske styringsgruppen 
for planprosessen i helse og omsorg. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber 

b) Etatsleder ser på mulighet for omdisponering av inntil kr. 200.000,- innenfor eget 
budsjettområde til utredning og brukermedvirkning i planprosessen i helse- og 
omsorgsetaten. 

c) Etatsleder fremmer eventuelt sak til kommunestyret 22.06.2017. 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse, omsorg og sosial 2018-2027 
vedtas.  

Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jfr. Plan og 
bygningslovens bestemmelser om gjennomføring av kommuneplanprosesser. 
 

PS 35/17 Søknad om økt driftstilskudd til Kvænangen menighetsråd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra KP/SP og H: Formannskapet bevilger Kvænangen Menighetsråd kr. 100.000,-. 
Beløpet øremerkes til innkjøp av ny gressklipper og stell på kirkegårdene. Beløpet tas fra 
reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Forslag fra Ap: Formannskapet bevilger Menighetsrådet kr. 40.000,- i tilskudd til kjøp av 
gressklipper og kr. 40.000,- til drift. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
Votering: Forslaget fra KP/SP og H ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer for forslaget fra Ap. 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger Kvænangen Menighetsråd kr. 100.000,-. Beløpet øremerkes til innkjøp 
av ny gressklipper og stell på kirkegårdene. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 

PS 36/17 Søknad om  utvidelse av gnr/bnr/fnr 13/23/1 og innløsning av 
festetomt- Elisabeth Skåre og Magnus Olsen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune innvilger søknad om innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 13/23/1 med 
tilleggsareal. Tomtestørrelsen blir omlag 1300 m2. Det innvilges samtidig dispensasjon fra 
industriareal i reguleringsplan for Burfjord for deling av gnr/bnr 13/23 for å etablere 
selveiertomt til boligformål. Prisen for tomten settes til kr 54 000,-. Tomtegrenser vises i kartet.   
 



 
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra reguleringsplan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 Det må utvises aktsomhet i forhold til Alta Kraftlag sine installasjoner. Tiltak som kan 

berøre disse må avtales med Alta kraftlag.  
 Kommunen skal ha anledning til fremtidig drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i 

bakken, og det skal ikke settes bygninger på disse strukturene. 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innvilger søknad om innløsning av festetomt gnr/bnr/fnr 13/23/1 med 
tilleggsareal. Tomtestørrelsen blir omlag 1300 m2. Det innvilges samtidig dispensasjon fra 
industriareal i reguleringsplan for Burfjord for deling av gnr/bnr 13/23 for å etablere 
selveiertomt til boligformål. Prisen for tomten settes til kr 54 000,-. Tomtegrenser vises i kartet.   
 



 
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra reguleringsplan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 Det må utvises aktsomhet i forhold til Alta Kraftlag sine installasjoner. Tiltak som kan 

berøre disse må avtales med Alta kraftlag.  
 Kommunen skal ha anledning til fremtidig drift og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg i 

bakken, og det skal ikke settes bygninger på disse strukturene. 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 
 
 

PS 37/17 Økonomirapporter pr 31.05.17. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Formannskapet ber administrasjonssjef sammen med 
etatslederne utarbeide en rutine for rapportering som settes fram for formannskapet til neste 
møte. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Økonomirapporter pr 31.05.17 tas til orientering. 



Formannskapet ber administrasjonssjef sammen med etatslederne utarbeide en rutine for 
rapportering som settes fram for formannskapet til neste møte. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Økonomirapporter pr 31.05.17 tas til orientering. 

PS 38/17 Høring planprogram for kulturminner 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Planutvalget godkjenner planprogrammet for kulturminner 2018- 2027. Høringsutkastet sendes 
ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn frem til 01.09.2017, jmf pbl §4-1.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Planutvalget godkjenner planprogrammet for kulturminner 2018- 2027. Høringsutkastet sendes 
ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn frem til 01.09.2017, jmf pbl §4-1.  
 
