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 Kvænangen kommunestyre  

Økonomiplan 2020 - 2023 med årsbudsjett for 2020. 

Henvisning til lovverk: Gammel Kommunelov §§ 44 – 47 og Ny Kommunelov §§ 14-3 – 14-5 
(trer i kraft fra 01.01.20).  

Administrasjonssjefens innstilling 
Økonomiplan 2020 – 2023 med årsbudsjett for 2020.   
1. Drift  
Skattøret for 2020 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.  
For eiendomsskatteåret 2020 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 eiendomsskatteloven §§ 3 
og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jf. Esktl. § 11 
første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i kommunestyret 
31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jf. Esktl. § 10. Eiendomsskatten forfaller til 
betaling med fire terminer pr år. 
Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2020.  
Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall/rammeområder:  

Kap Sektor  2020 2021 2022 2023 
1 Sentraladministrasjon og 

politisk styring  16 368 452 17 364 073 17 356 838 17 589 625 

2 Oppvekst og kultur  30 542 586 30 253 253 29 724 615 29 668 172 
3 Helse og omsorg  54 959 397 54 401 807 54 365 282 54 667 603 
4 Næring 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 
6 Næring, utvikling, teknisk 10 876 383 10 432 608 10 444 095 10 495 842 
7 Bygg og anlegg  13 879 023 14 006 272 14 085 451 14 123 257 

8 og 
9 

Rammetilskudd, skatter, 
renter, avdrag og 
fellesområde  

-127 625 841 -127 458 013 -126 976 281 -126 544 499 

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag 
til driftsbudsjett 2020 til 2023».  
 Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2020. 
 Feiegebyret settes til 373,- + mva. 
 Renovasjonsavgift økes med 3 % og slamgebyr øker med 3,5 % i henhold til vedlagte 
oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.  
 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.  



 Andre gebyr og betalingssatser har ingen økning. Unntatt fra dette er betalingssatser som 
reguleres av egne vedtak, som f.eks barnehagesatsene.  
I 2020 gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond.  
Det foreslås kr 232 665,- til reserverte tilleggsbevilgninger for 2020.  
 Det gjøres endringer i driften på følgende måte for 2020:  

Kap Sektor Konsekvens-
justert budsjett 

Administrasjons-
sjefens forslag til 

driftsbudsjett 
Endringer 

1 Sentraladministrasjon og 
politisk styring  16 502 037 16 368 452 133 585 

2 Oppvekst og kultur  33 582 536 30 542 586 3 039 950 
3 Helse og omsorg  56 809 397 54 959 397 1 850 000 
4 Næring 0 1 000 000 -1 000 000 
6 Næring, utvikling, teknisk  9 971 383 10 876 383 -905 000 
7 Bygg og anlegg  13 379 023 13 879 023 -500 000 

8 og 9 Rammetilskudd, skatter, 
renter, avdrag og fellesomr.  -128 541 741 -127 625 841 -915 900 

Kontrollsum  1 702 635 0 1 702 635 

2. Investeringer/finansiering  
 Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: 
 2020 2021 2022 2023 
Ordinære investeringer  3 700 000 5 870 000 15 120 000 30 000 000 
Salg av bygg  0 0 0 0 
Bruk av lånemidler  3 200 000 5 870 000 15 120 000 30 000 000 

Detaljert fremstilling finnes i vedlegg, Budsjettversjonsrapport «Administrasjonssjefens forslag 
til investeringsbudsjett 2020 til 2023».  
Det søkes opptatt lån i 2020 på til sammen kroner 3 200 000,-. 
Til videreformidling av lånemidler fra Husbanken søkes opptatt lån i år 2020 med til sammen 
10 000 000,-. 
 
 
Saksopplysninger 
INNLEDNING 
Vi sliter fortsatt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2020 blir også et 
utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det har vist seg vanskelig å gjøre 
reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i 
årene som kommer.  
Innbyggertallet holder seg ganske stabilt men med en svak nedgang. I og med at vi har svakere 
befolknings-utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke 
den generelle lønns- og prisstigningen. Hovedbudskapet er at: «Så lenge befolkningsutviklingen 
i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet vil vi stadig få mindre rammetilskudd – vi må 
derfor jevnt og trutt redusere». Dette budskapet må gjennomsyre alle budsjett- og planprosesser 
i kommunen, men det må tas hensyn til at sammensetningen av befolkningen endrer seg i 
retning av færre barn og unge, færre voksne og flere eldre.  
Netto lånegjeld til egne investeringer var pr 01.01.19 kr 159 mill. Årets vedtatte låneopptak er 
på kr 65 mill. Netto lånegjeld ved utgangen av budsjettåret vil derfor etter fradrag for betalte 
avdrag være nesten kr 220 mill. Dette er en lånebelastning som er ca 122 % av sum drifts-
inntekter. Dette er en veldig høy gjeldsgrad. Kommuner som har vedtatt handlingsregler for 
dette legger seg på 80 % av sum driftsinntekter. Etter dette vil årlige utgifter til renter og avdrag 
de første årene ligg på kr 13,6 mill. Vi legger opp til å få etablert Helsehus i løpet av økonomi-



