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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Flagging i Kvænangen kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
1. Det flagges med kvenflagget på kvenfolkets dag16.03.2018. 
2. Administrasjonen bes legge fram forslag til flaggreglement for Kvænangen kommune. 

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Jeg har ved flere anledninger blitt forespurt hvordan vi forholder oss til flagging ved ulike 
anledninger.  
 
Det er derfor hensiktsmessig å utarbeide et reglement for flagging i Kvænangen kommune. 
Tromsø kommune har utarbeidet slikt reglement, og det kan sees til dette som en ramme for hva 
formannskapet ønsker seg.  
 
Tromsø kommunes flaggreglement finnes her: 
https://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1093507.1308.wvurbubaar/Flaggreglement.pdf 
 
Det er et spørsmål om det skal flagges på Kvenfolkets dag da dette aldri har blitt praktisert 
tidligere.  
 
Jeg har mottatt en henvendelse fra Halti Kvenkultursenter: 
 
«Halti kvenkultursenter IKS kan ikke legge seg borti om eierkommunene kjøper og bruker 
flagget eller ikke – men sender denne mailen til informasjon. 



Det vi imidlertid kan anmode om, er at kommunene markerer 16. mars på sine respektive 
nettsider og sosiale medier, for eksempel slik: Onnee Kväänikansan päiväle! Gratulerer med 
Kvenfolkets dag! 
Det ville være en måte å synliggjøre dagen på – og en fin måte å anerkjenne den kvenske 
befolkningen i Nord-Troms på!» 
 

Vurdering 
Det har vært en del forespørsler rundt flagging.  
 
Samefolket og kvenfolkets dag er eksempler på dager man bør se på hvordan man flagger. 
 
Ett særlig tilfelle som har vært problematisk er når kommunen rammes av tragedier/ulykker og 
annet hvor krisestab settes. Det kan være særlig vanskelig å gjøre vurderinger mens en kollega 
eller venn har gått bort. Hvordan flagges det dersom ansatte dør?  
 
Hovedpoenget med å få på plass et flaggreglement er å skape en så lik praksis som mulig slik at 
det flagges for den ene, men ikke den andre.  
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Saksbehandler:  Unni Edvardsen 
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Tilskudd til psykologstilling 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 29.01.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet ber om at det søkes om midler til 
psykologstilling og at det legges fram sak til formannskapet den 14.02. og til kommunestyret 
den 06.03.18. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet ber om at det søkes om midler til psykologstilling og at det legges fram sak til 
formannskapet den 14.02. og til kommunestyret den 06.03.18. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det søkes om tilskudd til psykolog i helse og omsorg innen søknadsfristen 01.02.18.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen har signalisert at lovkrav om psykologkompetanse i alle kommuner vil tre i kraft fra 
01.01.2020, forutsatt at Stortinget vedtar forslaget. Som et sentralt virkemiddel for å øke 



rekrutteringen av psykologer til kommune-helsetjenestene, er det opprettet en tilskuddsordning. 
Hovedmålet for ordningen er å stryke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen 
psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. 

Tilskuddsbeløpet for en 100 % psykologstilling er på kr 400 000. Søknadsfristen er 01.02.18. 

Tiltaket ble ikke prioritert ved behandlingen av budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018 – 
2021. 
 

Vurdering 
Helse- og omsorgstjenestene i Kvænangen mangler psykolog. Psykisk helse har hatt en 
betydelig økning i antall brukere det siste året. Med 1,75 årsverk er ressursene små både 
kapasitets- og kompetansemessig. Det er også behov for psykolog-tjenester innen helsestasjon, 
skolehelse- og flyktningehelsetjenesten.  