 

PS 39/17 Nærmiljøtiltak- velforeningshus i Seglvik 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Jan Helge Jenssen ble enstemmig erklært inhabil jfr. Forvaltningslovens §6 og fratrådte under 
behandlingen av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 20 000,- i støtte til Seglvik Velforening til bygging av platt og 
utemøbler til velhuset.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 
forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 
ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 
14780.702.335 
 



 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet bevilger kr. 20 000,- i støtte til Seglvik Velforening til bygging av platt og 
utemøbler til velhuset.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 
forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 
ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 
14780.702.335 
 
 
 
 

PS 40/17 Nærmiljøtiltak- uteanlegg ved grillhuset på Stajord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 30 000,- i støtte til Stajord bygdelag til utbedring av uteområdet ved 
grillhytta på Stajord.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 
forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 
ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 
14780.702.335 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet bevilger kr. 30 000,- i støtte til Stajord bygdelag til utbedring av uteområdet ved 
grillhytta på Stajord.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 
forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 
ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 
14780.702.335 
 
 
 

PS 41/17 Nærmiljøtiltak - bygdevei i Seglvik 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 



Behandling: 
Jan Helge Jenssen ble enstemmig erklært inhabil jfr. Forvaltningslovens §6 og fratrådte under 
behandlingen av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 30 000,- i støtte til Seglvik Vel til utbedring av bygdevei i Seglvik.  
Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at tiltaket 
gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet bevilger kr. 30 000,- i støtte til Seglvik Vel til utbedring av bygdevei i Seglvik.  
Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at tiltaket 
gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 

PS 42/17 Nærmiljøtiltak - Fiskeplassen på Alteidet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til NHF Kvænangen Handikapforening til 
opprusting av uteplassen ved fiskeplassen på Alteidet. .  Støttemottaker har ansvar for etterdrift 
og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes 
skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 
31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til NHF Kvænangen Handikapforening til 
opprusting av uteplassen ved fiskeplassen på Alteidet. .  Støttemottaker har ansvar for etterdrift 
og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes 
skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 
31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 



 
 

PS 43/17 Nærmiljøtiltak- Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg for 
benker og stoler i Kvænangsbotn.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av 
anlegget. Søker må innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at tiltaket 
samordnes med prosjektet til Kvænangsbotn Grendehus.  Søker må registrere foreningen i 
enhetsregisteret før tilskudd utbetales.   Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette 
bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene 
innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg for 
benker og stoler i Kvænangsbotn.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av 
anlegget. Søker må innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at tiltaket 
samordnes med prosjektet til Kvænangsbotn Grendehus.  Søker må registrere foreningen i 
enhetsregisteret før tilskudd utbetales.   Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette 
bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene 
innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 



PS 44/17 Nærmiljøtiltak - Gammene på Olgola 
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Administrasjonssjefens innstilling 
 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til Gammene Navuona siida SA.  Støttemottaker har 
ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, 
dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av 
midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 



PS 45/17 Nærmiljøtiltak - Gapahuk i Reinfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Vera Eilertsen-Wassnes ble enstemmig erklært inhabil jfr. Forvaltningslovens §6 og fratrådte 
under behandlingen av saken. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 20 000,- i støtte til Reinfjord bygdelag til bygging av gapahuk i 
Fjordbotn. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at 
tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Formannskapet bevilger kr. 20 000,- i støtte til Reinfjord bygdelag til bygging av gapahuk i 
Fjordbotn. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det forutsettes at 
tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 

PS 46/17 Nærmiljøtiltak- bord og benker - Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til Kvænangsbotn Grendehus til benker og stoler i 
Kvænangsbotn.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Søker må 
innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at dette tiltaket samordnes 
med nærmiljøtiltaket til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg.  Det forutsettes at tiltaket 
gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Formannskapet bevilger kr. 10 000,- i støtte til Kvænangsbotn Grendehus til benker og stoler i 
Kvænangsbotn.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Søker må 
innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at dette tiltaket samordnes 
med nærmiljøtiltaket til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg.  Det forutsettes at tiltaket 
gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 
tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. Tilskuddet tas fra post 14780.702.335 
 
 
 
 

PS 47/17 Nærmiljøtiltak- Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Formannskapet avslår søknaden om å overføre tilsagn i sak 92/15 til 2017. 

