
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 28.11.2018 
Tidspunkt: 10:00 – 16:00. 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronald Jenssen MEDL H 
Jan Helge Jensen MEDL SP/KP 
Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 
Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mariann Larsen MEDL SP/KP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tryggve Enoksen Mariann Larsen SV 
   

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bjørn Ellefsæter Konstituert administrasjonssjef 
Jan Inge Karlsen Etatsleder NUT, sakene 83, 86 og deler av 85.  
Silje K Nygaard Planlegger, sakene 83 og 86. 
Åsmund Austarheim Konsulent utmark/landbruk, sakene 83 og 86. 

 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder 
derfor ikke originalunderskrifter.  
 
                                      
  _____________________                                                             _______________________ 
         Jan Helge Jensen          Vera Eilertsen-Wassnes 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ingen originalsignatur.  
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 81/18 Støtte til interkommunalt prosjekt, Lyngshesten  2018/373 
PS 82/18 Samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune 

og Troms politidistrikt 
 2018/293 

PS 83/18 Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens 
arealdel 2017-2029 

 2015/133 

PS 84/18 Rebudsjettering investeringer 2018  2018/18 
PS 85/18 Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 

2019. 
 2018/340 

PS 86/18 Sluttbehandling og vedtak av Kommunedelplan 
for idrett, friluftsliv og kultur 

 2018/1 

PS 87/18 REFERATSAKER   
RS 32/18 Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 

20.10.10. 
 2018/40 

RS 33/18 Skjenkebevilling enkeltanledninger Kvænangen 
flerbrukshus den 24.11.18 og 26.12.18. 

 2018/40 

RS 34/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 
grendehus den 08.12.18. 

 2018/40 

RS 35/18 Protokoll representantskap Halti kvenkultursenter 
IKS 

 2018/78 

 
 

PS 81/18 Støtte til interkommunalt prosjekt, Lyngshesten 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Forslag fra Sp/Ap/SV: 
1) Kvænangen kommune støtter Lyngshestlandet med kr 20 750 som omsøkt. 
2) Beløpet belastes konsesjonskraftfondet.  
3) Det forutsettes et samarbeid med Nord-Norsk Hestesenter.  
Forslaget ble vedtatt med 4 stemmer mot 1 stemme for innstillingen.  
Vedtak: 
1) Kvænangen kommune støtter Lyngshestlandet med kr 20 750 som omsøkt. 
2) Beløpet belastes konsesjonskraftfondet. 
3) Det forutsettes et samarbeid med Nord-Norsk Hestesenter.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kvænangen kommune sier nei til deltakelse i prosjekt Lyngshestlandet.  



PS 82/18 Samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms 
politidistrikt 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Foreliggende samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms politidistrikt 
godkjennes.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Foreliggende samarbeidsavtale mellom Kvænangen kommune og Troms politidistrikt 
godkjennes.  

PS 83/18 Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens arealdel 2017-2029 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Saken utsettes.  
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunens arealplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
 

PS 84/18 Rebudsjettering investeringer 2018 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
Vedtak: 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2018 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 31 000 000,-. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Forslag til rebudsjettering investeringer 2018 jfr vedlagt skjema 2A og 2B vedtas. Lånebehovet 
fastsettes til 31 000 000,-. 
 



 

PS 85/18 Økonomiplan 2019 - 2022 med årsbudsjett for 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Forslag fra SP/KP, H, FrP og SV: 
Partiene SP/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta budsjett/ økonomiplan med 
følgende tekstdel og med følgende endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag: 
Undertegnede partier er bekymret for det høye driftsnivået i kommunen. I de seneste årene er 
det gjort flere strukturelle endringer som skulle gjøre budsjettarbeidet enklere. Til tross for dette, 
drifter vi vår kommune 20 millioner dyrere enn andre kommuner i samme Kostra –gruppe. For å 
dekke inn framtidig økt rentebelastning og for at vi skal få handlingsrom i tiden som kommer, 
må driften ned med et større beløp. Dette må gjøres på en slik måte, at det i minst mulig grad 
rammer servicen for befolkningen. Derfor ser vi det blant annet som nødvendig, at det tas en 
gjennomgang av hele den kommunale organisasjonen, noe vi har avsatt midler til.  
Vi vil ikke innføre generell eiendomsskatt.  
Vi vil avsette en stor del av midlene fra Havbruksfondet til et lånefond, stort kr.15.000.000, de 
resterende kr. 4.847.169.75 avsettes til opparbeiding av infrastruktur i hele kommunen. 
Nærmere retningslinjer for bruk av disse midlene, utarbeides innen april 2019. Vi mener at det å 
avsette store deler av Havbruksfondet til et lånefond, vil være med på å generere positivitet og 
næringsutvikling. Dette vil også være et sterkt virkemiddel til å skape nye arbeidsplasser, 
sammen med de muligheter vi har i omstillingsprosjektet.  
I tillegg til et stort lånefond, avsettes midler til et tilskudds fond. Infrastrukturtiltakene ser vi på 
en viktig virkemiddel for å kunne legge enda bedre til rette for næring, bosetting og trivsel. 
Asfaltering av kommunale veier, oppussing av utleieboliger, bygg og anlegg, vedlikehold 
kirkegårder, midler prosjektering småbåthavn i Burfjord, kjøp av lekeutstyr og annet til 
Badderen barnehage samt andre tiltak er tatt med og finansiert gjennom bruk av 
disposisjonsfond.  
Vi utvider brøytetilskuddet med kr. 75.000. Kvænangen kommune utarbeider retningslinjer for 
hvilke kommunale veier som skal omfattes av kommunal brøyting. Teknisk utvalg får i oppgave 
å forberede saken til kommunestyret. Saken skal være klar til behandling til kommunestyremøtet 
i juni 2019. Hovedmålet med brøytekontraktene skal være å sikre fast bosetting og 
verdiskapning i hele kommunen. 
Når drift angår foreslår vi et mindre nedtrekk både på KVBU og Gargo enn det 
administrasjonssjefen ønsker. Det betyr at tilbudet videreføres på nærmest samme nivå, på skole 
når stillingshjemler angår og med samme antall sengeplasser som tidligere på Gargo. 
Vi støtter forslaget om en gjennomgang av den kommunale organisasjonen, og følger 
administrasjonssjefens forslag. På bakgrunn av det, vil vi ikke foreslå økninger eller endringer i 
stillinger. Vi ber om at kommunen så tidlig som mulig i 2019, setter i gang med gjennomgang 
av organisasjonen gjennom kjøp av ekstern kompetanse. Vi vil da kunne trekke slutninger av 
rapporten i løpet av 2019 og da gjøre de endringer som vi finner nødvendig.  
Vi ønsker at F 363 Stajordveien får fast dekke, og ber om at kommunen tar et initiativ til et møte 
med fylkeskommunen med tanke på et spleiselag. Noe av midlene fra Havbruksfondet, avsatt til 
infrastrukturtiltak i hele kommunen, kan også brukes som kommunens andel i et spleiselag til 
våre fylkeskommunale veier. Vi viderefører i tillegg de tidligere kr. 500.000. 
Det gjøres en gjennomgang av kommunens løypenett for skuter i løpet av 2019, med tanke på 
endringer og øvrige tilpasninger. 



