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Representerer
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Samtlige vararepresentanter
for Høyre hadde forfall

Representerer

Formannskapet besto av 6 av 7 representanter.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Dag Sandvik
Lars Tverseth

Stilling
Administrasjonssjef – hele møtet
Økonomisjef under sak 4815-68/15, fra kl 09:30-16:15
Kultur- og oppvekstsjef under sak 48/15-59/15,fra kl 09:3014:00

Ordfører opplyste at det kanskje ville komme en tilleggssak på slutten av møtet ad klagebehandling.
Ordfører viste til at det var tilsendt pr epost 14.06.2015 ny referatsak:
RS 71/15 Tildeling kommunalt næringsfond 2015 - Kvæfjord kommune.
I tillegg opplyste ordføreren om at han ønsket å sette opp ytterligere to referatsaker:
RS 72/15 Referat fra møte i styringsgruppen 9.6.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativet
RS 73/15 Epost av 15.6.15 fra Harstad kommune. Statusbilde, utfordrings- og intensjonsbilde Felles 7
kommuner
Ola Danielsen tok innledningsvis opp at han i sak PS 67/15 ville be om å få sin habilitet vurdert.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett slik:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter klikker man på aktuell Dato for utvalget og velger enten Møteinnkalling eller Møteprotokoll via
klikk på Åpne dokument.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.
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PS 48/15 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2…
Ordføreren foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Jan Meyer velges til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 08.06.2015.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Jan Meyer

PS 49/15 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2014
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunestyret viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene
 014101 IKT-investeringer 2014.
 014102 Visma barnehage.
 014402 Kommunale veier - opprusting.
 014601 Grunnkjøp Hemmestad vannverk.
2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Kommunestyret viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene
 014101 IKT-investeringer 2014.
 014102 Visma barnehage.
 014402 Kommunale veier - opprusting.
 014601 Grunnkjøp Hemmestad vannverk.
2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.

PS 50/15 Regnskap 2014 og finansiell rapportering pr 31.12.2014
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2014, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2014.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk (overskudd) med kr 555 737,43
settes av til kommunens disposisjonsfond.

3. Kommunestyret vedtar at udekket kostnad i investeringsregnskapet (underskudd) med kr 492
240,09 dekkes inn i 2015 ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
4. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/15 slik det framgår av vedlegg i saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2014, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2014.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk (overskudd) med kr 555 737,43
settes av til kommunens disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar at udekket kostnad i investeringsregnskapet (underskudd) med kr 492
240,09 dekkes inn i 2015 ved bruk av kommunens disposisjonsfond.
4. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/15 slik det framgår av vedlegg i saken.
Pause kl 10:55 - 11:05.
Ordføreren orienterte om at:
 Varslet tilleggssak ad klagebehandling først ville komme til et ekstra formannskapsmøte i
tilknytning til kommunestyremøtet 19. juni.
 Det ville komme en tilleggsreferatsak RS 74/15 Brev av 15.06.2015 til KLP

PS 51/15 Årsmeldinger for 2014
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2014
til etterretning.
Behandling:
Ordføreren foreslo et tilleggspunkt 2: Kvæfjord kommunestyre vil berømme de ansatte og
administrasjonen for den gode aktiviteten og omstillingsviljen i 2014.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger
for 2014 til etterretning.
2. Kvæfjord kommunestyre vil berømme de ansatte og administrasjonen for den gode aktiviteten
og omstillingsviljen i 2014.
Lunsjpause kl 12:10-12:30

PS 52/15 NND's legat - regnskap og årsberetning for 2014
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for
2014.
2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til orientering,
og godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2014.
Behandling:
Torbjørn Larsen og Linda Wikeland tok opp sin habilitet, som henholdsvis styreleder og styremedlem i
NND’s legat. De fratrådte under behandlingen av saken. Varaordfører Karin Eriksen overtok
møteledelsen. Formannskapet erklærte Torbjørn Larsen og Linda Wikeland som inhabile og de forble
fratrådt under behandlingen av saken. Formannskapet besto da av 4 medlemmer.
Ola Danielsen påpekte at notene til regnskapet manglet i de utsendte saksdokumentene. Disse ble
fremskaffet og delt ut. Representantene fikk tid til å lese gjennom dem.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for
2014.
2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til orientering,
og godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2014.

