Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord kommunestyre
Ungdomshuset Fram, Borkenes
11.10.2016
09:30- 16:05

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karoline Gabrielsen
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Arne J. Heggelund
Medlem
Ole Martin Kristiansen
Medlem
Anne Marit Bygdnes
Medlem
Lars-Jonny Pedersen
Medlem
Jan Meyer
Medlem
Linda Alise Karlsen
Medlem
Asbjørn Hessen
Medlem
Johan Helge Elde
Medlem
Karin Eriksen
Medlem
Birger Holand
Medlem
Kåre Joakim Bakken
Medlem
Magnus Waldemar Andersen Medlem
Linda Wikeland
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem
Odin Rødland
Medlem
Terje Sivertsen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP – fra kl. 10:05
AP
V
V
V
H
SP
SP
SP
SP
SV
FRP
FRP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Arne Martin Dahle
Medlem
Ole Ivar Norman
Medlem
Wiggo Grønlund
Medlem
Victor Nicolaisen
Medlem

Representerer
SV
AP
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Liz-Mari Vangsvik
Torstein Hanssen
Robin Søreng-Aakvik
Eva Marie Storø

Representerer
AP
AP
H
SV

Møtte for
Wiggo Grønlund
Ole Ivar Norman
Victor Nicolaisen
Arne Martin Dahle

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Lars Tverseth
Ågot Hammari
Alf-Børre Knudsen
Turid Norlunn Hanssen
Kristin Myreng Grimstad
Øvrige tilstedeværende:
Hanne Markussen
Arnold Nilsen

Stilling
Administrasjonssjef
Kultur- og oppvekstsjef
Helse- og omsorgssjef – til kl. 14:15 (etter sak 54/16)
Personalsjef – til kl. 10:35 (etter PS 50/16)
Økonomisjef- til kl. 14:45 (etter PS 60/16)
Leder teknisk kontor- til kl. 11:10 (etter PS 52/16)

Daglig leder i frivilligsentralen (i tilknytning til styreleders
orientering)
Delprosjektleder politireformen/regionlensmann

Ordføreren foretok opprop. Til stede ved møtets begynnelse var 22 representanter og
vararepresentanter, èn manglet som følge av kortvarig permisjon (fram til ca. kl. 10:00).
På ordførerens forespørsel fremkom det ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyste at det tas sikte på at representantene får utdelt nettbrett på neste møte i
kommunestyret.
Ordføreren viste deretter til innkallingen og opplyste at styreleder for Kvæfjord Frivilligsentral,
Ole Martin Kristiansen, innledningsvis ville orientere om frivilligsentralens arbeid.
Ordføreren opplyste også at delprosjektleder for politireformen, regionlensmann Arnold Nilsen,
ville orientere om politireformen kl.12:00.
Ordføreren viste til de utsendte sakene og tilleggssaker, herunder inkludert innkommet
interpellasjon og foreslått ekstrasak og foreslo slikt tillegg til den oppførte sakslisten:
PS 63/16 Interpellasjon Karin Eriksen: TISA-avtalen
PS 64/16 Uttalelse: Hovedbase for helikoptre, med samlet ledelse, i nord
Det framkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble enstemmig vedtatt.
Underskrifter:

Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside slik:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ► SELVBETJENING ► Politiske møter
Deretter klikker man på aktuell Dato for utvalget og velger så enten Møteinnkalling eller
Møteprotokoll via klikk på Åpne dokument.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.

Før kommunestyrets ordinære forhandlinger tok til, fikk styreleder Ole Martin Kristiansen i
Kvæfjord Frivilligsentral ordet for å orientere om frivilligsentralens finansieringsforhold og dens
arbeid.
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PS 49/16 Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte 21.06.2016
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Ordførerens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok fra kommunestyrets møte 21.06.2016.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Ordføreren foreslo som tillegg til innstillingen at Ole Martin Kristiansen (AP) og Asbjørn Hessen (V)
velges til å underskrive møteboka (Forslag 1):
Votering:
- Ordførerens innstilling med tillegg av Forslag 1 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok fra kommunestyrets møte 21.06.2016.
Til å signere møteboka velges Ole Martin Kristiansen (AP) og Asbjørn Hessen (V).

PS 50/16 Spørretime
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Ordførerens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Følgende representanter stilte spørsmål: Magnus Andersen (SP), Arne Jenning Heggelund
(AP), Johan Helge Elde (H), Birger Holand (SP), Terje Sivertsen (FRP), Ola Danielsen
(FRP), Linda Wikeland (SV) og Lars-Jonny Pedersen (AP).
Anne Marit Bygdnes (AP) tiltrådte kl. 10:05. Kommunestyret var nå fulltallig.
Ordføreren, assistert av administrasjonen, besvarte spørsmålene.
Personalsjef Alf-Børre Knudsen forlot møtet kl. 10:35.

