Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
30.11.2015
09:30 – 14:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Medlem
Karoline Gabrielsen
Medlem
Birger Holand
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem
Jan Meyer
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Lars Tverseth
Kultur- oppvekstsjef, under orientering innledningsvis fra
Gratangslaks AS og Nordlaks AS, kl. 09:30:10:35
Ellen Eliseussen
Prosjektleder næringsutvikling, under orientering
innledningsvis fra Gratangslaks AS og Nordlaks AS, kl. 09:3011:00, samt under sak 106/15 og ved orientering om
pilotprosjekt næringsutvikling kl. 11:45-12:55
Andre som møtte:
Tore Lundberg, daglig leder Gratangslaks AS, og Lars Berg, produksjonssjef Gratangslaks AS/Kleiva
Fiskefarm AS, kl 09:30 – 11:00, under orientering fra Gratangslaks AS/Kleiva Fiskefarm AS og Nordlaks
AS
Tor Anders Elvegård, daglig leder Nordlaks AS, kl 09:30 – 11:00, under orientering fra Gratangslaks
AS/Kleiva Fiskefarm AS og Nordlaks AS
Ordføreren orienterte om at han avslutningsvis i møtet ønsket å ta opp en tilleggssak om justering av
avtale mellom Leikvika næringseiendom as og Kvæfjord kommune om grunnavståelse i forbindelse med
etablering av drivstoffanlegg i Leikvika. Formannskapet hadde ikke merknader til dette.
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.

Kl 09:30 - 09:55 Orientering om Gratangslaks AS/Kleiva Fiskefarm AS, v/Tore Lundberg
Kl 09:55 - 10:15 Orientering om Nordlaks AS, v/Tor Anders Elvegård
Kl 10:15 – 11:00 Spørsmål fra formannskapet til selskapene.
Lars Tverseth forlot kl. 10:35.
Ellen Eliseussen forlot kl. 11:00
Pause kl 11:00 - 11:15

Saksnr.

Innhold

PS 103/15

Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015

PS 104/15

Politisk møteplan 2016

PS 105/15

Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

PS 106/15

Næringslivspris for Kvæfjord 2015

PS 107/15

Arnfinn Hansen, Geoskog - søknad om tilskudd fra næringsfond

PS 108/15

Referatsaker

RS 120/15

NKS Veiledningssenter - Søknad om tilskudd over budsjett i 2016

RS 121/15

KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015 - 2.purring

RS 122/15

Tilskuddsliste tros- og livssynssamfunn. Den Katolske Kirke

RS 123/15

Invitasjon til innspill - stortingsmelding om bærekraftige byer og
sterke distrikter Invitasjon til innspill - stortingsmelding om
bærekraftige byer og sterke distrikter

RS 124/15

Søknad om å få tildelt skjønnsmidler i forbindelse med
flyktningsituasjonen

PS 109/15

Justering av ordlyd i avtale mellom Leikvika næringseiendom as og
Kvæfjord kommune om grunnavståelse i forbindelse med etablering av
drivstoffanlegg i Leikvika

PS 103/15 Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 20.11.2015.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...
Ordfører foreslo i tillegg at Karoline Gabrielsen og Birger Holand ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 20.11.2015.
Til å signere møteboka velges:
1.Karoline Gabrielsen
2.Birger Holand

PS 104/15 Politisk møteplan 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar politisk møteplan for 2016 i samsvar med forslag vedlagt saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord formannskap vedtar politisk møteplan for 2016 i samsvar med forslag vedlagt saken.

PS 105/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Saken ble behandlet etter sak 106/15 og orientering om pilotprosjekt næringsutvikling
Økonomisjef Dag Sandvik tiltrådte møtet kl. 13:05.
Notat 20151127/2015/889/ F-sak 105/15: Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016/2019
delt ut i møtet, inneholdende:
 Bakgrunn for og forslag om justeringer i innstillingen punkt 3 og 4
 Vedlegg 1: Stillinger
 Høringsuttalelse av 26.11.2015 fra samarbeidsutvalget ved Borkenes skole
Administrasjonssjef Merete Hessen fremla følgende endringer i punkt 3 og 4 i administrasjonssjefens
forslag til innstilling:

3.
4.

Budsjettet for 2016 er gjort opp med totale utgifter og inntekter 429 068 000 kr. Løpende netto
driftsutgifter fordeles ...
Investeringsbudsjettet for 2016 er gjort opp med utgifter og inntekter 13 019 000 kr. Til
finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2016 ...