 Alle inntekter som ikke er budsjettert settes av på konto for reserverte og disponeres politisk. 
 
Nedtrekk/ endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen: 

- Organisasjonsgjennomgang flyttes til bruk av disposisjons fond:     kr.   500.000 
- Utredning av oppvekstsenter flyttes til disposisjonsfond                        kr.   100.000                                             
- Vakanse stilling som kulturkonsulent                                                    kr.   520.000 
- Innsparing ved å flytte pasienttjenester                                                   kr.   900.000 
- Økning av inntekter konsesjonskraft                                                       kr.   800.000 
- Refusjon elever fra Langfjord                                                                 kr.   300.000                     
- Ikke økning av stilling næringskonsulent                                               kr.   315.848 
- Totalt                                                                                                 kr.3.435.848 

Påplussinger/endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen: 

- Mindre nedtrekk på KVBU               kr. 1.300.000 
- Mindre nedtrekk Gargo                      kr.    927.000 
- Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd      kr.    100.000 
- Økning av brøytetilskudd                    kr.      75.000 
- Økt rentebelastning                             kr.    827.000 
- Totale påplussinger/endringer        kr. 3.229.000                                              

Avsatt til reserverte tilleggs bevillinger                            kr.     206.848                                                          
Bruk tidligere års overskudd: 
Organisasjonsgjennomgang                                                      kr.     500.000 
Utredning oppv/ miljø/kulturtilbud/ barn Indre Kvænangen      kr.     100.000                         
Oppgradering leker og annet Badderen bh                                  kr.     250.000                                                                 
Nærmiljøtiltak                                                                        kr.     250.000 
Oppussing utleieboliger og andre bygg                                   kr.     800.000 
Midler prosjektering småbåthavn Burfjord                               kr.     300.000 
Oppgradering/ tilrettelegging kirkegårder                                  kr.     300.000  
Markedsføringstiltak                                                                  kr.       50.000  
Gjennomgang av RO – rapport     TU                                        kr.       20.000                                                                                       
Totalt                                                                                          kr.  2.770.000 
Bruk av tidligere års overskudd (Havbruksfondet): 
Lånefond/ næring                                                                 kr.15.000.000 
Avsatt til utbedring/ oppgradering infrastrukturtiltak              kr.  4.847.169 
Totalt                                                                                       kr.19.847.169                                                                                                                                       

Forslag fra Ap: Økonomiplan 2019 – 2022, årsbudsjett 2019. 
 
 
 
  
 



Sammendrag 
 
De fleste kommunene i Norge må stadig trekke ned utgiftene. Overføringene fra staten ser ut til 
å bli mindre enn økningen i inntekter. Dette beløper seg til rundt 600.000,- per år. 
Hovedgrunnen reelt lavere inntekter er at vi får nedgang er en realnedgang i folketallet (det vil si 
at vi i prosent har en stadig mindre del av den totale befolkningen i Norge, selv om vi ikke 
mister innbyggere i antall personer) 
Her ønsker vi å bemerke at i Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville Kvænangen fått ca 1 
million mer å drifte for. Det ville gitt oss kr 400.000 i økning og ikke kr 600.000 i nedtrekk. Det 
ville gitt et langt bedre utgangspunkt for budsjettarbeidet. 
Kommunens drift har i flere år gått i null, eller med et marginalt overskudd. Utfordringen er at 
dette skyldes uforutsette inntekter og tilfeldigheter framfor trygg økonomisk styring. 
Vi finansierer også en del av drifta med inntekter som åpenbart burde vært satt på fond. Som for 
eksempel konsesjonsinntekter, utbytte fra selskaper og andre «ikke budsjetterte» inntekter 
gjennom året. 
For arbeiderpartiet er det viktig å skape forutsigbare rammer. Det vil si at det vi bruker på å 
skape tjenester for innbyggerne må være noenlunde likt det vi får i inntekter på skatt og 
rammeoverføringer. Det kan kreve mye av alle i organisasjonen, men vil skape ro og 
forutsigbarhet over tid. 
Arbeiderpartiet foreslår ikke å innføre eiendomsskatt fra året 2021.  
 
Kvænangen kommunes inntekter kommer primært fra skatt og rammeoverføringer. I tillegg har 
kommunene bl.a. inntekt på utleie av boliger, egenandel for opphold på sykehjem, salg av 
konsesjonskraft og utbytte fra selskaper vi eier eller er medeier i. 
 
For øvrig ønsker vi alle ansatte og innbyggere god jul!  
 

