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Utskriving av eiendomsskatt i Kvænangen kommune etter endring av 
eiendomsskatteloven 

Henvisning til lovverk: 
Eiendomsskatteloven  
 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune skal fortsatt skrive ut eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens nye § 
3c. Kommunen benytter i tillegg overgangsregelen til §§ 3 og 4 hvor det fremdeles kan utskrives 
full skatt på tomt og påstående bygg, men hvor det skal foretas en nedtrapping på 7 år for 
integrert produksjonsutstyr på de objekter som etter ny lov faller utenfor 
utskrivningsalternativene i § 3c. 

Objekter som omfattes av overgangsregelen skal takseres på nytt i løpet av 2018. Dette gjelder 
telekommunikasjon, datakommunikasjon og landbasert aktivitet tilknyttet oppdrettsnæringen 
 
 
 
 

Saksopplysninger 

Stortinget vedtok i desember 2017 endringer i eiendomsskatteloven. Dette får direkte 
konsekvenser for Kvænangen kommune som i flere tiår har skrevet ut eiendomsskatt etter § 3 
bare på verker og bruk.  

Stortinget har vedtatt overgangsregler for de kommunene som tidligere kun benyttet 
benevnelsen verk og bruk og det forutsettes at kommunene snarest mulig kommer i gang med 
takseringsarbeidet for å få gjennomført taksering innen fristen.  



Stortinget har i tillegg enstemmig vedtatt følgende presisering av overgangsreglene til 
eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 i forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 
2018: 

«Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk kan frå og med 
skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 i staden for eller i tillegg til utskriving etter § 3 skrive 
ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på 
differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at 
produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte 
grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart 
påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei 
nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018. 

Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 
2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum 
skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av 
eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret 2018.» 

Denne lovpresiseringen innebærer at kommuner med verk og bruk ikke trenger å utvide til all 
næringseiendom for å kunne benytte overgangsregelen. Overgangsregelen kan benyttes i 
kombinasjon med utskriving etter nytt alternativ i § 3 bokstav c «berre på kraftverk, 
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum». 

 

Vurdering 

Dersom Kvænangen kommune skulle ha fortsatt med å skrive ut full skatt på alle de samme 
skatteobjektene som tidligere så må det altså i tillegg også skrives ut eiendomsskatt på alle andre 
næringseiendommer i kommunen. Dette ville da eventuelt bli en veldig stor og omfattende jobb 
i forbindelse med takseringsarbeidet og det er i tillegg tvilsomt at vi når dette innen fristen for 
utskriving av eiendomsskatt for neste år som er 1. mars 2019. Dette først og fremst på grunn av 
at det er svært få taksatorer på markedet som tilbyr slike spesialist-tjenester og det er veldig 
mange kommuner som blir berørt av endringen i regelverket og eventuelt trenger samme type 
bistand. 

Det har hele våren 2018 knyttet seg stor usikkerhet til om hvordan de nye reglene skal tolkes, 
spesielt med tanke på de kommunene som kun skriver ut eiendomsskatt på verker og bruk.  
Disse kommunene må da fra 2019 enten avslutte utskriving av eiendomsskatt på de berørte 
objektene eller innføre eiendomsskatt på all næring i kommunen i tråd med ordlyden i den nye 
eiendomsskatteloven.  

Det ble utarbeidet et forslag fra et mindretall på Stortinget om at virkningsdato på ny 
eiendomsskattelov skulle utsettes i to år for at kommunene skulle ha bedre tid på å tilpasse seg 
de nye reglene. I tillegg ble det også fremmet ønske om at Stortinget skulle presisere nærmere 
tolkningen av nytt regelverket. Dette var også i tråd med de anbefalingene gitt fra LVK 
(Landssamanslutninga for Vasskraftkommunar) for at kommunene skulle kunne håndtere nye 
regler på best mulig måte. 

Stortinget vedtok 8. juni 2018 at det ikke blir noen utsettelse av innføringen av endringene i 
eiendomsskatteloven. Men stortinget vedtok altså en nærmere presisering av overgangsreglene 
slik vist ovenfor. Dette innebærer uansett at det nå blir en utfordring med å få taksert og vedtatt 



nye eiendomsskattegrunnlag for de objektene som berøres av endringen innen 1. mars 2019 som 
er siste frist for utskriving av eiendomsskatt for 2019. Konsekvensen av å ikke vedta nye takster 
kan være at det heller ikke lar seg gjøre å skrive ut eiendomsskatt på de andre objektene vi har i 
kommunen. 

Det engasjeres en ekstern taksator som lager et forslag til ny takst på de objektene som må 
takseres på nytt. Forslag til nye takster fra ekstern taksator vedtas så i eget møte av sakkyndig 
nemnd oppnevnt av kommunestyret. 