Torbjørn Larsen og Linda Wikeland tiltrådte formannskapet.

PS 53/15 Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2014
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord tas til etterretning.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Årsmelding for Eldrerådet i Kvæfjord tas til etterretning.

PS 54/15 Årsmelding 2014 - ungdomsrådet
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Årsmeldingen tas til etterretning.
Behandling:
Administrasjonssjefen orienterte om at det ved feil var blitt lagt ved årsmeldingen fra 2013 i stedet for
2014. Årsmeldingen for 2014 ble delt ut til representantene i møtet.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Årsmeldingen tas til etterretning.

PS 55/15 Årsmelding for råd for funksjonshemmede i Kvæfjord
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede tas til etterretning.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede tas til etterretning.

PS 56/15 Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre finner ut fra begrensningsregelen med hensyn til valg til stemmestyre i
kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven 9-3 nr 4 at Tor Egil Lund ikke lenger kan tjenestegjøre
som valgfunksjonær ved krets 4 Borkenes stemmestyre. Som nytt fjerde medlem til
stemmestyret i stedet for Lund utpekes: …
2. Kommunestyret viser til gjeldende delegeringsbestemmelser, punkt 42 Valgloven. Valgstyret gis
ut fra valgloven § 4-2 fullmakt til å forestå suppleringsvalg til stemmestyrene ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer
ivaretas av valgstyret.»
Ordfører Torbjørn Larsen foreslo som tillegg til innstillingens pkt 2: Roy Midtbø Nilsen
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre finner ut fra begrensningsregelen med hensyn til valg til stemmestyre i
kommuneloven § 14 nr 4 og valgloven 9-3 nr 4 at Tor Egil Lund ikke lenger kan tjenestegjøre
som valgfunksjonær ved krets 4 Borkenes stemmestyre. Som nytt fjerde medlem til
stemmestyret i stedet for Lund utpekes: Roy Midtbø Nilsen.
2. Kommunestyret viser til gjeldende delegeringsbestemmelser, punkt 42 Valgloven. Valgstyret gis
ut fra valgloven § 4-2 fullmakt til å forestå suppleringsvalg til stemmestyrene ved slik tilføyelse i
delegeringsbestemmelsene punkt 42.1: «… med unntak for at suppleringsvalg til stemmestyrer
ivaretas av valgstyret.»

PS 57/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at folkevalgte etter kommuneloven § 41 har rett til skyss-, kostog overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, dog slik at kommunestyret kan
fastsette regler om minste beløp og minste reiselengde med videre, blant annet for å unngå et
stort antall småregninger og ellers hensett at slike utgifter også kan ses mot møtegodtgjørelsen.

2. Kommunestyret finner at begrensningen i gjeldende regler for godtgjørelse og utgiftsdekning
punkt 2.4 om utbetaling av slike godtgjørelser etter det kommunale reiseregulativet, må
oppfattes dithen at reiseutgifter fra ordinært hjemsted og til ordinære utvalgsmøter i
kommunen, med unntak for direkte kontantutlegg ved bruk av allment tilgjengelig
kollektivtransport så som buss eller ferge, må ses mot møtegodtgjørelsen.
3. Kommunestyret vedtar slike tilføyelser i de gjeldende regler:

