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PS 40/18 Budsjettkontroll pr 30. april 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra SP og H: 
 
Senterpartiet og Høyre knytter følgende kommentarer til forslaget: 
Innledningsvis vil en sitere fra saksopplysningene som framkommer: 
«Det er viktig å slå fast at det overordnede målsettingen er at alle ekstraordinære inntekter som 
tildelinger fra Havbruksfondet etc, burde ha vært avsatt til disposisjonsfond for å benyttes til 
utvikling av nye prosjekter og tiltak og ikke til generell drift av kommunebudsjettet.» Sitat slutt. 
Dette er tråd med det som ble vedtatt i budsjett for 2018, bare at der brukte kommunestyret ordet 
skal istedenfor bør.  
Slike føringer og vedtak, blir likevel etter vårt syn intet verdt, når en står overfor slike 
budsjettreguleringer som legges fram til behandling her. Denne reguleringen en i sterk grad 
preget av at administrasjonen har feilbudsjettert, noe som er med på å gjøre vedtak gjort av 
kommunestyret i budsjett og økonomiplan uforutsigbart og usikkert. Det fører med seg at drift 
og tjenestetilbud kan bli berørt, da budsjettet ikke er bygd rundt tall som er kvalitetssikret i den 
grad dette kreves. Det totale beløp for feilbudsjetteringer er på kr. 1. 485. 000, da er ikke 
beregnet mindre overføringer enn antatt medregnet.  



I tillegg foreslås det en reversering av vedtak gjort i budsjett om nedtrekk på kr. 450.000 i 
Sentraladministrasjonen. Dette uten at vi får framlagt en akseptabel grunn for at dette ikke er 
prøvd gjennomført. Dette bør tolkes som en overseelse av lovliggjort vedtak og en løsning for 
inndekning som er kritikkverdig.  
Med bakgrunn i ovennevnte, ber vi administrasjonen om å legge fram for kommunestyret hvilke 
rutiner som følges i forhold til kvalitetssikring av tall som settes fram som grunnlag for 
politikerens arbeid med budsjett og videre hvilke muligheter som er sett på i forhold til det 
nedtrekket som kommunestyret vedtok i budsjett for 2018.  
Videre hvor arbeidet med ny tertialrapportering og budsjettarbeidet for 2019 står. Dette legges 
skriftlig ved saken ved utsending til kommunestyret. 
 
Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra SP/H ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 
 
 
 
Senterpartiet og Høyre knytter følgende kommentarer til forslaget: 
Innledningsvis vil en sitere fra saksopplysningene som framkommer: 
«Det er viktig å slå fast at det overordnede målsettingen er at alle ekstraordinære inntekter som 
tildelinger fra Havbruksfondet etc, burde ha vært avsatt til disposisjonsfond for å benyttes til 
utvikling av nye prosjekter og tiltak og ikke til generell drift av kommunebudsjettet.» Sitat slutt. 
Dette er tråd med det som ble vedtatt i budsjett for 2018, bare at der brukte kommunestyret ordet 
skal istedenfor bør.  
Slike føringer og vedtak, blir likevel etter vårt syn intet verdt, når en står overfor slike 
budsjettreguleringer som legges fram til behandling her. Denne reguleringen en i sterk grad 
preget av at administrasjonen har feilbudsjettert, noe som er med på å gjøre vedtak gjort av 
kommunestyret i budsjett og økonomiplan uforutsigbart og usikkert. Det fører med seg at drift 
og tjenestetilbud kan bli berørt, da budsjettet ikke er bygd rundt tall som er kvalitetssikret i den 
grad dette kreves. Det totale beløp for feilbudsjetteringer er på kr. 1. 485. 000, da er ikke 
beregnet mindre overføringer enn antatt medregnet.  



I tillegg foreslås det en reversering av vedtak gjort i budsjett om nedtrekk på kr. 450.000 i 
Sentraladministrasjonen. Dette uten at vi får framlagt en akseptabel grunn for at dette ikke er 
prøvd gjennomført. Dette bør tolkes som en overseelse av lovliggjort vedtak og en løsning for 
inndekning som er kritikkverdig.  
Med bakgrunn i ovennevnte, ber vi administrasjonen om å legge fram for kommunestyret hvilke 
rutiner som følges i forhold til kvalitetssikring av tall som settes fram som grunnlag for 
politikerens arbeid med budsjett og videre hvilke muligheter som er sett på i forhold til det 
nedtrekket som kommunestyret vedtok i budsjett for 2018.  
Videre hvor arbeidet med ny tertialrapportering og budsjettarbeidet for 2019 står. Dette legges 
skriftlig ved saken ved utsending til kommunestyret. 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det vedtas følgende budsjettreguleringer for å komme i budsjettbalanse: 
Beskrivelse Utgift Inntekt 
Reversering av innsparing i sentraladministrasjonen 450 000,-  
Interkommunalt regionråd 282 000,-  
Tilskudd VTA bedrift 504 000,-  
Driftstilskudd Halti kvenkultursenter 27 000,-  
Feilbudsjettering vannverk 450 000,-  
Feilbudsjettering avløp 250 000,-  
Tilskudd fra næringsfondet til drift av næringsavdelinga  295 000,- 
Økning av budsjett til strøm for kommunale formålsbygg 80 000,-  
Drift av Kjækan skolebygg 170 000,-  
Feilbudsjettert integreringstilskudd fra IMDI 785 000,-  
Reduserte rammeoverføring ifbm RNB 600 000,-  
Midler fra Havbruksfondet 2018  2 953 000,- 
Redusert rente- og avdragsutgift på grunn av utsatt låneopptak  350 000,- 
Innbetaling av egenandel fra Burfjord Idrettslag  1 500 000,- 
Aksjeutbytte fra Avfallsservice AS  200 000,- 
Avsatt til disposisjonsfond 1 700 000,-  
Sum 5 298 000,- 5 298 000,- 
 
 
 

PS 41/18 Nytt økonomisystem 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Saken avvises. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Saken avvises. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune innhenter tilbud på nytt økonomisystem. 
 
