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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/18 Kvænangen formannskap 11.04.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

 

Revisjon av kommunens retningslinjer for startlån og tilskudd 

Henvisning til lovverk: 
Husbankens retningslinjer HB 7.B.13 
Retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og administrasjon av startlån HB 7.B.15 
Forskrift om startlån fra Husbanken: FOR-2015-12-21-1851 fra 01.01.2016 
Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer: FOR-2016-06-23-785 fra 
01.07.2016 
Husbankens retningslinjer om tilskudd til etablering i egen bolig: HB 8.B.29 
Husbankens retningslinjer om tilskudd til etablering av bolig med mer: HB 8.B.28 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Reviderte retningslinjer for startlån i Kvænangen kommune, retningslinjer for tilskudd til 
etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig, vedtas som kommunens retningslinjer 
for startlån og tilskudd. 
 
Kvænangen kommune skal følge Husbankens retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover i 
opptak, videretildeling og administrativ behandling av startlån og tilskudd til etablering og 
tilpasning av bolig.  
 

Saksopplysninger 
 
På grunn av endringer i kommunens saksbehandlingsrutiner for startlån, jfr. «eie-før-leie» 
modellen – sak 60/17- og nye gebyrsatser, må kommunens nye retningslinjer godkjennes av 
kommunestyret og deretter av Husbanken. 
 
Tidligere retningslinjer er fra august 2013.   
 
 

 



RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I KVÆNANGEN KOMMUNE 
 
(Erstatter retningslinjer fra 22.08.2013) 
 
Bruk av startlån reguleres av bl.a. følgende lover og forskrifter: 
 
Husbankens retningslinjer HB 7.B.13 
Retningslinjer om tapsdeling, tapsfond og administrasjon av startlån HB 7.B.15 
Forskrift om startlån fra Husbanken: FOR-2014-03-12-273, endret: FOR-201512-21-1851 fra 01.01.2016 
Finansavtaleloven 
Panteloven 
Forvaltningsloven 
Gjeldsordningsloven 
 
Kvænangen kommune skal i all hovedsak følge Husbankens retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover 
i opptak, videretildeling og administrativ behandling av startlån. 
  
1          Formål 
             
Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet 
bolig og beholde den. 
 
Startlån kan gis til 

a) Kjøp av bolig 
b) Utbedring og tilpasning av bolig 
c) Oppføring av ny bolig og 
d) Refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen. 

 
Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. 
 
Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken 
gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås. 
 
 
2  Hvem kan få startlån 

 
 Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære 

kredittinstitusjoner. 
a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og 
b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. 
 

 Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer – og hensynet til å sikre 
en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det 

 Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene – og refinansiering med startlån kan bidra til 
at husstanden kan bli boende i boligen sin. 

 Boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling 
av det lokale næringslivet, eller 

 Lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.  
 

 
3 Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår. 

 
I tillegg til Husbankens retningslinjer for startlån, har Kvænangen kommune lagt til egne retningslinjer:  

 
Lindorff AS er kommunens låneforvalter i startlånesaker. 
 



Normalt gjelder følgende vilkår: 
- Husbankens flytende rentesats + 0,25% rentetillegg – Lindorff AS foretar løpende endringer 
- 30 år nedbetalingstid.  (I særlige tilfeller kan det avtales lengre løpetid, jfr. forskrift)  
- Inntil 5 års avdragsfrihet.  (I særlige tilfeller kan det avtales lengre avdragstid, jfr. forskrift)  
- 30 dager termin – termingebyr                  kr.      60.- 
- Etableringsgebyr: fast beløp                               kr. 1.500.- pr. lån 
- Depotgebyr:engangsbeløp    kr.    500.- pr. lån 
- Endring av sikkerhet for lån, prioritetsvikelser:  kr.    500.- pr. lån 
 
Andre gebyrer – når kommunen er byggelånadministrator: 
             Byggelånadministrasjon: kr. 4.000.- eller min. 0,25% av lånesum i Husbanken  
             Løpende byggelån: 4% pr. mnd. av gjennomsnittlig forbrukt byggelånkreditt i byggeperioden 
 
 Kommunens krav sikres med tinglyst pantobligasjon i fast eiendom. 
 
4   Saksbehandling startlån er delegert til konsulent lån og økonomileder på økonomiavdelingen 
 
5          Kommunestyret har godkjent «leie-før-eie» modellen, jfr. sak 60/17, fra 01.01.2018.     
 
6 Alle vedtak kan påklages, jfr. Fvl. § 27, 3. og 4. ledd.  Klageinstans for formidlingslån/tilskudd 

er Formannskap.  Klagefristen er 3 uker fra søker har mottatt melding om vedtak. 
 
 
 
RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ETABLERING I EGEN BOLIG OG  TILSKUDD 
TIL TILPASNING AV BOLIG I KVÆNANGEN KOMMUNE 
 
 
Bruk av tilskudd reguleres av bl.a. følgende lover og forskrifter: 
 
Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer: FOR-2011-02-23-191, endret: FOR-
2016-06-23-785 fra 01.07.2016 
Husbankens retningslinjer om tilskudd til etablering i egen bolig: HB 8.B.29 
Husbankens retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer: HB 8.B.28 
 
Kvænangen kommune skal følge Husbankens retningslinjer, forskrifter og gjeldende lover i opptak, 
videretildeling og administrativ behandling av tilskudd. 
  
          Formål 
             
Tilskudd skal bidra til etablering i egen bolig og til å sikre egnede boliger for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 
 
Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til 
å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen. 
 
 
5  Tildelingskriterier 

 
 Husbanken kan gi tilskudd til kommuner som kan videretildeles til enkeltpersoner til: 

- Etablering i egen bolig 
- Refinansiering som er nødvendig for å beholde boligen 
- Utbedring som er nødvendig for at boligen fortsatt skal være beboelig og egnet for beboer over 

tid 
 
Tilpasning: Kommunen kan gi tilskudd til tilpasning av bolig til personer med nedsatt funksjonsevne og 
til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin, slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt 



funksjonsevne. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving –og tilpasningen må 
være hensiktsmessig. 
 
Det legges vekt på at husstandens situasjon er av langvarig karakter. 
 
6 Prioriteringer ved tilskudd til etablering: 

 
- Vanskeligstilte barnefamilier 
- Personer som bor i kommunal bolig 
- Flyktninger med (mulighet for) stabil inntekt 
- Personer som står i fare for å miste boligen og som klarer å beholde boligen ved refinansiering 
- Personer med lav men stabil og forutsigbar inntekt og som ikke klarer å spare opp egenkapital 

 
7 Prioriteringer ved tilskudd til tilpasning: 
 

- Familier som har barn med funksjonshemming 
- Husstander med nedsatt funksjonsevne og svak eller normal økonomi 
- Eldre som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov for tilpasning, slik at de kan bli boende 

hjemme lenger. 
 
4 Alle vedtak kan påklages, jfr. Fvl. § 27, 3. og 4. ledd.  Klageinstans for formidlingslån/tilskudd 
er Formannskap.  Klagefristen er 3 uker fra søker har mottatt melding om vedtak. 
 

Vurdering 
 
Revidering av kommunens retningslinjer for startlån for videretildeling og tilskudd til etablering 
og tilpasning skal gjøres når kommunen endrer sine vilkår for nevnte. 
Husbanken skal også godkjenne kommunens retningslinjer. 
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 Kvænangen kommunestyre  

Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven og Sivilbeskyttelsesloven.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap vedtas.  
 
Saksopplysninger 
Planen har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø 
og materielle verdier. Det følger av forskrift at kommunen skal ha:  
 En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS-analyse). 
 Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 
 En overordnet beredskapsplan.  
Formannskapet vedtok den 22.03.17 at planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og 
beredskap skal sendes ut på høring. Planprogrammet ble sendt ut på høring den 158/12 med 
høringsfrist 31/1. Vi mottok 3 høringsuttalelser. Innholdet i uttalelsene vil bli tatt med i det 
videre arbeidet med samfunnssikkerhets- og beredskapsplanverket. Det er her særlig viktig å 
merke seg Fiskeridirektoratets mulig skade på oppdrettsanlegg og rømningsfare. Dette er tema 
som så langt ikke har vært behandlet i den helhetlige risiko og sårbarhetsanalysen (HROS). 
Mye av arbeidet med samfunnssikkerhets- og beredskapsplanen er allerede unnagjort i og med 
at vi allerede er ferdig HROS-analysen. Den gir det grunnleggende analysearbeidet med oversikt 
over uønskede hendelser som kan ramme Kvænangen-samfunnet, hvilke følger dette vil ha og 
hvordan vi skal håndtere dette.  
Vurdering 
Fra før har vi en ganske god kriseplan som er jevnlig evaluert etter øvelser og hendelser opp 
gjennom årene. Den har fungert bra hver gang det har vært en større hendelser der kommunen 
har satt krisestab. Det blir en ny gjennomgang med den når hele beredskapsplanverket er ferdig  
Det som er viktigst i denne sammenhengen er at vi klarer å ha et jevnt trykk på et helhetlig og 
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid hele tiden. Det er alltid det som er 
problemet i en travel hverdag - at slike ting kun blir et skippertak innimellom. Det skjer særlig 
ifm med tilsyn eller når det blir bragt opp på dagsorden av andre forhold.  
Vedlagt følger  
 Utkast til Planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap. 
 Høringsskriv med høringsuttalelser fra Avinor, Troms fylkeskommune og 

Fiskeridirektoratet. 