1. Forord 
 

1.1 Budsjettprosess. 
Kommunens budsjettprosess har ikke vært i tråd med kommunens økonomireglement. 
Prosessen startet opp i september og bærer preg av å være hastverksarbeid. Samtidig vil 
vi bemerke at det er et bedre budsjett enn på flere år. 
 
Vi velger prinsipielt å forholde oss til administrasjonssjefens tilrådinger, men tror disse 
er for dårlig forankret. Noe som igjen kan medføre frustrasjon. Her vil vi bemerke at det 
er mulighet til å inngi høringssvar innen fjorten dager fra når budsjettet ble lagt ut til 
offenglig ettersyn. Vi har et for høyt forbruk og må i årene som kommer styre mot en 
slankere og mer effektiv organisering.  
 

1.2 Medbestemmelse  
Budsjettet har vært drøftet i et medbestemmelsesmøte med tillitsvalgte. Det til tross 
mener medbestemmelsen ikke har vært godt nok ivaretatt. Administrasjonssjefen må i 
kommende budsjettprosess ivareta medbestemmelsen med ansatte bedre. Både med 
tillitsvalgte og ansatte i avdelingene må involveres i større grad. Vi frykter at budsjettet 
kan skape frustrajon mer enn være motivasjon til viktige endringer.  
 

1.3 Diverse 
For de tiltak som går utover ordinær drift skal det føres egne prosjektregnskap. F.eks. 
«oppfølging av RO-rapport»  



 
Alle inntekter som ikke er budsjettført må meldes og skal disponeres politisk. 
 
Arbeiderpartiet har lagt inn en at vi skal få en reduksjon i låneopptak gjennom å få 
tippemidler til hall. Vi har satt av en del midler til reserverte tilleggsbevillinger som bør 
holdes av til økte rente og avdrag på ekstra lån dersom vi ikke får det på plass i 2019.  
 
For høy andel brukes fra fond til prosjekter (drift), samtidig anser vi det nødvendig å 
sette fart på særlig planarbeidet. Det er ikke noe mål å spare masse penger, og tidligere 
års overskudd skal benyttes godt til planlagte prosjekter for utvikling, investering og 
vekst i Kvænangen.  
 

1.4 Etterlevelse 
Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse gjennom året. Vi ber om at det legges 
fram økonomiske månedsrapporter fra enhetene for formannskapet.  

 
2.  Slik skal du lese budsjettet 

2.1 Forutsetninger 
For å lese dette budsjettet bør må du først lese rådmannens forslag til budsjett kalt 
. Det inneholder ulike tiltak som ikke nødvendigvis nevnes i vårt forslag. Det vil si at et 
vedtak rådmannen går inn for og ikke nevnes i vår budsjett går vi også for.  
 
Vi har fått to dokumenter fra administrasjonen ett per 30.10.18 og ett per 07.11.2018. 
Hvis du ikke finner noe konkret om tiltaket er det videreført i tråd med 
administrasjonssjefens dokument per 07.11.18.  

2.2  
3. Budsjett for hver av etatene med avdelinger. 



3.1 Sentraladministrasjonen

 
3.1.1 Generelt  

Sentraladministrasjonens oppgaver er å levere tjenester ut til de ulike enhetene. 
 
Utgiftene til administrasjon i Kvænangen ligger under gjennomsnittet for vår 
KOSTRA gruppe (06). 
 
Det er et spørsmål om vi ikke burde ha styrket personalfunksjonen på en eller annen 
måte. Ved en gjennomgang av hele organisasjonen mener arbeiderpartiet en bør se på 
at personal/HR leder sammen med plan og utvikling utgjør rådmannens stab. 
 
Det er foreslått et nedtrekk på kr 135.000,- gjennom «sparing diverse poster». Dette 
tas fra «opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser». 
Arbeiderpartiet støtter nedtrekket, og legger til grunn at administrasjonen har vurdert 
konsekvensene og at man kan klare seg uten dem. Arbeiderpartiet er skeptisk til at 
opplæring skal kuttes, all den tid vi ser at mange av våre dyktige medarbeidere har 
behov for og ønsker å øke egne kompetanse. 
 
 
 



3.1.2 Politisk nivå 
Politisk nivå gjelder kommunenes demokratiske virksomhet. 
Her finner vi lønn til ordfører, varaordfører, godtgjøring til de politiske møtene og 
annet for å drifte demokratiet i Kvænangen.  
 
Den største utgiften er som i de fleste avdelinger lønn.  
Ordfører tjener 70 % av stortingsrepresentants lønn, og varaordfører 10% av 
ordførers lønn. Dette er lavest i Troms fylke, men i Finnmark har Loppa kommune 
samme lønnsplassering for sin ordfører. 
 
Det er tidligere vedtatt at det skal serveres mat til kommunestyrets møter.  
 
Arbeiderpartiet vil foreslå innføring av digital overføring fra kommunestyremøtene. 
Dette er et viktig tiltak for å sikre innbyggerne innsyn i politikernes argumentasjon 
og hvordan kommunestyret forvalter den makt de har fått. Se for øvrig punkt 3.1.8.1. 
 
I sum vil vi tro at Kvænangen ligger lavt hva gjelder godtgjøring til politikere og for 
å skjøtte demokratiet.  
 

3.1.3 Administrasjonssjefens kontor 
Det vises til administrasjonssjefens budsjett hvor det ikke er foreslått noen endringer.  
Det er to ansatte. Administrasjonssjefen og senior rådgiver. Arbeiderpartiet ikke lagt 
inn noen endringer i dette for det inneværende året utover det administrasjonssjefen 
beskriver. 
 

 
3.1.4 Servicekontoret 

Det er 1,5 årsverk på servicekontoret. Servicekontoret er kommunens ansikt utad. 
Det bør være et mål at så mange som mulig finner svar på sine spørsmål via 
servicekontoret. Dette gjelder telefonisk, pr e-post eller ved personlig oppmøte. 
Arbeiderpartiet er enig i at servicekontoret bør styrkes, men at dette må skje i 
etterkant av en helhetlig organisasjonsgjennomgang. Forøvrig vises til 
administrasjonssjefens budsjett. 
  