En psykolog vil kunne tilby lavterskel behandling og oppfølging, gi veiledning/ fagstøtte til 
helsepersonell, jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak og på systemnivå bidra i 
planleggingsarbeid.  
Vi har væt i kontakt med Loppa kommune som er interessert i et samarbeid om 
kommunepsykolog. Fylkesmannen er åpen for dette selv om kommunene ligger i to ulike fylker. 
Vi kan søke om tilskudd hver for oss (på en halvpart hver) eller en av kommunene søker som 
vertskommune. Tatt i betraktning kort tid fram til søknadsfrist, synes det mest hensiktsmessig at 
kommunene søker hver for seg. Kommuner som samarbeider interkommunalt prioriteres for 
tilskudd. 

Både Kvænangen og Loppa er små kommuner og det synes hensiktsmessig at vi først prøver ut 
psykolog i halv stilling i hver kommune. Så får vi evaluere ordningen etter hvert. Kommunens 
ressurssituasjonen gjør også at vi i denne omgang begrenser ordningen til en halv stilling.  

Beregning av kostnad: Hvis vi legger til grunn kr 700 000 som årlig lønnsutgift til psykolog i 
100% stilling, vil utgiften for 50% stilling bli kr 350 000. Fratrukket kr 200 000 i tilskudd, blir 
kommunens netto utgift på kr 150 000. Dette tas innen rammen til helse og omsorg.  
 
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/34 -2 

Arkiv: 251 

Saksbehandler:  Arne Røberg 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Godkjenning av opptak av grunnlån i Husbanken 

Henvisning til lovverk: 
 
HB 7.B.9 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken 
HB 7.G.1 Leie-før-eie – En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper 
Kvænangen kommune: KS 01.11.2017 – PS 60/17 «Leie-før-eie» 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunestyret gir fullmakt til administrasjonen til å ta opp grunnlån etter behov for 2018 på 
inntil kr. 4.500.000.- uten ytterligere godkjenning av Kommunestyret. 
 

Saksopplysninger 
«Leie-før-eie» modellen innebærer kort at kommunen kjøper en bolig med 5 års (3 år) 
avdragsutsettelse, oppgraderer denne slik at den oppfyller en normal, nøktern boligstandard, for 
deretter å leie den ut i en 5-års (3-års) periode med opsjonsavtale om at leietaker kjøper denne 
etter endt leietid til samme pris som kommunen kjøpte den for, inkl. omkostninger for kjøp. 
Opsjonsavtalen gir en rett til å kjøpe den aktuelle boligen, men ingen plikt. Boligen kan kjøpes 
om minimum 3 år og maksimum 5 år fra inngåelse av opsjonsavtalen. 
 
I denne kontrakten inngår også en avtale om tvungen sparing etter evne i hele leieperioden. 
Sparedelen skal oppfylle egenkapitalkravet på 15% ved kjøp så langt som mulig sammen med 
betaling av lånerenter (kommunens grunnlån i Husbanken) og offentlige kostnader som påløper 
i perioden. 
Opsjonshaver/leietaker kan når som helst si opp leieforholdet med 3 måneders varsel. 
Oppsigelsen av leieforholdet medfører at opsjonsavtalen bortfaller.  
 
Tilskudd avskrives med 5% årlig. 
 
Hensikten med å gi fullmakt til administrasjonen er at saksbehandlingen ved liknende tilfeller 
kan gå hurtigere, eks. ved at passende bo-objekt blir tilgjengelig, eller ved budrunde. 



Vurdering 
Formålet med «leie-før-eie» modellen er at vanskeligstilte familier kan skaffe seg en egen bolig 
på en rimelig måte. Målgruppe er bl.a. flyktninger som vil bo i kommunen og som vil komme 
bedre ut økonomisk med bruk av denne modellen.  
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Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 
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Skilting på samisk og kvensk. 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Ordførers innstilling 
Administrasjonssjefen legger innen april fram en sak for formannskap og kommunestyret om 
flerspråklig skilting i kommunen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Ordfører har i lang tid bedt administrasjonen legge fram sak om flerspråklig skilting.  
 
Kommunene Nordreisa og Kåfjord har kommet langt og skilter det meste av steder på norsk, 
samisk og kvensk.  
 
Det er ingen kostnader for Kvænangen kommune, men vegvesenet behøver et prinsippvedtak fra 
kommunen for å iverksette arbeidet.  

