Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
07.09.2015
09:30 – 15:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Medlem
Johan Helge Elde
Medlem
Linda Wikeland
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem
Jan Meyer
Medlem

Representerer
AP
SP
H
SV
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Asbjørn Olafson
Medlem

Representerer
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ragnhild Olsen
Asbjørn Olafson

Representerer
AP

Formannskapet besto av 7 representanter.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Marit Blekastad
Helsefaglig rådgiver – kl 14:45-14:55 under orientering om
status oppstart av kreftkoordinatorfunksjonen
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Ordfører ba formannskapets medlemmer møte kl 16:15 mandag 14. september for fotografering av
fellesbilde av formannskapet 2011-2015.
Ordfører opplyste at han avslutningsvis i møtet ville komme tilbake til:
 Arbeidsbeskrivelse for valgoppgjøret 2015
 Status bredbåndsutbygging
 Status mottaksplasser ved Kvæfjord Statlige mottak
 Status Nupen/Fundur
 Status/fremdrift kystsoneplan
 Spørsmål fra Ola Danielsen om status for opprettelse av kreftkoordinator samt status for
friluftsområde i Straumen.

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 74/15 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 16.06.2015 og
19.06.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møter 16.06.2015 og 19.06.2015.
Til å signere møtebøkene velges:
1.
2…
Formannskapet utsatte saken til slutten av møtet og den ble behandlet som siste sak.
Ordføreren foreslo i tillegg at Ola Danielsen og Karin Eriksen velges til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møter 16.06.2015 og 19.06.2015.
Til å signere møtebøkene velges:
1. Ola Danielsen
2. Karin Eriksen

PS 75/15 Leikvika Næringseiendom AS - tilskudd fra næringsfond til
oppgraderinger i Leikvikaområdet
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad av 10.6.2015 fra Regnskapscentralen Nord AS på
vegne av Leikvika Næringseiendom AS om tilskudd fra kommunalt næringsfond til
ytterligere oppgraderinger av Leikvikaområdet på Borkenes.
2. Formannskapet viser til tidligere vedtak om kommunal involvering i tilrettelegging av
området i Leikvika, senest ved F-sak 56/14, og bevilger tilskudd som omsøkt i form av
bagatellmessig støtte med inntil 50 000 kr eller 10 % av de oppgitte kostnader. Dette
tilsagnet står ved lag i inntil 3 år, utbetaling skjer ellers mot kostnadsdokumentasjon og slik
at utbetalingen reduseres forholdsvis dersom de påløpte investeringskostnader blir lavere
enn skissert i søknaden.
3. Formannskapets vedtak kan påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler innen
tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med formell klageinteresse i saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad av 10.6.2015 fra Regnskapscentralen Nord AS
på vegne av Leikvika Næringseiendom AS om tilskudd fra kommunalt næringsfond til
ytterligere oppgraderinger av Leikvikaområdet på Borkenes.
2. Formannskapet viser til tidligere vedtak om kommunal involvering i tilrettelegging av
området i Leikvika, senest ved F-sak 56/14, og bevilger tilskudd som omsøkt i form av
bagatellmessig støtte med inntil 50 000 kr eller 10 % av de oppgitte kostnader. Dette

tilsagnet står ved lag i inntil 3 år, utbetaling skjer ellers mot kostnadsdokumentasjon og
slik at utbetalingen reduseres forholdsvis dersom de påløpte investeringskostnader blir
lavere enn skissert i søknaden.
3. Formannskapets vedtak kan påklages som enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler
innen tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med formell klageinteresse i
saken.

PS 76/15 Budsjettregulering - taktekking Kvæfjordhallen og Borkenes skole
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-9/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansiering av taktekking ved Kvæfjordhallen og Borkenes skole, spesialromfløyen, over budsjettet for
2015.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-9/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansiering av taktekking ved Kvæfjordhallen og Borkenes skole, spesialromfløyen, over budsjettet for
2015.

PS 77/15 Budsjettregulering - Lamhagan industriområde
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-10/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansering av kommunal andel i utviklingen av Lamhagan industriområde.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-10/15 som vist i vedlegg til saken, for
finansering av kommunal andel i utviklingen av Lamhagan industriområde.

PS 78/15 Budsjettregulering - reserveposter lønn 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering K-11/15 slik det framgår av vedlegg til saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering K-11/15 slik det framgår av vedlegg til saken.