 
   

Behandling Dato 
Vedtak forslag planprogram, formannskapet 22.03.17 
Utkast sent på høring 18.12.17 
Høringsfrist 31.01.18 
Behandling i formannskapet 11.04.18 
Vedtak i kommunestyret  25.04.18 
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1. Innledning 
1.1 Forankring  

I planstrategien for 2016- 2019 (vedtatt av kommunestyret i sak 48/16) har Kvænangen 
kommune prioritert utarbeidelse av kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap. 
Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som 
planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutvikling på lokalt nivå.  
 
Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt 
(2011) gir kommunen nye lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
 
1.2 Hvorfor planprogram  
 
Kommunestyret i Kvænangen kommune har vedtatt at det skal utarbeides en kommunedelplan for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. 
 
 

1.3 Hvorfor kommunedelplan for samfunnssikkerhet og 
beredskap? 

I meld st. 10 (2016-2017) defineres samfunnssikkerhet som samfunnets evne til å verne seg 
mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse 
i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige 
feil eller bevisste handlinger. I denne stortingsmeldingen slåes det fast at som samfunn må vi 
være forberedt på å håndtere hendelser når de inntreffer. En slik håndtering krever samordnet 
innsats fra mange aktører, alt fra nødetater, kommuner, statlige etater, til frivillige 
organisasjoner og privat næringsliv. Det er fire grunnleggende prinsipper som ligger til grunn 
for samfunnssikkerhetsarbeid: ansvar, likhet, nærhet og samvirke. De tydeliggjør aktørers 
ansvar og legger føringer for samarbeid og håndtering av hendelser. 
 
Kommunenes ulike roller og ansvarsområder innen samfunnssikkerhet og beredskap, er definert i 
forskrift om kommunal beredskapsplikt, jf. § 1, andre ledd: «Plikten omfatter kommunen som 
myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre 
aktører.» 
 

Denne forskriften har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på 
tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på 
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helse, miljø og materielle verdier. Det følger av forskriften at kommunen skal ha: 
 
 En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2 
 Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3 
 En overordnet beredskapsplan, jf. § 4 

Viktige spørsmål som skal besvares:   
- Tverrsektorielt samarbeid om samfunnssikkert i Kvænangen kommune.  
- Systematisering av oppgaver og ansvar  
- Identifisering av store uønskede hendelser som kan ramme Kvænangssamfunnet  
- Kommunens håndtering av slike hendelser (beredskapskapasitet)  
- Hvordan forebygge uønskede hendelser  
- Hvordan styrke beredskap og håndteringsevne 

 
 

 
 
 

2. Beskrivelse av planarbeidet   
 
 

2.1 Planområdet  
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap vil omfatte Kvænangen kommune i tillegg til 
grenseområder til nabokommunene. Videre forholde planen seg til det regionale arbeidet med 
samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Rammer og føringer for planarbeidet  
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2.2.1   Hovedprinsipper for beredskapsarbeid  
Det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om ansvar, 
likhet, nærhet og samvirke:  
 
1. Ansvarsprinsippet 
Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også ansvaret for 
nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære hendelser på området.   
 
2. Likhetsprinsippet 
Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest mulig lik den 
organisasjon man har til daglig. 
 
3. Nærhetsprinsippet 
Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.  
 
4. Samvirkeprinsippet 
Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke 
med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.  

 
2.2.2   Lovkrav  

 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) og forskrift om kommunal beredskapsplikt   
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk 
infrastruktur ved bruk av ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets 
selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede hendelser i fredstid. 
 
 
Sektor- og særlover 
Kommunen er sen stor og omfattende virksomhet som utfører viktige oppgaver for samfunnet 
og befolkningen. For å sikre at disse oppgavene løses på en måte som ivaretar «befolkningens 
sikkerhet og trygghet» er oppgaveløsningen underlagt en rekke lov og forskriftskrav på ulike 
fag- og sektorområder.  

 Lov om helsemessig og sosial beredskap og forskrift om krav til beredskapsplanlegging 
mv. 

 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og drikkevannsforskriften 
 Lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og dimensjonering av 

brannvesen 
 Kommunehelsetjenesteloven,  
 Sosialtjenesteloven,  
 Smittevernloven,  
 Strålevernloven,  
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 Vannressursloven,  
 Forurensningsloven,  

 
Plan- og bygningsloven 
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planleggingen” fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier 
mv.” jf. PBL § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. PBL § 4-3. Det er også viktig å påpeke at den 
helhetlige ros-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap i planer etter PBL. 

 
 
2.2.3  Nasjonale og regionale rammer og føringer  

 
I tillegg til lovkrav foreligger det nasjonale og regionale meldinger og planer som har innvirkning 
og som legger føringer for kommunenes arbeid  
 

 Meld. St 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn- samfunnssikkerhet  
 Meld. St 13 (2015-2016) Politiets rolle i den nasjonale beredskap  
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportbehandling 
 Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging  
 Klima i Norge 2100 
 Nasjonal Transportplan  
 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms, 2016-2019 
 Regional planstrategi, 2016-2019  
 Fylkesrådets tiltredelseserklæring  
 Fylkesplan for troms  
 Regional strategi for klima og energi  
 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms  
 Regional transportplan  
 Regional miljø- og energistrategi for Troms  
 Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms  
 Havbruksstrategi for Troms  
 Nord Troms regionrådets strategidokument 

 
Det foreligger til også planer, mål og strategier i nabokommunene som er relevant for 
samfunnssikkerhet og beredskap i Kvænangen kommune.  
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2.3  Plantema og utredningsbehov  
 
Det skal utarbeides en kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap i Kvænangen 
kommune. Planen skal være et styringsverktøy for kommunens helhetlige og systematiske 
samfunnssikkerhetsarbeid, og skal inneholde målsettinger, strategier og tiltak kommunens arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap de neste fire årene. Kommunen skal jobbe systematisk og 
helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å 
redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  

Som et ledd i denne prosessen er det gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Kvænangen kommune. Hensikten er å kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for 
uønskede hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, 
tjenesteleveranse og befolkning. Helhetlig ROS skiller seg fra andre sektoranalyser i 
kommunen ved at det er de store hendelsene som er i fokus. Dette er hendelser som går utover 
ordinær kapasitet, og/eller omfatter flere ansvarsområder. Analysen har et helhetlig perspektiv 
ved at gjensidigheter innenfor kommunens ansvarsområder blir berørt. Analysen synliggjør 
også kommunens viktige samordningsrolle, fremmer kommunens samfunnssikkerhetsansvar på 
tvers av kommunens ansvarsområder, og samarbeid med eksterne aktører. I tillegg til den 
kommunale helhetlig ROS, er fylkes ROS for Troms fylke være et viktig grunnlag for 
utarbeidelse av plan.  

Gjennom en helhetlig ROS oppnår kommunen økt bevissthet om og oversikt over risiko og 
sårbarhet i egen kommune. Helhetlig ROS: 

- Gir oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 
- Gir bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen 
- Fanger opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer 
- Gir kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen 
- Identifiserer tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger 
- Gir grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap 
- Gir innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og 

fylkes ROS 
 
Resultatene fra helhetlig ROS er dokumentert egen analyse. Analysen inneholder kommune-
beskrivelse, identifisering av uønskede hendelser, oppsummering av risiko og sårbarhet i 
kommunen og anbefalte tiltak til oppfølging av ROS-analysen. Analysen sendes på høring til 
interne og eksterne aktører som har vært involvert i arbeidet med helhetlig ROS. Den hel-
hetlige risiko- og sårbarhetsanalysen imøtekommer kravene i lov om kommunal beredskaps-
plikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal beredskapsplikt 
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3. Organisering, fremdrift og medvirkning 
 

3.1 Organisering  

Oppdragsgiver er kommunestyret, og skal godkjenne planprogram, og kommunedelplan med 
helhetlig ROS – analyse 
 
Styringsgruppe er planutvalget. Styringsgruppen har følgende ansvar og oppgaver:  

- Skal sørge for at mandat og mål er klart før prosjektet detaljplanlegges og igangsettes 
- Skal godkjenne prosjektplan med tids-, ressurs- og kostnadsplan  
- Skal behandle større endringer i prosjektets framdrift  
- Kan godkjenne strategiske beslutninger underveis i prosessen for eksempel knyttet til 

milepæler  
  
Prosjektansvarlig er administrasjonssjef, Frank Pedersen. Han har ansvar for å sørge for tilgang 
til ressurser til planarbeidet. Videre vil prosjektansvarlig være et mellomledd mellom operativ 
prosjektleder og styringsgruppe.  Prosjektansvarlig oppnevner prosjektleder.  
 