3.2: Medlemmer og møtende varamedlemmer som ved avtale med egen arbeidsgiver alternativt
velger å ta ut arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter og dermed uten å bli trukket i
lønn, får utbetalt sin ordinære daglønn fortsatt begrenset til inntil det beløp som tilsvarer
ordførers daglønn pr møtedag, jf reglenes punkt 3.5 og 4.1. Arbeidsgiver må dokumentere at
slik(e) arbeidsfridag(er) er tatt ut.
3.6: Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i
det regnskapsåret som kravet vedrører.
4. De øvrige underpunkter i punkt 3 videreføres med tilsvarende justering i nummerrekkefølgen.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen foreta en samlet gjennomgang av reglene for
godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte tidlig i neste valgperiode.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at folkevalgte etter kommuneloven § 41 har rett til skyss-, kostog overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet, dog slik at kommunestyret kan
fastsette regler om minste beløp og minste reiselengde med videre, blant annet for å unngå et
stort antall småregninger og ellers hensett at slike utgifter også kan ses mot møtegodtgjørelsen.
2. Kommunestyret finner at begrensningen i gjeldende regler for godtgjørelse og utgiftsdekning
punkt 2.4 om utbetaling av slike godtgjørelser etter det kommunale reiseregulativet, må
oppfattes dithen at reiseutgifter fra ordinært hjemsted og til ordinære utvalgsmøter i
kommunen, med unntak for direkte kontantutlegg ved bruk av allment tilgjengelig
kollektivtransport så som buss eller ferge, må ses mot møtegodtgjørelsen.
3. Kommunestyret vedtar slike tilføyelser i de gjeldende regler:

3.2: Medlemmer og møtende varamedlemmer som ved avtale med egen arbeidsgiver alternativt
velger å ta ut arbeidsfridager i tilknytning til kommunale møter og dermed uten å bli trukket i
lønn, får utbetalt sin ordinære daglønn fortsatt begrenset til inntil det beløp som tilsvarer
ordførers daglønn pr møtedag, jf reglenes punkt 3.5 og 4.1. Arbeidsgiver må dokumentere at
slik(e) arbeidsfridag(er) er tatt ut.
3.6: Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning i
det regnskapsåret som kravet vedrører.
4. De øvrige underpunkter i punkt 3 videreføres med tilsvarende justering i nummerrekkefølgen.
Kommunestyret ber administrasjonssjefen foreta en samlet gjennomgang av reglene for
godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte tidlig i neste valgperiode.

PS 58/15 Tertialrapport 1 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til fremlagt tertialrapport 1/2015 og tar denne til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.
3. Kommunestyret viser til søknad fra Kvæfjord menighet om tilleggsbevilgning på kr 110 000 for
2015.

Ut fra kommunens vanskelige økonomiske situasjon kan søknaden ikke imøtekommes. En ny
vurdering av søknaden gjøres i forbindelse med tertialrapport 2/2015.
Behandling:
Under utdyping av tertialrapporten om enkeltsak ble møtet lukket iht kommuneloven § 31 nr 2, jfr.
forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr 1, for øvrig ble saken behandlet i åpent møte.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til fremlagt tertialrapport 1/2015 og tar denne til etterretning.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.
3. Kommunestyret viser til søknad fra Kvæfjord menighet om tilleggsbevilgning på kr 110 000 for
2015.
Ut fra kommunens vanskelige økonomiske situasjon kan søknaden ikke imøtekommes. En ny
vurdering av søknaden gjøres i forbindelse med tertialrapport 2/2015.

PS 59/15 Budsjettregulering - personalforsikringer
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr F-3/15 for tilpasninger til årets
personalforsikringskostnader som vist i vedlegg til saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr F-3/15 for tilpasninger til årets
personalforsikringskostnader som vist i vedlegg til saken.

Kl 14:00: Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth fratrådte møtet.

PS 60/15 Budsjettregulering - bilhold
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-5/15 for tilpasninger til årets
bilholdkostnader som vist i vedlegg til saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-5/15 for tilpasninger til årets
bilholdkostnader som vist i vedlegg til saken.

PS 61/15 Budsjettregulering - eiendomsforsikringer
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-6/15 for tilpasninger til årets
eiendomsforsikringskostnader som vist i vedlegg.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-6/15 for tilpasninger til årets
eiendomsforsikringskostnader som vist i vedlegg.

PS 62/15 Budsjettregulering - tilpasninger til Revidert nasjonalbudsjett
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-7/15 for tilpasninger til Revidert
nasjonalbudsjett 2015 som vist i vedlegg til saken. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å
foreta en ny vurdering av årets skatteanslag medregnet inntektsutjevningen i tilknytning til tertialrapport
nr 2.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-7/15 for tilpasninger til Revidert
nasjonalbudsjett 2015 som vist i vedlegg til saken. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å
foreta en ny vurdering av årets skatteanslag medregnet inntektsutjevningen i tilknytning til tertialrapport
nr 2.