Vurdering 
Kvænangen har sterke bånd og røtter i de tre stammers møtes kultur. Skilting vil være med på å 
øke bevissthet og identitet for både oss som bor her og de som kommer tilreisende.  
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Arkiv: 026 

Saksbehandler:  Eirik Losnegaard Mevik 
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Saksfremlegg 
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Finansiering sjømatkonferanse 

 

Ordførers innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Jeg har mottatt følgende fra leder av regionrådet: 
 
«Har fått henvendelse fra Ørjan om vi NT kommunene kan være med som medfinansier til også 
dette seminaret.  
Næringsseminaret ble en stor suksess, og jeg mener at også sjømatseminaret blir en viktig arena 
for å løfte frem Nord-Troms Region som sjømatregion for Troms og landsdelen.  
Hver kommune bidro med kroner 12.500.- til næringsseminaret og regninga kommer i disse 
dager.  
 
Spørsmålet blir, er dere andre kommuner også med på finansieringa for sjømatseminaret? 
Jeg har sagt til Ørjan at vi kan bidra med kroner 15.000.- fra Kåfjord.» 
 

Vurdering 
Saken legges fram til behandling i formannskapet.  
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Arkiv: 411 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 
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Stillingsvurdering næring, utvikling og teknisk. Avdelingsingeniør bygg. 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Stillingsinstruks avdelingsingeniør bygg 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Stillingen som avdelingsingeniør bygg utlyses og besettes. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nåværende avdelingsingeniør på bygg siden har sagt opp sin stilling, dette med siste arbeidsdag 
07.03.2017. Stillingen er plassert i NUT administrasjonen, som i dag er bemannet med; 
 

 Etatsleder NUT 100% 
 Avdelingsingeniør anlegg 100% 
 Avdelingsingeniør bygg 100% 
 Planlegger: 100%→ vikariat til november 2018 
 Konsulent for jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning 100% 
 Næringskonsulent 100% 

 

Vurdering 
Da stillingen var ledig forrige gang(2015), var den vakant i ca. 6 mnd. Dette medførte voksende 
etterslep på byggesakssiden og andre oppgaver som ligger i stillingen. De to største 
hovedområdene for stillingen, er i dag byggesaksbehandling(selvkost) og forvaltning av 



kommunale bygg. Videre er arbeidsområdene utslippstillatelser, ansvarlig for all boligutleie, 
samt ting forsikringer.  Det er derfor et stort behov for at stillingen videreføres og besettes. Blir 
den ikke besatt, så vil vi ikke klare å betjene disse viktige fagområdene 
 
For byggesaker må vi forholde oss til frister jf. Plan-og bygningsloven. Vi må derfor ta unna 
sakene jevnt, vi kan ikke la de ligge til roligere perioder. Med de satsene som vi hadde i 2017, så 
ble gebyr inntekten 213000,-  
 
Vi har fortsatt et etterslep på plansiden. Dette får konsekvenser for blant annet byggesak. 
Gjeldende arealplan er fra 1995, og mange av byggesakene vi nå behandler forutsetter 
dispensasjoner fra denne planen. Dette betyr et merarbeid i byggesaksbehandlingen. 
 
Utleie av  kommunale boliger, er også et svært viktig område. Utleie, kontrakter, 
indeksregulering av husleier, er oppgaver som må følges opp regelmessig. Dette for å kunne ha 
en utleie, som vil gi forutsigbare og stabile inntekter. 
 
Som ellers på Nut, er det er bare en fagperson på dette området og det er en stilling som er viktig 
sett opp imot næring og ikke minst utvikling. Stillingen er også viktig sett i forhold til NUT som 
en helhetlig organisasjon og de mange oppgaver som vi skal betjene. 
Når kommuneplanens arealdel er vedtatt, så ser man for seg en økende saksbehandlingsmengde 
på byggesakssiden.  
 