Prosjektleder er Bjørn Ellefsæter.   
Prosjektleders ansvar er å lede og gjennomføre planprosessen i samsvar med vedtatt mål. 
Prosjektleder er leder av operativ prosjektgruppe og deltar i møtene i styringsgruppen.  

- Skal fordele oppgaver og følge opp at de gjøres  
- Har det operative og daglige ansvaret som innebærer å lede operativ prosjektgruppe, 

arrangere nødvendige møter, seminarer, verksteder og idedugnader 
- Sørge for referater, holde kontakt med sentrale aktører og orientere om viktige saker som 

dukker opp og motivere til innsats 
- Kan ta initiativet til å ta tak i problemer eller muligheter som dukker opp som kan 

innebære endringer av prosjektet. Store endringer legges fram for styringsgruppen  
- Skal rapportere til styringsgruppen og bidra til å skape god kontakt med denne 
- Skal sørge for god informasjon og kommunikasjon både innad i planprosessen og til 

omgivelsene 
 
Prosjektgruppe består av utvidet ledergruppe (Alf Bjørnar Eriksen (erstatter Kristin Anita 
Hansen), Jan Inge Karlsen, Unni Edvardsen, Bjørn Ellefsæter, Frank Pedersen, Tore Li og 
brannsjef Nils Arnold Nilsen) 
 
Prosjektgruppen er ansvarlig for planprosessen, og har i mandat å utarbeide en kommunedelplan 
for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunedelplanen skal lages i 
henhold til prosess- og formkrav i planloven for kommuneplaner.  Som et grunnlag for arbeidet 
utarbeides en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Kvænangen kommune. 
ROS analysen skal også gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale 
ansvarsområder, og eventuelt til regionale risiko- og sårbarhetsanalyser. 
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Ressursgruppe består av fagpersoner i organisasjonen:  
- Åsmund Austerheim, NUT  
- Dag Åsmund Farstad, NUT   
- Kjell Nysveen, Kommunelege 
- Oddrun Johansen, leder psykisk helse  
- Benedicte Lillås, Helsesøster  
- Jim Hansen, IT-konsulent 
- … (erstatter Erlend M. Sylta), NT-Brann 

Ressursgruppen skal ivareta tverrfaglig samarbeid for planen som helhet, og skal bidra til felles 
løsninger så langt som mulig.   

 
3.2 Fremdrift  
 
Plan for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjennomføres med prosess og medvirkning etter 
Plan – og bygningsloven. Planarbeidet starter opp uke 082017 og planen skal vedtas i juni 2018. 
Fremdriften i planarbeidet kan skisseres på denne måten:  
 

2017 2018 Plan for sam-
funnsikkerhet 
og beredskap 

Feb Mar Apr  Mai  Jun Jul  Aug-
Nov 

Des-
Jan 

Feb-
Mar 

Apr Mai-
jun 

Jul-
Aug 

Sep Okt Nov-
Des 

 Prosjektorg
anisering 23. 15.              

Planprogr. 
høring (6u)                 

Merknads-
behandling                

Pl
an

pr
og

ra
m

 

Vedtak 
planprogr.           25.      

HROS-
analyse    20. 19.      25.      

HROS på 
høring                 

Utarbeid-
ing plan                 

Planforslag 
høring (6u)                

Merknads-
behandling                 Pl

an
do

ku
m

en
t 

Kstyrets 
planbehan              31.  

Vedtak i kommunestyret 25.04.18, fastsettelse av planprogrammet.  
HROS-analysen legges fram for kommunestyret 25.04.18 til vedtak. 
Endelig plan vedtas i kommunestyret 31.10.18.  
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3.3 Medvirkning  
For å sikre ansvars- og nærhetsprinsippet vil planarbeidets prosjektgruppe være kommunens 
kriseledelse. Prosjektgruppen skal være pådriver i plan og analysearbeidet. Arbeidsgruppen 
består av fagpersoner som har beredskapsansvar i normalsituasjon. Kommunens beredskaps-
råd (vedlegg 1) var involvert i analyse- og planarbeidet, og deltok på arbeidsseminar i 
forbindelse med ROS analysen.   

Offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner sikres medvirkning ved høring av 
planprogram, ROS-analyse og av planforslaget. Forslag til høringsinstanser, Vedlegg2. 
Utvalgte aktører var invitert til arbeidsseminaret i april 2017.  

Medvirkning fra befolkningen ivaretas gjennom høring og offentlig ettersyn, samt informasjon 
gjennom kommunens internettsider og kunngjøringer i media om høringer.  
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4. Vedlegg 
 
Vedlegg 1: Beredskapsorganisering i Kvænangen kommune  

 
Kommunal kriseledelse 

 STILLING / NAVN ROLLE  
Ordfører Eirik L Mevik Leder 
Varaordfører Ronald Jenssen Stedfortreder 
Administrasjonssjef Frank Pedersen Operativ leder 
Kontorsjef Bjørn Ellefsæter Operativ NK/loggfører 
Etatsleder helse og omsorg Unni Edvardsen Fagansvarlig  
Etatsleder oppvekst og kultur Alf Bjørnar Eriksen Fagansvarlig  K

ris
el

ed
el

se
n 

– 
Fa

st
e 

m
ed

le
m

m
er

 

Etatsleder næring, utvikling og teknisk Jan Inge Karlsen Fagansvarlig  
Brannsjef Nils Arnold Nilsen Fagansvarlig  
Kommunelege I Kjell Nysveen Fagansvarlig  

In
nk

al
le

s 
ku

n 
ve

d 
be

ho
v 

IT-lederJim Hansen Fagansvarlig I 
  
Kommunalt beredskapsråd  
Ordfører Eirik L Mevik 
Varaordfører Ronald Jenssen 
Administrasjonssjef Frank Pedersen  
Kontorsjef Bjørn Ellefsæter 
Etatsleder helse og omsorg Unni Edvardsen 
Etatsleder oppv og kultur Alf Bjørnar Eriksen  
Etatsleder næring/utvikling/teknisk Jan Inge Karlsen 
IT-leder Jim Hansen 
Kommunelege I Kjell Nysveen 
Brannsjef Nils Arnold Nilsen 
Mattilsynet v/Knut Øystein Johansen  
Statens Vegvesen v/Rigmor Thorsteinsen 
Alta Kraftlag v/Per Erik Ramstad 
Lensmann Øistein Nilsen 
HV-16 v/Birger Solbakken 
Sivilforsvaret v/Kurt Myrland  

 
Kriseteam   

Faste medlemmer  Innkalles ved behov  
Leder psykisk helse Oddrun Johansen Barnevernsleder Lisa Løkkemo 
Kommunelege I Kjell Nysveen Kommunelege II Nils Johan Ribe 
Prest Jan Erik Westen Helsesøster Benedicte Lillås 
Lensmann Øistein Nilsen NAV v/Susanne Jørgensen 
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Vedlegg 2: Høringsinstanser  
 
Høringsinstanser 
Fylkesmannen i Troms  
Troms fylkeskommune 
Kystverket, Troms og Finnmark  
Fiskeridirektorat, region nord 
Statens Vegvesen 
Sametinget  
NVE 
Mattilsynet 
Troms sivilforsvarskrets 
HV -16 
Troms politidistrikt  
Reinpolitiet  
UNN 
BUP  
PPT  
Nord Troms Prosti  
Alta kraftlag  
Ymber  
Kvænangen kraftverk  
Statnett? 
Telenor ASA 
Bredbåndfylket  
Avinor Sørkjosen Lufthavn 
Avinor Alta  
Avinor Tromsø 
Troms fylkestrafikk 
Nord Troms friluftsråd 
Redningsselskapet  
Norsk folkehjelp, Kvænangen 
Troms Røde Kors,  
Røde Kors, Langfjordbotn 
Kvænangen Scooterforening 
Kvænangen NJFF 
Diakoniutvalg i Kvænangen menighet  
Grendeutvalg i Kvænangen kommune  
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Klage på tinging av tomt i Sætra 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00083H 
2 Søknad om tomt i Sætra boligfelt. 
3 Tomt i Sætra - e-post 16.02.2018 
4 00079H 
5 Kommuneplanen 95 
6 Sætra boligfelt 
7 Ønsket tomtplassering 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen fra Lars Ørjan Johansen om tinging av tomt i Sætra tas ikke til følge, og det dispenseres 
ikke fra krav om regulering jmf.  Plan og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Lars Ørjan Johansen har søkt om tomt i Sætra, med ønske om å bygge vest for etablert boligfelt. 
 
Det har vært avholdt befaring 07.09.2017, og Johansen er tilbudt i tomt i det regulerte feltet, 
samt tomt gnr 28 bnr 111 som er ledig vis a` vis av gnr 28 bnr 93. Han ønsket ikke å tinge noen 
av disse, men ønsket fradeling av tomt ved siden av kommunal bolig gnr 28 bnr 110.  
 
Det ble gjort oppmerksom på at videre utnyttelse av området må gjennom en reguleringsprosess, 
og at dette skulle legges frem for budsjettbehandlingen for 2018.  
 



Det ble ikke satt av penger på budsjettet for 2018 for oppstart av en reguleringsplan for «Sætra 
vest». I planstrategiens handlingsdel er ikke tidspunkt for oppstart av regulering bestemt.  
 