3.1.5 IKT 
Det har over flere år vært foreslått til dels store kutt innenfor IKT. Det er på trappene 
at vi skal re-organisere IKT i en interkommunal tjeneste. For arbeiderpartiet ønsker 
vi ikke å foreslå noen nedtrekk inntil videre. Dersom det interkommunale 
samarbeidet ikke blir noe av, vil vi foreslå at avdelingen sees på ved den større 
organisasjonsgjennomgangen . 
 

3.1.6 Økonomikontoret 
Økonomikontoret består av tre personer. Det ytes forholdsvis stor tjeneste med få 
hender. Arbeiderpartiet vil på sikt søke å styrke kompetansen på økonomiavdelinga 
framfor å bygge ned.  
 

3.1.7 Reserverte tilleggsbevillinger: 
Arbeiderpartiet støtter administrasjonssjefens forslag om å sette av 250.000 til 
reserverte tilleggsbevillinger. Dette bør i stor grad  
 

3.1.8 Kirker 
De siste årene har menighetsrådet fått kompensert en del nedtrekk ved 
budsjettreguleringene i junimøtene. Det er viktig å presisere at også kirka må 
forvente å ta ned drift og aktivitetsnivå i tråd med at inntektene blir lavere for 
kommunen for øvrig. Samtidig ser vi at det som minimum bør legges inn en økning 
tilsvarende lønns og prisstigning også for kirka.  Dette utgjør en økning  
på kr 43.200 for året 2019. 
 

3.1.9 Usorterte driftstiltak finansiert ved fond 
 

3.1.9.1 Strømming av kommunestyremøter 
Arbeiderpartiet har tidligere foreslått å strømme kommunestyremøtene. Dette fordi 
kommunestyret er kommunens øverste organ, og det mest åpne møtet som holdes i 
kommunen. Det bør legges til rette for at folk som er i arbeid, eller ikke i stand til 
selv å komme til kommunestyresalen gis anledning til å følge det offentlige 
ordskiftet. Det vil også være positivt at media kan følge med hva som blir sagt fra 
kommunestyrets talerstol. 
 
Arbeiderpartiet foreslår å sette av inntil 75.000 til oppstart og drift første året av 
strømmetjenesten. Beløpet tas fra fond. 
 

3.1.9.2 Organisasjonsgjennomgang  
Arbeiderpartiet mener det er på høy tid med en organisasjonsgjennomgang. I første 
omgang må det gjennom en forstudie kartlegge hva gjennomgangen skal analysere, 
inneholde, et forslag til finansiering og milepælsplan.  
 
Arbeiderpartiet mener dette er en ekstraordinær innsats som kan belastes tidligere års 
overskudd (fond). 
 
 



3.2 Helse og omsorg

 
 

3.2.1 Generelt 
Det svært viktig for arbeiderpartiet at arbeidet med helse og omsorgsplanen 
prioriteres. Dette fordi en dreining av innsatsen fra institusjonsbasert omsorg til 
hjemmebasert omsorg vil kreve planlegging. Det er åpenbart at vi mangler 
handlingsrommet som skal ligge i ei fungerende omsorgstrapp, samtidig som vi har 
på plass en god del av tjenestene som ergoterapi, fysioterapi og vi har de siste årene 
styrket hjemmetjenesten. Nå må det legges en god plan hvor alle tjenestene sees i 
sammenheng og at man kommer i gang med omstillingsarbeidet mot brukere og 
ansatte. 
 
Det er viktig at vi vurderer den bygningsmassen vi har, og om vi kan gjøre grep for å 
møte framtida bedre.  Derfor støtter vi at man får fram et prosjekt for å se om det er 
mulig å realisere et nytt helsehus. 
  

3.2.2 Gargo sykehjem og sykestue 
 
Gargo sykehjem og sykestue har mange dyktige, høyt kvalifiserte og motiverte 
medarbeidere. Assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere m.fl. ivaretar de som 
ikke lengre kan mestre livet på egen hånd, eller har behov for sykehustjenester 
(sykestueplassen). Det ser vi er en krevende og svært viktig jobb. Dessverre er vi i en 
situasjon hvor kommunen må skjære ned på driftsmidlene, og dette vil påvirke 
kommunens absolutt største avdeling. 
 
Det foreslås et nedtrekk på kr 1.000.000. I nevnte dokument var det foreslått å fjerne 
en ikke lovpålagt aktivitørstilling. Arbeiderpartiet ønsker ikke å vedta å legge ned en 
konkret stilling, men gir administrasjonen hjemmel til å gjøre vurderingen. Det er 



videre foreslått å ikke legge ned kjøkkentjenester i helgene. Arbeiderpartiet legger til 
grunn at kjøkkentjenestene i helgene består.  
 
Hva mener Arbeiderpartiet om hvor mange plasser det skal være på Gargo? 
 
Til alle innbyggere som måtte lese dette er det viktig å forstå at dette ikke handler om 
de fysiske plassene eller hvor mange senger man har stående. Det handler om 
budsjettering og planlegging. Denne må over år stemme overens med et 
gjennomsnittlig antall pasienter, men kan internt i året svinge mellom at det er 20 
eller 30 pasienter inne.  
 
I 2017 ble det vedtatt en forskrift for tildeling av sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet 
legger til grunn at administrasjonen har gått gjennom prognoser for 2019 og sett 
hvilke behov det er for plasser på sykehjemmet. Vi legger til grunn at alle som 
oppfyller vilkårene i forskriften får tildelt plass innen rimelig tid. Med dette 
bakteppet legger vi ikke opp til å tallfeste et antall plasser på sykehjemmet. 
 
Vi legger til grunn at administrasjonen har gjort kvalifiserte vurderinger og at 
politisk nivå holdes orientert gjennom tertialrapportene gjennom året.  
 
