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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/249 -1 

Arkiv: 259 

Saksbehandler:  Arne Røberg 

 Dato:                 04.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/17 Kvænangen formannskap 13.09.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Gebyrendringer for startlån / byggelån 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Forskrift om startlån fra Husbanken 
FOR-2014-03-12-273. Lov -2009-05-29-30-§1. Husbankens reglement for startlån til 
videretildeling. 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreslåtte gebyrendringer godkjennes. 
Bygglånadministrasjon: kr. 4.000.- eller min. 0,25% av lånesum i Husbanken (engangssum) 
Løpende bygglån:          4% pr. mnd. av gjennomsnittlig forbrukt bygglånkreditt (startlån) i 
byggeperioden   
 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med nybygg som finansieres med grunnlån fra Husbanken, ser vi at bankene ikke 
lenger er villig til å påta seg byggelånoppdrag. For kunden er dette problematisk, for Husbanken 
betaler ikke ut grunnlån til kunden, bare til byggelånsbank eller byggentreprenør.  
I enkelte tilfeller har kommunen påtatt seg å stille som «byggelånbank», nettopp fordi banken 
ikke gjør det. Kvænangen kommune har operert med følgende sats for denne tjenesten: 

- Byggelånadministrasjon:  kr. 1.000.- eller minimum ¼% av lånesum (engangssum). 
 
Det vil sannsynligvis oppstå nye tilfeller hvor kommunen bør stille som «byggelånbank». 
Pga. det ekstra arbeidet det påfører økonomiavdelingen v/lånekonsulent, samt kapitalkostnader 
for løpende lån, foreslås ny sats for denne tjenesten fra 01.01.2018: 
 
Bygglån-administrasjon: kr. 4.000.- eller min. ¼% av lånesum i Husbanken (engangssum) 
Løpende byggelån:          4% pr. mnd. av gjennomsnitt forbruk pr. mnd. i byggeperioden.   
 



Vurdering 
Å administrere byggelån vil si at saksbehandler oppretter en hjelpekonto i sitt system, hvoretter 
kunden  må levere inn alle byggfakturaer, strømregninger, forsikring o.a. som tilhører nybygget; 
i underskrevet stand til saksbehandler, som deretter fortløpende fører byggregnskap. 
 
Løpende bygglån: kommunen påtar seg mellomfinansiering av byggelånkostnadene i hele 
byggeperioden. Disse vil selvsagt variere med lave kostnader i startfasen for så å øke etter som 
bygget går framover. Av månedlige kostnader beregnes da en %-vis rente av middelbeløp/mnd. 
etterskuddsvis.  
Med foreslått rentesats på 4% /gj.snitt/mnd./ vil disse kostnadene sannsynligvis være langt 
rimeligere enn om en ordinær bank hadde utført tjenesten og samtidig dekke opp for 
kommunens kostnader for denne tjenesten. 
 
Etter samtale med Husbanken; Oslo, er det ikke noe i veien for at kommunen kan yte en slik 
service, men at det utvises forsiktighet i den enkelte sak. Dessuten at konvertering mot grunnlån 
i Husbanken ikke kan skje før det foreligger en ferdigattest. 
 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/658 -6 

Arkiv: X03 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 10.08.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/17 Kvænangen formannskap 13.09.2017 

Støtte til TV-aksjonen 2017 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen formannskap bevilger kr 5000 i støtte til TV-aksjonen 2017. Beløpet tas fra post 
14910.190.190.  
 
Saksopplysninger 
TV-aksjonen 2017 går til UNICEF. 
Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. 
Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og 
målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. 
Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På 
sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 
Kvænangen formannskap har de siste årene bevilget kr 5000 i støtte til TV-aksjonen.  
Vedlagt følger skriv fra UNICEF.  
 
 



 

TV-aksjonen NRK UNICEF 
Blimed.no  | Org.nr. 915 972 438 

Kvænangen kommune 

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 

 

Tromsø, 9. august 2017 

 
TV-AKSJONEN NRK UNICEF 2017 - OPPFORDRING TIL BIDRAG  

 
Først og fremst ønsker jeg å takke Kvænangen kommune for støtte til TV-

aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med Kvænangen kommune har en lang 
tradisjon og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på 

aksjonsdagen 22. oktober. Over 98 % av Norges kommuner og fylker bidro til 
TV-aksjonen i fjor. Jeg håper også at Kvænangen kommune vil gi et pengebidrag 
til TV-aksjonen NRK UNICEF 2017. 

 
Årets TV-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan 

tilgang på læring. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten 
skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt 
fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som lever 

i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar 
utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 

 
Slik bidrar dere enkelt:  
For å synliggjøre det brede engasjementet fra alle landets kommuner, registreres 

alle bidragene på www.giverstafett.no. Når bidraget er registrert, blir faktura 
tilsendt umiddelbart på e-post.  

