Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
08.06.2015
09:30 – 14:00

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

Representerer
AP
SP
H
SV
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Asbjørn Olafson
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem

Representerer
AP
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Wiggo Grønlund
Asbjørn Olafson
John Egil Bustadmo
Ola A. Danielsen

Representerer
AP
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Andre som møtte:
Styreleder Anne Birgit Nilsen og daglig leder Jonny Schanche Eivik fra Kvæfjord Eiendom AS fra kl 09.30
– 12.20, under sak 42/15 og 43/15.
Arild Jacobsen, prosjektleder nydyrkningsprosjektet, møtte etter generalforsamlingen og orienterte om
prosjektet.
Ordfører opplyste at han i slutten av møtet ville orientere om VTA-plasser
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen øvrige 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.

Saksnr

Innhold

PS 42/15

Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 13.04.2015 og
28.04.2015

PS 43/15

Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS

PS 44/15

Utpeking av forhåndsstemmemottakere

PS 45/15

Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2015

PS 46/15

Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2015

PS 47/15

Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre

PS 42/15 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 13.04.2015
og 28.04.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 13.04.2015.
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.04.2015.
Til å signere møtebøkene velges:
1
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Johan Helge Elde og Linda Wikeland ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 13.04.2015.
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.04.2015.
Til å signere møteboka velges:
1. Johan Helge Elde
2. Linda Wikeland

PS 43/15 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Kl 09:40: Generalforsamlingen startet.
Wiggo Grønlund og Johan Helge Elde tok opp sin habilitet som henholdsvis ansatt i Kvæfjord Eiendom
AS og varamedlem til styret i Kvæfjord Eiendom AS. De fratrådte mens formannskapet vurderte deres
habilitet. Formannskapet erklærte Wiggo Grønlund inhabil og Johan Helge Elde habil. Wiggo Grønlund
fratrådte og Johan Helge Elde tiltrådte.
Kl 09:45: Karin Eriksen møtte.
Karin Eriksens habilitet ble vurdert ut fra hennes verv som varamedlem til styret i Kvæfjord Eiendom AS.
Formannskapet erklærte henne habil.
Det føres egen protokoll for generalforsamlingen, v/daglig leder Jonny Schanche Eivik.
Generalforsamlingen avsluttet kl 12:20.
Pause til kl 12:35.
Wiggo Grønlund tiltrådte formannskapet.
Kl 12.35: Orientering om nydyrkningsprosjektet, v/prosjektleder Arild Jacobsen

Linda Wikeland søkte om permisjon fra kl 13:50. Søknaden ble innvilget.

PS 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner i egenskap av valgstyre følgende personer som stemmemottakere
ved forhåndsstemmegivningen i 2015:
Arne Markus Vikholt, Ester Høegh, Fridlaug Bendiksen, Jan Roger Johansen, June Helen Gjertsen, Karin
Gunnesdahl, Lisbeth Andreassen, Ruth-Lise H. Olsen, Siv Jorid Strand og Unni Kallset.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord formannskap godkjenner i egenskap av valgstyre følgende personer som stemmemottakere
ved forhåndsstemmegivningen i 2015:
Arne Markus Vikholt, Ester Høegh, Fridlaug Bendiksen, Jan Roger Johansen, June Helen Gjertsen, Karin
Gunnesdahl, Lisbeth Andreassen, Ruth-Lise H. Olsen, Siv Jorid Strand og Unni Kallset.

PS 45/15 Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar i egenskap av valgstyre at årets ordinære forhåndsstemmegivning legges
til Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 i tidsrommet mandag 10.august - fredag
11.september 2015.
Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgtinget, kan
henvende seg til kommunen for avtale om å avgi stemme fra onsdag 1.juli og fram til
forhåndsstemmegivningen tar til den 10.august.
Det legges videre opp til ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:
Boas
Miniboas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets leder gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende forhåndsstemmegivning.
For øvrig kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse
rammer, etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 8.september få høve til å avgi
forhåndsstemme der hvor de oppholder seg.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
- Kvæfjord formannskap vedtar i egenskap av valgstyre at årets ordinære forhåndsstemmegivning
legges til Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 i tidsrommet mandag 10.august - fredag
11.september 2015.
Velgere som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgtinget, kan
henvende seg til kommunen for avtale om å avgi stemme fra onsdag 1.juli og fram til
forhåndsstemmegivningen tar til den 10.august.
Det legges videre opp til ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:

Boas
Miniboas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets leder gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende forhåndsstemmegivning.
For øvrig kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse
rammer, etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 8.september få høve til å avgi
forhåndsstemme der hvor de oppholder seg.

PS 46/15 Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 36/14 om fastsetting av valgdag(er) og
vedtar i egenskap av valgstyre følgende stemmetider for årets valgting:
KRETS
14/9

STED

ÅPNINGSTID SØNDAG 13/9

ÅPNINGSTID MANDAG

1
2
3
4

tidl Moelv skole
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter
Kvæfjord rådhus

søndag
søndag
søndag
søndag

mandag
mandag
mandag
mandag

Moelv
Flesnes
Vik
Borkenes

kl
kl
kl
kl

1600-2000
1600-2000
1600-2000
1600-2000

kl
kl
kl
kl

0900-1400
0900-1400
0900-1400
0900-2000

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
- Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 36/14 om fastsetting av valgdag(er) og
vedtar i egenskap av valgstyre følgende stemmetider for årets valgting:
KRETS
14/9

STED

ÅPNINGSTID SØNDAG 13/9

ÅPNINGSTID MANDAG

1
2
3
4

tidl Moelv skole
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter
Kvæfjord rådhus

søndag
søndag
søndag
søndag

mandag
mandag
mandag
mandag

Moelv
Flesnes
Vik
Borkenes

kl
kl
kl
kl

1600-2000
1600-2000
1600-2000
1600-2000

kl
kl
kl
kl

0900-1400
0900-1400
0900-1400
0900-2000

Linda Wikeland forlot kl 13:50 iht innvilget permisjon

PS 47/15 Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre
Saksprotokoll i Formannskapet - 08.06.2015
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.»
Omforent forslag: Saken utsettes
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Saken utsettes
Ordføreren orienterte om:
 Sammensetningen av valgstyret
 Avtale med Harstad kommune om VTA-plasser
 Status gjennomføring av Imella-prosjektet ved oppføring av den skulpturelle
gapahuken Fundur
Møtet hevet kl 14.00

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 09.06.2015
Ruth-Lise H. Olsen