PS 51/16 Plan for selskapskontroll - overordnet analyse - utvelgelse
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret kan ikke se at det – ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering – er hensiktsmessig å
foreta selskapskontroll i perioden 2016-2020 i de selskaper kommunen har eierandeler i og som kan
være gjenstand for kontroll.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll dersom det skjer
nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses
hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.
Kåre Bakken (SP) foreslo slikt nytt punkt 2 i innstillingen (Forslag 1):
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll på fritt
grunnlag og dersom det skjer nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i
perioden, eller at kontroll anses hensiktsmessig ut fra kontrollsamarbeid med øvrige
eierkommuner.
Kåre Bakken (SP) trakk Forslag 1.
Votering:
- Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret kan ikke se at det – ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering – er hensiktsmessig å
foreta selskapskontroll i perioden 2016-2020 i de selskaper kommunen har eierandeler i og som kan
være gjenstand for kontroll.
2. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å gjennomføre selskapskontroll dersom det skjer
nyetableringer, endringer i risiko og vesentlighetsbildet i perioden, eller at kontroll anses
hensiktsmessig ut fra et kontrollsamarbeid med øvrige eierkommuner.

PS 52/16 2. tertialrapport 2016
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport nr. 2/2016 og tar denne til etterretning.
2. Kommunestyre vedtar vedlagte budsjettregulering K-5/16.
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik innenfor vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.
Votering:
- Formannskapets innstilling punkt 1-3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport nr. 2/2016 og tar denne til etterretning.
2. Kommunestyre vedtar vedlagte budsjettregulering K-5/16.
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik innenfor vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.
Leder teknisk kontor, Kristin Myreng Grimstad, forlot møtet kl. 11:10.

PS 53/16 Fylkesmannens tilråding om ny kommunestruktur i Troms
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
Saken fremlegges uten innstilling
Notat av 11.10.2016 fra administrasjonssjefen ad Fylkesmannens tilråding om kommunestruktur i Troms
var innledningsvis i møtet delt ut til kommunestyrets medlemmer.
Kommunestyret avviklet lunsjpause i tidsrommet kl. 12:05-12:35, hvoretter delprosjektleder Arnold
Nilsen orientert om politireformen og svarte på spørsmål.
Det ble deretter avviklet gruppeledermøte i tidsrommet 13:40-13:50.
Behandling av PS 53/16 gjenopptatt kl. 13:50.
Asbjørn Hessen (V) fremmet på vegne av samtlige partigrupperinger slikt forslag (Forslag 1):
1. Kvæfjord kommunestyre viser til Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms av 28.
september 2016.
2. Kommunestyret er tilfreds med at Fylkesmannen har plassert Kvæfjord kommune i den kategorien
kommuner som ikke tilrås eller anbefales sammenslått fra 1. januar 2020. Kommunestyret viser i
denne forbindelse til det grundige arbeidet som er gjennomført av kommunens administrasjon for å
dokumentere status og muligheter for Kvæfjord kommune. Samtidig vises det til innbyggernes klare
svar gjennom den rådgivende folkeavstemmingen og kommunestyrets klare vedtak i saken.
Kommunestyret regner med at dette er forhold som har veid meget tungt i Fylkesmannens
vurderinger
3. Kommunestyret ser at Fylkesmannens tilrådning på flere felt gir et skeivt bilde av Kvæfjord
kommune og har noen fakta feil:

Kapittel Kommunens rolle som samfunnsutvikler og demokratisk arena, side 188, 1. og 2. avsnitt:
-Fylkesmannens vurderinger fremstår noe sjablongmessige.
-På områdene helse- og omsorgsplanlegging og landbruksplanlegging, er arealbruk og
samfunnsutvikling gitt politisk forankring. Vedrørende næringsutvikling pågår prosess i regi av ByR2
for utarbeidelse av regional næringsplan, som samtidig skal være en overbygning av de mer
konkrete kommunale næringsplanene.
-Det er korrekt at kommunens gjeldende arealplan er fra 2008. Men denne er delvis rullert og
oppdaterte siste år:
For det første ved at kommunestyret i 2014, etter en kommunal planprosess, vedtok nærmere
regulering av 29 LNF-spredt områder.
For det andre ved at kommunestyret i 2015, etter en interkommunal planprosess, vedtok ny
kystsoneplan.
-Kommunen har kompetanse til å produsere digitale kart og oppmålingstjenester, men kapasiteten til
dette har vært knapp. Det er nå lyst ut en ytterligere stilling som oppmåler. Når denne stillingen er
tilsatt er kommunens egenvurdering at også kapasiteten vil være tilstrekkelig.
Kapittel Økonomisk og demografisk analyse, side 189, 2. avsnitt:
-Underskudd pr 31.12.2015 er budsjettert og forventet inndekket i 2016. I tillegg er det budsjettert
og forventet avsetning til disposisjonsfond med kr 6.488.000,-.
Kapittel Økonomisk og demografisk analyse, side 190, 2. avsnitt:
-For 2016 er det faktiske opptak av kassakredittlån på kr 40 millioner. Pr. 2. tertial var det ikke gjort
bruk av limit og det har vært veldig liten belastning av denne gjennom året.
Kapittel Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver, side 192, 2. avsnitt, siste setning:
-Kvæfjord tar imot sine utskrivningsklare pasienter fra UNN, i 2015 hadde de 1 (ett) liggedøgn og
per september 2016 var tallet 0 (null).
-Fylkesmannen i Troms har benyttet Samhandlingsbarometeret som tall grunnlag for sin faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon. Kvæfjord har tatt forholdet opp med samhandlingsenheten
UNN HF og Fylkesmannen i Troms ved fylkeslege Svein Steinert. Fylkesmannen opplyste 10.10.16 at
de omgående vil ta opp denne problemstillingen med Samhandlingsenheten på UNN HF. Leder for
Samhandlingsenheten Magne Nicolaisen opplyser 11.10.16 at de nå jobber med/vurderer
problemstillingen.
Kapittel Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver, side 194, nest øverste avsnitt:
-Kommunen har juridisk kompetanse på viktige områder som offentleglova, forvaltningsloven og
kommuneloven. Dette blant annet ved at administrasjonssjefen er jurist med kommunalrett som
spesialfag, men også ved at NAV-lederen er jurist og at flere i administrasjonen både har
formalkompetanse innen juridiske delemner samt solid arbeidserfaring fra fagområdene.
-I de klagesakene innen plan- og bygningslovsområdet hvor Fylkesmannen har omgjort kommunens
vedtak, gjøres oppmerksom på at Fylkesmannens beslutning i flere av de 7 sakene var i tråd med
administrasjonssjefens innstilling.
4. Kommunestyret merker seg at Fylkesmannen gir en anbefaling til kommunen om å ta opp prosessen
med sikte på en sammenslåing fra 1. januar 2020, eventuelt senere. Kommunestyret viser til at
Kvæfjord er en robust kommune som gir gode tjenester og vil ikke sette i gang en ny prosess i nær
framtid.
Bendiks H. Arnesen (AP) foreslo slik tilføying i tilknytning til avsnittet om økonomisk og demografisk
analyse, side 191 om bosettingsmønsteret (Forslag 2):
Borkenes har et stabilt folketall, men vi har også distrikter med stabilt og økende folketall.
Votering:
- Forslag 1 og Forslag 2 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms av 28.
september 2016.