 
Registrerte og innbetalte beløp vil bli en del av statistikken for deres kommune 
på aksjonsdagen. 

 
Merk innbetalingen med kommunens navn og postnummer. Informasjon om 

bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 
22.oktober, og må være innbetalt innen onsdag 18. oktober for å sikre at beløpet 
blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen.  

 
 

Med vennlig hilsen 
Inger-Heidi B Kjærvik 

Fylkesaksjonsleder Troms og Finnmark 
TV-aksjonen NRK UNICEF 
  

Tlf.: +47 97 61 93 02 
Adresse: Strandveien 12 9296 Tromsø 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/67 -5 

Arkiv: 420 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 05.09.2017 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
57/17 Kvænangen formannskap 13.09.2017 
 Kvænangen kommunestyre  

Åremål administrasjonssjef 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
Saksopplysninger 
Sak om administrasjonssjefens åremål tas til behandling i formannskap og kommunestyre. 
Administrasjonssjefen tiltrådte sitt åremål for seks år 1.9.2013.  I tilsettingsbrevet heter blant 
annet: «Åremålsperioden er 6 år. Det gis underretning om hvorvidt tilsettingen forlenges for en 
ny åremålsperiode senest to år før tilsettingsforholdet opphører. Ved forlengelse kan ny 
åremålsperiode være kortere enn seks år.» 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/262 -1 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Frank Pedersen 

 Dato:                 29.08.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
58/17 Kvænangen formannskap 13.09.2017 

 

Budsjett 2018, budsjettforslag for formannskapets område 

Vedlegg 

1 Budsjettskjema og innspill fra etatene 

Administrasjonssjefens innstilling 
Administrasjonen ber om signaler fra formannskapet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er lagt opp til at hovedutvalgene skal behandle administrasjonens arbeid med rammer for 
budsjettarbeidet.  Det legges fram vurderinger for sektorene og understrekes at dette ikke er det 
endelige budsjettforslaget, men en rapportering om rammer og tiltak så langt. 
 
Konsekvensjustert budsjett for 2018 
Konsekvensjustering skjer med utgangspunkt i kjente utgifter og inntekter før det settes inn 
tiltak.  For kommende år legges blant annet konsekvenser av lønns- og prisstigning, løpende 
prosjekter og konsekvenser av lovendringer eller myndighetspålegg inn i beregningen.  
Konsekvensjusteringen for 2018 viser at det vil være behov for en innsparing på om lag 3.8 
millioner kroner på drift for å gi et beskjedent beløp på 250 000 kroner i reserverte 
tilleggsbevilgninger og en avsetning til disposisjonsfond på 500 000 kroner.  
Som førende i denne fasen av budsjettarbeidet er reduksjoner som følger av 
konsekvensjusteringene fordelt slik i tusen kroner: 

 Sentraladministrasjonen: 186 
 Oppvekst og kultur: 1 277 
 Helse og omsorg: 1 919 
 Næring, utvikling og teknisk med bygg og anlegg: 487. 

 



Vurderinger 
Økonomisk handlingsrom 
Kommunens økonomiske handlingsrom er svært begrenset. Nedleggingen av Kjækan skole fra 
høsten 2017 antas ikke å få full effekt i 2018 ettersom det skal drives skole og SFO i små og 
midlertidige lokaler i nær tilknytning til byggeprosjektet og denne driften vil kreve ekstra 
ressurser. Det forutsettes at større innsparingsgevinst kan hentes fra skoleåret 2018/-19 med full 
effekt i årene etter. 
For kommende år ventes det at økonomisk handlingsrom først og fremst må hentes gjennom 
redusert drift uten vesentlig økte inntekter. 
 
Andre forhold 

Målinger av driftsnivå og fordelinger (Kommunebarometeret, KOSTRA og andre 
indikatorer) gir fortsatt inntrykk av høye enhetskostnader uten at det kan gis entydige tegn 
på tilsvarende kvalitet. Av andre trekk vises det til: 
 Den demografiske utviklingen har ingen store utslag, men det er fortsatt forholdsvis små kull 

med barn og unge. Forholdsmessig vokser de eldstes andel av befolkningen. I løpet av 2017 er 
det bosatt 19 flyktninger i kommunen. Det ventes ikke anmodninger om ytterlige bosetting i 
2017 og mye tyder på at anmodningene for 2018 vil ligge under tidligere anslag. 

 Veksten i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er ikke tilstrekkelig til å dekke økte utgifter 
som følger av lønns- og prisstigning. 

 Det vil foreslås at det innføres eiendomsskatt også på bolig- og fritidseiendommer fra 2019.  
Dette innebærer ingen inntektsøkning i 2018. 