Pause kl 14:25-14:35

PS 63/15 Budsjettregulering - Nupen-prosjektene
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansiering av Nupen-prosjektene over budsjettet for 2015.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansiering av Nupen-prosjektene over budsjettet for 2015.

PS 64/15 Fjordfolk under Møysalen - søknad om tilskudd til turbok
Vandringer under Møysalen
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap finner at foreliggende søknad fra Ragnhild Sandøy/Fjordfolk under Møysalen blir
å avslå. Som grunngiving vises det til vurderinger i administrasjonssjefens saksframlegg. Vedtaket kan
påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, innen tre uker fra vedtaket er gjort kjent for
søker eller annen med klageinteresse.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap finner at foreliggende søknad fra Ragnhild Sandøy/Fjordfolk under Møysalen blir
å avslå. Som grunngiving vises det til vurderinger i administrasjonssjefens saksframlegg. Vedtaket kan
påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler, innen tre uker fra vedtaket er gjort kjent for
søker eller annen med klageinteresse.

PS 65/15 Etablering av kvæfjordportalen-Visit Kvæfjord - søknad om
tilskudd fra næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende søknad av 19.5.2015 om tilskudd til etablering av
kvæfjordportalen «Visit Kvæfjord».
2. Formannskapet finner søknaden å være godt avstemt med satsingsområder, mål og veivalg i
kommunens strategiske næringsplan og vil derfor bevilge tilskudd til slik etablering i form av
bagatellmessig støtte med 40 000 kr, om mulig slik at dette finansieres via de regionale
satsingsmidler. Dette tilsagnet står ved lag i inntil 3 år, utbetaling skjer ellers mot
dokumentasjon omkring hvilken organisasjon som skal stå for drift av portalløsningen.
3. Formannskapets vedtak kan påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller annen med formell klageinteresse.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende søknad av 19.5.2015 om tilskudd til etablering av
kvæfjordportalen «Visit Kvæfjord».
2. Formannskapet finner søknaden å være godt avstemt med satsingsområder, mål og veivalg i
kommunens strategiske næringsplan og vil derfor bevilge tilskudd til slik etablering i form av
bagatellmessig støtte med 40 000 kr, om mulig slik at dette finansieres via de regionale
satsingsmidler. Dette tilsagnet står ved lag i inntil 3 år, utbetaling skjer ellers mot
dokumentasjon omkring hvilken organisasjon som skal stå for drift av portalløsningen.
3. Formannskapets vedtak kan påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller annen med formell klageinteresse.

PS 66/15 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for
eiendomsskatt 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune om fritak for eiendomsskatt
2015 for fylkeskommunale eiendommer.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt 2015 for eiendommene gnr
54 bnr 1, gnr 57 bnr 228, gnr 58 bnr 13, gnr 58 bnr 42.
Votering:

-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune om fritak for eiendomsskatt
2015 for fylkeskommunale eiendommer.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt 2015 for eiendommene gnr
54 bnr 1, gnr 57 bnr 228, gnr 58 bnr 13, gnr 58 bnr 42.