2. Kommunestyret er tilfreds med at Fylkesmannen har plassert Kvæfjord kommune i den kategorien
kommuner som ikke tilrås eller anbefales sammenslått fra 1. januar 2020. Kommunestyret viser i
denne forbindelse til det grundige arbeidet som er gjennomført av kommunens administrasjon for å
dokumentere status og muligheter for Kvæfjord kommune. Samtidig vises det til innbyggernes klare
svar gjennom den rådgivende folkeavstemmingen og kommunestyrets klare vedtak i saken.
Kommunestyret regner med at dette er forhold som har veid meget tungt i Fylkesmannens
vurderinger
3. Kommunestyret ser at Fylkesmannens tilrådning på flere felt gir et skeivt bilde av Kvæfjord
kommune og har noen fakta- feil:
Kapittel Kommunens rolle som samfunnsutvikler og demokratisk arena, side 188, 1. og 2. avsnitt:
-Fylkesmannens vurderinger fremstår noe sjablongmessige.
-På områdene helse- og omsorgsplanlegging og landbruksplanlegging, er arealbruk og
samfunnsutvikling gitt politisk forankring. Vedrørende næringsutvikling pågår prosess i regi av ByR2
for utarbeidelse av regional næringsplan, som samtidig skal være en overbygning av de mer
konkrete kommunale næringsplanene.
-Det er korrekt at kommunens gjeldende arealplan er fra 2008. Men denne er delvis rullert og
oppdaterte siste år:
For det første ved at kommunestyret i 2014, etter en kommunal planprosess, vedtok nærmere
regulering av 29 LNF-spredt områder.
For det andre ved at kommunestyret i 2015, etter en interkommunal planprosess, vedtok ny
kystsoneplan.
-Kommunen har kompetanse til å produsere digitale kart og oppmålingstjenester, men kapasiteten til
dette har vært knapp. Det er nå lyst ut en ytterligere stilling som oppmåler. Når denne stillingen er
tilsatt er kommunens egenvurdering at også kapasiteten vil være tilstrekkelig.
Kapittel Økonomisk og demografisk analyse, side 189, 2. avsnitt:
-Underskudd pr 31.12.2015 er budsjettert og forventet inndekket i 2016. I tillegg er det budsjettert
og forventet avsetning til disposisjonsfond med kr 6.488.000,-.
Kapittel Økonomisk og demografisk analyse, side 190, 2. avsnitt:
-For 2016 er det faktiske opptak av kassakredittlån på kr 40 millioner. Pr. 2. tertial var det ikke gjort
bruk av limit og det har vært veldig liten belastning av denne gjennom året.
Kapittel om Økonomisk og demografisk analyse, side 191, 3. avsnitt:
-Borkenes har et stabilt folketall, men vi har også distrikter med stabilt og økende folketall.
Kapittel Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver, side 192, 2. avsnitt, siste setning:
-Kvæfjord tar imot sine utskrivningsklare pasienter fra UNN, i 2015 hadde de 1 (ett) liggedøgn og
per september 2016 var tallet 0 (null).
-Fylkesmannen i Troms har benyttet Samhandlingsbarometeret som tall grunnlag for sin faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon. Kvæfjord har tatt forholdet opp med samhandlingsenheten
UNN HF og Fylkesmannen i Troms ved fylkeslege Svein Steinert. Fylkesmannen opplyste 10.10.16 at
de omgående vil ta opp denne problemstillingen med Samhandlingsenheten på UNN HF. Leder for
Samhandlingsenheten Magne Nicolaisen opplyser 11.10.16 at de nå jobber med/vurderer
problemstillingen.
Kapittel Kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver, side 194, nest øverste avsnitt:
-Kommunen har juridisk kompetanse på viktige områder som offentleglova, forvaltningsloven og
kommuneloven. Dette blant annet ved at administrasjonssjefen er jurist med kommunalrett som
spesialfag, men også ved at NAV-lederen er jurist og at flere i administrasjonen både har
formalkompetanse innen juridiske delemner samt solid arbeidserfaring fra fagområdene.
-I de klagesakene innen plan- og bygningslovsområdet hvor Fylkesmannen har omgjort kommunens
vedtak, gjøres oppmerksom på at Fylkesmannens beslutning i flere av de 7 sakene var i tråd med
administrasjonssjefens innstilling.
4. Kommunestyret merker seg at Fylkesmannen gir en anbefaling til kommunen om å ta opp prosessen
med sikte på en sammenslåing fra 1. januar 2020, eventuelt senere. Kommunestyret viser til at

Kvæfjord er en robust kommune som gir gode tjenester og vil ikke sette i gang en ny prosess i nær
framtid.
Terje Sivertsen (FRP) søkte nå om permisjon fra møtet fra kl. 16:00. Ordføreren foreslo at søknaden ble
innvilget, hvilket fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning.

PS 54/16 Kontrollutvalg - suppleringsvalg
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
Saken framlagt uten innstilling
Ola Danielsen (FRP) foreslo:
Kommunestyret velger Patricia Bendiksen som nytt medlem av kontrollutvalget.
Votering:
- Ola Danielsens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret velger Patricia Bendiksen som nytt medlem av kontrollutvalget.
Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari forlot møtet kl. 14:15.

PS 55/16 Irene Bastiansen - søknad om fritak fra folkevalgte verv i Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
Kvæfjord kommunestyre finner ikke å kunne etterkomme søknad fra Irene Bastiansens om fritak fra
folkevalgte verv i Kvæfjord kommune ut perioden, men innvilger permisjon i en periode fram til 30. juni
2017.
Votering:
- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre finner ikke å kunne etterkomme søknad fra Irene Bastiansens om fritak fra
folkevalgte verv i Kvæfjord kommune ut perioden, men innvilger permisjon i en periode fram til 30. juni
2017.