 Den vedtatte planstrategien forutsetter at arbeidet med arealplanen gis første prioritet og arbeidet 
vil bli styrket i løpet av 2017 og 2018.  Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er forsinket. 

 Kommunen har fortsatt et forholdsvis ensidig og sårbart næringsliv. Prosjekt for arbeidet som 
omstillingskommune startes i løpet av høsten 2017.  

 Det er behov for å forsterke arbeidet med å redusere sykefraværet, muligens som eget prosjekt.  
Kostnader er pr nå ikke anslått. 

 Det legges opp til beskjedne driftsresultater og avsetninger.  Dette innebærer at tiltak og 
prosjekter som ikke er tatt inn i arbeidet med budsjett og økonomiplan ikke kan ventes realisert 
gjennom året dersom det ikke kan anvises dekning innenfor vedtatt budsjett. 

 
Byggeprosjekt Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Mottatte tilbud tyder på at skoleprosjektet kan realiseres innenfor tidligere vedtatt ramme med 
ferdigstilling i desember 2018. Årskostnad ved låneopptak er tatt inn i konsekvensjusteringen 
for 2018 med full effekt fra 2019. 
I tillegg er det mottatt opsjonstilbud på bygging av hall med antatt netto kostnad 26 millioner 
kroner.  Sak om prosjektet fremmes for kommunestyret høsten 2017. Finansiering av hall er 
ikke tatt inn i budsjettarbeidet. 
Investeringer 
Administrasjonen legger til grunn at det ikke vil være rom for større investeringer ut over 
byggeprosjektet for Kvænangen barne- og ungdomsskole.  
Videre arbeid 
Dette framlegget med vedlegg legges fram for hovedutvalgene i september. Det understrekes at 
dette ikke er det ferdige forslaget til budsjett/økonomiplan. Det legges derfor fra 
administrasjonens side fram som sak med muligheter for å innarbeide merknader. 
 
 
Vedlegg: Budsjettskjema 1- 3 og innspill fra etatene til arbeidet med budsjett- og økonomiplan 
 



















































































































PS 59/17 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Verddelaget AS 
Kvænangsbotnveien 863 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 14/17 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/548-16 1757/2017 243 12.07.2017 

Omdømmemidler til Verddelaget AS 
Saksopplysninger:  

Verddelaget AS arrangerer Verddeturneringen i Kvænangen hvert år. Verddeturneringen har utviklet 
seg til å bli et stort arrangement som trekker til seg mange personer og er kjent langt utenfor 
kommunens grenser. Videre er dette en type arrangement som skiller seg klart ut fra alle «bygde-
dagene» som de fleste steder etter hvert har.   

Vurderinger:  

Søknaden er vurderes i forhold til retningslinjer for tilskudd til lokale omdømmetiltak, vedtatt av 
formannskapet 15.03.2017. Verddelaget ønsker å bidra med profilering av Kvænangen ved at de har 
hyret inn en lokal fotograf til å filme, ta lagbilder og bilder fra arrangementet generelt, og at bildene 
og filmer kan brukes til promotering av Kvænangen kommune. Det er positivt for kommunens 
omdømme og et flott tilskudd til aktivitetstilbud i kommunen.  

Vedtak:  

Kvænangen kommune innvilger kr 5000 i omdømmemidler til Verddelaget AS for arrangering av 
Verddetureringen. Kvænangen kommune ber om å få kunne bruke bilde- og filmmateriale fra 
arrangementet til promotering av kommunen. Tilskuddet utbetales når det bekreftes at arrangementet 
er gjennomført.  

Klageadgang  

Vedtaket kan påklages til Formannskapet i Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra 
den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen 
fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages 
over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så 
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.  
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Eirik Losnegaard Mevik  
Ordfører         Frank Pedersen  

Administrasjonssjef



 

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  
v/Ina Margareth Hætta 
Kjækan 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 16/17 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/2-21 1804/2017 U62 21.07.2017 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kjækan marknad den 05.08.17. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Nord-Troms Hytteferie DA der de søker om skjenkebevilling til konsert/fest på 
Kaihuset Nord-Troms Hytteferie den 05.08.17. 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 en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Nord-Troms Hytteferie DA gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (øl og vin) for 
enkeltanledning til konsert/fest på Kaihuset Nord-Troms Hytteferie den 05.08.17.  

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 340.  

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). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

    
Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  
Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    

Seglvik Vel v/Jan Helge Jensen 
Stormoveien 
9161 BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 15/17 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/2-20 1803/2017 U62 21.07.2017 

Skjenking enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 05.08.17 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til pubkveld på Velhuset i Seglvik 
den 05.08.17. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-
steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 
hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra en 
totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til pubkveld på Velhuset i Seglvik den 05.08.17.  

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

Skjenkestyrer er Wenche Isaksen med Ingvald Johnsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 340.  

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). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  
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