Det ble i 2016 gjennomført en alminnelig taksering. Alminnelig taksering inkludert arbeid med 
klagebehandlinger kom i sin helhet ut med en kostnad på ca 300 000,-. Ut fra disse erfaringstall 
anslås kostnadene til retaksering i 2018 å ville bli ca mellom 100 000,- og 150 000,-. Det er 
imidlertid fra Stortinget bevilget skjønnsmidler til merkostnadene kommunene får til 
retakseringen og ifølge brev fra Fylkesmannen i Troms vil kraftkommunene i Troms få et flatt 
beløp på 150 000,- til å dekke de forventede merkostnadene. Det forventes derfor at Kvænangen 
kommune i denne saken ikke vil få vesentlige merkostnader til retakseringsarbeidet. 
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Søknad om støtte til bokutgivelse - Nord-Troms museum 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 00078H 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Søknad om støtte til bokutgivelse avslås. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms museum søker tilskudd pålydende kr. 10 000,- til utgivelse av bok om rekefiske i 
Nord-Troms. Boka er del 2 i bokserie om rekefiske og rekeindustri i Nord-Troms. Den skal 
lanseres i september 2018, og forfattere er Bjørn-Petter Finstad og Nils Harald Alm. 

Vurdering 
Det er viktig å dokumentere historien til befolkninga i nord. Det anføres i søknaden at 
forfatterne «med denne utgivelsen har (…) gitt rekefisket i Nord-Troms en regional, nasjonal og 
internasjonal betydning». Det er en viktig del av historien å ta vare på, også for å dokumentere 
for ettertida hva livsgrunnlaget kan ha bestått av i regionen. Isolert sett er det derfor positivt med 
slike utgivelser som bidrar til å sette Nord-Troms og Kvænangen på kartet.  
 
Det er imidlertid ikke avsatte og tilgjengelige midler til å støtte en slik bokutgivelse. Det er også 
en tendens til at det kommer mange søknader om tilskudd fra mange ulike hold, og det er ikke 
mulig for en kommune som Kvænangen å gi støtte til alle disse søknader. Det anbefales derfor 
at søknad om støtte til bokutgivelse avslås.  
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Kvænangen kommune

Rådhuset, Gárgu 8

9161  Burfjord Storslett, 22.05.2018

Søknad

Det er med stor glede Nord-Troms museum kan fortelle at del to om rekefiske og rekeindustri

er klar for utgivelse! Lanseringen skal skje på Aurora  Salmon  Centeri september i år.

Den nye boka har fått tittelen Vekst, fall og nye muligheter, med undertittel: Rekefiske og

rekeindustri i Nord-Troms 1975 til 2008. Rekeaktiviteten i Kvænangen har fått bred plass i

boka.

Forfatter og historiker Bjørn-Petter Finstad har sammen med Nils Harald Alm samlet bilder,

kartlagt, beskrevet og analysert historien om rekefisket og rekeindustriens utvikling i Nord-

Troms. Med denne utgivelsen har de to gitt rekefisket i Nord-Troms en regional, nasjonal og

internasjonal betydning.

I 2009 ga museet ut boka Entusiasme, framtidstro og vekst av forfatter Nils Harald Alm,

tidligere ass. rektor ved Nord-Troms Videregående Skole avd. Skjervøy. Boka formidler

rekefisket gjennom lokale rekefiskere og gir med et rikt billedmateriale selve rekefisket i

regionen en stemme. Alm har gjennom lang tid vist et stort engasjement for den regionale

utviklingen av fiskerinæringa i regionen.

Vekst, fall og nye muligheter (2018) omhandler perioden 1975-2008, med en epilog om de nye

aktivitetene som har vokst fram i ettertid. Viktige elementer i historien er rekefiskeflåtens

utvikling, introduksjon av handpillemaskinen og nedbyggíng/avvikling av industrien mot



slutten av perioden. Boka kommer  også  inn på muligheter for videre forvaltning av ressurser i

framtida og retter søkelyset på oppdrettsnæringas historie i Nord-Troms.

Bjørn-Petter Finstad er førsteamanuensis i fiskerihistorie ved Universitetet i Tromsø, og en

etablert historiker ved Norges Fiskerihøgskole med lang erfaring innen forskning på nordnorsk

fiskerihistorie. Han har skrevet artikler om emnet og medvirket på en rekke bokutgivelser om

temaet. Vekst, fall og nye muligheter (2018), med undertittel: Rekefiske og rekeindustri iNord-

Troms  1975 til 2008 er fagfellevurdert, og må regnes som et viktig bidrag til fortellingen om

fiskerihistorien i Nord-Norge. Boka har et lokalhistorisk utgangspunkt og omhandler rekefisket

og rekeindustrien i Nord-Lenangen, Lyngen, Skjervøy, Havnnes i Nordreisa og videre til

Reinfjord i Kvænangen. Et eventuelt overskudd av boka skal etter planen gå til opprettelse av

et fond for satsing på fiskerihistoriske prosjekter i framtida.

Den nye utgivelsen er på rundt 200 sider med mange illustrasjoner og bilder. Den er trykket på

Orkana forlag med god kvalitet. Vi håper at boka kan brukes som ei spennende gavebok for

kommuner, bedrifter, organisasjoner og lokalbefolkning. Den vil i tillegg være et viktig bidrag

til faglige undervisningsmiljøer.

Nord-Troms museum søker med dette Kvænangen kommune om kr: 10  000,- i støtte til

utgivelse av boka Vekst, fall og nye muligheter, med undertittel: Rekefiske og rekeindustri

iNord-T roms  1975  til  2008.