PS 56/16 Anskaffelsesreglene - endring i terskelverdier
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 5/07 om anskaffelsesreglement for Kvæfjord
kommune og til de nye sentrale anskaffelsesforskriftene som blir gjeldende fra 1.1.2017.
2. Kommunestyret vedtar at den lokale terskelverdi som utløser krav om innhenting av minimum tre
tilbud ved innkjøp, fra samme dato blir å endre fra 15 000 til 50 000 kr, jf anskaffelsesreglementet §
3-1. Tilsvarende justeres henvisningen til nasjonal terskelverdi fra 500 000 til 1,1 mill. kr, jf
anskaffelsesreglementet § 5-1.
3. Kommunestyret viser til at innkjøp under terskelverdier fortsatt skal ta hensyn til de grunnleggende
regler i anskaffelsesloven § 4 om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet
og forholdsmessighet, jf de alminnelige regler i anskaffelsesforskriften del I.
Votering:
- Formannskapets innstilling punkt 1-3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 5/07 om anskaffelsesreglement for Kvæfjord
kommune og til de nye sentrale anskaffelsesforskriftene som blir gjeldende fra 1.1.2017.
2. Kommunestyret vedtar at den lokale terskelverdi som utløser krav om innhenting av minimum tre
tilbud ved innkjøp, fra samme dato blir å endre fra 15 000 til 50 000 kr, jf anskaffelsesreglementet §
3-1. Tilsvarende justeres henvisningen til nasjonal terskelverdi fra 500 000 til 1,1 mill. kr, jf
anskaffelsesreglementet § 5-1.
3. Kommunestyret viser til at innkjøp under terskelverdier fortsatt skal ta hensyn til de grunnleggende
regler i anskaffelsesloven § 4 om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og
forholdsmessighet, jf de alminnelige regler i anskaffelsesforskriften del I.

PS 57/16 KomRev NORD IKS - ny selskapsavtale
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS med iverksettingsdato 1.1.2017 godkjennes.
Karin Eriksen (SP) ba kommunestyret vurdere hennes habilitet som nesteleder i selskapets
representantskap. Hun fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet.
Kommunestyret fant enstemmig at hun var habil, hvoretter Eriksen igjen tiltrådte forsamlingen.
Votering:
- Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS med iverksettingsdato 1.1.2017 godkjennes.

PS 58/16 K-sekretariatet IKS - Endring i selskapsavtale pr. 1.1.2016
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Ordførerens innstilling
Kvæfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2016 for K-sekretariatet IKS
Votering:

- Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2016 for K-sekretariatet IKS

PS 59/16 Kvæfjord menighet - søknad om kommunal garanti. Påkostninger
Kvæfjord kirke
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord menighet av 15.6.2016 om kommunal garanti i
forbindelse med opptak av lån til påkostninger og utbedringer ved Kvæfjord kirke.
2. Forutsatt godkjenning av slikt låneopptak fra Nord-Hålogaland bispedømme, vedtar Kvæfjord
kommunestyre å gi garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for låneopptak med
inntil 3 200 000 kroner, forutsatt nedbetalingstid med inntil 25 år.
3. Kommunestyret viser til de tilskudd til lånekompensasjonsordninger for kirkekassens kostnader som
er innarbeidd i kommunens vedtatt budsjett og økonomiplan 2016-2019 og legger til grunn at
kommunalt tilskudd for å møte låneomkostninger forbundet med påkostninger ved Kvæfjord kirke
kan vurderes i ordinær behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020.
Kåre Bakken (SP) og Arne Jenning Heggelund (AP) stilte begge spørsmål ved egen habilitet som hhv
leder og medlem av menighetsrådet. Jan Meyer (V) stilte tilsvarende spørsmål på bakgrunn av sin rolle
som kommunens representant i kirkelig fellesråd. Alle tre fratrådte ved behandling av
habilitetsspørsmålene.
Kommunestyret fant, mot to stemmer, at Jan Meyer var å anse som habil ved behandling av saken,
hvoretter han tiltrådte igjen.
Kommunestyret fant deretter at Kåre Bakken var å anse som inhabil ved behandling av saken, og til sist
fant kommunestyret at også Arne Henning Heggelund var å anse som inhabil. Begge disse fratrådte så
ved den videre behandling av saken.
Det var nå 21 stemmeberettigede til stede.
Votering:
- Formannskapets innstilling punkt 1-3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord menighet av 15.6.2016 om kommunal garanti
i forbindelse med opptak av lån til påkostninger og utbedringer ved Kvæfjord kirke.
2. Forutsatt godkjenning av slikt låneopptak fra Nord-Hålogaland bispedømme, vedtar Kvæfjord
kommunestyre å gi garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for låneopptak med
inntil 3 200 000 kroner, forutsatt nedbetalingstid med inntil 25 år.
3. Kommunestyret viser til de tilskudd til lånekompensasjonsordninger for kirkekassens kostnader som
er innarbeidd i kommunens vedtatt budsjett og økonomiplan 2016-2019 og legger til grunn at
kommunalt tilskudd for å møte låneomkostninger forbundet med påkostninger ved Kvæfjord kirke
kan vurderes i ordinær behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020.
Kåre Bakken og Arne Jenning Heggelund tiltrådte møtet igjen. Kommunestyret var da fulltallig.