Arbeiderpartiet støtter administrasjonens forslag om å legge til rette for egne brukere 
framfor å kjøpe dyre pasientplasser i privat regi. Vi legger til grunn at dette er 
planlagt og vurdert forsvarlig av helsepersonell. Vi støtter en slik tilrettelegging som 
igjen vil medføre en innsparing på kr. 700.000,-  
 

3.2.3 Fysioterapi 
Det er ikke lagt opp til noen nedtrapping i fysioterapi. Kvænangen har høyt belegg 
med fysioterapeuter sett i forhold til antall innbyggere. Vi leverer viktige 
forebyggende tjenester til innbyggerne, noe som er en god investering.  
Samtidig rapporteres det om lange ventelister. Vi velger å fortsette med det etter 
innbyggertallet høye antallet fysioterapeuter, men dette fordrer det lages en plan for 
hvordan en skal få ned ventelistene. Kommunestyret ba i sak vedrørende 
tertialrapporteringen om at alle enhetene må lage seg mål for 2019. Gitt at man får på 
plass full bemanning er det vår mening at avdelingen bør ha et mål om å få ned 
ventelistene.  
 

3.2.4 Ergoterapi 
Ergoterapitjenesten skal bidra til at alle med et særskilt behov skal få riktig 
veiledning og hjelpemidler for å mestre et liv som har endret seg eller er i endring.  
Vi håper vår ene ansatt finner rom for faglig utvikling og samarbeid på tvers av 
avdelinger og sektorer. Det er ikke foreslått noe nedtrekk i ergoterapitjenesten. Dette 
støtter arbeiderpartiet. 
 

3.2.5 Legekontoret 
Fra tid til annen har vi behov for legetjenester. Da er vi heldig og har et godt 
bemannet legekontor. Vi foreslår å beholde dagens ressurser til legekontoret, men ber 
om at det kalkuleres en reduksjon i økonomiplanen gjennom samlokalisering av 
legekontoret og Gargo hvor disse leverer samme tjeneste (bl.a. lab-funksjon) 
 



 
  

3.2.6 Hjemmetjenesten 
Hjemmetjenesten er svært viktig med tanke på en vridning fra institusjonsbasert til 
hjemmebasert omsorg. Vi har de siste årene styrket tjenesten, og ser at det framover 
vil være viktig del av å klare å en omstilling hvor eldre hjelpes til å mestre egne liv 
hjemme framfor institusjon.  
 

3.2.7 Tjenester for utviklingshemmede (TU) 
TU skal arbeide for at våre innbyggere med noe særskilt behov får hjelp til å mestre 
egne liv. Alle har egne hjem ved det nybygde bofellesskapet «Furutoppen». Vi har 
mange dyktige ansatte som står på til det beste for brukerne. I 2019 ber vi rådmannen 
gi avdelingen ekstra oppfølging for å følge opp og møte de utfordringene som er 
skissert i RO-rapporten.  
 
Arbeiderpartiet foreslår etter tilråding fra rådmannen (levert til 2. budsjettmøte) å 
gjennomføre et nedtrekk på tjenester for utviklingshemmede pålydende kr 250.000,-. 
Det bevilges også særskilt kr 20.000,- til oppfølging av RO-rapporten.  
 

3.2.8 Psykisk helse 
Psykisk helse er viktig for noen av våre sårbare innbyggere. Vi har over lang tid hatt 
en god tjeneste til alle som sliter med somatiske sykdommer. For arbeiderpartiet er 
styrkinga av psykisk helse svært viktig og vi mener denne må fortsette. Særlig må 
det satses på forebygging blant barn og unge. 
 
Arbeidet med ansettelse av psykolog må fortsette. Stillinga må lyses ut, og dersom 
man ikke kommer i mål med lønnskravet må dette legges fram for politikerne før 
man tar en endelig avgjørelse om å ikke ansette. 
 

3.2.9 NAV 
Arbeiderpartiet ber administrasjonen utrede to tiltak: 
1. Fradrag for barnetrygd ved utbetaling av sosialhjelp. 
I dag regnes barnetrygd inn i barnefamiliers inntekt ved beregning av sosialhjelp. Vi 



ønsker at dette i de fleste saker tas ut av beregningen.  
 
2. kommunalt bo-støttetiltak. 
- Regjeringa har over flere år svekket bostøtteordninga. Det holder i dag på å vokse 
fram større og større klasseskiller basert på   
 

3.2.10 Helsestasjonen 
Arbeiderpartiet foreslår ingen reduksjon i helsestasjonens ressurser.  
 
 

3.3 Oppvekst og kultur 

 
 

3.3.1 Generelt 
Arbeiderpartiet ønsker å utrede framtidas skolestruktur, men utsetter arbeidet til 
2020. 
 
I 2019 må arbeidet med en oppvekst plan prioriteres. Det må også jobbes med å 
implementere kommuneplanen for idrett, kultur og friluftsliv.  
 

3.3.2 Oppvekstkontoret 
Det støttes at vi innfører en oppvekst og kulturkonsulent. Dette er i realiteten en 
reduksjon i antall stillinger på oppvekstkontoret. Her har man slått sammen en 50% 
stilling og en 100% stilling til èn 100% stilling.  De siste årene har vi mistet mye av 
vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi sparer 
penger, men blir et fattigere samfunn.  Arbeiderpartiet mener vi må satse på kultur 
det kommende året.  
 

3.3.3 Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Kvænangen kommune har mange dyktige og dedikerte lærere og assistenter. Vi er 
blant kommunene i landet som investerer mest i utdanninga til våre barn og unge. Vi 
ser at vi ikke er helt i mål med kvaliteten. Kvænangen er sammen med 
nabokommunene valgt ut og får ekstra oppfølging til å heve kvaliteten i skolen. Det 



er positivt og sammen med dyktige skoleledere fra veilederkorpset ser vi svært 
positivt på at skolen til tross for en del reduksjoner kan styrkes og l 
 
Arbeiderpartiet er svært fornøyd med at den nye skolen ser ut til å komme opp, det 
samme med idrettshallen. Det har hele tiden vært gitt beskjed til politisk nivå om at 
en reduksjon i ressurser ville kunne skje når ny skole sto på plass. 
 