Med vennlig hilsen

Nina E’mevoLL strøm

Daglig leder

m. 97558334

ninu<<1n1I‘m.n(\.



Vi søker følgende instanser om støtte til bokutgivelse:

Kvænangen Kommune

Lyngen kommune

Skjervøy kommune

Troms Fylkeskommune

Troms Kraft

Fiskeprodusentenes Fond

Norges Sjømatråd

Arnøy Laks AS

Fiskebåt Nord

Fiskarlaget Nord

Lerøy Aurora

Ymber

Norges Råfisklag

Norsk Nærings og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Marine Harvest

Eidsfjord Sjøfarm

Lyngen Reker

Sparebank 1 Nord- Norge

Visit Lyngenfjord

Utgifter:

Trykking

Reiseutgifter

Nord- Troms museum administrasjon

Markedsføring/distribusjon/boklansering

Sum

Budsjett:

Bidragsgivere

Nord-Troms museum egenandel

Troms Fylkeskommune

Sum

10 000

10 000

20 000

20 000

10 000

15000

15000

10 000

15 000

15 000

20000

10 000

15 000

15 000

10 000

5000

5000
5000
5000

200000

25000

30 000

30000

285 000

230 000

35 000

20 000

285000
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Prosjektstilling Landbruk 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Prosjektbeskrivelse 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune lyser ut ei midlertidig stilling på fire månedsverk som prosjektleder for 
utviklingsprosjekt for landbruk.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har hatt en stor nedgang i landbruksnæringa. Nedgangen har vært større 
enn det vi ser i andre kommuner i regionen. Vi har derfor søkt om tilskudd til å gjennomføre en 
studie på dette. Vi har fått tilsagn på 50 % av kostnaden fra fylkesmannen og 50% fra 
omstillingsstyret. I tillegg så vil kommunen bidra med kontorplass og veiledning/oppfølging.    
 
Gjennom prosjektet ønsker vi å kartlegge og dokumentere muligheter som ligger i 
ressursgrunnlaget i Kvænangen. Prosjektet skal også finne skrankene (lokale utfordringer) som 
begrenser nysatsing innen landbruket i Kvænangen og foreslå eventuelle løsninger. Dette skal 
danne grunnlag for rekruttering og vekst i landbruket. 
 
Prosjektet gjennomføres som et engasjement i fire månedsverk. Engasjementet kan gjerne 
gjennomføres som deltidsarbeid etter avtale med den som ansettes. Arbeidet vil gjennomføres i 
tett samarbeid med næringen, kommunens landbruksforvaltning og det kommunalt eide 
utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS. Kontorsted blir Burfjord.  
Arbeidet vil omfatte kartlegging og analyse av ressursgrunnlaget i Kvænangen basert på kart, 
feltregistreringer og annen tilgjengelig kunnskap. Prosjektet skal også ha dialog med  
gårdbrukere og eiere av landbrukseiendom for å innhente opplysninger og samtidig bidra til å 
sette i gang utviklingsprosesser på gårdsbrukene.  



 
 
Prosjektet er fullfinansiert med eksterne midler og eksiterende kommunale ressurser. Det 
anbefales derfor at stillingen lyses ut.  
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1. Bakgrunn 
Jordbruket er og har vært en viktig levevei for folk i Kvænangen, ofte i kombinasjon med fiske eller 

annen næringsvirksomhet. Vi har enkelte store bruk, men i hovedsak så har vi en småbruksstruktur. 
En stor andel av befolkningen bor derfor på landbrukseiendommer. Jordbruket har vært igjennom 
store omstillingsprosesser, som har resultert i at den næringsmessige driften har blitt nedlagt på 
mange gårdsbruk. Det er likevel nokså vanlig med småskalaproduksjon av grønnsaker, poteter og 

jordbær til eget bruk. På tjue år er antall bruk med husdyrproduksjon redusert fra 50 til under 10. 
Kommunen har i dag to melkeprodusenter i tillegg til sju bruk med kjøttproduksjon; sau, gris og 
storfe. Småfenæringa har utfordringer med rovdyr på fastlandet, og i dag finner vi lite sau her mens 
på Spildra er det fortsatt et aktivt produsentmiljø på sau. Miljøet med aktive gårdbrukere er blitt 
meget lite og spredt. For å ha et faglig nettverk er gårdbrukerne avhengig av miljøene i andre 
kommuner.  
 
Jordbruksareal i drift har også vist en negativ utvikling. I 2017 ble det søkt produksjonstilskudd på ca. 
2500 dekar, noe som er en reduksjon på bortimot 50 % på 20 år. Nedgangen i drifta har vært større 
enn det vi ser i sammenlignbare kommuner. Dette kan tyde på at det finnes lokale forhold som 
påvirker utviklingen, og derfor bør vi identifisere disse slik at vi kan bli bedre på disse feltene.  
 
