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Funksjon
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Karin Eriksen
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AP
AP
SP
AP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
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AP
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Linda A. Karlsen
Jan Meyer
Wiggo Grønlund
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Representerer
V
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Birger Bjørnstad
Ellen Eliseussen
Dag Sandvik
Ågot Hammari
Lars Tverseth

Stilling
Administrasjonssjef
Rådgiver, under sak PS 2/16 og 14/16, kl. 09:30-11:05
Prosjektleder næringsutvikling, under sak PS 8/16, kl.11:4012:25
Økonomisjef, under orientering om regnskap 2015, kl.13:4014:45
Helse-/omsorgssjef, under orientering om regnskap 2015, kl.
13:40-14:45
Kultur-/oppvekstsjef, under orientering om regnskap 2015, kl.
13:40-14:45

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren orienterte om at kl 13:30 ville økonomisjef Dag Sandvik og administrasjonssjef Merete
Hessen orientere om avgitt regnskap for 2015.
Ordføreren orienterte om at han ønsket å ta opp en tilleggssak PS 21/16, noe formannskapet sluttet seg
til.

Ordføreren orienterte om at det av praktiske hensyn ville bli noen omrokeringer i saksrekkefølgen.
Sakene ble avviklet i slik rekkefølge:
PS 2/16
PS 14/16 – 15/16
PS 12/16
PS 1/16
PS 8/16
PS 11/16
PS 3/16 – 7/16
PS 9/16 - 10/16
PS 13/16
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.
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PS 1/16 Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord formannskap 30.11.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 30.11.2015.
Til å signere møteboka velges:
1.
2. ..
Ordfører foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Bendiks H. Arnesen ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 30.11.2015.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Bendiks H. Arnesen

PS 2/16 Høring - nytt inntektssystem
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap finner at høringsforslaget til nytt inntektssystem er preget av et
spinklere faglig grunnlag enn tidligere hovedrevisjoner av inntektssystemet. Forslaget synes
å vektlegge tilpasninger til politiske føringer fra kommunereformens ambisjoner om større
og færre kommuner. På sikt vil dette kunne svekke inntektssystemets legitimitet.
2. Formannskapet viser til at inntektssystemet ut fra en regionalpolitisk tilnærming har vært
ansett som et virkemiddel for å sikre et mål om spredt bosetting i landet, ved at det også
skulle gi handlingsrom for bedre kommunale tjenester i utkantene. Dette synes fraværende i
det foreliggende forslag.
3. Store deler av forslagene til nye kostnadsnøkler synes i hovedsak å være en grei oppdatering,
med mindre avvik fra grunnlaget for bevilgninger i 2016. Høringsnotatet synes dog å ha en
mer tvetydig tilnærming til kriteriet «antall psykisk utviklingshemmede 16 år og over». Etter
henvisninger til (avvikende) beregninger fra SØF og SSB, ender notatet «etter en samlet
vurdering» opp med det som i realiteten er en svakt fundert, men betydelig redusert vekting
av kriteriet som for mange kommuner vil medføre et uttrekk fra de midler som skal
finansiere tiltak og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. Dette forslaget
betyr også at deler av finansieringen flyttes fra inntektssystemet til
toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere, som nærmest årlig er under press
ved salderingen av statsbudsjettet. Den reduserte vektingen synes også påvirket av en
betraktning om at kriteriet er overvurdert og et ønske om nedjustering også for å frigjøre
ressurser til bruk mot andre nye kommunale brukergrupper, slik som for eksempel omtalt i
den ambisiøse primærhelsemeldingen.
4. Et nytt strukturkriterium til erstatning for et flatt basistilskudd, endrer ved et av de
grunnleggende elementer i inntektssystemet. Dette framstår også som et virkemiddel for å
drive fram kommunereformens ambisjoner om færre og større kommuner. Samtidig synes