Johansen har vært i kontakt med etatsleder og er orientert om dette, og har fått en skriftlig 
redegjørelse på hvor saken står.  
 
Med bakgrunn i ovenstående så har vi mottatt en klage fra Lars Ørjan Johansen på vedtak om 
fradeling av tomt i Sætra. 
 
  

Vurdering 
 
Flere har hatt et ønske om å bygge på denne siden, men har fått nei, da området ikke er regulert 
og klargjort for fradeling av tomter. De har i stedet blitt tilbydd ferdig utmålte tomter i det 
regulerte boligfeltet ved siden av, samt tomt med gnr. 28 bnr. 111. 
 
Pr. dato er det 7 ledige tomter, som er klare for tildeling. 
 
For å kunne imøtekomme de som ønsker å bygge vest for det regulerte boligfeltet, så må det 
iverksettes en regulering av området. 
 
Om det besluttes å iverksette regulering av flere boligtomter i Kvænangen, så vil Sætra vest 
peke seg ut som et område som bør prioriteres som følge av etterspørsel og beliggenhet.  
 
Kvænangen kommune er hjemmelshaver, og det er lagt til rette for videreføring av vei, vann og 
avløp til området. 
 
I innkommet klage vises det til at det å etablere seg i Sætra vil være positivt for nabolaget, skape 
ringvirkninger, og andre unge kan følge på. Johansen viser til at flere unge på hans arbeidsplass 
kanskje kan tenke seg å etablere seg i Sætra i «nytt boligfelt»  
 
 
Tilrettelegging og utbygging av attraktive etterspurte områder vil være viktig for å skape 
levende bygder med økt bosetting og utvikling. 
 
I kommuneplanens arealdel med delplan for Badderen fra 1995, så er området satt til bolig og 
samferdselsformål. Det er krav om reguleringsplan før det kan etableres ny eiendom eller settes i 
gang byggetiltak. Dette innebærer at det må utarbeides reguleringsplan for området, eller 
dispenseres fra reguleringsplankravet før det kan etableres boligtomt her.  
 
Formålet med å lage reguleringsplan er å sikre en helhetlig utnyttelse av områder for 
boligbygging, og sikre mulighet for nødvendig medvirkning i fra berørte interesser. Dette vil gi 
en forutsigbar og avklart situasjon for fremtidige kjøpere av tomtene, naboer, kommunal 
forvaltning og for sektorinteressene.  Reguleringsplaner utarbeides i henhold til bestemmelser i 
plan og bygningsloven, og dette sikrer en forutsigbar prosess og regler for medvirkning og 
beslutning.  
 
Når tiltak i strid med plan eller bestemmelser skal iverksettes, så kan kommunen dispensere fra 
bestemmelser i plan og bygningsloven, planformål og bestemmelser gitt i kommunale planer. 
 Plan og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2 sier blant annet følgende: 
 



Dispensasjon krever særskilt søknad. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter 
skal gis anledning til å uttale seg før det gis dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det 
skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden. 
 
 

§ 20- 1 punkt m om oppretting av eiendom, festegrunn, arealoverføring mm. setter også krav om 
at endringer av eiendom skal behandles etter byggesaksdelen i plan og bygningslova for å sikre 
medvirkning og for å unngå at det opprettes eiendom i strid med plan eller som ikke er egnet til 
formålet ( § 26-1). Det skal også vurderes i henhold til muligheter for infrastruktur, vann, avløp 
(kap. 27) og sikkerhet og miljø (kap. 28)   
 
Dersom det skal dispenseres fra planen og etableres en tomt her uten at området først reguleres, 
så må saken sendes på høring til aktuelle regionale sektormyndigheter, naboene må varsles og 
kommunen må gjøre utfyllende vurderinger før endelig vedtak kan gjøres. Det bør også vurderes 
om det skal settes vilkår som sikrer at en fremtidig reguleringsplan ikke vanskeliggjøres, eller at 
tiltaket går på bekostning av helhetsløsninger eller nabointeresser.  
 
 
På bakgrunn av ovenstående så legger administrasjonssjefen frem følgende innstilling: 
 
Klagen fra Lars Ørjan Johansen om tinging av tomt i Sætra tas ikke til følge, og det dispenseres 
ikke fra krav om regulering jmf.  Plan og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lars- Ørjan Johansen Z  ü

Kvænangsbotnveien 632

9162 Sørstraumen 09.08.2017

Kvænangen kommune

Teknisk kontor,

v/ Jan Inge Karlsen,

9161 Burfjord

SØKNAD OM TOMT I SÆTRA BOLIGFELT.

Etter samtale med dere i dag, så ønskerjeg jeg å søke om tomt vest for

allerede etablert boligfelt i Sætra. Det er pr i dag en ledig tomt der, men

jeg ønsker å bygge  i  nederkant av denne/boligfeltet. Disse tomtene er
imidlertid ikke tilrettelagt for utbygging i dag. Da videre tilrettelegging av

videre utbygging av tomter på vestsiden ligger i kommunens

reguleringsplaner for 2018, ønskerjeg å vite når disse tomtene er klar for

byggestart da jeg snarest mulig vil prosjektere nytt bolighus.

Med hilsen

Lars- Ørjan Johansen



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

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

Lars-Ørjan Johansen 
Kvænangsbotnveien 632 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2015/292-32 2150/2017 F17 07.09.2017 

 

Søknad om tomt i Sætra boligfelt. 

Viser til din søknad av 9. august d.å. om tomt i Sætra boligfelt hvor du ønsker å bygge på 
området vest for etablert boligfelt.  
 
Det er ikke laget reguleringsplan for dette området, men er tatt med i kommunens planstrategi.  
 
I anledning av dette ble det avtalt et møte og befaring med deg på Sætra 07.09.2017. 
 
På møtet og befaring av området, så ble det orientert om at det pr. dato er 7 ledige byggeklare 
tomter i det etablerte feltet, og 1 ledig byggeklar tomt vest for dette.  
 
Du ønsket ikke å tinge noen av disse, men ønsker fortrinnsvis tomt på nedre del av «fremtidig 
felt», og da i grense med gnr 28 bnr 110. 
 
Om mulig, så var det et ønske fra deg å kunne komme i gang til neste år.  
  
Vi ønsker å tilrettelegge for boligbygging, og ser det som viktig at folk ønsker å etablere seg. 
 
Videre utnyttelse av området må gjennom en reguleringsprosess, og avhenger av politiske 
avgjørelser i budsjettbehandlingen for 2018.   
 
Tidsperspektivet og en eventuell iverksettelse avhenger av dette. 
 
Ta gjerne kontakt om ønskelig for ytterligere opplysninger. 
 
Med hilsen 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
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Intern kopi til: 
Jan Inge Karlsen 



Dag Åsmund Farstad

Fra: Jan Inge Karlsen
Sendt: 6. mars 2018 07:53
Til: Dag Äsmund Farstad
Emne: FW: Tomt i Sætra

Vennlig hilsen

‘ Jan Inge Karlsen

Etatsleder ncering,utvikling,teknisk

KvcEnangen kommune

Telefon: 77778841/40405620

From: Jan Inge Karlsen
Sent: Friday, February 16, 2018 1:04 PM
To: ‘Lars- Ørjan Johansen’ <larsorjan@hotmail.com>
Subject: Tomt i Sætra

Hei
Status for reguleringsplanen i Sætta, er at det ikke ble bevilget penger på budsjettet til gjennomføring av denne i
2018. Vi ser derfor ikke mulighet for en ferdigstillelse før tidligst i 2019. I Sætra kan vi beklageligvis ikke tilby andre
tomter en de som er ledige i det regulerte feltet. Tomta ved siden av Jan Josefsen kan også tildeles.
Alle som ønsker det, skal også ha anledning å søke på de enkelte tomtene som utlyses ledig. Vi har tidligere sagt nei
til personer som ønsker å bygge på den siden som du har etterspurt.

Vi beklager på det sterkeste at vi på nåværende tidspunkt, ikke kan opprette og tildele deg tomt på det området
som du ønsker.

Du kan klage på denne avgjørelsen. Fremlegg den da skriftlig. En eventuell klage vil bli lagt fram for behandling i
teknisk utvalg.

Vennlig hilsen

Jon Inge Korlsen

Etatsieder ncEring,utvikling,teknisk
KvcEnongen kommune
Telefon: 77778841/40405620

[Side #]



Kvænangen kommune

Lars Ørjan Johansen Postmoflak

Kvænangsbotnveien 632 . ..

9162 Sørstraumen 1

Tu amming  A i  '  I Kjækan 28/2-18
Saksbehandler: (9193 /y (M/1,-Q(

Jan Inge Karlsen m øñcnæfing
Gradering

Etatsleder næring, utvikling, teknisk

Kvænangen kommune

KLAGE  PÅ VEDTAK OM TOMT I SÆTRA

Viser til avslag vedrørende tomt i Sætra, og sender med dette inn en formell klage.