planperioden. Dette vil medføre at vi må prioritere å redusere gjelda. I praksis vil det si at alle 
større ekstrainntekter som kommer inn må brukes til å nedbetale gjeld.  
Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer ut fra politiske 
signaler om at dette ikke er et ønskelig tiltak.  
DRIFTSBUDSJETT 
I tråd med signalene i hele budsjettprosessen foreslås følgende endringer i driftsbudsjettet:  

 Hovedsakelig legger vi opp til reduksjoner på de største enhetene:  
o Kvænangen b&u-skole der vi legger opp til mer effektiv drift i nytt skolebygg. Videre 

har eksterne aktører som vi samarbeider med (særlig Veilederkorpset og regionsam-
arbeidet) påpekt at vi har potensiale for å drive skole mer effektivt enn det vi gjør i dag. 
Ved KVBU hadde etatsleder møte med ledergruppa og tillitsvalgte angående 
innsparinger ved KVBU. Her ble mulige løsninger drøftet og synliggjort. Sammenslåing 
av trinn, 4 dagers skole og 1 SFO dag for de yngste klassene var noen av forslagene. Det 
må gjennomføres reduksjon av assistentstillinger og lærerstillinger får å komme ned på 
et akseptabelt nivå i budsjettet. Her jobbes det også med arbeidsavtalene til lærerne for å 
finne handlingsrom. Det ble oppfordret til å snu stener og komme med forslag til 
innsparinger. Det jobbes det videre med tydeliggjøring av tall og fakta.  

o Gargo sykehjem ved omlegging til mer hjemmebaserte tjenester istedenfor innleggelse 
på sykehjem. Gargo omfatter 3 avdelinger (sykestua, skjermet avd. og 2. etg.) samt 
kjøkken, vaskeri, aktivitør, leder og to merkantilt ansatte på støttefunksjoner som lønn, 
turnus, inntak av vikarer og vederlagsberegning. I kjølvannet av organisasjonsgjennom-
gangen kan det bli aktuelt å flytte noen av funksjonene til andre enheter, noe som vil 
medføre reduserte kostnader for Gargo, men ikke for kommunen som sådan. Når det 
gjelder bemanningen på avdelingene, er dagens turnus laget på bakgrunn av 25 plasser. 
Sykestua og skjerma avd. har 2 på på dag og ettermiddag, og kan ikke reduseres. I 2. etg. 
er det 13 plasser og 12 pasientrom, altså er to plasser på dobbeltrom. Kutt i 2. etg. 
forutsetter redusert antall sengeplasser. Vanlig størrelse på sykehjemsavdelinger ligger i 
dag på rundt 8 pasienter og vi legger dette til grunn for vår vurdering av kuttpotensiale. 
Turnus på papiret i dag er 4-3-1. I praksis har vi flere vakante stillinger, og uten særskilt 
behov for det, tas det ikke inn vikar i disse og ved fravær. Ved å redusere bemanningen 
til 3-2-1 kan vi spare ca. 1,6 mill. (inkl. tillegg og sosiale kostnader) på årsbasis. Dette 
innebærer en reduksjon fra 12,36 til 9,4 stillingshjemler. Ved flere pasienter/ekstra store 
pleie-/hjelpebehov, kan det bli nødvendig å ta inn ekstra bemanning. For øvrig har man i 
dag en stående ordre når det gjelder sykestua hvor pasientantallet kan variere sterkt, at 
når det er inne få pasienter, skal medarbeider nr. 2 tilby sin hjelp til øvrige avdelinger. 
Med kutt i andre etasje, blir det enda mer presserende at dette følges opp i praksis. Møte 
med avdelingssykepleier og tillitsvalgte vedr. kuttforslag og muligheter for redusert 
bemanning ble avholdt 30.11. For virkelig å kunne realisere målet om utsatt/redusert 
behov for sykehjemsplass, slik at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig og man kan 
ha et kompakt og behandlingsrettet sykehjem for de med aller størst behov for medisinsk 
oppfølging og pleie, må vi få på plass omsorgsboliger som er universelt tilrettelagt for 
heldøgns omsorg, samt nattjeneste i hjemmesykepleien. Pr. i dag rykker nattevakt på 
Gargo ut til omsorgshyblene/leilighetene på Gargoflata. Ved økt behov for tjenester på 
natt, vil det være naturlig å se på et samarbeid mellom sykehjemmet og hjemme-
tjenesten, dette både ut fra en effektiv og hensiktsmessig bruk av ressursene, og fordi vi 
opplever store utfordringer med å rekruttere fagutdannet personale, da særlig 
sykepleiere. En videre omlegging av helse- og omsorgstjenestene forutsetter 
implementering av mer velferdsteknologi.   