forslaget ikke å treffe helt godt, for eksempel utløser det betydelige omfordelingsvirkninger
også sett i forhold til kommuner som må antas å være utenfor hovedmålgruppen frivillige
eller ufrivillige små: kommuner med mellom 10 000 og 20 000 innbyggere taper på
forslaget, mens store kommunene kommer godt fra det. En alternativ tilnærming gitt at
Regjeringen står fast på differensiering, kunne for eksempel være at alle kommuner over en
viss størrelse fortsatt mottar et flatt basistilskudd som i dag, noe som vil redusere
omfordelingsvirkningene for de øvrige kommunene. Valg av grenseverdi 25,4 km gir relativt
sett helt uholdbare negative virkninger for et fåtall av kommunene i Troms.
5. Forslaget om å samle småkommunetilskuddet og distriktstilskuddene i to nye
regionaltilskudd, men samtidig uten å presentere satser for nye tilskudd og dermed
virkninger for kommunene, forsterker inntrykket av et svakt fundert høringsforslag. Det
oppleves som opplagt urimelig og uforutsigbart å stille krav om at kommunene i arbeidet
med kommunereformen skal vurdere lokale utfordringer i et 30-årsperspektiv, men samtidig
tidligst i kommuneproposisjonen i mai skal få helt vesentlige signaler om det økonomiske
handlingsrommet regnet kun åtte måneder fram i tid. Iverksetting av nye tilskudd på dette
grunnlaget bør derfor tidligst skje fra budsjettåret 2018.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen på vegne av AP/SP:
Pkt 6 i tillegg til innstillingen:
-De foreliggende forslagene i høringsnotatet kan tyde på at regjeringen vil gjøre inntektssystemet for
kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse fram kommunesammenslåinger.
Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt sammensatt og
med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være gjenstand for en grundig høring slik at
faglige og samfunnsmessige konsekvenser av endringene kan bli gjenstand for offentlig debatt før
Stortinget fatter de endelige vedtak.
Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler og usikkerhet
som det foreliggende forslaget til nytt inntektssystem skaper. Tvangssammenslåing av kommuner kan
ikke godtas.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling pkt 1-5 enstemmig vedtatt
-Forslag fra Bendiks H. Arnesen på vegne av AP/SP om pkt 6 vedtatt med 6 mot 1 stemme
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap finner at høringsforslaget til nytt inntektssystem er preget av et
spinklere faglig grunnlag enn tidligere hovedrevisjoner av inntektssystemet. Forslaget
synes å vektlegge tilpasninger til politiske føringer fra kommunereformens ambisjoner
om større og færre kommuner. På sikt vil dette kunne svekke inntektssystemets
legitimitet.
2. Formannskapet viser til at inntektssystemet ut fra en regionalpolitisk tilnærming har vært
ansett som et virkemiddel for å sikre et mål om spredt bosetting i landet, ved at det også
skulle gi handlingsrom for bedre kommunale tjenester i utkantene. Dette synes
fraværende i det foreliggende forslag.
3. Store deler av forslagene til nye kostnadsnøkler synes i hovedsak å være en grei
oppdatering, med mindre avvik fra grunnlaget for bevilgninger i 2016. Høringsnotatet
synes dog å ha en mer tvetydig tilnærming til kriteriet «antall psykisk
utviklingshemmede 16 år og over». Etter henvisninger til (avvikende) beregninger fra
SØF og SSB, ender notatet «etter en samlet vurdering» opp med det som i realiteten er
en svakt fundert, men betydelig redusert vekting av kriteriet som for mange kommuner