Har fått avslag fra kommunen om ønsket tomt i Sætra basert på grunner om at det ikke ble bevilget

penger til reguleringsplanen på budsjettet i 2018, og vil tidligst bli ferdigstilt i 2019. Dere har også

tidligere gitt avslag til andre søkere på samme siden.

Jeg ønsker tomt ved siden av det kommunale bygget i Sætra, dette fordi ingen utsikt vil bli blokkert

av byggere på nedsiden, samt at der er åpent og ingen skog.

Jeg har også vurdert de ledige tomtene i boligfeltet, men ønsker ikke å bygge der da de ikke ikke

falt i min smak, eksempelvis den ledige tomten ved siden av Jan Josefsen. Denne er ikke aktuell da

husene nedenfor vil ødelegge nettopp for utsikt.

Vurdering av byggemuligheter:

Tomta jeg ønsker å bygge på er det både vann og kloakk rett ved siden av, og veien må forlenges

med kun noen få meter. Kostnader for dette er jeg eventuelt villig til å dekke selv.

Hva utsikt for byggende på øversiden av meg gjelder, planlegger jeg å bygge et hus på ett plan.

Det er ikke mer problematisk å bygge på den tomta jeg ønsker enn det vil være å bygge på tomta

ved siden av J an J osefsen. Slik jeg ser det vil det være mer arbeid å bygge der med tanke på vann og

kloakk.

Tomta vil heller ikke komme i veien for reguleringsplanen i ettertid med tanke på plass og senere

tomter, da veien blir å gå forbi der jeg ønsker å bygge uansett.



i

Vurdering av avslag:

I svaret på søknaden grumlgir dere mangel på peng til budsjettet som årsaken til avslaget og at det

vil tidligst bli ferdigstilt i 2019. Dette er altså ikke skrevet i stein, og det kan ta flere år. Det vil da

gjøre at jeg revurderer byggemulighetene mine i Kvænangen, hvis ikke kommunen får skilt ut den

ene tomta jeg ønsker å bygge på.

At andre har fått avslag på tomt i det feltet ser jeg på som urelevant.

Vurdering av fremtid:

Å  bygge å etablere seg i Sætra vil være positivt for nabolaget. Dette kan skape ringvirkninger å

andre unge kan følge på.

For meg som jobber i Marine Harvest vil Sætra være svært ideell og det er nært til jobb. Jeg er også

en mann som er glad i fjell og friluftsliv, og nærheten til Badderløypa er perfekt.

Vi er også flere unge som har fast jobb i Marine Harvest som kanskje kan tenke seg å bygge i Sætra

i fremtiden i det planlagte boligfeltet.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper kommunen kan skille ut tomta til meg selv om det ikke ble

bevilget penger til reguleringsplanen i 20 l 8.

Vennlig hilsen

Lars Ørjan Johansen

9235 Ø f~f@L«ta«§@<, .
í/
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Arkiv: 252 

Saksbehandler:  Arne Røberg 

 Dato:                 02.03.2018 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Godkjenning av opptak startlån fra Husbanken 

Henvisning til lovverk: 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet: Forskrift om startlån fra Husbanken  
FOR-2014-03-12-273. Lov-2009-05-29-30 §1. Forskrift om rente- og avdragsvilkår HB 4.B.5 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret godkjenner opptak av startlån for 2018 med kr. 10.000.000.-. 
 

 

Saksopplysninger 
I 2017 lånte kommunen inn kr. 7.000.000.- i startlån. Fra 2016 ble det overført 4.409.972.- i 
ubrukte midler, slik at det var til disposisjon totalt kr. 11.409.972.-.  Restmidler ved årets slutt 
var på kr. 958.797.-. Herav vedtatt, ikke utbetalt kr. 475.000.-. 
 
Antall søknader totalt ble 18, herav ble 14 innvilget lån og 4 fikk avslag. 
 
Husbanken tildelte i tilskudd til etablering kr. 350.000.-, som ble fordelt på 7 søkere. 
I tilskudd til tilpasning ble kommunen tildelt kr. 100.000.-, som ble fordelt på 3 søkere på til 
sammen kr. 90.000.-.  En innvilget tilskuddssøknad ble trukket, slik at 50.000.- ble overført til 
2018.  Bruken av midlene er strengt behovsprøvd. 

Vurdering 
Det er stadig etterspørsel etter startlån – og da spesielt til kjøp av brukte boliger. Flere fikk 
fullfinansiert boligkjøp og færre søkte om toppfinansiering. Reparasjon/utbedringer omtrent som 
tidligere år. Refinansieringssøknader 2.  Kravet om behovsprøving vil bli et stadig sterkere 
moment i vurdering av søkere, jfr. gjeldende regelverk. 
Enhver som etterspør startlån vil først bli henvist til deres egen bankforbindelse eller annen 
finansieringskilde, slik at kommunens låneformidling ikke er bankpreget og ikke er konkurrent 
til lokale banker, men et supplement.  
 



Et av Husbankens mål er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal 
kunne eie sin egen bolig. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet og skal 
prioriteres ved tildeling av startlån og tilskudd. 
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Søknad om støtte- Fjordpilken 2018 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00078H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangsbotn Grendehus tildeles kr. 5.000.-. Midlene gis som sponsorstøtte til 
jubileumsarrangementet «Fjordpilken» for 2018. 
Midlene utgiftsføres over konto 14710 101 100 – Støtte til lag og foreninger.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det vises til søknad av 16.01.2018, fra Kvænangsbotn grendehus v/Oddvar Seppola, om 
sponsormidler med kr. 10.000.- til arrangementet Fjordpilken.  
 
Årets arrangement er det 25. i rekken, og har status som jubileums arrangement.  
 
Søker opplyste i 2017 til saksbehandler, at deltakelsen pleier å ligge mellom 400 og 500 
deltakere når været er bra og ikke kolliderer med andre aktiviteter i regionen. 
Arrangementet er grendelagets viktigste inntektskilde, men de har samtidig store utgifter til 
premier. 
 
Arrangøren er derfor avhengig av sponsorer for at dette skal bære seg økonomisk. 
Alle sponsorer vil få seg presentert med logo på deres hjemmeside, www.fjordpilken.no . 
 
Behandling av saksopplysninger, er gjort i samråd med leder for oppvekst/kultur.  
 
 
 

http://www.fjordpilken.no/


 
 
 
 

Vurdering 
 
Dette er et arrangement som har gått over mange år, og er et fast årlig innslag i det kulturelle liv 
i Kvænangen kommune. Laget som holder arrangementet, gjør en stor innsats hvert år, og bidrar 
ikke bare til tilbud for befolkningen, men bidrar også til et godt omdømme for kommunen.  
 
Dette er et tilbud som gjelder for alle aldersgrupper. I tillegg trekker arrangementet til seg 
deltakere fra både Finnmark og resten av Troms fylke. Vi ser det som positivt dersom vårt 
bidrag kan være med på å opprettholde et meget godt tiltak.  
 
Alle søknader som innkommer, må selvsagt alltid vurderes opp mot den generelle økonomien i 
kommunen. Vi ønsker selvsagt å se på dette arrangementet så positivt som mulig, og fremsetter 
et forslag på å tildele kr. 5.000.-.  
 
Etter hvert er det blitt færre lag/innbyggere som er i stand til å avholde slike store 
arrangementer. Det kan derfor være et viktig pluss å støtte opp om bygdearrangementer så lenge 
som mulig. 



Kvænangsbotn Grendehus. Org.nr: 989 060 473 Kto: 474003361468

www.fj'ordpiIken.no
'  Kvænangen kommune

Kvænangsbotn Grendehus postmottak
v/ Oddvar Seppola

9162 Sørstraumen. 1  JAN 2016

'ri behandling:

Kvænangen Kommune S“""’°“““‘“""’ H  "1 f /5+‘ LN-
V/OfdfØfCf Eirik Lossnegaard Mevik T" °”°”‘°”“3

Gradering
Formannskapet

9161 Burfjord.

Dato 16-01-2018

SØKNAD OM SPONSORMIDLERÆJORDPILKEN 2018

Kvænangsbotn Grendehus vil med dette søke Kvænangen Kommune om sponsormidler til

årets utgave av Fjordpilken som i år har  25  års jubileum.

Fjordpilken er et arrangement som er godt innarbeidet i Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Deltakelsen på arrangementet pleier å ligge på mellom 400 og 500 deltakere når

arrangementet ikke kolliderer med andre aktiviteter i regionen. Arrangementet er

Grendelagets viktigste inntektskilde, men vi får samtidig store utgifter til premier og da

pengepremiene. Derfor er vi avhengig av våre sponsorer for at arrangementet skal bære seg

økonomisk. Vi håper derfor at Kvænangen kommune vil se på vårt tiltak som en god mulighet

til å markere seg positivt og vil derfor søke kommunen om å sponse en av våre to

førstepremier på 10000 kr. Alle sponsorer vil få seg presentert med logo på vår hjemmeside,
www.fjordpilken.no, straks vi får bekreftelse på at dere sponser arrangementet.

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Oddvar Seppola

Leder.
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Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldende fra 1. 
søknadsrunde vårhalvåret 2018.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen etablerte i 2012 en ordning for brøytetilskudd til privat brøyting utført på 
kommunale veier hvor kommunal brøyting opphørte. Dette ble behandlet av Teknisk utvalg PS 
2012/40-30.01.2012, samt av Kommunestyret PS 2012/4 – 01.02.2012.  
 