Kvænangen har store arealressurser som ikke benyttes eller benyttes på en lite optimal måte, og 
dette gir muligheter for vekst. I tillegg til eksisterende jordbruksarealer så er det mange steder et 
potensiale for nydyrking, utvikling av skog og beiteressursene i utmark er store. Generelt er det bred 
politisk enighet om å styrke landbruket, og det pågår prosesser på flere fronter. I det pågående 
arealplanarbeidet så har landbruket fått en sentral plass, og det heter at «vilkårene for 

primærnæringenes livsgrunnlag og drift skal sikres for fremtiden og ikke forringes eller reduseres i 

forhold til dagens situasjon.»  Et viktig virkemiddel i denne sammenheng er avsetting av 
hensynssoner som skal bidra til langsiktig og forutsigbar arealforvaltning i de mest ressurssterke 
landbruksområdene. Kvænangen har også vedtatt lokale retningslinjer for bruk av konsesjonsloven 
for å legge til rette for økt bosetting og landbruksdrift. Les mer på kommunens nettsider. 
http://www.kvanangen.kommune.no/lokale-retningslinjer-for-praktisering-av-
konsesjonsloven.6073633.html 
 
Kvænangen er en av tre barskogkommuner i Nord-Troms. Totalt utgjør det produktive skogarealet ca. 
140 000 dekar. Hovedtyngden av hogst er for tiden hogst av ved til husbehov. Det hogges også noe 
tømmer foredles på lokale sagbruk. Skogen er en voksende ressurs, og det stående volumet er sterkt 
økende. Som følge av kraftig uttak av furuskogene i forbindelse med 2. verdenskrig, har det vokst 
opp igjen mye furuskog av høy kvalitet. Det er også planta om lag 8000 dekar med gran og furu i 
løpet av de siste 70 årene og denne vil bli hogstmoden om noen tiår.  
 

Troms fylkeskommune har tildelt status som omstillingskommune til Kvænangen kommune, som 

blant annet innebærer ekstraordinære midler til næringsutvikling i en 3 års periode.   

Kommunestyret har godkjent en omstillingsplan med følgende visjon Skape kultur for 

entreprenørskap og utvikling i Kvænangen. Videre så er et av delmålene å legge til rette for vekst i 

eksisterende næringer. Dette skal blant annet oppnås gjennom proaktivt arbeid mot eksisterende 

næringsliv for å avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytinger samt identifisere 

utviklingsprosjekter.  
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2. Formål 
Hovedformålet er å styrke verdiskapingen i næringslivet i Kvænangen som grunnlag for å 

videreutvikle et bærekraftig lokalsamfunn. Landbruket skal bidra, og dette skal vi oppnå gjennom å 

benytte de naturgitte ressursene, øke produksjonen og styrke fagmiljøet. Vi vil derfor gjennomføre 

en studie på de lokale forholdene.  

Dette prosjektet skal kartlegge og dokumentere muligheter som ligger i ressursgrunnlaget i 

Kvænangen. Dette skal danne grunnlag for rekruttering og vekst i landbruket. Fokuset på disse 

problemstillingene vil også kunne bidra til å gi landbruket en større plass i samfunnsdebatten og 

bidra til omdømmebygging. 

Prosjektet skal også finne skrankene (lokale utfordringer) som begrenser nysatsing innen landbruket i 

Kvænangen og foreslå eventuelle løsninger.  

Det er tenkt at arbeidet vil benyttes utover prosjektet som et beslutningsgrunnlag for tiltaksplaner 

etter strategisk næringsplan, omstillingsprosjektet, tilskuddsforvaltning, arealplanlegging og 

målrettet praktisering av konsesjonslovens og jordlovens bestemmelser. 

 

Prosjektets Resultatmål: 

Det skal utarbeides en sluttrapport med ressursoversikt og oversikt over skranker som hindrer 

rekruttering og medfører nedleggelse av gårdsbruk.   

Det skal komme i gang prosesser som munner ut i generasjonsskifter og oppstart med 

landbruksvirksomhet på nedlagte bruk.  

Jordbruksarealer som er ute av drift skal tas i bruk. 

3. Rammer 
Det er ønskelig at prosjektet skal være sluttført i løpet av 2018, men dersom det blir problem med 

rekruttering av prosjektleder, så vil prosjektet gjennomføres i 2019.  

Det er estimert en kostnad på kr 264 000 til prosjektet.  

4. Tiltak 
Tiltak som skal utføres i regi av prosjektet: 

• Kartlegge ledige jordbruksareal og gjøre enkle analyser om arealstørrelse, arealtilstand, 

driftsforhold, ekspansjonsmuligheter (nydyrking), eierforhold, transportavstander, mm. Vi vil 

også inkludere skog og utmarksressursene til en viss grad da de kan være viktig for helhetlig 

drift. Dette skal gjøres ved å benytte eksisterende markslagskart, eiendomskart, jordregister, 

flybilder og feltbefaringer. 

• Intervjue eiere av viktig jordbruksareal. 

• Intervjue de som driver i dag, og de som har lagt ned driften de seinere årene. 

• Dialog med faglag og landbruksforvaltning i nabokommuner for å lære hva de har gjort for å 

opprettholde landbruksmiljøet. 