PS 60/16 Budsjettregulering - utbedring av snuplass i krysset
Bergsvn/Speiderbkn
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Teknisk utvalgs innstilling:
Kvæfjord kommunestyre tiltrer budsjettregulering nr K-5/16 som vist i vedlegg til saken, for utbedring av
snuplass i veikrysset Bergsvegen/Speiderbakken på Trastad innenfor samlet kostnadsramme 865 000 kr.
Votering:
- Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tiltrer budsjettregulering nr K-5/16 som vist i vedlegg til saken, for utbedring av
snuplass i veikrysset Bergsvegen/Speiderbakken på Trastad innenfor samlet kostnadsramme 865 000 kr.
Turid Norlunn Hanssen forlot møtet kl. 14:47.

PS 61/16 Høring og offentlig ettersyn av regional plan for handel og service i
Troms 2016-2025
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Formannskapets innstilling:
Saken framlagt uten innstilling.
Varaordfører Karin Eriksen foreslo slik høringsuttalelse vedtatt:

-

Kvæfjord kommunestyre ber om at det i planen tilrettelegges for handel og service i
Kvæfjord, i kommunesenteret på Borkenes, og i vårt næringsområde ved Lofastkrysset i
Gullesfjord, og vårt Næringsområde på Vikeland/Straumen i Kvæfjord. Vi kan ikke
akseptere at næringsetablering i disse områder kun skal kunne dekke etterspørsel i vår
egen kommune. Næringsliv i Kvæfjord må kunne etablere og utvikle næringer som skal
kunne dekke et større geografisk område. Vårt område i Gullesfjord som er regulert til
Næringsområde ligger geografisk gunstig til for å kunne dekke en etterspørsel i Lofoten,
Vesterålen og Sør-Troms. Næringsområdet ved Lofastkrysset er vårt viktigste
næringsområde.

Votering:
- Varaordførerens forslag til høringsuttalelse enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre ber om at det i planen tilrettelegges for handel og service i Kvæfjord, i
kommunesenteret på Borkenes, og i vårt næringsområde ved Lofastkrysset i Gullesfjord, og vårt
Næringsområde på Vikeland/Straumen i Kvæfjord. Vi kan ikke akseptere at næringsetablering i disse
områder kun skal kunne dekke etterspørsel i vår egen kommune. Næringsliv i Kvæfjord må kunne
etablere og utvikle næringer som skal kunne dekke et større geografisk område. Vårt område i
Gullesfjord som er regulert til Næringsområde ligger geografisk gunstig til for å kunne dekke en
etterspørsel i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Næringsområdet ved Lofastkrysset er vårt viktigste
næringsområde.
Karoline Gabrielsen (AP) søkte om permisjon fra kl. 15:00. Ordføreren foreslo denne
Innvilget, noe som fikk kommunestyrets enstemmige tilslutning.
Karoline Gabrielsen fratrådte kl. 15:00. Det var nå 22 stemmeberettigede til stede.

