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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/19 Kvænangen formannskap 28.06.2019 

 

Posttjenester i ytre Kvænangen 

Ordførers innstilling 
Kvænangen kommune søker samarbeid med Troms fylkeskommune og Torghatten for å få 
levert post i ytre Kvænangen. I første omgang for året 2019. Ombæring av post og varer er et 
statlig, og ikke kommunalt ansvar.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Fra 1. april d.å. avsluttet Posten Norge AS (Posten) postombæring i ytre Kvænangen. 
Begrunnelsen var at det er for dyrt og at det er nedgang i brevposten nasjonalt. Dette fører igjen 
til at posten må kutte utgifter. 
 
I tillegg til postombæring har Posten også hatt tjenester som innskudd/ uttak av penger, 
utlevering av medisiner og varer.  
 
I Nordland har de hatt samme utfordring. Der har Posten lagt ned tjenestene på samme måte. 
Der har fylkeskommunen og rederiet funnet en løsning slik at båten tar med seg postsekken og 
leverer denne på kaia. Ordninga forutsetter at innbyggerne signerer en forhåndsfullmakt på at 
pakker/medisiner o.l. kan leveres i samlesekk på kaia.  

Vurdering 
Denne saken har flere jobbet mye med. Den har fått stor oppmerksomhet. Likevel har verken 
Posten eller politikerne funnet viljen til å snu. 
 
Det er overordnet en utfordring at flere av de tjenestene som har vært statlige, uten videre 
prosess, avsluttes. Fortvilte innbyggere ser da mot kommunen for å finne løsninger. Kommunen 
skal selvsagt bistå sine innbyggere etter beste evne, men det er prinsipielt utfordrende å overta 
statlige oppgaver. Hva blir det neste? – skal kommunene drifte ambulanse, riksveier og 
flyplasser? 
 
Saken legges fram til debatt i formannskapet.



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2016/147 -8 

Arkiv: U01 

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng 

 Dato:                 21.06.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/19 Kvænangen formannskap 28.06.2019 

 

Høringer - oversikt til formannskapet 28.06.10 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Uten innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 

 Helsedirektoratet – Nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt. 
HF: 15.09.19 

 Helsedirektoratet – Nasjonal veileder for akutthjelp. HF: 16.09.19 
 Helse- og omsorgsdepartementet – Forslag til endringer i pasientskadeloven og 

forskrifter til loven. HF: 01.10.19 
 Helse- og omsorgsdepartementet – Tvangsbegrensningsloven, forslag til felles regler om 

tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. HF: 16.12.19 
 Helse- og omsorgsdepartementet – Enklere tilgang til helseopplysninger for 

kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring. HF: 19.09.19 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Forslag til ny lovbestemmelse om 

privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens 
økonomibestemmelser. HF: 21.10.19 

 Helse- og omsorgsdepartementet – Endringer i alkoholloven, vinmonopolets åpningstid 
og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri. HF:13.09.19 

 Klima- og miljødepartementet – Endringer i rovviltforvaltningen. HF:01.10.19 
 Helse Nord – Rehabilitering i Nord-Norge – et samhandlingsprosjekt mellom kommune- 

og spesialisthelsetjenesten 2018-2023. HF: 15.09.19 
 Justis- og beredskapsdepartementet – Ny forvaltningslov. HF: 02.12.19 



 



PS 61/19 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 

SEGLVIK VELFORENING 
c/o Jan Helge Jensen Stormoveien 56 
9161  BURFJORD 
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 9/19 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1-30 1514/2019 U62 12.06.2019 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik Velforening den 22.06.19, 11.07.19, 
12.07.19 og 13.07.19. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til offentlige fester på 
Velhuset i Seglvik den 22.06.19, 11.07.19, 12.07.19 og 13.07.19. 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 offentlig fest på Velhuset i Seglvik den 22.06.19. 
Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Wenche Isaksen med Kristin Larsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 370.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til offentlig fest på Velhuset i Seglvik den 11.07.19.  

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

Skjenkestyrer er Mona Pettersen med Kristin Larsen som stedfortreder.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til offentlig fest på Velhuset i Seglvik den 12.07.19.  

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

Skjenkestyrer er Bjørn Pettersen med Vidar Johnsen som stedfortreder.  
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Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
Seglvik Velforening gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til offentlig fest på Velhuset i Seglvik den 13.07.19.  

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

Skjenkestyrer er Jan Helge Jensen med Ingvald Johnsen som stedfortreder.  

Samlet skjenkeavgift for Vel-dagene settes til kr 370.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Direkte innvalg: 77778812 
E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur 
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