• Analyse av ledige ressurser og vurdere forslag til hvordan de best mulig kan benyttes for å 

bygge opp landbruksnæringa, og gi verdiskaping i Kvænangen. Her vil vi også vurdere 

aktuelle tilleggsnæringer i tråd med gårdenes ressursgrunnlag. Det er likevel viktig å holde 

hovedfokus på ordinær landbruksproduksjon. Dette er viktig både for å avgrense prosjektet 
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og sikre at fokuset på tilleggsnæringer ikke går på bekostning av ressursgrunnlag og 

arbeidskapasitet i ordinær landbruksproduksjon.  

• Utarbeide sluttrapport som dokumentasjon på funnene i studien og presentere dette. 

5. Organisering 
Prosjektet eies av Kvænangen kommune. Det er tenkt at arbeidet knyttes tett opp til 

omstillingsarbeidet og det kommunale utviklingsselskapet Kvænangen næringsfabrikk AS 

(912586049). Når omstillingsprosjektet kommer i full drift så vil aksjeselskapselskapet vurderes som 

arbeidsgiver til prosjektleder. Les mer om det kommunale omstillingsarbeidet på kommunen 

nettside: http://www.kvanangen.kommune.no/omstillingskommune.466934.no.html 

Det vil bli ansatt prosjektleder i en 4 måneders prosjektstilling som skal stå for gjennomføring av 

arbeidet.   

Kontaktperson i kommunen blir Konsulent for landbruk og utmarksforvaltning Åsmund Austarheim.  

6. Samarbeidspartnere 
Prosjektleder skal jobbe i tett samarbeid med kommuneadministrasjonen og det kommunalt eide 

utviklingsselskapet Kvænangen Næringsfabrikk AS.  

Kvænangen Bondelag og Nord-Troms bonde og småbrukerlag vil bidra med sin innsikt i næringa 

lokalt og regionalt.  

Det skal etableres en referansegruppe med aktører i næringen og representanter fra administrativ og 

politisk ledelse i Kvænangen som skal bidra til analysen.  

7. Tidsplan-milepælsplan 
Målet er å ansette prosjektleder i løpet av sommeren slik at prosjektet kan starte opp og 

gjennomføre nødvendig feltarbeid på barmark på seinsommeren og tidlig på høsten. Analyser, 

intervju og rapportskriving gjøres i etterkant.  

Tidsplanen vil være noe avhengig av tilsetting av prosjektleder og hvordan vedkommende ønsker å 

legge opp arbeidet. Det vil være rom for en viss fleksibilitet i arbeidstid og gjerne mer intensivt arbeid 

i perioder. Det er viktig med noe feltarbeid i barmarkssesongen, så det kan bli knapt med tid å få 

tilstrekkelig rom for nødvendig feltarbeid i inneværende sesong. Dersom ikke prosjektet er sluttført 

innen utgangen av 2018 så vil det bli gjennomført i 2019. 

8. Budsjett 
Kostnadsbudsjett: 

Konto   Beløp 

11601 Kjøregodtgjørelse 8000 

11000 Kontorutgifter 20000 

11430 Annonsering 10000 

10305 Lønn  170000 

10900 Pensjon 25000 

11160 Bevertning møter 6000 

  Uforutsett/ufordelt 15000 

  Sum 254000 
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Finansieringsplan: 

Tilskudd FMLA 112000 

Tilskudd Kommunen (omstillingsmidler) 112000 

Egeninnsats kommunen 30000 

Sum 254000 
 

Det ble søkt tilskudd fra Fylkesmannen basert på et kostnadsoverslag på kr. 224 000,-. I ettertid har 

det vist seg at det er behov for å rekruttere ekstern prosjektleder, og da vil tidsbruken og kostnaden 

gå noe opp. Kommunen vil stille med kontorplass faglig oppfølging og nødvendige fasiliteter i 

prosjektperioden. 

 

9. Risikovurdering 
I det følgende vurderes risikofaktorer som oppfattes viktige for prosjektet. Det foreslåes hvilke 

mottiltak som skal gjennomføre for å redusere risikoen.  

S=sannsynlighet for at risikofaktor inntreffer 

K=konsekvens for vellykket gjennomføring av prosjektet 

RF= risikofaktor RxF 

1=liten betydning/påvirkning,          

5=stor betydning/alvorlig påvirkning 

Risikofaktor S K RF Mottiltak 
Vanskelig å rekruttere prosjektleder med 
riktig kompetanse  

4 5 20 - Utsette oppstart og forsøke igjen.  
- Prosjektet kan inngå som en 

deltidsstilling i en felles 
prosjektlederstilling i regi av 
Kvænangen næringsfabrikk AS 

Gårdeiere oppfatter prosjektet som 
unødvendig og inngripende i private 
anliggende 

3 4 12 - Prosjektet skal møte folk med respekt 
og være åpen om informasjon. 

- Tilpasse prosjektet slik at vi får best 
mulig resultat med de data vi får inn.  

- Faglaga inkluderes i arbeidet. 
Arbeidsmengden er undervurdert, og vi får 
ikke ferdigstilt arbeidet på tilfredstillende 
måte innenfor gitte rammer.  