o TU der vi følger opp RO-rapporten som konkluderte med at tjenestene kan 
effektiviseres. I HO-tjenesten registrerer vi at det er mange som viser til rapporten fra 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) etter gjennomgangen i TU som en 



dokumentasjon på at det kan spares minst ett årsverk. Dette er etter vårt syn en forhastet 
og svært forenklet konklusjon som ikke styrker arbeidet med omstilling i enheten for å få 
til varig endring. Kommunestyret ble våren 2019 informert om hvordan man jobber med 
oppfølging av rapporten. Vi har anlagt en bred tilnærming, da alt henger sammen - fra 
vedtaksgjennomgang til turnus til kompetanseheving til hjelp fra Habiliteringstjenesten 
til å jobbe mer forebyggende med utfordrende atferd hos enkeltbrukere. Målet er å få en 
faglig sterkere tjeneste og mindre utfordrende atferd, bedre arbeidsmiljø og mer effektiv 
ressursbruk. Vi har i høst ikke hatt kapasitet til å jobbe med dette pga. flere vakante 
stillinger og arbeidspress. Vi ser også at det kreves en dedikert tilstedeværende leder med 
motivasjon og kapasitet til å drive dette arbeidet framover, og ser at vi trenger hjelp 
utenfra til å ta oss videre. Det er planlagt møte med en privat aktør i november som skal 
vurdere hvordan de evt. kan bistå oss i en kortere periode. Etter RO sin gjennomgang er 
det truffet enkeltvedtak om tjenester til nye brukere som innebærer behov for mer 
ressurser. Enhetsleder og plasstillitsvalgt kan ikke se hvordan de skal greie å ta kutt i den 
størrelsesorden det her foreslås. Man trenger minst de ressursene man har til å fullføre 
oppfølgingen av rapporten..  

 Driftstilskudd fysioterapi reduseres fra hel til ½ stilling. At en liten kommune som 
Kvænangen har tre fysioterapeuter (to kommunale og hel driftsavtale med privat) kan 
framstå som mye. Det vi må huske på når vi vurderer om dette er mye ressurser eller ikke 
(og hvilke konsekvenser et kutt vil innebære) er følgende:  
o Kommunal fysioterapi har tilbud ved frisklivssentralen tre dager pr. uke. I realiteten er 

det de som pr. i dag driver frisklivssentralen. Folkehelsebarometeret viser at vi har over 
gjennomsnittet mange innbyggere som sliter med overvekt og livsstilssykdommer, og vi 
har en stor andel utenfor ordinært arbeidsliv (arbeidsledige og uføre- og alderspensjo-
nister). Dette innebærer et stort behov for frisklivssentralens tilbud. I samarbeid med 
skolen har man utvidet tilbudet til å omfatte kurs for 10-klassinger for å forberede dem 
fysisk, mentalt og praktisk på tilværelsen som voksen/ hybelboer.   

o Frisklivssentralen brukes ikke bare til forebyggende trening. Fysioterapeutene sluser ut 
flere fra en-til-en behandling til Frisklivstreninger, også en del pasienter hvor de 
kombinerer egentrening hos fysio med friskliv. Å kutte ned på Friskliv betyr derfor økt 
behov for privat fysio.  