vil medføre et uttrekk fra de midler som skal finansiere tiltak og tjenester til mennesker
med psykisk utviklingshemming. Dette forslaget betyr også at deler av finansieringen
flyttes fra inntektssystemet til toppfinansieringsordningen for ressurskrevende brukere,
som nærmest årlig er under press ved salderingen av statsbudsjettet. Den reduserte
vektingen synes også påvirket av en betraktning om at kriteriet er overvurdert og et
ønske om nedjustering også for å frigjøre ressurser til bruk mot andre nye kommunale
brukergrupper, slik som for eksempel omtalt i den ambisiøse primærhelsemeldingen.
4. Et nytt strukturkriterium til erstatning for et flatt basistilskudd, endrer ved et av de
grunnleggende elementer i inntektssystemet. Dette framstår også som et virkemiddel for
å drive fram kommunereformens ambisjoner om færre og større kommuner. Samtidig
synes forslaget ikke å treffe helt godt, for eksempel utløser det betydelige
omfordelingsvirkninger også sett i forhold til kommuner som må antas å være utenfor
hovedmålgruppen frivillige eller ufrivillige små: kommuner med mellom 10 000 og
20 000 innbyggere taper på forslaget, mens store kommunene kommer godt fra det. En
alternativ tilnærming gitt at Regjeringen står fast på differensiering, kunne for eksempel
være at alle kommuner over en viss størrelse fortsatt mottar et flatt basistilskudd som i
dag, noe som vil redusere omfordelingsvirkningene for de øvrige kommunene. Valg av
grenseverdi 25,4 km gir relativt sett helt uholdbare negative virkninger for et fåtall av
kommunene i Troms.
5. Forslaget om å samle småkommunetilskuddet og distriktstilskuddene i to nye
regionaltilskudd, men samtidig uten å presentere satser for nye tilskudd og dermed
virkninger for kommunene, forsterker inntrykket av et svakt fundert høringsforslag. Det
oppleves som opplagt urimelig og uforutsigbart å stille krav om at kommunene i arbeidet
med kommunereformen skal vurdere lokale utfordringer i et 30-årsperspektiv, men
samtidig tidligst i kommuneproposisjonen i mai skal få helt vesentlige signaler om det
økonomiske handlingsrommet regnet kun åtte måneder fram i tid. Iverksetting av nye
tilskudd på dette grunnlaget bør derfor tidligst skje fra budsjettåret 2018.
6. De foreliggende forslagene i høringsnotatet kan tyde på at regjeringen vil gjøre
inntektssystemet for kommunene til et virkemiddel i kommunereformen for å presse
fram kommunesammenslåinger.
Endringer i inntektssystemet må bygge på utredninger fra offentlige utvalg som er bredt
sammensatt og med medlemmer fra kompetente fagmiljøer. Forslagene må være
gjenstand for en grundig høring slik at faglige og samfunnsmessige konsekvenser av
endringene kan bli gjenstand for offentlig debatt før Stortinget fatter de endelige vedtak.
Kommunereformen må bygge på reell frivillighet og fakta – ikke på økonomiske trusler
og usikkerhet som det foreliggende forslaget til nytt inntektssystem skaper.
Tvangssammenslåing av kommuner kan ikke godtas.

PS 3/16 Kommunereformen - 0-utredning
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Notat fra administrasjonssjefen av 10.02.2016 «Kommunereformen i Kvæfjord – oversikt og
sammendrag» delt ut i møtet.

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar 0-utredning for Kvæfjord kommune

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord kommunestyre vedtar 0-utredning for Kvæfjord kommune

PS 4/16 Kommunereformen - intensjonsavtale ny kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Birger Holand forlot kl 14:50 iht innvilget permisjon. Formannskapet besto da av 6 representanter.
Intensjonsavtale etter justeringer i styringsgruppemøte 09.02.2016 var utsendt pr epost til
representantene og vararepresentantene 9.2.16 samt ble delt ut i møtet.
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar intensjonsavtale ny kommune til orientering
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) om tilføyelse til innstillingen:
-…og presiserer at saken skal gjennomgå en rådgivende folkeavstemning før saken skal endelig avgjøres
av kommunestyret.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med tilføyelse fra Bendiks H. Arnesen enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord kommune kommunestyre tar intensjonsavtale ny kommune til orientering og presiserer at
saken skal gjennomgå en rådgivende folkeavstemning før saken skal endelig avgjøres av
kommunestyret.

PS 5/16 Kommunereformen - Avvikling av lokal rådgivende folkeavstemning
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Saksframlegget var ettersendt 12.02.2016 pr e-post samt ble delt ut i møtet.
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar å benytte rådgivende lokal folkeavstemning som del av
beslutningsgrunnlaget for eventuell ny kommunestruktur, jf. kommunelovens § 39 b nr. 1.
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes mandag 30. mai 2016.
3. Stemmetid settes til kl. 10:00 – 20:00.