Administrasjonssjefens innstilling, slik den fremstår etter endringen fremlagt i møtet:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2016 i henhold til foreliggende
forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2016-2019 i henhold til
foreliggende forslag.
3. Budsjettet for 2016 er gjort opp med totale utgifter og inntekter 429 068 000 kr. Løpende netto
driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

2 926 000 kr
25 144 000 kr
104 428 000 kr
167 185 000 kr
18 605 000 kr
1 255 000 kr

4. Investeringsbudsjettet for 2016 er gjort opp med utgifter og inntekter 13 019 000 kr. Til finansiering
av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2016 opptas lån med inntil 6 321 000 kr. Lånet
betjenes med maksimal avdragstid inntil 25 år, basert på vekting av låneobjektene i tråd med
gjeldende regler. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og
gjeldende delegeringsbestemmelser.
5. Det fremmes eventuelt særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via Husbanken,
for videre utlån.
6. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2016 innenfor en samlet ramme med inntil
75 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og
gjeldende delegeringsbestemmelser.
7. Det gis samtykke til utvidelse av gjeldende ramme for leasing av tjenestebiler med én bil i 2016.
8. Skattøre for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2016 på alle faste
eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen er 4 promille.
Det vedtas ingen generelle fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven § 7.
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer, jf eiendomsskatteloven § 25. Taksering og utskriving av
eiendomsskatt skjer i henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune.
10. Godtgjørelse for ordfører for 2016 settes til 715 000 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2016 settes
til 42 300 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til regler for godtgjørelse til
politikere i Kvæfjord kommune.
11. Kommunale gebyrer og betalingssatser for året 2016 vedtas i samsvar med budsjettforslagets
vedlegg 2.
12. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing, 64014 Slamtømming og 64020
Feiertjeneste skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
13. Kurdøgnpris for institusjonsopphold settes til 49 772 kr i henhold til forskrift.
14. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger og regnskapssaken.
15. Økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med senere
årsbudsjett. Administrasjonen forbereder foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan
iverksettes etter kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker
slik som angitt i planforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonen også
høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere plan- og budsjettbehandling.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling, med endringer i punkt 3 og 4 som fremlagt i møtet, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2016 i henhold til foreliggende
forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2016-2019 i henhold til
foreliggende forslag.

3. Budsjettet for 2016 er gjort opp med totale utgifter og inntekter 429 068 000 kr. Løpende netto
driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

2 926 000 kr
25 144 000 kr
104 428 000 kr
167 185 000 kr
18 605 000 kr
1 255 000 kr

4. Investeringsbudsjettet for 2016 er gjort opp med utgifter og inntekter 13 019 000 kr. Til finansiering
av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2016 opptas lån med inntil 6 321 000 kr. Lånet
betjenes med maksimal avdragstid inntil 25 år, basert på vekting av låneobjektene i tråd med
gjeldende regler. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og
gjeldende delegeringsbestemmelser.
5. Det fremmes eventuelt særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via Husbanken,
for videre utlån.
6. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2016 innenfor en samlet ramme med inntil
75 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og
gjeldende delegeringsbestemmelser.
7. Det gis samtykke til utvidelse av gjeldende ramme for leasing av tjenestebiler med én bil i 2016.
8. Skattøre for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2016 på alle faste
eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen er 4 promille.
Det vedtas ingen generelle fritak for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatteloven § 7.
Eiendomsskatten skal betales i 3 terminer, jf eiendomsskatteloven § 25. Taksering og utskriving av
eiendomsskatt skjer i henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune.
10. Godtgjørelse for ordfører for 2016 settes til 715 000 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2016 settes
til 42 300 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til regler for godtgjørelse til
politikere i Kvæfjord kommune.
11. Kommunale gebyrer og betalingssatser for året 2016 vedtas i samsvar med budsjettforslagets
vedlegg 2.
12. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing, 64014 Slamtømming og 64020
Feiertjeneste skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
13. Kurdøgnpris for institusjonsopphold settes til 49 772 kr i henhold til forskrift.
14. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger og regnskapssaken.
15. Økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet med senere
årsbudsjett. Administrasjonen forbereder foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan
iverksettes etter kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker
slik som angitt i planforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonen også
høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere plan- og budsjettbehandling.
Kl. 13:20 forlot økonomisjef Dag Sandvik

PS 106/15 Næringslivspris for Kvæfjord 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jfr. kommuneloven § 31 pkt. 5, jfr. offl. § 26, 2. ledd
Ellen Eliseussen var tilstedet under behandling av saken, kl. 11:45 – 12:15.
Jan Meyer tok opp spørsmål sin habilitet. Han fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet.
Formannskapet vurderte han som habil og han tiltrådte formannskapet.
Saken legges frem uten administrativ innstilling.
De innkomne forslagene ble delt ut i møtet.