Nærmiljøtilskudd er ikke overførbare midler, da det forutsettes at tiltak gjennomføres i 
budsjettåret. Søknaden behandles som en ny søknad til årets avsatte midler til formålet.  

2. Formannskapet bevilger kr. 15 000,- i støtte til Burfjord Grendeutvalg til lekeapparater i 
Burfjord Sentrum.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. 
Søker må innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at dette 
tiltaket samordnes med nærmiljøtiltaket til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg.  
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. 
Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. 
Tilskuddet tas fra post 14780.702.33 

 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 

3. Formannskapet avslår søknaden om å overføre tilsagn i sak 92/15 til 2017. 
Nærmiljøtilskudd er ikke overførbare midler, da det forutsettes at tiltak gjennomføres i 
budsjettåret. Søknaden behandles som en ny søknad til årets avsatte midler til formålet.  

4. Formannskapet bevilger kr. 15 000,- i støtte til Burfjord Grendeutvalg til lekeapparater i 
Burfjord Sentrum.  Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. 
Søker må innhente nødvendige godkjenninger fra grunneier. Det forutsettes at dette 
tiltaket samordnes med nærmiljøtiltaket til Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg.  
Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2017, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. 
Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 31.12.2017. 
Tilskuddet tas fra post 14780.702.33 

 



PS 48/17 Vurdering av ledige stillinger i helse og omsorg juni 2017 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Følgende ledige stillinger i helse og omsorg besettes:  
100 % fast ergoterapeut  
100% midlertidig ergoterapeut i 1 år 

På Gargo:  
100 % fast stilling som sykepleier 
50% midlertidig stilling som helsefagarbeider i 1 år (fra 14.08.17) 
100% fast stilling som helsefagarbeider (fra 28.08.17) 
70% fast stilling som helsefagarbeider (fra 01.08.17) 
50 % fast stilling som helsefagarbeider 
179% faste stillinger som helsefagarbeider (fordelt på flere ca-20% stillinger, 50% og 70%; jf. 
delegert vedtak nr. 129/16) 
 
På Furutoppen TU:  
100% fast stilling som miljøterapeut 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Følgende ledige stillinger i helse og omsorg besettes:  
100 % fast ergoterapeut  
100% midlertidig ergoterapeut i 1 år 

På Gargo:  
100 % fast stilling som sykepleier 
50% midlertidig stilling som helsefagarbeider i 1 år (fra 14.08.17) 
100% fast stilling som helsefagarbeider (fra 28.08.17) 
70% fast stilling som helsefagarbeider (fra 01.08.17) 
50 % fast stilling som helsefagarbeider 
179% faste stillinger som helsefagarbeider (fordelt på flere ca-20% stillinger, 50% og 70%; jf. 
delegert vedtak nr. 129/16) 
 
På Furutoppen TU:  
100% fast stilling som miljøterapeut 
 

PS 49/17 Søknad om tomt på industriområdet Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 



Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kvænangen kommune tildeler tomt til BM Consult AS i Burfjord Industriområde for bortfeste i 
henhold til bestemmelsene i tomtefesteloven. Det inngås en festeavtale for 20 år. Tomten skal 
brukes til næringsformål, med lagerbygg for båter til utleie, eventuelt vedlikehold av båter. Salg 
av eiendom på tomten må godkjennes av bortfester, og bortfester har eventuelt forkjøpsrett ved 
salg.   
 
Tomten plasseres ut mot sjøkanten og inn mot tomtegrense til gnr. 13 bnr23. fnr. 6.  Maks 
størrelse på tomten settes til 1,5 mål. Størrelse og plassering justeres ved oppmåling.  

 
 
Festeavgift fastsettes til kr. 5,- pr. kvm pr. år.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune tildeler tomt til BM Consult AS i Burfjord Industriområde for bortfeste i 
henhold til bestemmelsene i tomtefesteloven. Det inngås en festeavtale for 20 år. Tomten skal 
brukes til næringsformål, med lagerbygg for båter til utleie, eventuelt vedlikehold av båter. Salg 
av eiendom på tomten må godkjennes av bortfester, og bortfester har eventuelt forkjøpsrett ved 
salg.   
 