4. Folkeavstemningen gjennomføres ved følgende stemmesteder: Moelv, Flesnes,Vik og Borkenes.
5. Gjennomføringen av rådgivende folkeavstemning og opptelling av stemmer delegeres til valgstyret.
Foreløpig opptelling foretas i stemmekretsene. Gjennomføringen skal følge samme rutiner og lovkrav
som for kommune- og fylkestingsvalget så langt de passer.
6. De valgte stemmestyrene benyttes. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere stemmestyrene
ved behov.
7. Personer med stemmerett er de som oppfyller stemmerettskravene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i valgåret.
8. Kommunen søker Skattedirektoratet om manntall med samme stemmerettskriterium som for
kommunestyre- og fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i 2016.
9. Det sendes ut en husstandsbrosjyre i stedet for valgkort til samtlige husstander i kommunen.
Brosjyren skal gi informasjon om stemmerett, tid og sted for avstemningen samt en mer utfyllende
informasjon om temaet for selve folkeavstemningen.
10. Det skal være forhåndsstemmegiving i sammenheng med den rådgivende folkeavstemningen.
11. Forhåndsstemming gjennomføres i perioden 18.5. – 27.5.2016 på rådhuset på Borkenes, i ordinær
kontortid. Valgstyret fastsetter frist for søknad om å forhåndsstemme der de oppholder seg for syke
og uføre.
12. Det benyttes en stemmeseddel med følgende avkrysningsmuligheter:
 Kvæfjord fortsetter som egen kommune
 Kvæfjord slår seg sammen med Harstad kommune, og med de av kommunene Ibestad, Skånland,
Evenes, Tjeldsund og Lødingen som fatter likelydende vedtak
 Blank stemme
Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å justere utformingen av stemmesedlene.
13. Det utferdiges i tillegg særskilt stemmeseddel for spørsmålet om Gullesfjord skal overføres fra
Kvæfjord til Sortland kommune. Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å utforme slik
stemmeseddel. Denne benyttes av innbyggere med bostedsadresse i Moelv og Flesnes stemmekrets.

Omforent forslag:
-Tilføyelse i pkt 2: ..søndag 29. og..
-Nytt pkt 3: Stemmetid settes som for øvrige valg.
-Justering i pkt 5: 2. setning tas ut.
-Justering i pkt 11: ...perioden 9.5. - 27.5.2016…
-Innstillingens pkt 12 justeres til: Det benyttes stemmesedler med utgangspunkt i et alternativ med JA,
NEI og BLANK sedler.
-Innstillingens pkt 13 utgår
-Nytt pkt 13: Innbyggerundersøkelse utgår.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling, med de vedtatte justeringene iht omforent forslag, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar å benytte rådgivende lokal folkeavstemning som del av
beslutningsgrunnlaget for eventuell ny kommunestruktur, jf. kommunelovens § 39 b nr. 1.
2. Rådgivende lokal folkeavstemning om fremtidig kommunestruktur avholdes søndag 29. og mandag
30. mai 2016.
3. Stemmetid settes som for øvrige valg.
4. Folkeavstemningen gjennomføres ved følgende stemmesteder: Moelv, Flesnes,Vik og Borkenes.
5. Gjennomføringen av rådgivende folkeavstemning og opptelling av stemmer delegeres til valgstyret.
Gjennomføringen skal følge samme rutiner og lovkrav som for kommune- og fylkestingsvalget så
langt de passer.
6. De valgte stemmestyrene benyttes. Administrasjonssjefen får fullmakt til å justere stemmestyrene
ved behov.
7. Personer med stemmerett er de som oppfyller stemmerettskravene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i valgåret.
8. Kommunen søker Skattedirektoratet om manntall med samme stemmerettskriterium som for
kommunestyre- og fylkestingsvalget, inkludert de som fyller 16 og 17 år i 2016.