Arbeiderpartiet er kjent med at det er vakanser i organisasjonen per i dag. Det er 
viktig at ikke disse ansettes nå, for så å måtte avsluttes som et ledd i kutt når man 
flytter inn i ny skole.  
 
Det foreslås at bemanningen beholdes slik den er i dag, og at det kuttes 1,5 årsverk 
når ny skole står klar. Dette mener vi gir en innsparing på  kr. 1.900.000,-  
 
 

 
3.3.4 Voksenopplæringa 

Voksenopplæringa legges inn under KVBU, og administrasjonssjefens forslag til 
budsjett støttes. 
 

3.3.5 Barn og unge (BUFF) 
Arbeiderpartiet støtter en tanke om å jobbe på en ny måte og opprette en avdeling for 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Eventuell omorganisering bør sees i 
sammenheng med omorganisering av hele kommunen. 
 

3.3.6 Kultur og kulturskole 
Støttes at vi får på plass en oppvekst og kulturkonsulent. De siste årene har vi mistet 
mye av vårt kulturtilbud. Dette fordi vi ikke har hatt ansatte til å jobbe med. Vi 
sparer penger, men blir et fattigere samfunn. 
 

3.3.7 Barnevern 
Det foreslås ingen endringer innenfor barnevern. 
  



3.3.8 Barnehage 
Det foreslås ingen endringer i barnehagene.  
 
Det foreslås å investere 150.000 til uteområdet i Badderen barnehage, og 100.000 til 
utegruppe for barnehagene.  
 

3.3.9 Usorterte driftstiltak 
3.3.9.1 Utredning oppvekstsenter 

Arbeiderpartiet viser til foreldregruppas brev hvor man ønsket å prioritere uteområde 
framfor utredning av oppvekstsenter. Vi ønsker å utrede en helhetlig skolestruktur, 
men mener dette må gjøres gjennom en oppvekstplan. Vi viser her til at det er satt av 
ressurser til kjøp av plantjenester. Vi går derfor ikke for tiltaket slik beskrevet med kr 
100.000. 

 
3.4 Næring utvikling og teknisk  

 

 
3.4.1 Generelt  

Næring, utvikling og teknisk. Har en bred portefølje og innsats som griper inn over 
alle etater og avdelinger.  
 

3.4.2 Renhold 
Vi legger til grunn at man fra høsten 2019 vil være klar for å innføre teamvask slik 
det ble sagt da saken var oppe i kommunestyret høsten 2019 
 

3.4.3 Drift 
Vi har mange dyktige medarbeidere som vedlikeholder en lang rekke bygg og 
anlegg. Det utrettes til dels store oppgaver med små ressurser. Arbeiderpartiet mener 



vi må få fart på «boligplanen» slik at man kan ta stilling til behov og disponering av 
kommunale boliger. Dette kan medføre f.eks. salg av noen boliger. Det vil neppe 
være lønnsomt å pusse opp boligene før et eventuelt salg. Dette arbeidet må 
prioriteres i 2019. Vi viser her også til vårt forslag om å kjøpe inn tjenester på 
planområdet.  
 
Vi støtter administrasjonssjefens forslag om å oppgradere legefløyen og bytte 
armaturer i 2019.   
 

3.4.3.1 Vedlikehold veier sommer 
For budsjettåret 2019 settes det av inntil kr. 200.000 til ekstra vedlikehold av veier. 
Særlig bør en se på det planlagte tiltaket «Spildra – Dalelva» og utbedring av 
kommunale grusveier. 
 

3.4.3.2 Vedlikehold veier vinter 
Veiene beholdes slik de er i dag, med unntak av følgende: 
 
Reinfjord Kr. 125.000* Inkludert oppsett av vegstikker 
Spildra Kr. 175.000* Inkludert oppsett av vegstikker, ikke 

sandstrøing eller ishøvling 
Låvan Kr. 121.000 Gjennopptakelse av tidligere anbud 
Saltnes Kr. 79. 000 Inkludert oppsett av vegstikker, 

brøyting strøing og ishøvling 
 
Alle priser er eks mva. 

* Prisene for de områdene som ikke har biltrafikk knyttet til hovedveinettet 
reforhandles med tanke på en lavere pris.  
 
Tallene er levert av rådmannen. Som følge av en fast brøyting vil den søkbare 
potten (pr. idag 175.000,-) settes til null. Det bes også om at rådmannen ser på 
utformingen av brøyteanbud i bygdene som har en svært begrenset biltrafikk, og 
om dette kan medføre en billigere pris gjennom andre kriterier for brøyting. 
 
Arbeiderpartiet setter av inntil 325.000 til snøbrøyting.  
 

3.4.4 Plan  
Kommunal planlegging er essensielt for å sikre en faglig, effektiv og bærekraftig 
utvikling. Fylkesmannen i Troms ville tvangssammenslå Kvænangen kommune med 
Alta fordi vi ikke planlegger godt nok hvordan vi skal møte framtidas utfordringer og 
disponere skattebetalernes penger. Dette tar Kvænangen Arbeiderparti på aller største 
alvor. 
 
Det foreslås derfor å styrke planarbeidet gjennom styrking økt stilling «50%». 
Rådmannen har beskrevet dette som «øke næringskonsulent til 100% stilling». Vi 
legger til grunn at resterende del av stillingen skal brukes til kommunal planlegging. 
Innkjøp av plantjenester med inntil 1 million kroner. 
 

3.4.5 Næring 
For å styrke næringssatsingen setter vi av 250.000 til et kommunalt næringsfond. 



Dette kommer i tillegg til 5 millioner på lånefond.  
 