o Vi har som mål at flest mulig skal mestre hverdagslivet lengst mulig i eget hjem. I lys av 
dette blir forebygging, tidlig innsats og hverdagrehabilitering viktig. Det beste og 
billigste for samfunnet og den enkelte, er å unngå at problemer oppstår (primærfore-
bygging). De kommunale fysioterapeutene er tiltenkt en rolle i kartlegging og tiltaks-
planlegging innen hverdagsrehabilitering og annen rehabilitering. En reduksjon av privat 
fysioterapeuts virksomhet vil medføre større behov for at kommunal fysio driver 
instituttbehandling, som igjen betyr mindre kapasitet til å jobbe forebyggende og å bistå 
hjemmetjenesten med hverdagsrehabilitering.  

o Private fysio har kun kurative oppgaver, dvs. pasientbehandlinger, og kan planlegge hele 
uka i god tid i forveien. Har de ikke fullt opp med pasienter, tas nye inn, og de kan mye 
lettere gi beskjed om når det tenkes at man vil få time hvis man står på venteliste. Det 
vanlige er også at private fysio jobber litt ekstra hvis det er lange ventelister, for å gi god 
service til befolkningen. Kommunen kan ikke forvente at kommunale fysio jobber 
ekstra. 

o En kommunal fysios arbeid i dag ift for noen år tilbake, er helt forskjellig. Tidsbruk til 
møter, dokumentering og annet skriftlig arbeid er kraftig økt. Mange nye arbeids-
oppgaver er lagt til, blant annet Frisklivssentralen, koordinerende enhet/vurderings-team, 
ansvarsgruppemøter, IP-koordinator, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, 
prosjekter. Dersom de kommunale fysioterapeutene skal ha flere pasienter inn for 
behandling 1-2 ganger pr. uke i uker/måneder, innebærer det mer låst arbeidstid som gjør 
at de ikke vil kunne bidra på samme måte som i dag i tverrfaglig arbeid osv.  



o Kommunal fysio har det fysioterapeutiske ansvaret for helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten med oppfølging av barn, habilitering og rehabilitering hjemme og på 
Sykestua. Dette er lovpålagte oppgaver som ikke kan kuttes.. 

 Må øke 0,5 stilling bygg/plan slik at vi kan lyse ut hel stilling og får besatt den. Vi har ingen 
i stillingen som byggesaksbehandler. I dag er det bare lønnsmidler til en 50 % stilling. 
Faglig og ressursmessig så er dette en uholdbar situasjon for NUT/kommunen.  Dette er en 
viktig stilling, med blant annet utførelse av følgende hovedoppgaver: Byggesaksbehandling, 
behandle utslippstillatelser, sammen med driftsleder er stillingsinnehaver ansvarlig for 
oppfølging av vedlikehold på kommunale bygg og anlegg, ansvarlig for utleie av 
kommunale boliger, ansvarlig for tingforsikringer, saksforberedelse for politisk behandling, 
faglig veiledning for private aktører i henhold til Plan- og bygningsloven. Samt at det er en 
viktig stilling for det totale utviklingsarbeidet som avdelingen skal gjennomføre i 
kommunen. Av erfaring så vet vi at det vil bli umulig å rekruttere fagkompetanse i en 50% 
stilling. Ser man helhetlig på NUT, det arbeidsomfanget, mengden og det daglige 
arbeidspresset som er, så vil en reduksjon på 50% gi svært negative konsekvenser.  

 1 stilling oppvekst-kultur. Vi har mistet 1,5 årsverk innen kultur og oppvekstadministrasjon 
(saksbehandlerressurser) de siste årene. Dette er for mye og det er mange oppgaver vi nå 
ikke får utført. Dette må erstattes av 1 stilling. Vi rekker ikke å behandle tradisjonelle 
kultursaker, søknader om diverse støtte/kulturmidler, delta samarbeidsprosjekter, oppfølging 
museet, utredning av større saker og prosjekter (f.eks oppvekstsenter), utarbeide og følge 
opp retningslinjer, rutiner, mm. Må ha støttefunksjon for etatsleder i det videre utviklings- 
og planarbeidet i etaten. Dette må til for å kunne ha skriftlighet, dokumentasjon, struktur i 
etaten – da blir det enklere å jobbe og vi unngår avvik.  

 Voksenopplæringa legges ned fra 1.august 2020. Fra denne datoen kjøpes tjenesten fra 
voksenopplæringa i Alta. Rektor ved Kvbu får ansvaret for å koordinere arbeidet med Alta 
kommune. Dette kan delegeres til inspektør. Fram til nedleggelse går voksenopplæringa med 
en stillingshjemmel. Deltakertallet på VO varierer fra år til år, og mange av de som har vært 
inne på introduksjonsprogrammet avslutter etter hvert sitt løp der. 