Omforent forslag:
Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris 2015.
Med henvisning til offentlighetsloven § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen finner sted i
møte planlagt til slutten av januar 2016.
Votering:
- Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris 2015.
Med henvisning til offentlighetsloven § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen finner sted i
møte planlagt til slutten av januar 2016.
Møtet åpnet igjen.
Kl. 12:15 – 12:55 Orientering om pilotprosjekt næringsutvikling v/prosjektleder Ellen Eliseussen
Pause kl. 12:55 -13:05

PS 107/15 Arnfinn Hansen, Geoskog - søknad om tilskudd fra næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Arnfinn Hansen,
Geoskog av 10.10.2015 om støtte med 30 prosent til oppgitte investeringskostnader 505 000
kr til produksjonsutstyr for Geoskog as. Det vises også til tidligere behandling av F-sak
78/14.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd via kommunalt næringsfond med inntil 82 000
kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å
avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Tilsagnet står ved
lag i inntil 12 måneder fra vedtaksdato. Det kan ikke påregnes ytterligere tilskudd fra
næringsfondet til dette tiltaket.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages
innen tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.
Forslag fra Karin Eriksen: Endret 2. setning i innstillingens punkt 2:
-Tilskudd utbetales mot at skriftlige avtaler med skogeiere dokumenteres i tilstrekkelig grad, mot
tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader fremkommer
med lavere beløp enn i søknad.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling og forslag fra Karin Eriksen til endret 2. setning i punkt 2 enstemmig
vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Arnfinn Hansen,
Geoskog av 10.10.2015 om støtte med 30 prosent til oppgitte investeringskostnader 505 000 kr
til produksjonsutstyr for Geoskog as. Det vises også til tidligere behandling av F-sak 78/14.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd via kommunalt næringsforn med inntil 82 000 kr.
Tilskudd utbetales mot at skriftlige avtaler med skogeiere dokumenteres i tilstrekkelig grad, mot
tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader
fremkommer med lavere beløp enn i søknad. Tilsagnet står ved lag i inntil 12 måneder fra
vedtaksdato. Det kan ikke påregnes ytterligere tilskudd fra næringsfondet til dette tiltaket.

3

Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

PS 108/15 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Avslutningsvis i møtet ble e-post av 30.11.2015 til Fylkesmannen i Troms: Søknad om å få tildelt
skjønnsmidler i forbindelse med flyktningsituasjonen referert, besluttet behandlet som tilleggsreferatsak
RS 124/15 og utsendt pr epost til formannskapets medlemmer.
Omforent forslag: Referatsak 120/15 – 124/15 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Referatsak 120/15 – 124/15 tas til orientering
RS 120/15 NKS Veiledningssenter - Søknad om tilskudd over budsjett i 2016
RS 121/15 KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015 - 2.purring
RS 122/15 Tilskuddsliste tros- og livssynssamfunn. Den Katolske Kirke
RS 123/15 Invitasjon til innspill - stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter Invitasjon til
innspill - stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
RS 124/15 Søknad om å få tildelt skjønnsmidler i forbindelse med flyktningsituasjonen

PS 109/15 Justering av ordlyd i avtale mellom Leikvika næringseiendom as
og Kvæfjord kommune om grunnavståelse i forbindelse med etablering av
drivstoffanlegg i Leikvika
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2015
Ordføreren orienterte om at han ønsket å ta opp en tilleggssak om justering av avtale mellom Leikvika
næringseiendom as og Kvæfjord kommune om grunnavståelse i forbindelse med etablering av
drivstoffanlegg i Leikvika.
Omforent forslag: Formannskapet gir ordføreren fullmakt til å foreta nødvendige omformuleringer i
avtaletekstens ordlyd.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Formannskapet gir ordføreren fullmakt til å foreta nødvendige omformuleringer i avtaletekstens ordlyd.

Møtet hevet kl. 14:00
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 02.12.2015
Ruth-Lise H. Olsen