 

PS 42/18 Godkjenning av årsregnskap 2017 og anvendelse av 
regnskapsmessig mindreforbruk 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommunes årsregnskap 2017 i revidert stand med kontrollutvalgets uttalelse til 
årsregnskap 2017 godkjennes.  
 
Regnskapsmessig mindreforbruk med kroner 445 682,70 avsettes til disposisjonsfond for senere 
bruk. 
 
 

PS 43/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd. 
  



2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 
prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 

 
 
 

Ordførers innstilling 
3. Kvænangen kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms 

Regionråd. 
  
4. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen 

angir prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
 
 

PS 44/18 Bredbåndsutbygging, søknad på tilskudd for 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det settes av kr 20 000 til forarbeid bredbåndssøknad. Beløpet belastes 14910.190.190 
(reserverte tilleggsbevilgninger).  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det settes av kr 20 000 til forarbeid bredbåndssøknad. Beløpet belastes 14910.190.190 
(reserverte tilleggsbevilgninger).  

PS 45/18 Vedtak fra NVE om bestemmelser for allmenn ferdsel med kjøretøy 
på anleggsvegen i Kvænangsbotn 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonen opplyser at «Alternativ 1» fremmes som administrasjonssjefens innstilling. 
 
Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 



Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 07.06.2018  
 

Behandling: 
Administrasjonssjefens innstilling som alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
 



Administrasjonssjefens innstilling 
Det legges frem to alternativer til innstilling 
 
Alternativ 1: 
Kvænangen kommune påklager vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering av 
bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn.  
 
Det klages på at åpningsdatoen 15. august er for seint på sesongen. Det bes om at veien åpnes 
for allmenn ferdsel seinest 15. juli.  
 
Klagen begrunnes med:  

 De opprinnelige konsesjonsvilkårene gir ikke hjemmel for å stenge vegen for allmenn 
ferdsel, og da er det meget uryddig av forvaltningen å gå tilbake på dette når det var en 
del av totalvurderingen av fordeler og ulemper for befolkningen når konsesjonen ble 
innvilget.  

 Andre veianlegg som går i reinbeiteområder som har fastsatt åpningstid for allmennheten 
har tidligere åpningsdato. Generelt er vår og forsommer den mest sårbare tida for 
reindrifta.  

 Tilgang til anleggsvegen er et svært godt tilbud til lokalbefolkning og tilreisende som 
ønsker å komme seg til fjells for fiske eller drive annet friluftsliv og rekreasjon. Denne 
tilgangen er et viktig velferdsgode som bidrar til økt bolyst og trivsel. Dette hensynet er 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket som foreligger da vegen åpner først etter de fleste er 
ferdig med ferie, og sportsfiske på røye blir vesentlig dårligere så seint på sommeren.  

 
 
Alternativ 2: 
Kvænangen kommune påklager ikke vedtak fra NVE datert 16.05.2018 om endelig plassering 
av bom og bestemmelser om ferdsel med motorkjøretøy på anleggsvegen i Kvænangsbotn. 
 

PS 46/18 Bidrag til konserten - "Mitt Syria" 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune støtter konserten «mitt Syria» med inntil kr 7.500. 
Arrangøren oppfordres til å lage et arrangement som i størst mulig grad går i balanse. Utgiften dekkes 
over reserverte tilleggsbevilgninger. 

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune støtter konserten «mitt Syria» med inntil kr 7.500. Arrangøren oppfordres til å 
lage et arrangement som i størst mulig grad går i balanse. Utgiften dekkes over reserverte 
tilleggsbevilgninger. 

 
 
 



Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
 

PS 47/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra formannskapet: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
Endringsforslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 
 
 

Ordførers innstilling 
Som politisk kontakt for Kvænangen ungdomsråd for kommunestyreperioden 2015-2019 velges 
……. 
 
Valg av politisk kontakt for ungdomsrådet legges inn i rutinene som fast valg i forbindelse med 
konstituering av nytt kommunestyre.  
 

PS 48/18 Framtidig drosjenæring - henvendelse fra Norges taxiforbund avd. 
Troms 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Formannskapet støtter intensjonen i brevet fra Norges Taxi forbund Troms. 
Ordfører lager en sak som sendes til Kvænangen kommunestyre etter at Nord-Troms regionråd har 
behandlet saken.  
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet støtter intensjonen i brevet fra Norges Taxi forbund Troms. Ordfører lager en sak som 
sendes til Kvænangen kommunestyre etter at Nord-Troms regionråd har behandlet saken.  
 
 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling 



 
 

PS 49/18 Søknad om støtte til deltakelse på Norway cup 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Forslag fra formannskapet: Kvænangen kommune gir kr 10.000 i støtte til Norway Cup. Dette kommer 
i tillegg til andre støtteordninger kommunen måtte ha. Utgiften dekkes over reserverte 
tilleggsbevilgninger.   
 
Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kvænangen kommune gir kr 10.000 i støtte til Norway Cup. Dette kommer i tillegg til andre 
støtteordninger kommunen måtte ha. Utgiften dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger.   
 
 

Ordførers innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 

PS 50/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 12.06.2018  
 

Behandling: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

RS 12/18 Vedr. brøyting av Låvanveien 

RS 13/18 Protokoll fra generalforsamling i avfallsservice 