2 5 10 - Framdriften skal evalueres fortløpende 

- Kartlegge årsak. Eventuelt utvide 

prosjektperioden og søke ekstra 

ressurser. Evaluering kan ta stilling til 

videre oppfølging og eventuell 

forlengelse. 

- Prosjektet avgrenses geografisk. 

(Kjerneområder ref,. Kommuneplanens 

arealdel) 

-  

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/23 -4 

Arkiv: 410 

Saksbehandler:  Jorunn Farstad 

 Dato:                 10.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/18 Utvalg for oppvekst og omsorg 19.06.2018 
54/18 Kvænangen formannskap 10.07.2018 

 

Søknad om økning av driftsbudsjett og investeringsmidler i forbindelse med 
etablering av utegruppe i Burfjord barnehage 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 19.06.2018  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag: Formulering legges til: «Prosjektet søkes dekt via reserverte 
tilleggsbevilgninger.» 
 
Administrasjonssjefens innstilling, med tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Burfjord barnehage får kr. 100 000,-  til prosjekt utegruppe for barnehageåret 2018/ 2019. 
Prosjektet søkes dekt via reserverte tilleggsbevilgninger. 
 
 
 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Burfjord barnehage får kr. 100 000,-  til prosjekt utegruppe for barnehageåret 2018/ 2019 
 
 
 
 



 
 

Saksopplysninger 
Burfjord barnehage Polarstjerna har blitt enige om å opprette en utegruppe for barnehageåret 
2018/2019. Tilbudet om å være en del av denne utegruppa er gitt til barna født i 2013, de som 
har siste året i barnehagen og skal starte på skolen høsten 2019. 
Bakgrunnen for opprettelsen av utegruppa er tilbakemeldinger fra foreldre gjennom 
foreldreundersøkelsene hvor ønske om mere utetid og tid i naturen har vært et sentralt punkt. 
Det har også kommet fram gjennom evalueringer av aktiviteter barnehagen har hatt, og der 
ønsker om nye aktiviteter har vært oppe. 
På et av personalets evalueringsmøte i vår kom det også fram ønske om utegruppe. Her ble det 
også diskutert hvordan dette eventuelt kunne gjennomføre, og her kom ideen om å bruke 
Burfjorddalen som utgangspunkt. Der har vi både naturen, og vi har dyra på gården. 
Gjennom dette tilbudet vil vi kunne gi barna et godt utgangspunkt for videre bruk av naturen og 
ikke minst ivaretagelse av naturen. Barna vil lære seg gjennom nærheten til naturen å bli glad i 
den, og skjønne viktigheten av å ivareta naturen. De vil også gjennom felles opplevelser ute 
kunne inkludere hverandre på en god måte i barnehagehverdagen. Felles opplevelser skaper 
felles preferanser. Å føle seg inkludert gir en trygghet og trivsel som igjen gir gode 
læringsmuligheter.  
Hele barnegruppa har barnehageplass i Burfjord barnehage, Polarstjerna. Det vil si at 
barnehagen er ansvarlig for barna og skal til enhver tid sørge for at de har et godt og trygt 
opplegg i Burfjorddalen. Skulle det eventuelt oppstå noe, så skal barna kunne være her i 
Polarstjerna.  
Opplegget i Burfjorddalen vil starte opp fra 15. august samtidig som barnehageåret starter. Vi er 
for tiden i dialog med eier av Kaasen gård angående leie av lokaler der. Vi ønsker å leie gang/ 
garderobe og toalettene på Kaasen gård, samt kunne sette opp en lavvo/ telt utafor Kaasen gård 
som barnehagen kan disponere. Utegruppa skal være stasjonert i Burfjorddalen fram til utgangen 
av november. Desember måned skal tilbringes i barnehagen med tradisjonelle juleforberedelser. 
I månedene januar, februar og deler av mars skal barnehagen benytte seg av idrettsanlegget. I 
denne sammenhengen er vi i forhandlinger med idrettslaget om å bruke klubbhuset gjennom 
disse månedene.  
For å kunne gjennomføre dette prosjektet må Burfjord barnehage kalkulere med merkostnader 
både på investering- og driftsbudsjettet. Merutgifter på driftsbudsjettet vil være deriblant 
husleie. På investeringer vil det være innkjøp av lavvo/ telt, fiskestenger, sekker, underlag, og 
annet utstyr for å kunne være ute gjennom hele året.  
 

Vurdering 
 
Burfjord barnehage vil gjennom sitt tilbud med utegruppa kunne gi barna i kommunen en unik 
mulighet, og en balast som vil komme godt med for dem i framtiden. Barnehagen vil også 
framstå som lyttende til foreldregruppa og til personalet, som har ønsket dette. Barnehagen tar 
også forskning på alvor som sier at barna har et stort utbytte av en hverdag ute i samspill med 
naturen og med dyra. Barna blir mer tilfredse, det blir mindre konflikter og kreativiteten øker.  
Det vil også gi kommunen et løft gjennom å vise oss som lyttende til samfunnet rundt oss, og 
kanskje friste andre til å se vår vei.  
 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2017/147 -25 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 25.06.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
55/18 Kvænangen formannskap 10.07.2018 

 