Det vil være negativt å «eksportere» arbeidsplasser på selvkostområder til andre kommuner, ved 
f.eks kjøp av disse tjenestene. 
 
 
 
 



Sist ajourført 16.05.17. 

Stillingsbeskrivelse for avdelingsingeniør bygg 
 
 
 

1. Stillingens formål. 

1.1 Gjennom teknisk/administrativt arbeid bidra til at virksomheten kan fylle de oppgaver som følger 
av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser innenfor eget ansvarsområde, og yte 
den best mulige service for egen organisasjon og kommunens innbyggere. 

1.2 Bidra til at folkevalgte gis best mulig grunnlag for å: 
 Utforme mål for virksomheten innenfor eget ansvarsområde. 
 Fordele ressurser slik at de vedtatte mål kan nås. 
 Kontrollere at mål virkelig nås. 
 Vurdere konsekvenser av beslutninger før vedtak fattes. 

1.3 Bidra til at driften er innenfor de rammer som framkommer av årsbudsjett, langtidsbudsjett og for 
øvrig etter gjeldende lover og forskrifter. 

 
2. Stillingens organisasjonsmessige plassering. 

2.1 Avdelingsingeniør bygg er underlagt etatsleder og rapporterer direkte til ham. 
 
3. Stillingens ansvarsområde. 

3.1  Avdelingsingeniør bygg har hovedansvaret for: 
 Byggesaksbehandling (bygg og utslippstillatelser), inkludert dispensasjonssaker fra arealplanen 

dersom det er behov for dette. 
 Prosjektering og oppfølging av kommunal byggevirksomhet. 
 Overordnet ansvar for brannsikring og elektriske installasjoner i bygg. 

3.2 Avdelingsingeniør bygg skal løse de oppgaver som til enhver tid pålegges fra overordnede. 
3.3 Avdelingsingeniør bygg, inenfor sitt ansvarsområde, vedtak i alle kurante enkeltsaker og typer av      

saker som ikke er av politisk eller prinsipiell karakter. Dersom tvil oppstår om en sak er av 
politisk eller prinsipiell karakter tas spørsmålet opp med etatsleder. Vedtak som treffes 
dokumenteres som delegerte vedtak. 

 
4. Andre hovedoppgaver. 

4.1  Ansvarlig for kommunal boligutleie 
4.2 Saksbehandling etter Reindriftsloven, Vassdragsloven og kraftutbygging. 
4.3  Ansvaret for kommunale tingforsikringer. 
4.4  Ansvar for saksbehandling i forbindelse med søknad om fritak av renovasjonsavgift 
 
5. Ideelle kvalifikasjonskrav. 

5.1 Utdanning på høyskolenivå, ingeniørhøyskole bygg/anlegg. 
 Brannskolens brevkurs i brannvern, befalskurs 1 og 3 og brannsynskurs forebyggende kurs.  
 Kunnskap i bruk av DAK/GIS, AutoCAD, Agresso, Ephorte og offentlige anskaffelser 

5.2   Praksis fra offentlig og/eller privat virksomhet innenfor bygg og anlegg. 
 
6.   Kriterier for vurdering av jobbutførelse. 

6.1  Det er lagt til rette for at de mål for virksomheten som framkommer av lover, kommunens  
       overordnede planer og budsjetter oppfylles. 
6.2  Virksomheten oppfattes som serviceorientert. 
6.3  Minimum av klager fra folkevalgte og publikum angående behandling og oppfølging av saker. 
6.4  Midlene disponeres innenfor budsjettrammen. 
6.5  Tjenestene er tilpasset brukernes behov. 
6.6  Virksomhetens evne til å tilpasse seg endrede behov. 
6.7  Et godt samarbeid med alle kommunalt ansatte og publikum. 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/314 -11 

Arkiv: 037 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 29.01.2018 

Saksfremlegg 
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 Kvænangen kommunestyre  

Endring av selskapsavtale, Interkommunalt Arkiv Troms IKS 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende utkast til selskapsavtale godkjennes.  
 