PS 67/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord
Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Ola Danielsen tok opp sin habilitet som styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS. Karin Eriksen og Jan Meyer
tok opp sin habilitet som varamedlemmer til styret i Kvæfjord Eiendom AS. De fratrådte under
behandlingen av spørsmålet.
Formannskapet erklærte Ola Danielsen inhabil og han forble fratrådt under behandlingen av saken.
Formannskapet erklærte Karin Eriksen og Jan Meyer habile og de tiltrådte.
Forslag fra Torbjørn Larsen:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sine tidligere vedtak om vurdering av den kommunale
eierskapspolitikken, med særlig vekt på kommunens forhold til Kvæfjord Eiendom AS.
2. Kommunestyret legger til grunn at aksjeselskapet Kvæfjord Eiendom AS videreføres og utvikles
som kommunens redskap for en effektiv eiendomsforvaltning i Kvæfjord, basert på de
nuværende selskapsvedtekter og ellers innenfor aksjelovgivningens rammer. I tråd med
kommunestyrets vedtak under behandlingen av budsjett og økonomiplan 2015-2018, bes
administrasjonssjefen om å iverksette prosesser for etablering av forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdsavtaler med Kvæfjord Eiendom på deler av de bygninger som brukes i kommunale
kjerneoppgaver.
3. Kommunens involvering i andre selskaper bør skje slik som omtalt i foreliggende saksframlegg,
herunder slik at ordføreren utpekes som kommunens representant til overordnede
styringsorganer. På dialogbaserte eiermøter representeres kommunen av ordføreren og
administrasjonssjefen.
Votering:
Karin Eriksen ba om punktvis votering:
Innstillingens pkt 1 vedtatt mot 1 stemme
Innstillingens pkt 2 Vedtatt mot 1 stemme
Innstillingens pkt 3 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sine tidligere vedtak om vurdering av den kommunale
eierskapspolitikken, med særlig vekt på kommunens forhold til Kvæfjord Eiendom AS.
2. Kommunestyret legger til grunn at aksjeselskapet Kvæfjord Eiendom AS videreføres og utvikles
som kommunens redskap for en effektiv eiendomsforvaltning i Kvæfjord, basert på de
nuværende selskapsvedtekter og ellers innenfor aksjelovgivningens rammer. I tråd med
kommunestyrets vedtak under behandlingen av budsjett og økonomiplan 2015-2018, bes
administrasjonssjefen om å iverksette prosesser for etablering av forvaltnings-, drifts- og
vedlikeholdsavtaler med Kvæfjord Eiendom på deler av de bygninger som brukes i kommunale
kjerneoppgaver.
3. Kommunens involvering i andre selskaper bør skje slik som omtalt i foreliggende saksframlegg,
herunder slik at ordføreren utpekes som kommunens representant til overordnede

styringsorganer. På dialogbaserte eiermøter representeres kommunen av ordføreren og
administrasjonssjefen.

PS 68/15 Kommunestruktur - innbyggerhøring
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak K-sak 37/14, formannskapets vedtak
Fsak 2/15 og 36/15.
2. Kvæfjord kommune gjennomfører innbyggerhøring iht plan- og prosess skissert i
saksframlegget.
Behandling:
Tilleggsreferatsakene RS 72/15 Referat fra møte i styringsgruppen 9.6.15 for kommunereformen 7
kommuners alternativet og RS 73/15 Epost av 15.6.15 fra Harstad kommune. Statusbilde, utfordringsog intensjonsbilde Felles 7 kommuner ble utdelt.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunestyrets vedtak K-sak 37/14, formannskapets vedtak
Fsak 2/15 og 36/15.
2. Kvæfjord kommune gjennomfører innbyggerhøring iht plan- og prosess skissert i
saksframlegget.

Kl 16:30 forlot økonomisjef Dag Sandvik

PS 69/15 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Det ble i tillegg lagt frem 5 referatsaker:
RS 71/15
Tildeling kommunalt næringsfond 2015 - Kvæfjord kommune.
RS 72/15
Referat fra møte i styringsgruppen 9.6.15 for kommunereformen 7 kommuners
alternativet
RS 73/15
Epost av 15.6.15 fra Harstad kommune. Statusbilde, utfordrings- og
intensjonsbilde Felles 7 kommuner
RS 74/15
Høringsbrev av 09.06.2015 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet Høyring – einskilde endringar i
inndelinglova og kommunelova
RS 75/15
Brev av 15.06.2015 fra KS Advokatene til KLP. Brevet er undergitt
utsatt offentlighet iht ofl. § 5
Ordfører Torbjørn Larsen foreslo at RS 48/15 Det kgl kulturdep. – Høring forslag om endring i
helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker ble tatt opp som politisk sak PS 70/69.
Asbjørn Olafson foreslo at RS 49/15 Fagforbundet Troms – Kommunereformen tilrettelegger for økt
privatisering ble tatt opp som politisk sak PS 71/15
Ordfører Torbjørn Larsen foreslo at RS 64/15 TV-aksjonen NRK 2015 – Anmodning om å opprette
kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015 ble tatt opp som politisk sak PS 72/15