Salg av tilleggsareal fra skoleeiendommen i Kjækan til eiendommene gnr/bnr 
31/30 og 31/52 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Tilleggsareal 31-30 
2 Tilleggsareal 31-52 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune selger inntil 800 m2 fra skoletomta gnr/bnr 31/20 som tilleggsareal til 
gnr/bnr 31/30 og gnr/bnr 31/52. Administrasjon delegeres myndighet til å behandle 
dispensasjons og delingssak, i henhold bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Prisen baseres 
på selvkost og framgår i saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
   
Det kommet inn forespørsler Tom Ol av Johnsen og Tommy Lokøy om kjøp av tilleggsareal til 
eiendom gnr/bnr 31/ 52 og gnr/bnr 31/ 30. Begge ønsker å kjøpe et tilleggsareal på ca. 400 m2 
hver. Eier av gnr/bnr 31/30 ønsker å kjøpe bua som ligger ved idrettsplassen, samt eiendommen 
mellom huset og bua. Arealet skal brukes til adkomst og biloppstilling. Eier av gnr/bnr 31/52 
skal bruke arealet til biloppstillingsplass og eventuelt som tomt til garasje i fremtiden.  Begge 
eiendommene er bebygd med bolighus som benyttes til fritidsformål. Arealene ligger i nedkant 



av idrettsplassen på skolen, og de er vist med blått på flybildet: 

 
 
I saken om salg av Kjækan skole var disse arealene nevnt i saksutredning og administrasjonens 
forslag til vedtak. Kommunestyret slikt vedtak i møtet 06.03.2018:  
«Kommunestyret viser til innspillene som er kommet fra grendeutvalget i Kjækan/Kvænangsbotn og ønsker at 
framtidig bruk av Kjækan skole sees i sammenheng med omstillingsprosjektet. Omstillingsstyret gis mulighet til å se 
på hvilke muligheter for arbeidsplasser og framtidig næringsutvikling som ligger i området og bygningsmassen 
tilhørende Kjækan skole.» 
 
Administrasjonen er usikker på om vedtaket innebærer at søknadene om tilleggsarealer også ble 
avslått. Det bes om en presisering om vedtaket er til hinder for å gå videre med salg av mindre 
areal til de tilstøtende boligtomtene.  
 
Det er beregnet en verdi på de to arealene: 
 
Tommy Lokøy gnr/bnr 31/52 ca 400 m2   
Saksbehandling salg, dispensasjon og deling 10000 
Erverv av areal (400m2 *35 pr.m2) 14000 
Oppmåling og matrikkelføring (arealoverføring  ca. 400 m2) 6000 
Tinglysingsgebyr 525 
Kostnad eks dokumentavgift 30525 
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum 763,125 
Kostnad inkl. dokumentavgift 31288,125 
Sum Avrundet 31 000,- 

 
 
Tom Olav Johnsen gnr/bnr 31/30 ca 400 m2   
Saksbehandling  salg, dispensasjon og deling 10000 
Erverv av areal ( 400 m2*35 m2)  14000 
Oppmåling og matrikkelføring (arealoverføring 400 m2) 6000 
Verdi uthus 50 000 
Tinglysingsgebyr 525 
Kostnad eks dokumentavgift 80525 



Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum 2013,125 
Kostnad inkl. dokumentavgift 82538,125 
Sum Avrundet  kr. 82500,- 

 
I første omgang må det vurderes om kommunen, som grunneier, skal åpne for salg av disse 
arealene. Dersom vi går videre i saken så må vi også behandle en dispensasjons- og delingssak 
etter plan og bygningslovens bestemmelser i etterkant. 



Tom Olav Johnsen

Komsahøyden 31

9511Alta

Kvænangen Kommune

Søknad om kjøp av tilleggs eiendom i Kjækan ved Kjækan skole.

Da jeg eier en fritidseiendom med gnr 31/30 i Kjækan ønskerjegå kjøpe en del av idrettsplassen ved

Kjækan skole da den er nedlagt.

Vi har i dag en søknad inne sendt til teknisk sjef hvorjeg ønsker å overta den bua som står ved siden

av huset samt stykket mellom oss og bua på ca. 80 kvadratmeter.

Har tenkt å oppruste den og bruke den tilved/redskapsbod istedet at den skal stå der å forfalle.

Tidligere har denne bua tilhørt lærerboligen som vi kjøpte av kommunen, men da fulgte ikke bua

med, da skolen brukte den til å oppbevare kasserte ting i før det ble kjørt på dynga.

Fikk da beskjed av tidligere rådmann Kjærbekk at vi kunne søke om å kjøpe bua når skolen ble

nedlagt.

Strømmen til bua samt utelyset i masten til idrettsplassen er tilkoplet min strømmåler pr i dag.

letter tid så kunne jeg tenke meg å kjøpe litt mere slik at vi kan kjøre til inngangsdøren.

Se kartutsnitt.

Siden vi har inngang til huset mot skoleplassen og min kone er dårlig til beins så har vi tilrettelagt en

rullestolrampe til inngangsdøren for å lette tilgangen for henne.

Vi tilbringer mye av vår fritid i huset store deler av året i Kjækan.