3.4.6 Øvrig administrasjon 
Det foreslås ikke å kutte noe i den øvrige administrasjonen på NUT. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kapitalbudsjett 
4.1 Lån 

Kvænangen kommune har relativt høy gjeld. Det er i den forbindelse viktig å vite at 86 
millioner av dette er formidlingsgjeld. Det vil si at vi har lånt penger av husbanken og 
lånt dette videre. Det er altså ikke Kvænangen kommune som bærer risikoen dersom 
renta stiger. Når en ser på kommunens gjeld fratrukket formidlingsgjeld står man igjen 
med langt lavere beløp. 
 
Vi legger til grunn at vi får omentrent 15 millioner i tippemidler til ny idrettshall. Dette 
gir et redusert lånebehov. Vi bruker også kr 12.500.000 til nedbetaling av gjeld fra 
havbruksfondet. I tillegg vil en kunne søke midler til nærmiljøanlegg for «uteområdet» 
på skolen. 
 
Det gir et lånebehov på 30.000.000 i 2019. Forutsatt at man får 2% rente og 
nedbetalingstiden er 40 år, samt at man skyver låneopptaket til juni vil 
lånekostnadene i 2019 bli 672.000 en reduksjon på kr 255.775. 
 

4.2 Fondsdisponeringer 
Kvænangen kommune har ved inngangen av 2019 28,9 millioner på fond. 
Administrasjonen har i sitt forslag foreslått å benytte 20,4 millioner til investeringer i 
2019.  
 
Vi foreslår benytte 12,5 millioner til lån, og 8.272.000 fra fond til ulike innvesteringer. 
 
Da har vi ca. 8 millioner igjen på fond, før eventuelle avsetninger i 2018. 
 
Lånefond 
Næringslivet er variert og en utfordring svært mange opplever er tilgangen på kapital. 
Arbeiderpartiet foreslår derfor å avsette 5.000.000 til styrking av det kommunale 
lånefondet. 
 

4.3 Investeringer 
Vi legger til grunn administrasjonssjefens forslag til investeringer som ble lagt fram til 



andre møtet i formannskapet. 
Den viser en investeringsramme på kr 56.622.000. Av dette er investeringer knyttet til 
ny skole, idrettshall, inventar og uteområde hovedposten.  
Her er våre tilleggs prosjekter som i hovedsak finansieres gjennom bruk av fond: 
 

4.3.1 Egenandel finansiering «Stajordveien» 
Det foreslås å videreføre finansieringen kommunalt tilskudd for Stajordveien på kr 
500.000 pr år over to år i økonomiplanen, til sammen 1 million. (ligger allerede inne 
i rådmannens forslag til budsjett, men mange vil lete etter denne derfor beskriver vi 
den nærmere) 

4.3.2 Egenandel finansiering «fylkeskommunale veier» 
Det foreslås å sette av 1.000.000 til tilskudd fylkeskommunale veier. Dette kan 
brukes der det er størst sjans å få fylkeskommunen med på et spleiselag. Dette henger 
sammen med at vi er kjent med at det må foretas et arbeid når Statnett skal avslutte 
arbeidet med ny 420KV linje, millionen kan også slås sammen med det eksisterende 
tiltaket om fast dekke på Stajordveien. Tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 20% av 
de totale kostnader.  

4.3.3 Molo Segelvik 
Det foreslås å sette av inntil 500.000 i kommunalt bidrag for å berge «gammel 
moloen» i Segelvik. Moloen er et av svært få kulturminner vi har fra før krigen. 
Denne holder på å rause ut i havet. Kommunen har stående 600.000 til å reparere 
den. Det må søkes kulturminnemidler og andre som kan tenke seg å være med slik at 
kommunens andel forhåpentligvis kan reduseres. 

4.3.4 Uteområdet Badderen Barnehage 
Det settes av 150.000 til oppgradering av uteområdet i Badderen. 

4.3.5 Investeringer til «utegruppe barnehage» 
Det settes av inntil 100.000 til investeringer for utegruppa som holder til i 
Burfjorddalen. 

4.3.6 Fondsdisponeringer til «drift»: 
a) Næringsfond, kr. 250.000 
b) Strømming av kommunestyremøter, kr. 75.000 
c) Vedlikehold kommunale veier 2019, kr. 200.000  
d) Innkjøp plantjenester, kr. 1.000.000  
e) Forstudie organisasjonsgjennomgang, kr 500.000  
f) Forstudie småbåthavner 250.000 
g) Markering 75 år evakuering/ gjenreisning, kr 75.000,- 
 
I sum 4.150.000,- 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Forslaget fra SP/KP, H, FrP og SV ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for forslaget fra 
Ap.  
Vedtak: 
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift 

på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 

8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette 
gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  

10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
Partiene SP/ KP, H, FrP og SV inviterer kommunestyret til å vedta budsjett/ økonomiplan med 
følgende tekstdel og med følgende endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag: 
Undertegnede partier er bekymret for det høye driftsnivået i kommunen. I de seneste årene er 
det gjort flere strukturelle endringer som skulle gjøre budsjettarbeidet enklere. Til tross for dette, 
drifter vi vår kommune 20 millioner dyrere enn andre kommuner i samme Kostra –gruppe. For å 
dekke inn framtidig økt rentebelastning og for at vi skal få handlingsrom i tiden som kommer, 