Referatsak RS 75/15 ble behandlet etter RS 70/15. Møtet ble lukket under behandlingen av RS 75/15, jfr
kommuneloven § 31 nr 5, jfr. ofl § 5.
Jan Meyer søkte om permisjon fra kl 17:30. Permisjonssøknaden ble innvilget og han fratrådte.
Formannskapet besto da av 5 representanter under behandling av referatsak 71/15-75/15.
Omforent forslag:
Referatsak RS 41/15 – 75/15 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Referatsak RS 41/15 – 75/15 tas til orientering

RS 41/15 LVSH - protokoll styremøte 2.3.2015
RS 42/15 Referat med vedlegg fra regionrådsmøtet i Lavangen 6. mars
RS 43/15 Referat møte 16.03.15 i styringsgruppen for kommunereformen
RS 44/15 IKAT årsmøtereferat 2015
RS 45/15 Ref møte Sør-Troms Regionråd i Kvæfjord 17.04.2015
RS 46/15 Sør-Troms Regionråd - Referat årsmøte og årsrapport
RS 47/15 Referat fra møte i styringsgruppa for kommunereformen 13.05.15
RS 48/15 Det kongl kulturdep. - Høring forslag om endring i helligdagsloven for å tillatel søndagåpne
butikker
RS 49/15 Fagforbundet Troms - Kommunereformen tilrettelegger for økt privatisering
RS 50/15 Sør-Troms regionråd- Høringsuttalelse - Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018
RS 51/15 UDI - Avvikling av Borkenes statlige mottak
RS 52/15 KMD: Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
RS 53/15 Kvæfjord kommune -Foreløpig svar på anmodning om bosetting av flyktninger med bakgrunn
i dagens flyktningkrise - anmodning om utsatt svarfrist, innspill om alternativ bosettingsform
RS 54/15 Flyplassutvalget - Virksomhetsrapport 2014
RS 55/15 Flyplassutavlget Årsmelding - innkalling til årsmøte
RS 56/15 Petroleumstilsyn må snarest få en fast avdeling i nord
RS 57/15 Kommuneplan planstrategi og forholdet til kommunereformen
RS 58/15 Det kongl. justis- og beredskapsdep. -Uttalelse fra Kvæfjord kommunestyre
RS 59/15 Kontrollutvalgsak 20/15 - antall medlemmer i kontrollutvalget
RS 60/15 Troms fylkeskommune-Fylkesrådssak Sak 86/15 Bredbåndutbygging i Kvæfjord kommune,
Botrkenes til Bremnes v/Kvæfjord kommune
RS 61/15 Troms fylkeskommune-Saksprotokoll sak 86/15 Bredbåndsutbyging i Kvæfjord kommune
RS 62/15 Fylkesrådssak 110/15 -Pilotprosjekt næringsutvikling Kvæfjord
RS 63/15 Troms fylkeskommune Saksprotokoll sak 110/15 Fylkesrådet 26.05.15
RS 64/15 TV-aksjonen NRK 2015 -Anmodning om å oprette kommunekomite`for tv- aksjonen NRK 2015
RS 65/15 UNN -Informasjon om AMK Tromsø tar over AMK Harstad 1. juni 2015
RS 66/15 Ronny Trælvik: søknad om støtte til bokprosjekt
RS 67/15 Den Internasjonale eldredagen 2015
RS 68/15 IMA - søknad om økonomisk støtte Ukraina
RS 69/15 Ungdomsbedriften Smak og Nyt Rå UB - søknad om økonomisk støtte

RS 70/15 Lars Ulriksen: søknad om støtte 365 dager med fokus på nordisk natur, friluftsliv og biologisk
mangfold
RS 71/15 Tildeling kommunalt næringsfond 2015
RS 72/15 Referat fra møte i styringsgruppen 9.6.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativ
RS 73/15 Statusbilde, utfordrings- og intensjonsbilde Felles 7 kommuner
RS 74/15 Høyring Einskilde endringar i innledningslova og kommunelova
RS 75/15 KLP pensjonssaken