 Godkjenning av scooterløypenettet, engangsbeløp på kr 0,5 mill er satt inn i 2020. Vi håper 
dette er tilstrekkelig, men det gjenstår en god del arbeid før denne saken er ferdig.  

 Midler til omstillingsprosjektet, årlig kommunal egenandel på kr 1 mill settes av i 
driftsbudsjettet.   

 Opprinnelig var det i økonomiplanen lagt opp til et kutt på kr 1 mill i sentraladministra-
sjonen samtidig som IT de siste årene har gått med kr 1 mill i minus. Vi prøver for 2020 å 
komme i havn uten å øke IT-budsjettet, men samtidig kan vi ikke ta det rammekuttet som 
var satt opp i forrige økonomiplan. Dette vil kreve en stram styring med IT-budsjettet. Vi har 
gått gjennom hva midlene på IT brukes til og det går kun til nødvendig drift, vedlikehold og 
løpende utgifter til det utstyret og de programmene vi har. Vi har kun det vi trenger av utstyr 
og programvare – det som normalt trenges for å drive en moderne kommune (se vedlagte 
oversikt). Fra 01.01.20 blir IT en del av det interkommunale NorIKT. Det legges ikke opp til 
at dette skal gi noe besparelse, i alle fall ikke i første omgang.  

 De aller fleste enhetene i kommunen består av 0,5 – 2 ansatte og det er svært få av disse som 
har en endring av oppgaver som gjør at vi kan kutte kostnader. Unntak er Intro-tjenesten og 
Voksenopplæringen som vi begge velger å avvikle. De få intro-oppgavene som blir igjen 
kan ivaretas oppvekst-kulturkonsulent mens VO-tjenestene kan kjøpes fra andre.  

 Innen barnevern blir det ved overgang til Alta en økning i lønnsutgiftene ved at vi går fra 2 
til 3 ansatte i samarbeidet. Vi regner med at kvaliteten på arbeidet blir såpass mye bedre at vi 
budsjetterer med tilsvarende nedgang i tiltakskostnadene. Dette kan vise seg å bli vel 
optimistisk og det blir spennende å se effekten av dette skiftet.  



 Videre er enkelte mindre reduksjoner og påplussninger satt inn der vi ser at det er nødvendig 
å gjøre dette.  

 Tiltaket i 2019 om utredning av oppvekstsenter i Indre Kvænangen videreføres på samme 
måte ved at det settes av kr 100 000 og bruk av disposisjonsfond.  

 Regionrådet legger fram 2 alternativer der de ber om en økning fra kommunene dersom vi 
skal fortsette med dagens aktivitetsnivå i studiesenteret.  

INVESTERINGSBUDSJETT  
Det blir ingen store investeringer i 2020, men vi starter med forprosjekt Helsehus og legger opp 
til byggeperiode 2021-23 med større investeringer og låneopptak disse årene. Helsehus skal gi et 
mer samlet og bedre integrert tilbud til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet 
drift.  
Det er i anbudsutlysning senhøstes 2019 bedt om tilbud på en konseptvalgutredning som kan 
danne grunnlag for beslutning om videre prosess når det gjelder framtidige bygg i helse og 
omsorg. Bakgrunnen for oppdraget er Kvænangen kommunestyre sitt vedtak om «gjennomgang 
av eksisterende struktur/tilbud/bygg innen helse. Dette med tanke på tilrettelegging for 
framtidige behov og omstillinger» (18.12.18). Konseptvalgutredningen forutsetter å belyse: 

a) Vurdering av eksisterende bygg innen helse og omsorg i forhold til framtidige behov, 
egnethet, Husbankens krav til standard og teknisk tilstand. 

b) Vurdering av konsekvenser og kostnader ved fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse. 
Kostnadsanslag for hva fortsatt bruk av eksisterende bygningsmasse vil kreve av 
renovering/ombygging. Hvis sykehjemmet skal renoveres, må tilbudet omfatte et forslag 
på hvordan man ser for seg at pasientene skal ivaretas i anleggsperioden og kostnadene 
forbundet med dette. 

c) Behov for ny bygningsmasse og plassering sett i forhold til blant annet framtidige behov, 
behov for samlokalisering og tilgang på personell. 

d) Vurdering av gevinster ved nybygg. 
e) Belyse hvilke anskaffelsesprosedyrer som anbefales ved nytt bygg. 