PS 62/16 Interpellasjon: Fra Venstres gruppe v/Asbjørn Hessen om levering
av landbruksavfall i Kvæfjord
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Asbjørn Hessen fremmet på vegne av Venstres gruppe slik interpellasjon:
Interpellasjon landbruksavfall.
Jeg viser til formannskapsmøtet 3/10 d.å. der jeg varslet at jeg ville komme med en
interpellasjon til kommunestyret 11/10 om levering av landbruksavfall i Kvæfjord.
Situasjonen er at det nå bare er rundballeplast som kan leveres på miljøstasjonen i
Kvæfjord. Alt annet landbruksavfall blir avvist.
Eksempler på landbruksavfall som ikke lenger kan leveres i Kvæfjord, er
- Rundballenett
- Gjødselsekker (storsekker)
- Plastrør som er kjernen i rullene med rundballeplast
- Gjerdenetting
- Plastkanner av ulike slag (plantevernmidler, vaskemidler, silosyre)
Særlig på de største brukene utgjør dette ganske betydelige mengder. Og det avtegner
seg nå bare to alternativer, enten å kjøre det til Stangnes eller deponere på egen gård.
Å kjøre traktorlass til Stangnes har flere betenkelige sider, både kostnader, tidsspille og
trafikkproblemer. Konsekvensen kan bli deponier av mye last på gårdene og muligens
også ulovlig brenning av avfall.
Miljøstasjonen har hatt stor betydning for å få ryddet opp i avfallsproblemene i bygda,
både for private husholdninger og landbruket. Den modellen kommunen valgte, er
anerkjent som et eksempel til etterfølgelse, og har medvirket til at kommunen kan
markedsføre seg som ”En ren fornøyelse”. Målet må være at dette tilbudet bør utvides,
ikke avvikles. Vi ønsker et aktivt landbruk i bygda, men også at det er miljøvennlig og
presentabelt.
I landbrukskommunen Kvæfjord bør levering av avfall fra landbruket omfatte alt avfall
som den tidligere ordningen med levering på Miljøstasjonen på Borkenes omfattet. I
tillegg er det mange andre typer avfall som kan være aktuelt å levere, både metall og
brennbart.
Som en av eierkommunene må Kvæfjord kunne både påvirke og forvente at HRS bidrar
på en positiv måte til løsninger som også svarer til miljøkrav en må sette i vår tid.
Hvordan mener ordføreren at kommunen skal gripe an denne problematikken med sikte
på framtidsrettede løsninger både på kort og lang sikt?
Ordføreren besvarte interpellasjonen.
Asbjørn Hessen (V) fremmet slikt forslag til vedtak i saken (Forslag 1):
Kvæfjord kommunestyre finner det uakseptabelt at det ikke lenger kan leveres
landbruksavfall på miljøstasjonen i Kvæfjord.
Slik miljøstasjonen har fungert, har den bidratt på en positiv måte til å løse
avfallsproblemene både for husholdningene og landbruket i kommunen.
Målet må være at tilbudene utvides, ikke at de bygges ned.

Kommunestyret ber kommunens ledelse ta dette opp med HRS med sikte på å ha
ferdig fremtidsrettede løsninger i løpet av inneværende år.
Votering:
- Asbjørn Hessens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre finner det uakseptabelt at det ikke lenger kan leveres
landbruksavfall på miljøstasjonen i Kvæfjord.
Slik miljøstasjonen har fungert, har den bidratt på en positiv måte til å løse
avfallsproblemene både for husholdningene og landbruket i kommunen.
Målet må være at tilbudene utvides, ikke at de bygges ned.
Kommunestyret ber kommunens ledelse ta dette opp med HRS med sikte på å ha
ferdig fremtidsrettede løsninger i løpet av inneværende år.

PS 63/16 Interpellasjon Karin Eriksen: TISA- avtalen
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Karin Eriksen fremmet på vegne av Senterpartiets gruppe slik interpellasjon:
Emne: Interpellasjon, Kvæfjord kommunestyre 11.10. 2016. TISA
TISA er den siste i rekken av frihandelsavtaler. Når WTO- og GATSavtalene ikke har maktet å åpne for handel med tjenester fullt ut, har 50
stater nå startet nye, hemmelige forhandlinger om Trade In Services
Agreement (TISA). Disse i hovedsak rike landene – Norge inkludert –
representerer omtrent 70 prosent av alle tjenester i verden.
Målet er å liberalisere for å gi internasjonale selskaper enklere tilgang til
tjenester i hele frihandelsområdet. De tjenestene som betyr mest for
vanlige folk, de offentlige velferdstjenestene, står i stor fare for å bli
åpnet enda mer for profittjagende storselskaper innen for eksempel
sosialtjenester og infrastruktur som vann og renovasjon. Helse og
utdanning skal ifølge Utenriksdepartementet være unntatt.
TISA er en trussel mot alle som jobber i tjenestesektoren, da
nasjonalstatene kan bli tvunget til å avvikle lover som kan betraktes som
handelshindringer. Reguleringer av arbeidsmiljø og miljø er eksempel på
slike hindringer. Intensjonen er at stater kan bli erstatningspliktig
overfor selskaper som taper penger på nye reguleringer som innføres.
I tillegg er forpliktelsene i avtalen irreversible. Mekanismen som avtalen
benytter er at man bare kan liberalisere mer, men ikke mindre. Dette vil
umuliggjøre nye politiske flertall å rette opp politikk som åpner for
privatisering og konkurranseeksponering og selvfølgelig da undergrave
vår demokratiske rett til å føre en nasjonal politikk.
Avtalen innebærer begrensninger i det enkelte lands handlefrihet. Før
avtalen signeres må det avklares hvilke tjenester en vil unnta fra den frie
markedskonkurransen. Prinsippet ”list it or lose it” innebærer at
tjenesten for all framtid vil være åpen for fri konkurranse. Nye tjenester