PS 79/15 Eiendomsskattesats 2016 - alternative løsninger og
budsjettkonsekvenser
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kommunestyret viser til administrasjonssjefens framlagte beregninger og budsjettkonsekvenser ved
alternative eiendomsskattesatser og bunnfradrag i 2016, og tar disse til orientering.
Eiendomsskattesatser og eventuelt bunnfradrag skal fastsettes av kommunestyret i forbindelse med
behandling av budsjett for 2016 og økonomiplan 2016 – 2019.
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen (forslag 1):
1. Kommunestyret viser til administrasjonens gjennomgang av forskjellige alternativer og de
budsjettkonsekvenser dette har i forhold til vedtatt økonomiplan.
2. Kommunestyret ber om at alternativ 3 legges til grunn for videre arbeid med
budsjett/økonomiplan.
3. Bunnfradrag vurderes etter at tidligere års underskudd er dekket inn.
Karin Eriksen fremmet fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet (forslag 2):
Kommunestyret ber administrasjon jobbe frem et forslag til budsjett 2016 økonomiplan for 2016-2019.
Dette forslaget skal ha med seg at Eiendomskattesatsen ikke skal økes utover dagens sats på 4 promille.
Eiendomskattesatsen skal gradvis fases ut når kommunens underskudd er dekket inn og Kvæfjord
kommune er ute av ROBEK. Dette er beregnet til å skje i 2017, om det blir mulig å fremskynde
inndekning av tidligere års underskudd så skal arbeidet med å fase ut eiendomsskatt fremskyndes.
Pause kl 11:30 – 12:10
Karin Eriksen trakk forslag 2 og Torbjørn Larsen trakk forslag 1.
Det ble fremmet fellesforslag fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre,
likelydende som Torbjørn Larsens forslag pkt 1 og 2 (forslag 3):
1. Kommunestyret viser til administrasjonens gjennomgang av forskjellige alternativer og de
budsjettkonsekvenser dette har i forhold til vedtatt økonomiplan.
2. Kommunestyret ber om at alternativ 3 legges til grunn for videre arbeid med
budsjett/økonomiplan.
Det ble fremmet fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet til pkt 3: (forslag 4)
Eiendomskattesatsen skal gradvis fases ut når kommunens underskudd er dekket inn og Kvæfjord
kommunes er ute av ROBEK. Dette er beregnet til å skje i 2018, om det blir mulig å fremskynde
inndekning av tidligere års underskudd så skal arbeidet med å fase ut eiendomskatt fremskyndes.
Det ble fremmet fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Venstre til pkt 3 (forslag 5):
Bunnfradrag vurderes etter at tidligere års underskudd er dekket inn.
Votering:
Forslag 3 ble tatt opp til punktvis votering:
-pkt 1 enstemmig vedtatt
-pkt 2 vedtatt mot en stemme
Forslag 4 og 5 ble satt opp mot hverandre:
-3 stemmer avgitt for forslag 4 og 4 stemmer avgitt for forslag 5.
Vedtatt pkt 1, 2 og 3 ble satt opp mot administrasjonssjefens innstilling:
-1 stemme avgitt for administrasjonssjefens innstilling og 6 stemmer avgitt for vedtatt pkt 1, 2 og 3.

Vedtak:
1. Kommunestyret viser til administrasjonens gjennomgang av forskjellige alternativer og de
budsjettkonsekvenser dette har i forhold til vedtatt økonomiplan.
2. Kommunestyret ber om at alternativ 3 legges til grunn for videre arbeid med
budsjett/økonomiplan.
3. Bunnfradrag vurderes etter at tidligere års underskudd er dekket inn.

PS 80/15 Flyktningebosetting - ny vurdering
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Saken utgår fra behandling i formannskapet 7.9.2015. Det foreligger nå brev fra IMDi av 14.8.2015 med
forespørsel om bosetting av flyktninger for 2016 og perioden 2017-2019. Dette fordrer behandling av
saken i kommunestyret, ordinær saksgang vil da være at saken forelegges levekårsutvalget i møte
23.9.2015 som så avgir innstilling til kommunestyret.