I investeringsbudsjettet er det for 2020 satt av kr 1,5 mill. til utredning av det alternativet som 
velges på bakgrunn av konseptvalgutredningen og for de påfølgende årene er det satt av 50 mill. 
til investeringer i helsebygg. Dette anslaget er på nåværende tidspunkt forbundet med stor 
usikkerhet. 
Momenter fra vedtatte planer og HROS er vurdert og aktuelle tiltak er tatt med i investerings-
oversikten, enten som valgte eller ikke-valgte tiltak.  
For tiltakene i arealplanen har vi kun lagt inn i økonomiplanen de boligfeltene der det er press 
for å bygge. De andre (Omsnes, Jøkelfjord, Kvænangsbotn) er ikke tatt inn. Vi må område-
regulere hyttefeltene i Sandnesdalen og Mikaltind før det kan detaljreguleres. Honka hyttefelt 
skal reguleres av Statsskog. Næringsbebyggelse inngår som en del av sentrumsplanen i 
Burfjord. Grustak i Jøkelfjord blir en privat reguleringsplan. Grustak i Badderen er kommunalt, 
men er ferdig finansiert. Det er ikke klare tiltak i havnene på Spildra og i Seglvik slik at det er 
ikke noe som er klart for økonomiplanen. Nærmiljøanlegget ved Kvbu inngår i prosjektet ifm 
uteområdet til skolen.  
UTFORDRINGER  
Ut fra virksomheten og resultatene for 2018 (og så langt i 2019) og utfordringene videre bør vi 
framover fortsette å legge vekt på følgende:  
a) Redusere driftsnivået og tilpasse oss de økonomiske rammene. Vi har i dag et for høyt 

driftsnivå. Hovedsakelig skyldes dette reduserte rammer grunnet svak befolkningsutvikling. 
Vi må ha et driftsnivå der utgiftene ikke overstiger de faste inntektene. Vi tar ned drifts-
nivået på enkelte tradisjonelle enheter for å skaffe oss økonomisk handlingsrom slik at vi 
kan ta inn nye pålegg som kommer (f.eks kommunepsykolog og dagsenter). Vi må også 



redusere bemanningen for å ta høyde for økte renter og avdrag. Selv om vi nå har høy gjeld 
legger vi opp til å gå videre med investering i nytt Helsehus. Vi burde også stilt oss slik at vi 
klarte å redusere bemanningen såpass mye at vi kunne bruke mer av inntektene til 
investeringer, vedlikehold og kompetanseoppbygging.  

b) Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på framover 
og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer demokratisk 
medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å håpe at vi får de 
forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

c) Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon og 
fokus på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. Beslutninger 
bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av fellestjenester og innen 
etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling og planlegging må styrkes. 
Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av dette.  

d) Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for sykepleiere 
og leger.  

e) Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne i 
en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både fra oss 
selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

f) Må ha et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Tertial-rapportene vi nå har lagt oss på ser ut til å fylle dette på en god måte. Dette må 
kobles videre sammen med en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni 
og sikrer både bred medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

PLANLEGGING OG UTVIKLING AV KOMMUNEN 
Det må legges mer vekt på planlegging og utvikling av hele kommunen. Vi må få på plass 
planer som omfatter hele virksomheten og der den overordnede samfunnsdelen av kommune-
planen er viktigst. Videre er det viktig at kommunen er tilstrekkelig dimensjonert til å tenke 
framover med utvikling og ikke kun bruke all tid på å avgjøre løpende småsaker. Når man kan 
satse på utvikling vil det gi bedre tjenester til innbyggerne og vi kan klare å levere billigere 
tjenester. Eksempler på dette er at omlegging fra sykehjem til hjemmebasert tjeneste burde 
begynt tidligere, vi kunne tatt ned på skoledriften tidligere og lagt om tjenestene ut fra endrede 
behov. Utvidelse med ruskompetanse i psykisk helse er et eksempel på det siste.  
For å få til dette er det viktig at ledelsen i kommunen er tilstrekkelig dimensjonert. Dette gjelder 
særlig sentraladministrasjonen, etatsledelsene og plankompetansen. Alle disse leddene må få 
tilstrekkelig med tid til planarbeid. Sentraladministrasjonen hos oss er dimensjonert lavt og 
burde vært noe øket. Vi kjenner ikke til noen andre kommuner som har mindre bemanning enn 
oss (se nedenstående beskrivelse fra Loppa kommune). Etatsledelsene hos oss er også marginale 
og bør i både helse og oppvekst få noe stabsressurser. Det som åpenbart må endres er at etats-
lederne frigjøres fra deler av personalarbeidet. I andre kommuner ivaretas så å si alt av det 
spesialiserte personalarbeidet av personalsjef/personalrådgiver.  
Så langt i arbeidet med organisasjonsutvikling ser det ut til at de kommer til samme konklusjon 
som dette.  
Loppa kommune (litt mindre enn oss): Rådmann og personalrådgiver 2 årsverk, servicekontor 
3,2 årsverk, IT 2 årsverk, økonomi 3 årsverk (kasse) og 1 årsverk (lønn). Agenda Kaupang gikk 
gjennom organisasjonen deres og påpekte at det var riktig organisering, men de er sårbare og 
burde hatt 2 årsverk til.  