Brøytetilskuddet er ikke ment å dekke alle faktiske kostnader den enkelte måtte ha, men et 
tilskudd for å dekke deler av driftskostnadene forbundet med brøytingen.  
 
Brøytetilskudd fordeles på 7 måneder, perioden januar-april og oktober-desember. 
Frist for søknad 1. juni (første halvår) og 31. desember (andre halvår).  
 
Søknad om tilskudd skal ha vedlagt regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter, 
og her skal fremgå dato for brøyting, tidsforbruk og strekning.  
 
Bevilget budsjett fordeles med 4/7 deler på vårhalvår, 3/7 deler på høsthalvår.  
 
Årlig bevilget sum fordeles på total lengde på søknads berettigede veier.  
 



Søknadene har vært behandlet delegert teknisk utvalg. 
 
Kommunen har flere kommunale veier som ikke har vært tilsluttet ordningen, og hvor søkere 
har fått avslag som følge av at de ikke oppfyller kriteriene. 
 
Flere av søkerne som har fått tildelt tilskudd gir uttrykk for at tilskuddet ikke står i forhold til 
ressurser som er lagt ned. Flere stiller spørsmål ved rutiner for tildeling. 
 
På bakgrunn av ovenstående er det laget retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd som legges 
frem for politisk behandling. 

Vurdering 
Kommunal brøyting av kommunale veier har flere steder blitt redusert, eller opphørt som følge 
av redusert aktivitet og fraflytting, samt at vi har kommunale veier som ikke har hatt kommunal 
brøyting. Dette er også strekninger/ områder som det er bosetning og virksomheter. 
 
Veiene har status som kommunale veier med begrenset vedlikehold, og uten vintervedlikehold.  
 
Kvænangen kommune har etablert en tilskuddsordning til privat utført brøyting av kommunale 
veier der kommunal brøyting har opphørt.   
 
For å få en lik behandling, så må også kommunale veier som ikke har hatt kommunal utført 
brøyting få samme status som de øvrige.  
 
På budsjett for 2018 er det satt av kr. 175.000,- til privat brøyting av kommunale veier.  
 
For å kunne foreta en ryddig og rettferdig behandling av søknader om brøytetilskudd, så er det  
laget retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd som legges frem for politisk behandling.  
 
Det er lagt vekt på at det skal være fastboende, og/ eller registrert bedrifter på strekningen. 
Kommunal vei 150 - 1200 meter gis tilskudd, men er strekningen lengre begrenses denne til 
1200 meter.  
 
Lengde på oppførte strekninger er fastsatt på at det er fastboende, eller registrerte virksomheter 
langs strekningen. Årlig bevilget sum fordeles på tilskudds berettigede strekninger.  
 
Seglvik 790 m,  
Reinfjord 850 m 
Gaibenes-Dunvik 680 m + 600 m /2 (Spildra) 
Hønsebukt-Dunvik 1050 m + 600 m /2 (Spildra) 
Låvan 3000 m 
Saltnes 1000 m 
Olgola 600 m 
Kjækanveien 200 m 
Moaveien 600 m 
Vangen 2400 m 
 
På bakgrunn av ovenstående legger administrasjonssjefen frem følgene innstilling: 
 
Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd iverksettes, og gjøres gjeldene fra 1. søknadsrunde 
vårhalvåret 2018. 



Retningslinjer for kommunalt brøytetilskudd 

1. Formål  
Spredt bosetting og levende bygder er viktige for bosetning og utvikling i Kvænangen. 
Kommunal brøyting av kommunale veier har flere steder blitt redusert, eller opphørt som 
følge av redusert aktivitet og fraflytting. Veiene har fått status som kommunale veier uten 
vintervedlikehold.  
 
Pr. dato er følgende veier med denne status: Seglvik, Reinfjord, Spildra, Låvan, Saltnes, 
Olgola, Kjækanveien, Moaveien og Vangen.  
 

Kvænangen kommune har etablert en tilskuddsordning til privat utført brøyting av 
kommunale veier som ikke har vintervedlikehold.  

 
    
2. Brøytetilskudd  

På budsjett for 2018 er det satt av kr. 175.000,- til privat brøyting av kommunale veier.  
Brøytetilskudd fordeles på 7 måneder, perioden januar-april og oktober-desember. Bevilget          
budsjett fordeles med 4/7 deler på vårhalvår, 3/7 deler på høsthalvår.  

Brøytetilskuddet er ikke ment å dekke alle faktiske kostnader, men et tilskudd for å dekke 
deler av brøytekostnadene.  

 
Kommunen pålegger ikke noen å utføre vintervedlikehold. 
 
Årlig bevilget sum fordeles på tilskudds berettigede strekninger.  

 
 

3. Søkeberettigede   
Tilskuddet kan søkes fortrinnsvis av private med bostedsadresse i Kvænangen, eventuelt av 
virksomheter med forretningsadresse i Kvænangen. 

 
4. Tildelingskriterier 

 
Adresse: 
Fast bostedsadresse, og/ eller registrerte bedrifter med forretningsadresse på strekningen. 
 
Lengde: 
Kommunal vei 150 - 1200 meter gis tilskudd, men er strekningen lengre begrenses denne til 
1200 meter. Strekning kortere enn 150 meter innvilges ikke tilskudd.  
 

 



Lengde på oppførte strekninger er fastsatt på at det er fastboende, eller registrerte 
virksomheter langs strekningen. 

Seglvik 790 m,  
Reinfjord 850 m 
Gaibenes-Dunvik 680 m + 600 m /2 (Spildra) 
Hønsebukt-Dunvik 1050 m + 600 m /2 (Spildra) 
Låvan 3000 m 
Saltnes 1000 m 
Olgola 600 m 
Kjækanveien 200 m 
Moaveien 600 m 
Vangen 2400 m 
 

5. Søknadsbehandling og tildeling av tilskudd 
Søknad om tilskudd for første halvår sendes kommunen innen 1. juni, og søknad for andre 
halvår sendes innen 31. desember.  
Søknad om tilskudd skal ha vedlagt oversikt som viser dato, tidsforbruk og strekning. 

Søknaden behandles delegert teknisk utvalg. 
 

 

6. Ikrafttredelse 

Reglene gjelder fra Formannskapets vedtak xx.xx.xxxx.  
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Ekstra bevilgning til innkjøp av varmetraller 

Henvisninger til lovverk:  
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det kjøpes inn fire varmetraller til bruk på Gargo og hybelbygget. Midlene tas fra konto for 
reserverte tilleggsbevilgninger. 
 

 

Saksopplysninger 
Saken følger opp budsjettvedtak av 20.12.18 (PS 76/17) vedr. innføring av lunsj og senere 
middag for beboerne på Gargo sykestue og sykehjem. Vedtaket innebærer at det vil bli innført et 
fjerde måltid, lunsj, samt at tidspunktet for middagen forskyves til ettermiddag.   

Det tas sikte på å iverksette dette fra og med 16.04.18. I den forbindelse er det foretatt 
justeringer i bemanningsplan og arbeidstid ved kjøkkenet på Gargo. I tillegg til dette, er det 
behov for «varmetraller» slik at middagsmaten holder tilfredsstillende temperatur ved servering 
til beboerne på alle avdelingene på Gargo og på hybelhuset. Gargo har i dag ingen varmetraller. 

Næringsmiddelhygieneforskriften § 13 fastsetter at «Næringsmidler som omsettes varme, skal 
gis en varmebehandling som er tilstrekkelig for å hindre mikrobiell vekst, og deretter holdes ved 
60 °C eller høyere.» Videre framgår det av en rettledning fra Mattilsynet om trygg mat, at god 
temperaturkontroll er avgjørende for at sluttproduktet skal være helsemessig trygt. Riktig 
temperatur har også betydning for smaksopplevelsen. Varm mat bør være oppvarmet til minst 
75 grader, og ved servering bør maten holde en temperatur på minimum 60 grader. Transport av 
varm mat bør skje i oppvarmet vogn der temperaturen holder minst 60 grader. Varmholding av 
ferdiglaget varm mat bør ikke overstige 2 timer.  

Det ble innhentet tilbud fra flere leverandører. Stykkprisen ligger på ca. kr 20 000 eks. mva. + 
frakt ca. kr 1 000/stk. 4 varmetraller vil da komme på om lag kr 80 000 eks. mva. og frakt. 
Beløpet er en engangsinvestering. Vi kan ikke se at det er rom for å ta dette over ordinært 
driftsbudsjett.  