Saksopplysninger 
Viser til henvendelse fra IKAT om endringer i eierstrukturen. Jf bestemmelsene i selskaps-
avtalens § 5 må den til godkjenning i alle kommunestyrene. Viser til henvendelses innhold om 
at dyrere husleie og utvidelser av IKAT har gjort at utgiftene har steget betraktelig de siste 
årene, men det vil flate ut fra 2020. Vi har budsjettert med kr 184 260 for 2018.  
Vurdering 
Selv om denne tjenesten har blitt betraktelig dyrere de siste årene er det mest gunstig for oss 
som liten kommune å samarbeide om en slik tjeneste. Det er sannsynligvis ingen mindre 
kommuner som gjør dette på egen kjøl. Dette er tjenester som krever spisskompetanse det ikke 
er naturlig å tilknytte seg.  
Vedlagt følger brav fra IKAT datert 20.09.17.  



ARKIV
TRGDMS

Vår ref: Deres ref. Dato

A 000 Sak 203/17 20.09.17

A//e deltakere  i  Interkommunalt  arkiv  Troms IKS

NY VERSJON  AV  SELSKAPSAVTALENS  § 5  TIL GODKJENNING

Som følge av vedtak på årsmøte  i  representantskapet 27.04.17, i sak 9/2017 Økonomiplan 2018

- 2021, ble fordelingen av eierandeler i Interkommunalt arkiv Troms IKS endret. Dere ble

informert om dette i e-post fra undertegnete 09.05.17, da godkjent referat og ny Økonomiplan

ble oversendt alle deltakere.

Vi er pliktige til å registrere alle endringer i eierstrukturen til Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Lov om interkommunale selskap krever at den nye fordelingen av eierandeler skal være

godkjent av alle eiere gjennom vedtak i kommunestyret/fvlkestinget. Vedlegg 1 viser dagens §

5 og den nye fordelingen som må godkjennes av dere.

Bakgrunn for endringen

Vedlegg 2 viser at endringene i økonomiplanen innebærer økte utgifter for de fleste

deltakerne. Fra og med 1.1.2018 innføres en ny ordning for beregning av tilskudd til selskapet.

Ny eierandel fastsettes etter folketall per 1.1.2017.Fylkeskommunens folketall skal være 20 % av

folketallet i hele Troms fylke, og i tråd med den avtalen som ble gjort da de gikk inn i selskapeti

2011.

Den årlige budsjetterte sum vil fra 2018bli hva det koster å drifte institusjonen med alle tjenester.

En oversikt over tjenestene finner dere på våre nettsider www.arkivtroms.no. Grunnlaget for

budsjettert sum i 2018 er summen av driftstilskuddet og depotavgiftene  i 2017.Som følge av ny

finansleringsordning faller alt av depotavgifter bort for selskapets eiere fra og med 1.1.2018, da

inkluderes dette i driftstilskuddet. Til neste år vil dere få en faktura fra Arkiv Troms istedetfor de 6

dere får i dag.

Utgíftsøkningen, som vedlegget viser, skyldes en økning av husleien med kr. 100 000 per år de tre

neste årene, utgifter til leie av tilleggslokaler for å kunne ta imot avleveringsklart materiale og

opprettelse av en ny fast stilling som lT-konsulent/-rådgiver fra 1.1.2018.

Årsmøtet vedtok at halvdelen av summen fordeles flatt mellom eierne og halvdelen etter eierandel.

Postadresse Arkiv Troms, f/a Statsarkivet  i  Tromsø, Postboks 6315 Langnes, 9293TROMSØ E-post post@arkivtroms.no

Besøksadresse Huginbakken 18, Breivika Telefon 941 74 170 0rg.nr. 989 532 960 Nettside www.arkivtroms.no



  

Tilskuddet fra selskapets deltakere skal reguleres årlig i samsvar med lønns- og prisstigningen. Man

skal bruke den sats som regjeringen fastsetter for kommunenes budsjetter (kommunal deflator).