9. Det sendes ut en husstandsbrosjyre i stedet for valgkort til samtlige husstander i kommunen.
Brosjyren skal gi informasjon om stemmerett, tid og sted for avstemningen samt en mer utfyllende
informasjon om temaet for selve folkeavstemningen.
10. Det skal være forhåndsstemmegiving i sammenheng med den rådgivende folkeavstemningen.
11. Forhåndsstemming gjennomføres i perioden 9.5. – 27.5.2016 på rådhuset på Borkenes, i ordinær
kontortid. Valgstyret fastsetter frist for søknad om å forhåndsstemme der de oppholder seg for syke
og uføre.
12. Det benyttes stemmesedler med utgangspunkt i et alternativ med JA, NEI og BLANK sedler.
Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å justere utformingen av stemmesedlene.
13. Innbyggerundersøkelse utgår.

PS 6/16 Høring - forslag til innretning av havbruksfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap ser positivt på høringsnotatet av 10.12.2015 fra Nærings- og
fiskeridepartementet om forslag til innretning av et havbruksfond. Formannskapet finner at
dette forslaget på mange måter imøtekommer en skisse om grunnleie til
havbrukskommunene som ble vedtatt av Kvæfjord kommunestyre tilbake i 2004.
2. Formannskapet ser det som svært viktig at alle kommuner med oppdrettsvirksomhet skal få
en andel av havbruksfondet, ikke bare kommuner som tilrettelegger for nye lokaliteter.
Forslaget om tildeling til alle havbrukskommuner basert på den til enhver tid godkjente
lokalitets-MTB, imøtekommer dette på et balansert vis, ved at også kommuner som tidligere
har bidratt til utvikling av havbruksnæringen får kompensasjon for det arbeid som er utført
og de risiki som alt er tatt ved tildelinger av arealer til havbruksnæringen.
3. Formannskapet har forståelse for høringsnotatets forslag om utbetalinger med en gang
vederlag for økt kapasitet er innbetalt, som det forvaltningsmessig enkleste alternativet.
Midlene kan da disponeres fritt av kommunene, også til løpende drift men samtidig slik at
kommunene må ta hensyn til årsvariable inntekter gjennom god forvaltning av midlene.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap ser positivt på høringsnotatet av 10.12.2015 fra Nærings- og
fiskeridepartementet om forslag til innretning av et havbruksfond. Formannskapet finner
at dette forslaget på mange måter imøtekommer en skisse om grunnleie til
havbrukskommunene som ble vedtatt av Kvæfjord kommunestyre tilbake i 2004.
2. Formannskapet ser det som svært viktig at alle kommuner med oppdrettsvirksomhet skal
få en andel av havbruksfondet, ikke bare kommuner som tilrettelegger for nye
lokaliteter. Forslaget om tildeling til alle havbrukskommuner basert på den til enhver tid
godkjente lokalitets-MTB, imøtekommer dette på et balansert vis, ved at også kommuner
som tidligere har bidratt til utvikling av havbruksnæringen får kompensasjon for det
arbeid som er utført og de risiki som alt er tatt ved tildelinger av arealer til
havbruksnæringen.
3. Formannskapet har forståelse for høringsnotatets forslag om utbetalinger med en gang
vederlag for økt kapasitet er innbetalt, som det forvaltningsmessig enkleste alternativet.

Midlene kan da disponeres fritt av kommunene, også til løpende drift men samtidig slik
at kommunene må ta hensyn til årsvariable inntekter gjennom god forvaltning av
midlene.

PS 7/16 HRS - forslag til endringer i selskapsavtalen
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tiltrer endringer i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) av
18.11.2015 § 8 Ansvar og lån slik som det framgår av vedlegg til saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tiltrer endringer i selskapsavtalen for Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) av
18.11.2015 § 8 Ansvar og lån slik som det framgår av vedlegg til saken.

PS 8/16 Pilotprosjekt næringsutvikling - status
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Saken ble behandlet etter sak 1/16 og før sak 3/16, kl 11:40 – 12:25.
Prosjektleder Ellen Eliseussen orienterte. Aktivitetsplan ble delt ut.
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar orientering om status pilotprosjekt til orientering
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord formannskap tar orientering om status pilotprosjekt til orientering

PS 9/16 Jørn-Ove Sørensen - søknad om støtte fra næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Jørn-Ove Sørensen,
adresse Vebostad, 9475 Borkenes av 12.1.2016 om støtte med inntil 30 prosent av oppgitte
investeringskostnader 862 500 kr til kjøp av fiskebåt og tilhørende utstyr ved etablering av
enkeltmannsforetaket «Minibanken».