Vurdering 
Selv om det er lagt inn store kutt på noen enheter, er dette et stramt budsjett jevnt over for alle. 
Strengt tatt burde man justert opp poster til materiell, utstyr o.a. jevnt over i alle enheter slik at 
de fikk kompensert for prisstigningen. Dette har vi ikke rom for og det medfører at man får det 
litt knappere neste år enn det har vært i år.  
Det blir utfordrende å få til de store endringene i skole og sykehjem som vi legger opp til. I 
helse sliter vi både med å få tak i fagpersoner og ha tilstrekkelig med heldøgns omsorgsboliger. 
Vi prioriterer det sterkt fordi vi ser at denne omleggingen må til for å få frigjort midler til 
investeringer o.a for å få en mer moderne eldreomsorg.  
På skole vil vi også slite. Generelt sett er det tungt for alle å endre måten å gjøre ting på og for 
noen kan det nok oppleves at ny hverdag blir tyngre fordi vil skal levere tjenestene med færre 
ansatte. Vi ser også her at vi kommer til å få en overtallighetsproblematikk. Det er for få som er 
nært pensjonsalder i forhold til hva vi må redusere, samtidig som det er få andre aktuelle 
stillinger i kommunen å omplasseres til. Vi håper dog å klare denne prosessen uten å måtte gå til 
oppsigelser.  
Vedlagt følger 

 Budsjettversjonsrapport Administrasjonssjefens forslag til økonomiplan 2020 – 2023 med 
årsbudsjett for 2020 datert 01.11.19.  

 Budsjettrundskriv av juni 2019 som beskriver budsjettprosessen og styringssignaler.  
 Innspill fra etater og enheter ved gjennomgangen i juni – august samt tilhørende vedtak i 

formannskapet og hovedutvalgene.  
 Oversikt fra Avfallsservice AS med renovasjonsgebyr til forbruker 2020.  
 Oversikt over IT-systemene.  
 Henvendelse fra regionrådet om budsjett for 2020.  































































PS 77/19 Referatsaker



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Tobias Farstad 
Stajordveien 123 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 17/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-21 2789/2019 B38 30.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Tobias Farstad tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Joakim Oppheim Paulsen 
Kvænangsveien 2333 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 36/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-40 2809/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Joakim Oppheim Paulsen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Camilla Andersen 
Nordstraumveien 105 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 32/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-36 2805/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Camilla Andersen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Astrid Engebretsen 
Kvitebergveien 300 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 18/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-22 2791/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Astrid Engebretsen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Eskil Kristoffer Skum 
Skoleveien 1 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 19/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-23 2792/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Eskil Kristoffer Skum tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Noah Skum 
Skoleveien 1 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 20/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-24 2793/2019 B38 31.10.2019 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Noah Skum tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 14721 
185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Mathias Johansen 
Jafet Lindebergsvei 15 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 21/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-25 2794/2019 B38 31.10.2019 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Mathias Johansen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Celina Haug 
Jafet Lindebergsvei 481 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 22/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-26 2795/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Celina Haug tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 14721 
185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Kristoffer Karlsen 
Mellomveien 22 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 25/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-29 2798/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Kristoffer Karlsen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Håkon Karlsen 
Mellomveien 22 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 26/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-30 2799/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Håkon Karlsen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Benjamin Vassgård 
Kvænangsveien 3755 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 27/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-31 2800/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Benjamin Vassgård tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Jøran Kaino 
Gargu 43 
9161  BURFJORD 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 28/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-32 2801/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Jøran Kaino tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 14721 
185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Sigrid Katrine Thomassen 
Nordstraumveien 33 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