Tomten plasseres ut mot sjøkanten og inn mot tomtegrense til gnr. 13 bnr23. fnr. 6.  Maks 
størrelse på tomten settes til 1,5 mål. Størrelse og plassering justeres ved oppmåling.  

 
 
Festeavgift fastsettes til kr. 5,- pr. kvm pr. år.  
 



 
 

PS 50/17 Strategi- og forankringsfase- omstillingsprosjekt 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Kurt Solheim ble innvilget permisjon for resten av møtet før behandlingen av denne sak. 
 
Endringsforslag fra formannskapet: Interimstyret: Eirik L. Mevik (leder) og Jan Helge Jensen 
(nestleder). Ordfører gis fullmakt til å plukke ut 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommune slutter seg til omstillingsprosjektet som vedtatt i fylkesrådssak 

109/17. 
2. Det delegeres til administrasjonssjef å oppnevne intern prosjektkoordinator for strategi – 

og forankringsfasen. Administrasjonssjefen engasjerer ekstern konsulent for 
gjennomføring av utviklingsanalyse og utarbeidelse av forslag til omstillingsplan. 
Omstillingsplanen fremmes til behandling i kommunestyret i desember 2017.  

3. Strategi- og forankringsfasen gjennomføres innenfor rammen av midler til 
omstillingsprogrammet, i henhold til vedtak i fylkesrådssak 109/17.  Det avsettes kr. 
600 000,- til strategi- og forankringsfasen. Administrasjonssjefen delegeres myndighet 
til å søke om finansiering fra Innovasjon Norge.  

4. Som interimsstyre velges følgende 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:  
i. Leder Ordfører Eirik L. Mevik  

ii. Nestleder Jan Helge Jensen 
iii. Medlem  
iv. Medlem  
v. Medlem  

 
vi. Varamedlem 1:  

vii. Varamedlem 2:  
 

Interimsstyret fungerer som prosjektstyre inntil kommunestyret velger et programstyre 
for omstillingsprogrammet. Organisering av omstillingsprogrammet fremmes som sak til 
kommunestyret i september.  

5. Ordfører delegeres myndighet til å foreta kjøp av aksjer i selskapet Kvænangshagen 
Verdde AS innenfor en ramme på kr. 80 000,-    

 
 
Ordfører gis fullmakt til å plukke ut 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
6. Kvænangen kommune slutter seg til omstillingsprosjektet som vedtatt i fylkesrådssak 

109/17. 



7. Det delegeres til administrasjonssjef å oppnevne intern prosjektkoordinator for strategi – 
og forankringsfasen. Administrasjonssjefen engasjerer ekstern konsulent for 
gjennomføring av utviklingsanalyse og utarbeidelse av forslag til omstillingsplan. 
Omstillingsplanen fremmes til behandling i kommunestyret i desember 2017.  

8. Strategi- og forankringsfasen gjennomføres innenfor rammen av midler til 
omstillingsprogrammet, i henhold til vedtak i fylkesrådssak 109/17.  Det avsettes kr. 
600 000,- til strategi- og forankringsfasen. Administrasjonssjefen delegeres myndighet 
til å søke om finansiering fra Innovasjon Norge.  

9. Som interimsstyre velges følgende 5 medlemmer og 2 varamedlemmer:  
i. Leder Ordfører Eirik L. Mevik  

ii. Nestleder  
iii. Medlem  
iv. Medlem  
v. Medlem  

 
vi. Varamedlem 1:  

vii. Varamedlem 2:  
 

Interimsstyret fungerer som prosjektstyre inntil kommunestyret velger et programstyre 
for omstillingsprogrammet. Organisering av omstillingsprogrammet fremmes som sak til 
kommunestyret i september.  