2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket med
inntil 100 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir
forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Det må
også framlegges lånetilsagn fra bank og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn står ved
lag inntil 12 måneder fra vedtaksdato.
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.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Jørn-Ove
Sørensen, adresse Vebostad, 9475 Borkenes av 12.1.2016 om støtte med inntil 30
prosent av oppgitte investeringskostnader 862 500 kr til kjøp av fiskebåt og tilhørende
utstyr ved etablering av enkeltmannsforetaket «Minibanken».
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket med
inntil 100 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir
forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Det
må også framlegges lånetilsagn fra bank og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn
står ved lag inntil 12 måneder fra vedtaksdato.
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 10/16 Oppfølging av politiske vedtak 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2015 til etterretning.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Kvæfjord formannskap tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2015 til etterretning.

PS 11/16 Valg til kommunalt valgstyre
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Møtet startet kl 13:20
Tilstede av faste representanter i valgkomiteen:
Torbjørn Larsen (AP)
Karin Eriksen (SP)
Ola A. Danielsen (FRP)

Linda Alise Karlsen (V)
Forfall av faste representanter:
Victor Nicolaisen (H)
Linda Wikeland (SV)
4 tilstede
Fra administrasjonen møtte:
Merete Hessen, administrasjonssjef
Omforent forslag:
Varamedlemmer valgstyret:
AP/SP/SV:
1. Birger Holand, Holand, 8409 Gullesfjord
2. Wiggo Grønlund, Mellomvn 1, 9475 Borkenes
3. Kåre Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes
4. Randi Hokland, Hokland, 9475 Borkenes
5. Anne Marit Bygdnes, Gammelvn 7, 9475 Borkenes
6. Ole Ivar Norman, Hundstad, 9475 Borkenes
7. Anja Kristiansen, Villavn 6A, 9475 Borkenes
FRP/H:
1. Johan Helge Elde, Elda, 9475 Borkenes
2. Terje Sivertsen, Industrivn 22, 9475 Borkenes
3. Patricia Bendiksen, Flesnes, 8409 Gullesfjord
Venstre:
1. Linda Alise Karlsen, Skolegt 5C, 9475 Borkenes
2. Asbjørn Hessen, Strand 27, 9475 Borkenes
3. Monica Stafne, Langvassbukt, 8409 Gullesfjord
Varamedlem nr 2 til stemmestyre krets 4 Borkenes: Augusta Andersen, Borkenes
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Varamedlemmer valgstyret:
AP/SP/SV:
1. Birger Holand, Holand, 8409 Gullesfjord
2. Wiggo Grønlund, Mellomvn 1, 9475 Borkenes
3. Kåre Bakken, Dalsnes, 9475 Borkenes
4. Randi Hokland, Hokland, 9475 Borkenes
5. Anne Marit Bygdnes, Gammelvn 7, 9475 Borkenes
6. Ole Ivar Norman, Hundstad, 9475 Borkenes
7. Anja Kristiansen, Villavn 6A, 9475 Borkenes
FRP/H:
1. Johan Helge Elde, Elda, 9475 Borkenes
2. Terje Sivertsen, Industrivn 22, 9475 Borkenes
3. Patricia Bendiksen, Flesnes, 8409 Gullesfjord
Venstre:
1. Linda Alise Karlsen, Skolegt 5C, 9475 Borkenes
2. Asbjørn Hessen, Strand 27, 9475 Borkenes
3. Monica Stafne, Langvassbukt, 8409 Gullesfjord

Varamedlem nr 2 til stemmestyre krets 4 Borkenes: Augusta Andersen, Borkenes
Møtet i valgkomiteen slutt kl 13:30.
Pause kl 13:30 – 13:40

Orientering om regnskap 2015

kl 13:40 – 14.45

Økonomisjef Dag Sandvik og administrasjonssjef Merete Hessen orienterte om regnskap 2015.
Helse-/omsorgssjef Ågot Hammari og kultur-/oppvekstsjef Lars Tverseth var tilstede under orienteringen.
Birger Holand leverte kl 14:30 søknad om permisjon fra kl 14:50. Han forlot kl 14:50, og formannskapet
besto da av 6 representanter.