 

Vurdering 
I forbindelse med iverksettelse av vedtak om senere middag på Gargo sykestue og sykehjem, 
vurderes det som nødvendig at vi går til anskaffelse av varmetraller for å sikre at beboerne på 
Gargo og hybelbygget får servert varm mat av god kvalitet. Det er hensiktsmessig at 
avdelingene på Gargo disponerer hver sin varmetralle. Dette gir mer fleksibilitet når det gjelder 
muligheter for avdelingsvise- og individuelle tilpasninger av serveringstidspunktet. I tillegg er 
det behov for en egen varmetralle til hybelbygget hvor hjemmetjenesten legger til rette for felles 
servering av middag. 
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Barneverntjenester og akuttberedskapsplan 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om barneverntjenester: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), kap. 5, 5A, 5B: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5  
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune skal innen kommunestyrets møte i juni 2018 søke å finne den beste 
modellen for å løse barneverntjenester etter Lov om barneverntjenester. Kvænangen kommune 
skal søke å finne en modell som skal ha stort fokus på forebyggende tiltak. Modellen skal 
inkludere rådgivning, veiledning og kompetanseheving for både kommunens innbyggere og 
ansatte. Dette vil medføre en styrking av forebyggende arbeid i kommunen, hvor målet er at 
man gjennom tverrfaglig og tverretatlig samarbeid skal redusere behovet for tradisjonelle 
barneverntjenester betraktelig. Dette kan også løses i en vertskommunemodell hvor det anses 
som nødvendig at koordineringsfunksjon og fagkompetanse lokalt i Kvænangen skal styrkes.   
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune sine barneverntjenester er organisert i en vertskommunemodell etter 
kommunelovens § 28 sammen med Nordreisa kommune. Det vil si at oppgaven med å utføre 
barneverntjenester er delegert til Nordreisa kommune, som er vertskommunen i dette 
samarbeidet. Dette fritar imidlertid ikke Kvænangen kommune ansvaret for sine innbyggere 
etter barnevernlovens § 2-1, som regulerer kommunens forpliktelser til å oppfylle loven.   
 
Rapporteringer fra vertskommune og dialogmøter med Fylkesmannen i Troms sier at 
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste sliter med en rekke forhold. Det har blant annet 
vært store utskiftninger i stab, noe som har medført at mye tid går til opplæring, og det har vært 
vakanser i stillinger fordi det har vært vanskelig å rekruttere ansatte til tjenesten. Det har tidvis 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5


vært stort sykefravær, og saksmengden har vært stor og krevende. Det har også vært rapportert 
fristoversittelser for tjenestetilbudet, og det har vært rapportert manglende oppfølgings- og 
tiltaksplaner for brukere av tjenesten. Tilsyn har også vært mangelfull, og bruk av 
tjenestekjøp/konsulenter har vært stor. Pr i dag er det én stilling vakant i tjenesten, noe som det 
ifølge tjenesten har vært i over halvt år. Vakansen skyldes problemer med å rekruttere kvalifisert 
personell. Dette er nødvendigvis ikke noe særskilt for Kvænangen og Nordreisa 
barneverntjenester, men noe mange tjenester rundt om i landet sliter med å oppfylle.  

Vurdering 
Kvænangen kommune inngår pr i dag i et vertskommunesamarbeid med Nordreisa kommune 
etter kommunelovens § 28. Samarbeidsformen vurderes som hensiktsmessig, og er også i tråd 
med nasjonale anbefalinger for hvordan kommuner sammen kan løse oppgaver i et 
interkommunalt samarbeid. Rådmannsutvalget i Nord-Troms seks har sammen bestilt en 
utredningsrapport hvor et eventuelt samarbeid mellom Nord Troms kommunene skulle utredes. 
Rapporten er ferdig utarbeidet, men etterarbeidet er ikke ferdig i de ulike kommunene. Det er 
derfor pr i dag usikkert hva de ulike kommunene vil prioritere i framtida. For Kvænangen 
kommune sine innbyggere vil det være viktig at kommunen prioriterer den løsninga som vil gi 
den beste tjenesten for sine innbyggere. Det vurderes som utfordrende å skulle løse kommunens 
ansvar etter barnevernloven internt i kommunen på grunn av kapasitet. Det vurderes som 
utfordrende å rekruttere og beholde kompetent personell i et lite og gjennomsiktig samfunn som 
Kvænangen er. 
  
Det er derfor nødvendig at kommunen undersøker alle muligheter for hvem man i framtida skal 
samarbeide med. Foreløpig framstår tre løsninger for samarbeid som aktuelle: 
 

 Nord-Troms samarbeid med grunnlag i rapport bestilt av Rådmannsutvalget i de seks 
Nord-Troms kommunene. 

 En fortsettelse av samarbeidet med Nordreisa kommune. 
 Et nytt samarbeid med Barn og ungetjenesten i Alta kommune.   

 
 
Uansett valg av samarbeidskommune er det viktig at man utarbeider og implementerer gode 
samarbeids- og rapporteringsrutiner. De folkevalgtes ansvar for at kommunen ivaretar sine 
oppgaver vil best ivaretas gjennom grundig og god rapportering. For å sikre dette er det 
nødvendig at rutinerapporter fra barneverntjenester til Fylkesmannen legges fram for folkevalgt 
organ. Det er også viktig at barneverntjenester inngår i andre rapporteringer politikerne i 
Kvænangen har bestilt fra sin administrasjon. Selv om tjenesten i seg selv er organisert som en 
vertskommunemodell skal de folkevalgte være oppdatert på status i tjenesten. Dette er et ansvar 
som tilligger både administrasjonen som skal frambringe rapporter, og de folkevalgte som skal 
etterspørre dem.  
 
Å arbeide forebyggende er til det beste for alle parter. Det er derfor viktig at man i Kvænangen 
kommune prioriterer en tverrfaglig og tverretatlig modell for forebyggende arbeid. Denne 
modellen må styrkes i mandat og ansvar, og det må utredes og foreslås hvordan man sammen i 
kommunen og i samarbeid med en vertskommune kan styrke det forebyggende arbeidet til det 
beste for våre barn. Dette kan også løses i en vertskommunemodell, men det vil parallelt være 
naturlig man i Kvænangen styrker den lokale rollen som for eksempel Sjumilsstegskoordinator 
eller LOS. Dette er en rolle som må styrkes i mandat og ansvar, og det vil medføre en ekstra 
utgift for kommunen. Samtidig er det få potensielle utgifter som er så store som der det vedtas 
for eksempel omplassering av barn, noe man forsøker å hindre med å styrke den lokale 
koordinatortjenesten. Veid opp mot forutsigbarhet og barns beste kan det derfor være 
hensiktsmessig å styrke koordinatorrollen i Kvænangen kommune. Denne koordinatoren vil 



fungere som et bindeledd mellom alle de ulike aktører i et samarbeid som inkluderer skole, 
barnehage, helsesøster, barneverntjenester, PPT, barn og ungdom, familier med mer.  
 
Å løse utfordringer i barneverntjenester, og samtidig implementere en modell for forebygging, 
vil ta tid. Det er omfattende oppgaver, og erfaringer fra andre kommuner tilsier at endringer i 
tjenester på kort sikt medfører en økning i tilmeldte saker. Det er derfor viktig å påpeke at 
utfordringer ikke er løst når man har valgt et samarbeid og en modell for videre arbeid, men at 
bevisste valg heller må sees som det første steget på veien mot bedre tjenester for våre 
innbyggere. Å foreta et valg for samarbeid og modell for forebygging kan reelt sett være klar til 
kommunestyrets junimøte.  
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Fastsetting av valgdag for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 

Henvisning til lovverk: 
Valglovens § 9-2 (2) 
 
 

Vedlegg 
1 Vedlegg 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
I Kvænangen kommune fastsettes valgdagen for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget til 
mandag 9. september 2019. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Valgloven § 9-1 fastsetter at stortingsvalg holdes i alle kommuner på en og samme dag i september 
måned i det siste året av hver stortingsperiode. Fylkestings- og kommunestyrevalg holdes i alle 
kommuner på en og samme dag i september måned hvert fjerde år. Valgene holdes i det andre året 
av hver stortingsperiode. I henhold til § 9-2 fastsetter Kongen valgdagen til en mandag. 
Kommunestyret kan selv med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene vedta at det på ett eller flere 
steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må treffes 
senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Det betyr at dersom vedtaket om 
todagers valg skal være gyldig med bare 1/3 flertall, må det være vedtatt samtidig med budsjettet. 
Begrunnelsen er at et mindretall ikke skal kunne binde et flertall til store utgifter etter at budsjettet 
for valget er vedtatt. 
Dersom det på et senere tidspunkt er et flertall i kommunestyret for å holde todagers valg, kan man 
likevel treffe vedtak om dette også etter at budsjettet er vedtatt. 
 

Vurdering 
2 dagers valg vil føre til en betydelig merkostnad og en kan ikke se nødvendigheten av å holde 



valglokalene åpne også søndag. 



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

""-—_—'

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Registrerte politiske partier

Stortinget

Deres ref Vàr ref Dato

18/584-8 16. mars 2018

Fastsetting av  valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgloven § 9-2 (1) lyder:

"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag. "

I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til

mandag 9. september 2019.

Hvert enkelt kommunestyre kan - i medhold av Valgloven § 9-2 (2) - bestemme at det i

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.

Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyre-

og fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av

grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om

sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil

forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også

på søndagen.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)

avdelingsdirektør

Sissel Lian

seniorrådgiver

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Kommunalavdelingen Sissel Lian
0032  Oslo Org no. 22 24  68  89
postmottak@kmd.dep.no www.kmd.dep.no 972 417 858
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 Kvænangen kommunestyre  

Godkjenning av Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) 

Henvisning til lovverk: Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) vedtas. 
 
Saksopplysninger 
Iht krav i Sivilbeskyttelsesloven og Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal kommunen 
kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurdere sannsynligheten for disse, 
hvordan de vil påvirke kommunen og materialet skal sammenstilles i en helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse (HROS). Kommunens ansvar etter Sivilbeskyttelsesloven er som følger:  
Sivilbeskyttelsesloven § 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, 
vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 
kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 
nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). Risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 
2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første 
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Departementet kan gi forskrifter 
med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalysen. 
Sivilbeskyttelsesloven § 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en 
beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har 
forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde 
en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for 
informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres 
minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet 
kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav 
etter denne bestemmelsen. 
HROS er en viktig del av Kommunedelplanen for samfunnssikkerhet og beredskap som er under 
utarbeidelse. Begge disse danner grunnlaget for kriseplanen som brukes ved håndtering av 
kriser. Hoveddelen av HROS-arbeidet vært ble gjort på to seminardager med gruppe-arbeider 



den 20.04.17 og 19.05.17. Deretter har det vært arbeid i prosjektgruppa (ledergruppa + 
brannsjef), av undertegnede og en del bistand fra fylkesmannen. Utkast til HROS-analyse ble 
laget ferdig sommeren 2017 og sendt på høring i desember. Det var svært få som ga tilbake-
melding, og de fleste medførte kun helt små endringer. Fylkesmannen hadde derimot store 
endringer som berørte hele oppsettet. Heldigvis godkjente de omfanget av analysen slik at vi 
slapp å gjøre nye-/evt utvide noe av det som var analysert. Vi måtte imidlertid gjøre mye om på 
oppsettet vurderte hendelser og ut fra dem gjøre en analyse av hva som skal gå videre som 
prioriterte tiltak og gjennomføring. Momentene i fylkesmannen innspill er ivaretatt i det 
forslaget som nå legges fram til vedtak. Prosjektgruppa ferdigstilte en justert HROS-analyse i 
mars 2018.  
HROS-analysen skal vedtas i kommunestyret og sendes til fylkesmannen for godkjenning.  
Vurdering 
I det store og hele fikk vi et bedre produkt etter at alle disse endringene når er utført. Det er nå 
en god systematikk i analysen over vurderte hendelser der de viktigste momentene er tatt med 
videre i en prioritert handlingsplan. Det har vært et nært samarbeid med fylkesmannen i de 
justeringene vi har gjort etter høringsrunden og vi har nå fått et produkt som de høyst sannsynlig 
vil godkjenne.  
HROS-analysen er bygget opp slik at vi først så på alle tenkelige hendelser som kan ramme 
Kvænangen. De 9 mest kritiske hendelsene ble analysert grundig på seminarene 20.04.17 og 
19.05.17. Disse resultatene munner ut i en egen handlingsplan som må følges opp videre 
gjennom annet planverk, budsjett og daglige gjøremål. De hendelsene som ble kartlagt men ikke 
analysert i denne runden bør vi vurdere å gå gjennom i de enkelte etater på et senere tidspunkt.  
I det store og hele anser vi Kvænangen som et trygt sted. Det var bare en hendelse som kom på 
rødt felt i analysen, og det var trafikkuhell. Ut fra geografien skulle man tro at vi hadde flere 
kritiske forhold opp mot naturhendelser, men etter analysen så har vi ikke det.  
Som en del av grunnlaget for HROS-analysen ligger ROS-analysen for Troms fylke. Den viser 
få kritiske forhold for Kvænangen. Fylkets ROS-analyse kan leses her 
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/PLAN/Samfunnssikkerhet/201
4_FylkesROS.pdf  
Vedlagt følger 
 HROS-analysen. 
 Innspill til HROS-analyse fra fylkesmannen datert 08.01.18.  
 Høringsbrev.  
 

https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%2520FMTR/PLAN/Samfunnssikkerhet/2014_FylkesROS.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%2520FMTR/PLAN/Samfunnssikkerhet/2014_FylkesROS.pdf
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 Kvænangen kommunestyre  

Nord-Troms Museum, samarbeidsavtale 2017 – 2012 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune slutter seg til vedlagte samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum 
og eierkommunene (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord).  

 

Saksopplysninger 
Viser til vedlagte samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum (NTRM) og eierkommunene 
(Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord). Det ser naturlig at en slik 
avtale legges fram for kommunestyret til godkjenning.   
Vurdering 
Samarbeidsavtalen omhandler både museumsfaglig innhold og økonomi. Den faglig delen er 
grei, men på den økonomiske siden har det vært en del ting de siste årene.  
Utgiftene til NTRM lå for Kvænangen kommune sin del stabilt på ca 77 000 kr i flere år fram til 
den fikk et hopp til kr 102 000 i 2015. Grunnen til dette var at NTRM flyttet inn på Halti og fikk 
en høyere husleie. I det nye forslaget ligger våre utgifter på kr 111 000 for 2018. Det medfører 
kun en beskjeden økning som stort sett følger generell prisstigning. I budsjett 2018 er det satt 
opp kr 111 000 til interkommunal museumsdrift.  
Vi kommer godt ut av den nye avtalen for museumsdriften. Husleie fra NTRM til drift av 
depotet på Flerbrukshuset er endelig i havn og de betaler kr 180 000 pr år med virkning fra 
01.07.17. Viser til tabellen i samarbeidsavtalens punkt 3. Kolonnen for «Tilskudd etter gammel 
ordning» var fra da de skilte mellom drift og husleie. Nå er alt samlet i ett tilskudd.  
Det har vært litt uro omkring NTRM’s økonomi og drift de siste årene. De fikk en uventet 
regning på ca kr 500 000 fra Nordreisa kommune knyttet til Halti for arbeider et par år tilbake i 
tid og som de trodde var oppgjort. Videre har de hatt en prosjektstilling i 2 år (som avsluttes 
snart), noe forhøyet vikarbruk de siste årene og innkjøp av tjenestebiler (som vil gi framtidig 
innspart kjøregodtgjørelse). Den forhøyede driften er finansiert gjennom salgsinntektene fra 
Bjørklygården. De er innstilt på å holde seg innenfor trangere rammer i tiden som kommer.  
Vedlagt følger 

 Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og eierkommunene. 
 Referat fra eiermøte den 27.10.17. 
 Referat fra styremøte den 30.10.17.  
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Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

VALAN VEL 
Valanhamn 
9187  VALANHAMN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 6/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-15 777/2018 U62 22.03.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vels garasje, den 19-21.07.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Valan Vel der de søker om skjenkebevilling til jubileumsfest i Valan Vels garasje 
den 19-21.07.18. 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: 

Valan Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
jubileumsfest i Valan Vels garasje den 19-21.07.18.  

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

Skjenkestyrer er karl Otto Jacobsen med Raimond Thomassen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

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/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  
 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

SEGLVIK VELFORENING 
c/o Wenche Isaksen Badderen 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 5/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-14 776/2018 U62 22.03.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 31.03.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til fest på Velhuset i Seglvik den 
31.03.18. 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: 

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til fest på Velhuset i Seglvik den 31.03.18.  

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

Skjenkestyrer er Vidar Johnsen med Kristin Larsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

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/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

SEGLVIK VELFORENING 
c/o Wenche Isaksen Badderen 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 4/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-13 775/2018 U62 22.03.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 29.03.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Vel der de søker om skjenkebevilling til fest på Velhuset i Seglvik den 
29.03.18. 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: 

Seglvik Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til fest på Velhuset i Seglvik den 29.03.18.  

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

Skjenkestyrer er Jan Helge Jensen med Kristin Larsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

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/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

Simalango kulturskolekor 
Kvitebergvegen 300 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 2/18 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-4 429/2018 U62 19.02.2018 

 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 17.02.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Simalango kulturskolekor der de søker om skjenkebevilling til korkonsert på 
Kvænangen flerbrukshus den 17.02.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-
politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Simalango kulturskolekor gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til korkonsert på Kvænangen flerbrukshus den 17.02.18.  

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

Skjenkestyrer er Ole Engebretsen.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

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/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

RådhusetPost/besøksadresse: Kommunehuset, Gargu 8 9161 BURFJORD Telefon:  77778801 
9161E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

BURFJORD IDRETTSLAG 
c/o Anette Blomstereng 
9161  BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 3/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-8 602/2018 U62 05.03.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 16.03.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Burfjord IL v/A-laget der de søker om skjenkebevilling til pubkveld på 
Kvænangen flerbrukshus den 16.03.18. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på 
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige 
forhold, næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddel-
politiske plan. Ut fra en totalvurdering av disse momentene innvilges søknaden. Vi gjør derfor slikt  

Vedtak: 

Burfjord IL v/A-laget gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 og 3 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til pubkveld på Kvænangen flerbrukshus den 16.03.18.  

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

Skjenkestyrer er Reidar Eilertsen-Wassnes med Jon Arne Solheim som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

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/Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
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