10. Ordfører delegeres myndighet til å foreta kjøp av aksjer i selskapet Kvænangshagen 
Verdde AS innenfor en ramme på kr. 80 000,-    

 
 

PS 51/17 Ad kontorsjef 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I henhold til kommunestyrevedtak av 22/6 - 2017 har utvidet formannskap i møte den 28. juni 
drøftet oppfølging av den kommunale organisasjon på ledelsesnivå og vil komme med følgende 
anbefaling til formannskap/kommunestyre. 
 
 

1. Det må gjennomføres en grundig analyse/gjennomgang av den kommunale organisasjon. 
2. Stillingen som kontorsjef omgjøres til assisterende administrasjonssjef med følgende 

oppgaver:     
a. )   Personalrådgiver 
b. )  støttefunksjoner administrasjonsjef 
c. )  Stedfortreder administrasjonssjef 

3.  Det forutsettes at saken drøftes og godkjennes av den ansatte. 
 
 
 



Ordførers innstilling 
 
I henhold til kommunestyrevedtak av 22/6 - 2017 har utvidet formannskap i møte 
den 28. juni drøftet oppfølging av den kommunale organisasjon på ledelsesnivå og 
vil komme med følgende anbefaling til formannskap/kommunestyre. 
 
 

4. Det må gjennomføres en grundig analyse/gjennomgang av den kommunale 
organisasjon. 

5. Stillingen som kontorsjef omgjøres til assisterende administrasjonssjef med 
følgende oppgaver:     

a. )   Personalrådgiver 
b. )  støttefunksjoner administrasjonsjef 
c. )  Stedfortreder administrasjonssjef 

6.  Det forutsettes at saken drøftes og godkjennes av den ansatte. 
 

 
 
 

PS 52/17 Ad administrasjonssjef 

PS 53/17 Statskog SF - Avklaring av rettighets- og eiendomsspørsmål i 
Nordland og Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune er bekymret for den usikkerhet som er knyttet til eiendoms og bruks-
rettigheter for enkeltpersoner og lokalsamfunn for de områder Statskog SF forvalter. 
Rettighetssituasjonen er omstridt/uavklart, noe som er konflikt¬skapende og som berører 
mange. Det er derfor viktig at rettighets¬situasjonen for områdene avklares på en helhetlig måte.  
Kvænangen kommune ber derfor om at landbruks- og matministeren, som utøver av eierskap i 
Statskog SF gjennom foretaksmøtet, instruerer Statskog SF om å sette på vent alle enkeltsaker 
som gjelder eiendoms- og bruksrettigheter. Det vises her til at i forkant av og under Stortingets 
behandling av Samerettsutvalget med påfølgende etablering av Finnmarkseiendommen, avsto 
Statskog SF fra pågående og nye rettighetsprosesser. 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommune er bekymret for den usikkerhet som er knyttet til eiendoms og bruks-
rettigheter for enkeltpersoner og lokalsamfunn for de områder Statskog SF forvalter. 



Rettighetssituasjonen er omstridt/uavklart, noe som er konflikt¬skapende og som berører 
mange. Det er derfor viktig at rettighets¬situasjonen for områdene avklares på en helhetlig måte.  
Kvænangen kommune ber derfor om at landbruks- og matministeren, som utøver av eierskap i 
Statskog SF gjennom foretaksmøtet, instruerer Statskog SF om å sette på vent alle enkeltsaker 
som gjelder eiendoms- og bruksrettigheter. Det vises her til at i forkant av og under Stortingets 
behandling av Samerettsutvalget med påfølgende etablering av Finnmarkseiendommen, avsto 
Statskog SF fra pågående og nye rettighetsprosesser. 
 
 
 

PS 54/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 

RS 11/17 Søknad om midler - Seglvik Vel 

RS 12/17 Søknad om omdømmemidler 2017. 

RS 13/17 Søknad om omdømmemidler for båtskyss til Skorpa- helgen. 

RS 14/17 Møteprotokoll - kontrollutvalget den 24.05.17 

RS 15/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvikdagene 13-15.07.17. 

RS 16/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, fest Verddeturneringen 21-
22.07.17. 

RS 17/17 Møteprotokoll - generalforsamling Ymber AS 