PS 12/16 Lederlønnsforhandlinger 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Saken ble behandlet kl 11.15 – 11:20, etter sak 15/16 og før sak 1/16.
Ordførerens innstilling

1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for
administrasjonssjefen med virkning fra 1.9.2015, jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og
kommunens delegeringsbestemmelser punkt 22.4.5.
2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger
vedkommende Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.9.2015, jf
Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsbestemmelser punkt 22.4.5.
3. Formannskapet vedtar budsjettregulering slik som vist i vedlegg til saken.
Votering:
-Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for
administrasjonssjefen med virkning fra 1.9.2015, jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og
kommunens delegeringsbestemmelser punkt 22.4.5.
2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger
vedkommende Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.9.2015,
jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsbestemmelser punkt
22.4.5.
3. Formannskapet vedtar budsjettregulering slik som vist i vedlegg til saken.
PS 13/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2016
Formannskapet besto av 6 representanter da Birger Holand hadde forlatt iht innvilget permisjon.
Tilleggsreferatsak 21/16 Referat fra møte i styringsgruppen 8. februar 2016 for kommunereformen 7kommune-altenativet var utsendt pr epost 09.02.2016 samt ble delt ut i møtet.

Omforent forslag:
1. Referatsak 1/16-11/16, 13/16-19/16 og 21/16 tas til orientering.
2. Formannskapet ber om å få referatsak 12/16 Minnesmerket «Margrethe Wiig»opp som egen sak
i senere møte.
3. Formannskapet ber om å få referatsak 20/16 Søknad om økonomisk støtte opp som egen sak i
neste møte.
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Referatsak 1/16-11/16, 13/16-19/16 og 21/16 tas til orientering.
2. Formannskapet ber om å få referatsak 12/16 Minnesmerket «Margrethe Wiig» opp som egen sak
i senere møte.
3. Formannskapet ber om å få referatsak 20/16 Søknad om økonomisk støtte opp som egen sak i
neste møte

RS 1/16 Samarbeidsavtale om beredskap mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Røde
Kors
RS 2/16 Ref Regionsrådsmøte 18.12.15
RS 3/16 Kunnskapsgrunnlaget for Troms 2015
RS 4/16 Referat fra møte i styringsgruppen 8.januar 2016 for kommunreformen 7
kommuners alternativet-Harstad m fl
RS 5/16 Sør-Troms regionråd- Referat fra regionsrådsmøte i Tromsø 11.januar 2016
RS 6/16 Innspill til fordeling av skjønnsmidler i forbindelse med flyktningsituasjonen
RS 7/16 Fordeling av resterende skjønnsmidler 2015
RS 8/16 Fylkesmannen: Særskilte utfordringer for vertskommuner knyttet til økte
pensjonskostnader
RS 9/16 Innkalling til møte for valg av utsendinger til KLPs generalforsamling
RS 10/16 LVSH: Pensjonsreguleringssystemet for landets vertskommuner
RS 11/16 Etikkutvalget ønsker dialog om etiske spørsmål
RS 12/16 Minnesmerket "Margrethe Wiig"
RS 13/16 Januarmøte Fylkesmannen 11-13.01.2016
RS 14/16 Sør-Troms Regionråd - Innspill til jordbruksforhandlingene 2016
RS 15/16 Høring - Forskrift om klageordning for berørte kommuner
RS 16/16 Høring - etablering av tvisteløsningsmekanisnme for rettslig tvister mellom stat
og kommune mv
RS 17/16 Høringssvar - Handlingsplan for kollektivtransport 2016- 2019
RS 18/16 Berg/Engen - referat fra oppstartsmøte og befaring
RS 19/16 PS 12/PS 12/15 Vedrørende forslag om opprettelse av eget utvalg med fokus på
sykefravær
RS 20/16 Søknader om økonomisk støtte
RS 21/16 Referat fra møte i styringsgruppen 8.februar 2016 for kommunereformen 7kommune-alternativet