PS 70/15 Høring forslag om endring i helligdagsloven for å tillatel
søndagåpne butikker
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet forslag til høringsuttalelse, som ble delt ut i møtet:
Høringsuttalelse: Søndagsåpne butikker
Dette er dagen for samvær og fellesskap i familien, en fridag der noen foreldre stiller i frivillig
arbeid, andre heier på barna fra sidelinja av fotballbanen. Det er et klart verdispørsmål om hva
slags samfunn vi ønsker oss. Det kan ikke være rett å gjennomføre søndagsåpne butikker slik at
fem ganger så mange ansatte må jobbe på søndag i handelsnæringa. Totalt vil søndagsåpne
butikker omfatte 290 000 ansatte.
Både fagforeninger og store deler av næringslivet er mot forslaget, samt at sju av ti forbrukere
etter sigende ikke ønsker dette. De høringssvar som var kommet inn til midt i mai viser en trend
om at dette ikke er ønskelig. Det vil klart virke fordyrende for kunden, vil øke forbruket og er
ikke miljøvennlig.
Vi håper regjeringen lytter til befolkningen, og tar signalene om fortsatt å holde butikkene
søndagsstengt.
Det vil også være galt å legge dette over på kommunene. Da vil mange vedta søndagsåpent for
å skaffe seg en markedsfordel sammenlignet med nabokommunene. Det vil i praksis bety
søndagsåpent i alle landets kommuner.
Kvæfjord formannskap vurderer at ulempene er klart større enn fordelene ved å søndagsåpne
butikkene.
Votering:
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen vedtatt med 5 mot 1 stemme
Vedtak:
Høringsuttalelse: Søndagsåpne butikker
Dette er dagen for samvær og fellesskap i familien, en fridag der noen foreldre stiller i frivillig arbeid,
andre heier på barna fra sidelinja av fotballbanen. Det er et klart verdispørsmål om hva slags samfunn vi
ønsker oss. Det kan ikke være rett å gjennomføre søndagsåpne butikker slik at fem ganger så mange
ansatte må jobbe på søndag i handelsnæringa. Totalt vil søndagsåpne butikker omfatte 290 000 ansatte.
Både fagforeninger og store deler av næringslivet er mot forslaget, samt at sju av ti forbrukere etter
sigende ikke ønsker dette. De høringssvar som var kommet inn til midt i mai viser en trend om at dette
ikke er ønskelig. Det vil klart virke fordyrende for kunden, vil øke forbruket og er ikke miljøvennlig.

Vi håper regjeringen lytter til befolkningen, og tar signalene om fortsatt å holde butikkene
søndagsstengt.
Det vil også være galt å legge dette over på kommunene. Da vil mange vedta søndagsåpent for å skaffe
seg en markedsfordel sammenlignet med nabokommunene. Det vil i praksis bety søndagsåpent i alle
landets kommuner.
Kvæfjord formannskap vurderer at ulempene er klart større enn fordelene ved å søndagsåpne butikkene.

PS 71/15 Fagforbundet Troms - Kommunereformen tilrettelegger for økt
privatisering
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Forslag fra Asbjørn Olafson: Kvæfjord formannskap slutter seg til uttalelse fra fylkesmøtet i Fagforbundet
Troms 25. mars 2015 - Kommunereformen tilrettelegger for økt privatisering
Votering:
Forslag fra Asbjørn Olafsen vedtatt med 4 mot 2 stemmer
Vedtak:
Kvæfjord formannskap slutter seg til uttalelse fra fylkesmøtet i Fagforbundet Troms 25. mars 2015 Kommunereformen tilrettelegger for økt privatisering

PS 72/15 TV-aksjonen NRK 2015 -Anmodning om å oprette
kommunekomite`for tv- aksjonen NRK 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.06.2015
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen: Som kommunekomite fra Kvæfjord kommune velges ordfører, som
får fullmakt til å supplere kommunekomiteen.
Votering:
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Som kommunekomite fra Kvæfjord kommune velges ordfører, som får fullmakt til å supplere
kommunekomiteen.
Møtet slutt kl 17:45

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 17.06.2015
Ruth-Lise H. Olsen