må driften ned med et større beløp. Dette må gjøres på en slik måte, at det i minst mulig grad 
rammer servicen for befolkningen. Derfor ser vi det blant annet som nødvendig, at det tas en 
gjennomgang av hele den kommunale organisasjonen, noe vi har avsatt midler til.  
Vi vil ikke innføre generell eiendomsskatt.  
Vi vil avsette en stor del av midlene fra Havbruksfondet til et lånefond, stort kr.15.000.000, de 
resterende kr. 4.847.169.75 avsettes til opparbeiding av infrastruktur i hele kommunen. 
Nærmere retningslinjer for bruk av disse midlene, utarbeides innen april 2019. Vi mener at det å 
avsette store deler av Havbruksfondet til et lånefond, vil være med på å generere positivitet og 
næringsutvikling. Dette vil også være et sterkt virkemiddel til å skape nye arbeidsplasser, 
sammen med de muligheter vi har i omstillingsprosjektet.  
I tillegg til et stort lånefond, avsettes midler til et tilskudds fond. Infrastrukturtiltakene ser vi på 
en viktig virkemiddel for å kunne legge enda bedre til rette for næring, bosetting og trivsel. 
Asfaltering av kommunale veier, oppussing av utleieboliger, bygg og anlegg, vedlikehold 
kirkegårder, midler prosjektering småbåthavn i Burfjord, kjøp av lekeutstyr og annet til 
Badderen barnehage samt andre tiltak er tatt med og finansiert gjennom bruk av 
disposisjonsfond.  
Vi utvider brøytetilskuddet med kr. 75.000. Kvænangen kommune utarbeider retningslinjer for 
hvilke kommunale veier som skal omfattes av kommunal brøyting. Teknisk utvalg får i oppgave 
å forberede saken til kommunestyret. Saken skal være klar til behandling til kommunestyremøtet 
i juni 2019. Hovedmålet med brøytekontraktene skal være å sikre fast bosetting og 
verdiskapning i hele kommunen. 
Når drift angår foreslår vi et mindre nedtrekk både på KVBU og Gargo enn det 
administrasjonssjefen ønsker. Det betyr at tilbudet videreføres på nærmest samme nivå, på skole 
når stillingshjemler angår og med samme antall sengeplasser som tidligere på Gargo. 
Vi støtter forslaget om en gjennomgang av den kommunale organisasjonen, og følger 
administrasjonssjefens forslag. På bakgrunn av det, vil vi ikke foreslå økninger eller endringer i 
stillinger. Vi ber om at kommunen så tidlig som mulig i 2019, setter i gang med gjennomgang 
av organisasjonen gjennom kjøp av ekstern kompetanse. Vi vil da kunne trekke slutninger av 
rapporten i løpet av 2019 og da gjøre de endringer som vi finner nødvendig.  
Vi ønsker at F 363 Stajordveien får fast dekke, og ber om at kommunen tar et initiativ til et møte 
med fylkeskommunen med tanke på et spleiselag. Noe av midlene fra Havbruksfondet, avsatt til 
infrastrukturtiltak i hele kommunen, kan også brukes som kommunens andel i et spleiselag til 
våre fylkeskommunale veier. Vi viderefører i tillegg de tidligere kr. 500.000. 
Det gjøres en gjennomgang av kommunens løypenett for skuter i løpet av 2019, med tanke på 
endringer og øvrige tilpasninger. 
Alle inntekter som ikke er budsjettert settes av på konto for reserverte og disponeres politisk. 
Nedtrekk/ endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen: 

- Organisasjonsgjennomgang flyttes til bruk av disposisjons fond:     kr.   500.000 
- Utredning av oppvekstsenter flyttes til disposisjonsfond                        kr.   100.000                                             
- Vakanse stilling som kulturkonsulent                                                    kr.   520.000 
- Innsparing ved å flytte pasienttjenester                                                   kr.   900.000 
- Økning av inntekter konsesjonskraft                                                       kr.   800.000 
- Refusjon elever fra Langfjord                                                                 kr.   300.000                     
- Ikke økning av stilling næringskonsulent                                               kr.   315.848 
- Totalt                                                                                                 kr.3.435.848 

Påplussinger/endringer i forhold til budsjettforslag fra administrasjonssjefen: 



- Mindre nedtrekk på KVBU               kr. 1.300.000 
- Mindre nedtrekk Gargo                      kr.    927.000 
- Økning tilskudd Kirkelig Fellesråd      kr.    100.000 
- Økning av brøytetilskudd                    kr.      75.000 
- Økt rentebelastning                             kr.    827.000 
- Totale påplussinger/endringer        kr. 3.229.000                                              

Avsatt til reserverte tilleggs bevillinger                            kr.     206.848                                                          
Bruk tidligere års overskudd: 
Organisasjonsgjennomgang                                                      kr.     500.000 
Utredning oppv/ miljø/kulturtilbud/ barn Indre Kvænangen      kr.     100.000                         
Oppgradering leker og annet Badderen bh                                  kr.     250.000                                                                 
Nærmiljøtiltak                                                                        kr.     250.000 
Oppussing utleieboliger og andre bygg                                   kr.     800.000 
Midler prosjektering småbåthavn Burfjord                               kr.     300.000 
Oppgradering/ tilrettelegging kirkegårder                                  kr.     300.000  
Markedsføringstiltak                                                                  kr.       50.000  
Gjennomgang av RO – rapport     TU                                        kr.       20.000                                                                                       
Totalt                                                                                          kr.  2.770.000 
Bruk av tidligere års overskudd (Havbruksfondet): 
Lånefond/ næring                                                                 kr.15.000.000 
Avsatt til utbedring/ oppgradering infrastrukturtiltak              kr.  4.847.169 
Totalt                                                                                       kr.19.847.169                                                                                                                                       
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 20.11.2018  
Behandling: 
Saken utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.11.2018  
Behandling: 
Saken ble diskutert og den utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes.  
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
13. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
14. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 



kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

15. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
16. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
17. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
18. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
19. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift 

på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 

20. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

21. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette 
gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  

22. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

23. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
24. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
 

PS 86/18 Sluttbehandling og vedtak av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv 
og kultur 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Saken utsettes. 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kommunedelplan vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-15 
 

PS 87/18 REFERATSAKER 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.11.2018  
Behandling: 
Referatsaker tas til orientering.  
Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering.  
 
 



RS 32/18 Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 20.10.10. 

RS 33/18 Skjenkebevilling enkeltanledninger Kvænangen flerbrukshus den 
24.11.18 og 26.12.18. 

RS 34/18 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus den 
08.12.18. 

RS 35/18 Protokoll representantskap Halti kvenkultursenter IKS 