Ved endringer i eierstrukturen (færre eller flere eiere) skal folketall og eierandel reguleres.

Forandringer i kommunestrukturen iTroms vil iløpet av de neste fire årene endre selskapets

økonomiske grunnlag. Selskapets økonomi og drift må kontinuerlig tilpasses dette. Den nye måten å

beregne driftstilskuddet på er både enklere å administrere og mer fleksibel i forhold til endringene

som kommer.

For de fleste av deltakere vil altså prisen øke, men omleggingen vil gi et bedre tjenestetilbud, og

større forutsigbarhet i forhold til kommunenes budsjettering av utgiftene på arkivsiden.

Eiermøte

Spørsmålet om hvordan driftstilskuddet skal beregnes etter 2018 vil bli tatt opp som egen sak på et

planlagt eiermøtet  i  Arkiv Troms. Møtet arrangeres  i  Statsarkivet  i  Tromsø, torsdag 5. oktober, kl. 11

— 14. Det er  i  alles interesse at metoden for beregning av eiertilskudd blir så rettferdig som mulig. Vi

håper derfor at så mange som mulig vil komme på møtet.

Frist for melding om vedtak

Vi håper dere kan ta opp saken om godkjenning av ny § 5 i selskapsavtalen til behandling så snart

som mulig, og senest innen slutten av november. Da vil den nye eierandelfordelingen kunne bli

registrert i Brønnøysund når den trer i kraft 1.1.2018.

Ved eventuelle spørsmål står undertegnete til rådighet på telefon og e-post.

Med vennlig hilsen

Arkiv Troms

ilde Elvine Bj å

arkivsjef

2 vedlegg

Postadresse Arkiv Troms,  %  Statsarkivet iTromsø, Postboks 6315 Langnes, 9293 TROMSØ E-post gost@arkivtroms.no

Besøk Huginbakken 18, Breivika Telefon 94 17 41 70 Org.nr. 989 532 960 Nettside www.arkivtroms.no



VEDLEGG  1

GQDKJENNING AV SELSKAPSAVTALENS § 5

Dagens  §  5 lyder som følger:

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakeme betaler årlig inn  tilskudd  til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort  i

representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge

folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker Folketall 1.1.2014

Balsfjord kommune 5 593

Bardu kommune 3 985

Berg kommune 918

Dyrøy kommune 1 171

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune 2  221

Gratangen kommune 1 135

Ibestad kommune 1 436

Karlsøy kommune 2  334

Kvæfjord kommune 3 107

Kvænangen kommune 1 234

Lavangen kommune 1 014

Lenvik kommune 11 557

Lyngen kommune 2  992

Målselv kommune 6 634

Nordreisa kommune 4 854

Salangen kommune 2 223

Skjervøy kommune 2 881

Skånland kommune 2 951

Storfiord kommune 1 941

Sørreisa kommune 3450

Torsken kommune 878

Tranøy kommune 1 510

Troms fylkeskommune 162 050

Sum

Innskudd 2016

135 081

107 745

55 606

59 907

77 757

59 295

64 412

79  678

92 819

60 978

57 238

236 469

90 864

152 778

122 513

77  791

88 977

90 167

72 997

98  650

54 926

65 670

590 970

2  593  293

Eierandel  i  ‘lb

5,2

4,2

2,2

2,4

3,0

2,3

2,5

3,1

3,6

2,4

2,2

9,0

3,6

5,9

4,7

3,0

3,5

3,5

2,8

3,8

2,1

2,6

22,4

100 915

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved

eventuelle inn- og utmeldinger.
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Ny §  5  lyder som følger:

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til  drift  av selskapet i samsvar med vedtak gjort i

representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en

fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge

folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.

Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:

Deltaker

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Berg kommune

Dyrøy kommune

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune

Kaívounon komuuni

Gratangen kommune

Ibestad komnmne

Karlsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Lavangen kommune Loabága suohkan

Lenvik kommune

Lvngen kommune

Målselv kommune

Nordreisa kommune

Salangen kommune

Skjervøy kommune

Skånland kommune

Storfjord kommune Omasvuona suohkan

Omasvuonon kunta

Sørreisa kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune (20 % av 165  632)

Sum

Folketall 1.1.2017

5  685

3 994

914

l 138

2 132

1 121

1 394

2 273

2 983

1 233

1 076

11 697

2 876

6  781.

4  919

2  220

2 912

3048

1 890

3 496

921

1 540

33  126

Innskudd  2018

331 990

275  932

173 708

181 293

214  268

180 633

189 536

218 884

242 297

184 260

178 984

531 490

238  670

368 262

306 599

216 906

239 989

244  605

206 024

259  444

174  038

194 483

1 242 768

6 595 061

Eierandel i "ii:

5,72

4,02

0,92

1,15

2,15

1,13

1,40

2,29

3,00

1,24

1,08

11,77

2,89

6,82

4,95

2,23

2,93

3,07

1,90

3,52

0,93

1,55

33,34

100  %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved

eventuelle inn- og utmeldinger.
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VEDLEGG 2

Eiertilskudd til Arkiv Troms 2018  flatt  og etter eierandel

Deltaker Eierandel pr 1.1.2018 Drift  & depot 2017  50 % flatt fordelt  50  % etter eierandel Sum drift/depot/IT-stilling Endring av tilskuddet
Balsfjord kommune 5,72 287 420 143 371 188 619 331 990 44 570

Bardu kommune 4,02 157 264 143 371 132 561 275 932 118 668

Berg kommune 0,92 117 918 143 371 30 337 173 708 55 790

Dyrøy kommune 1,15 188 476 143 371 37 922 181 293 - 7 183

Gáivuona suohkan 2,15 146 538 143 371 70 897 214 268 67 730

Gratangen kommune 1,13 120 326 143 371 37 262 180 633 60 307

Ibestad kommune 1,40 145 274 143 371 46 165 189 536 44 262

Karlsøy kommune 2,29 242 406 143 371 75 513 218 884  — 23 522

Kvæfjord kommune 3,00 196 415 143 371 98 926 242 297 45 881

Kvænangen kommune 1,24 118 788 143 371 40 889 184 260 65 473

Lavangen kommune 1,08 107 893 143 371 35 613 178 984 71 092

Lenvik kommune 11,77 402 363 143 371 388 119 531 490 129 128

Lyngen kommune 2,89 266 529 143 371 95 299 238 670 - 27 860

Målselv kommune 6,82 266 554 143 371 224 892 368 262 101 709

Nordreisa kommune 4,95 210 646 143 371 163 228 306 599 95 952

Salangen kommune 2,23 153 312 143 371 73 535 216 906 63 594

Skjervøy kommune 2,93 152 897 143 371 96 618 239 989 87 092

Skånland kommune 3,07 173 081 143 371 101 234 244 605 71 524

Storfjord kommune 1,90 125 987 143 371 62 653 206 024 80 037

Sørreisa kommune 3,52 218 462 143 371 116 073 259 444 40 982

Torsken kommune 0,93 149 088 143 371 30 667 174 038 24 950

Tranøy kommune 1,55 191 428 143 371 51 112 194 483 3 055

Troms fylkeskommune 33,34 1 085 387 143 371 1 099 397 1 242 768 157 380

Til Sammen 100 % 5  224  450 3 297 531 3 297 531 6 595 061 1 487 741

Sorte tall = økning Økningen skal dekke økt husleie, tilleggsmagasin og ny lT-stilling

Røde tall  =  minskning
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PS 14/18 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

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

Kvænangsbotn Grendehus 
Kvænangsbotn 
9162 SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 1/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-2 216/2018 U62 26.01.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 24.03.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til isfiskepub på 
Kvænangsbotn grendehus den 24.03.18. 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: 

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til isfiskepub på Kvænangsbotn grendehus den 24.03.18.  

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

Skjenkestyrer er Charles Mikalsen med Bjørn Harald Reiersen 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/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  
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