Offl § 13, jfr Fvl § 13, 1. ledd 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 33/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-37 2806/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Sigrid Katrine Thomassen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Benjamin Blomstereng 
Skoleveien 25 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 31/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-35 2804/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Benjamin Blomstereng tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Rose Marie Henriksen 
Kvænangsveien 2634 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 35/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-39 2808/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Rose Marie Henriksen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Fredrik Haug 
Jafet Lindebergsvei 481 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 23/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-27 2796/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Fredrik Haug tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 14721 
185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Nora H. Lindbom 
Sekkemoveien 210 
9162  SØRSTRAUMEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 24/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-28 2797/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Nora Lindbom tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Charlotte Wassnes 
Skoleveien 15 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 29/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-33 2802/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Charlotte Wassnes tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Mia Pettersen Johnsen 
Stormoveien 64 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 30/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-34 2803/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Mia Pettersen Johnsen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes 
konto 14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Kvænangen kommune 

 

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

Vebjørn Mathiassen 
Skoleveien 51 
9161  BURFJORD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert Formannskap - nr. 34/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/267-38 2807/2019 B38 31.10.2019 

 

Svar på søknad om stipend. 

Saksopplysninger:  
Det vises til din søknad om kommunestipend for elever i videregående skole høsten 2019. 
Søknaden din er rettidig innkommet. Kommunestyret har bevilget et beløp på kr. 50 000,- til 
stipend for ungdom under utdanning. Beløpet deles i 2 like deler, vår og høst, med kr. 25 000,-. 
For høsten 2019 har det kommet inn 20 søknader, der 20 er godkjent innen regler for tildeling av 
stipend. Beløpet på kr. 25 000,- deles på 20 søkere med kr. 1250,- til hver søker. Beløpet 
utbetales så snart kommunekassen har anledning.  
 
Vedtak: 
Vebjørn Mathiassen tildeles et stipend på kr. 1250,- for høsthalvåret 2019. Beløpet belastes konto 
14721 185 325. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Cathrine Torvund 
Konsulent 
Direkte innvalg: 77778804 
E-post: cathrine.torvund@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur



 

Kvænangen kommune  
Næring, utvikling og teknisk 
 
 

 

    
Postadresse: Besøksadresse:  Telefon:  77778800 
Kommunehuset, Gárgu 8 Kommunehuset, Gárgu 8    
9161 BURFJORD    
E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no  Organisasjonsnr: 940331102 

 

STATENS VEGVESEN Region Nord 
Postboks 8142 Dep 
0033  OSLO 
 
 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
17/9481-4 2017/23-3 2487/2019 Q80 27.09.2019 

 

Høringsuttalelse– E6 Burfjord – trafikkregulerende skilting som 
trafikksikkerhetstiltak 

Viser til brev av 10.09.2019 vedrørende etablering av forbikjøringsforbud på E6 i Burfjord i 
tilknytning til vertikale kurvatur i form av "høybrekk " / bakketopp. Dette som et 
trafikksikkerhetstiltak for å unngå farlige forbikjøringer. 
 
Statens vegvesen har utarbeidet en skiltplan med forbikjøringsforbud over en strekning på 500 meter.  
Tiltenkte tiltak er vist på tilsendte kart og bilder.  
 
Kvænangen kommune vil foreslå at forbikjøringsforbudet utvides til å omfatte hele strekningen 
skiltet 50 km gjennom sentrum av Burfjord. Dette begrunnes med de mange sideveier/ avkjørsler som 
munner ut i E6 gjennom sentrum av Burfjord. 
 
Kvænangen kommune ser det som positivt at det iverksettes tiltak, som fremmer trafikksikkerheten 
for alle trafikanter. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Dag Åsmund Farstad 
Avd.ing. anlegg 
Direkte innvalg: 77 77 88 43 
E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur. 
 

Intern kopi til: 
Eirik Losnegaard Mevik 
Jan Inge Karlsen 

 



 

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. 16/19 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/1-58 2664/2019 U62 17.10.2019 

Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 04.10.19. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Seglvik Velforening der de søker om skjenkebevilling til fest på Velhuset i 
Seglvik den 04.10.19. 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 fest på Velhuset i Seglvik den 04.10.19.  

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

Skjenkestyrer er Ingvald Johnsen med Jan Helge Jensen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 370.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Ellefsæter 
Seniorrådgiver 
Tlf direkte 77 77 88 12 
 
 
Kopi til Tore L og Politiet v/Ragnhild With og Mads Holsbø Eriksen (inngående søknad følger 
vedlagt). 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og inneholder derfor ikke håndskrevet signatur.  
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