Håper på et positivt svar.
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Beskrivelse:
I forbindelse med overtagelse av eiendom 31/52 er det ønske om å kjøpe et tillegsareal som grenser
til eiendommen. Formålet med dette arealet er oppstilling for bil og fremtidig garasje.

Ønsker å kjøpe tilleggstomt.
Felt merket rødt
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2018/230 -1 

Arkiv: 410 

Saksbehandler:  Alf Bjørnar Eriksen 

 Dato:                 06.07.2018 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Kvænangen formannskap 10.07.2018 

Vurdering ledig stilling, 50 % stilling som kulturkonsulent 

Administrasjonssjefens innstilling 
Vakante lønnsmidler til 50 % kulturkonsulent brukes til å tilsette skolefaglig rådgiver i inntil 50 
% stilling. Dette som et midlertidig tiltak fram til skolestart 2019. 
 
Saksopplysninger 
Stilling som 50% kulturkonsulent har vært vakant siden mars 2017.  
Vurdering 
Innenfor etaten er det behov for hender innenfor flere fagfelt. Hva angår kultur er det minimalt 
av oppgaver som følges opp. Vakant stilling medfører at oppgavene ikke blir gjort. Det er heller 
ikke noe som gjøres innenfor idrettsområdet. Det er stort behov for å få på plass kulturkonsulent 
som også kan ta for seg idrettssaker som for eksempel spillemiddelsøknader som inntil nå har 
vært håndtert av NUT. NUT har imidlertid varslet at de ikke har kapasitet til å følge opp idretts-
faglige spørsmål som idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og saksbehandling for spille-
midler. Tidligere konsulent har også hatt som oppgave å holde etatens hjemmeside oppdatert. 
Dette er noe som heller ikke blir fulgt opp i særlig stor grad.  
Samtidig er det stort behov for å få en tettere og bedre skolefaglig oppfølging. Etaten står 
framfor store oppgaver hvor tilstandsrapporter, §9A-saker og rutiner for oppfølging av 
elevundersøkelser og nasjonale prøver står sentralt. Vi har også avtale med Utdannings-
direktoratet om å inngå i oppfølgingsordningen gjennom veilederkorpset. Dette forutsetter at vi 
har ressurser til å følge opp de forpliktelser vi har påtatt oss overfor veilederkorpset. 
Samlet sett vurderes det som at de forpliktelser vi har innenfor skolefaglig oppfølging og 
opplæringslov er viktigere hensyn å ta enn oppfølging av kultursaker. Det innstilles derfor på at 
vi bruker lønnsmidler til å tilsette skolefaglig rådgiver i inntil 50% stilling framfor kultur-
konsulent. Dette gjøres som et midlertidig tiltak fram til skolestart 2019. 



PS 57/18 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Rådmannen 

 

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

VERDDELAGET AS 
Kvænangsbotnveien 863 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 9/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-24 1649/2018 U62 26.06.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset 20.07.18 og 22.07.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Verddelaget AS der de søker om skjenkebevilling til offentlige fester på 
Kvænangen Flerbrukshus den 20.07.18 og 22.07.18. 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: 

Verddelaget AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) for 
enkeltanledning til offentlige fester på Kvænangen Flerbrukshus den 20.07.18 og 22.07.18.  

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

Skjenkestyrer er Sven Magnus Steinvik.  

Skjenkeavgiften settes til kr 360.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
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 

NORD TROMS HYTTEFERIE DA 
Siebe 
9520  KAUTOKEINO 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 8/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-20 1565/2018 U62 13.06.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kaihuset i Kjækan den 04.08.18. 

Viser til søknad fra Nord-Troms Hytteferie DA der de søker om skjenkebevilling til konsert/dans på 
Kaihuset i Kjækan ifm Kjækan-marknad den 04.08.18. 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: 

Nord-Troms Hytteferie DA gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til konsert/dans på Kaihuset i Kjækan ifm Kjækan-marknad den 04.08.18.  

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

Skjenkestyrer er Geir Clemet Hætta med Ina Margareth Hætta 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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SEGLVIK VELFORENING 
c/o Wenche Isaksen Badderen 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 10/18 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/40-25 1661/2018 U62 26.06.2018 

Skjenkebevilling enkeltanledninger, Velhuset i Seglvik 30.06.18 - 25.07.18. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til offentlige fester på 
Velhuset i Seglvik i perioden 30.06.18 – 25.07.18. 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 Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til offentlige fester på Velhuset i Seglvik i perioden 30.06.18 – 25.07.18 slik 

Dato Skjenkestyrer Stedfortreder 
30.06.18 Ingvald Johnsen Jan Helge Jensen 
06.07.18 Jan Åge Jensen Sara Røkke 
07.07.18 Vidar Johnsen  
12.07.18 Wenche Isaksen Kristin Larsen 
13.07.18 Bengt Larsen Jan Helge Jensen 
14.07.18 Ingvald Johnsen Kari Yssen 
21.07.18 Vidar Johnsen Jan Helge Jensen 
25.07.18 Jan Helge Jensen  

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

Skjenkeavgiften settes til kr 360 pr arrangement.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
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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