PS 81/15 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Det ble fremmet to tilleggsreferatsaker:
RS 95/15 Anmodning av 14.8.2015 om bosetting av flyktninger for 2016 og planperioden
2017-2019 fra IMDi.
Brevet ble delt ut i møtet.
RS 96/15 Notat av 04.09.2015 om helsetilbudet i Gullesfjordområdet.
Notatet ble delt ut i møtet.
Jan Meyer forlot kl 15:00 i henhold til innvilget permisjon. Formannskapet besto da av 6 medlemmer.
Avslutningsvis ble det gitt noen orienteringer:
 Marit Blekastad kl 14:45-14:55 orienterte om status oppstart av kreftkoordinatorfunksjonen
 Administrasjonssjefen orienterte om situasjonen om bruk av område i Straumen regulert til
friluftsformål.
 Ordfører orienterte om status og fremdrift for arbeidet med utbygging av høyhastighetsbredbånd
Borkenes-Bremnes. Iht kommuneloven § 31 nr 5, jfr. offentleglova § 23 ble møtet lukket under
orientering, kl 15:00-15:10. Saken ble løftet som politisk sak 82/15.
 Ordfører orienterte om henvendelser ad mottaksplasser enslig mindreårige asylsøkere
 Ordfører orienterte om status interkommunal Kystsoneplan
 Ordfører orienterte om status oppsett av Fundur i Nupen
 Ordfører orienterte om organiseringen av arbeidet med valgoppgjøret og notatet
«Arbeidsbeskrivelse valgoppgjør 2015» ble delt ut.
Administrasjonssjefens innstilling
Omforent forslag: Referatsakene tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Omforent forslag: Referatsakene tas til orientering

RS 76/15 Byregionsprogrammet,Workshop 4.juni 2015
RS 77/15 Referat fra møte i styringsgruppen 09.06.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativet
RS 78/15 Referat fra møte i Prosjektgruppa 19.08.15 for kommunereformen 7 kommuners alternativ
RS 79/15 Kurs for de folkevalgte i kommunejus og kommuneøkonomi til høsten
RS 80/15 Sør-Troms IUA Møtebok Styremøte 04.06.14
RS 81/15 Sør-Troms IUA - Møtebok Årsmøte 04.06.15
RS 82/15 Avtale tiltak "Varig tilrettelagt arbeid"
RS 83/15 Høring og offentlig ettersyn av Regional plan for handel og service i Troms 2015 - 2024
RS 84/15 Kommunereformen - statusbilde for Kvæfjord kommune
RS 85/15 Søknad samarbeidskommune for bygging og drift av fengsel (OPS)
RS 86/15 Søknad om kriseskjønnsmidler 2015
RS 87/15 KS Folkevalgtprogram
RS 88/15 Deltakelse i ByR fase 2
RS 89/15 Tilbakemelding på årsregnskap 2014 - innmelding i ROBEK
RS 90/15 Nytt statusbilde og utfordringsbilde Felles 7 kommuner etter innlegging fra andre kommuner
RS 91/15 Webkamere i kommunen
RS 92/15 Søknad om økonomisk støtte til Natur og Ungdoms Nordområdekonferanse
RS 93/15 SMISO - Søknad Tilskudd til støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for 2016
RS 94/15 Samarbeidsavtale felles drift av akuttmottak, legevaktsentral, nødnett, legevakt og mottak av
trygghetsalarm
RS 95/15 Anmodning av 14.8.2015 om bosetting av flykninger for 2016 og planperioden 2017-2019 fra
IMDI
RS 96/15 Notat av 04.09.2015 om helsetilbudet i Gullesfjordområdet.

PS 82/15 Status og fremdrift for arbeidet med utbygging av
høyhastighetsbredbånd Borkenes-Bremnes
Saksprotokoll i Formannskapet - 07.09.2015
Ordfører orienterte om status og fremdrift for arbeidet med utbygging av høyhastighetsbredbånd
Borkenes-Bremnes. Iht kommuneloven § 31 nr 5, jfr. offentleglova § 23 ble møtet lukket under
behandlingen.
Omforent forslag:

Kvæfjord formannskap vedtar å dekke påløpt kostnad for bistand fra Bredbåndsfylket Troms AS for
bistand i perioden februar-juli 2015 i forbindelse med fiberutbygging i Kvæfjord på 49 761 kr via
næringsfondets regionale satsingsmidler. Formannskapet legger til grunn at denne andelen av kostnaden
vil inngå i den totale finansieringen av utbyggingen som vil bli fremmet som egen sak til formannskapet.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap vedtar å dekke påløpt kostnad for bistand fra Bredbåndsfylket Troms AS for
bistand i perioden februar-juli 2015 i forbindelse med fiberutbygging i Kvæfjord på 49 761 kr via
næringsfondets regionale satsingsmidler. Formannskapet legger til grunn at denne andelen av kostnaden
vil inngå i den totale finansieringen av utbyggingen som vil bli fremmet som egen sak til formannskapet.
Møtet slutt kl 15:45.

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 08.09.2015
Ruth-Lise H. Olsen