som kommer etter signering av avtalen, kan heller ikke unntas fra
konkurranse.
En trussel mot demokratiet
TISA-forhandlingene skjer i ytterste hemmelighet. Det er ingen debatt
om innholdet i forhandlingene. Makta overføres fra valgte politikere til
multinasjonale selskap ved at disse kan gjøre lovgiverne økonomisk
ansvarlig for reguleringer som blir demokratisk vedtatt og reduserer
deres profittmuligheter. Kvæfjord Senterparti mener i likhet med
Fagforbundet at det blir vanskeligere å forbedre velferd, miljø,
arbeidsmiljø, forbrukerrettigheter og liknende da det blir betraktet som
handelshindringer.
Konsekvensene av en slik avtale må utredes grundig og det må være en
brei demokratisk prosess før en så vidtrekkende avtale eventuelt kan
signeres. Kommunestyrer og fylkesting må kunne reservere seg mot
virkningene av en eventuell avtale slik at de har nødvendig demokratisk
handlingsrom. Kvæfjord Senterparti oppfordrer norske myndigheter til å
avvise en avtale som vil svekke det offentlige tjenestetilbudet,
arbeidstakernes rettigheter og vår mulighet til å styrke befolkningens
rettigheter.
Kan ordføreren være med på å erklære Kvæfjord kommune som en TISA
fri kommune?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.
Karin Eriksen (SP) fremmet slikt forslag til vedtak i saken:
I saker av betydning får kommunene anledning til å uttale seg gjennom
høringer. Det ser ikke ut til at regjeringen legger opp til det før TISA-avtalen legges
frem for Stortinget. Kommunestyret i Kvæfjord kommune ønsker at
det gjennomføres en konsekvensutredning, Norsk offentlig utredning(NOU), med
påfølgende høring, som i andre saker som gjelder suverenitetsavståelse.
I mangel på en slik prosess har kommunestyret på eget initiativ vedtatt en uttalelse
om avtalen.
Kvæfjord kommune erklærer seg som TISA- fri kommune hvis ikke følgende
forutsetninger blir oppfylt.
- Kommunen må sikres full handlefrihet også i framtida med hensyn til organisering
og gjennomføring av det offentlige tilbudet av tjenester til innbyggerne. Det må
blant annet omfatte: vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp,
redningstjeneste, helse– og sosialtjenester, utdanning, offentlig transport, og byog regionalutvikling.
- Kommunen må sikres full mulighet til å reversere enhver konkurranseutsetting av
lokale, offentlige tjenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønske
det, også når det innebærer gjeninnføring av kommunalt eierskap og positiv
diskriminering av ideell sektor.
- TiSA- avtalen må ikke innskrenke kommunalt handlingsrom til å regulere sektorer
som er eller kan bli en del av det kommunale ansvar, inklusive forhold som
berørerforbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter.

- Kommunen må sikres full beskyttelse mot overnasjonale tvistesystemer som gir
mulighet til å ta ut søksmål for påståtte tap som følger av lovlig fattede, politiske
vedtak.
Vedtaket vil bli meldt regjering, fylkesbenken på Stortinget, Kommunenes
sentralforbund (KS) og (lokal)media.

Karin Eriksen foreslo i tillegg at uttalelsen også blir ble sendt Stortingets utenrikskomite
Votering:
- Karin Eriksens forslag vedtatt mot 5 stemmer.
Vedtak:
I saker av betydning får kommunene anledning til å uttale seg gjennom
høringer. Det ser ikke ut til at regjeringen legger opp til det før TISA-avtalen legges
frem for Stortinget. Kommunestyret i Kvæfjord kommune ønsker at
det gjennomføres en konsekvensutredning, Norsk offentlig utredning(NOU), med
påfølgende høring, som i andre saker som gjelder suverenitetsavståelse.
I mangel på en slik prosess har kommunestyret på eget initiativ vedtatt en uttalelse
om avtalen.
Kvæfjord kommune erklærer seg som TISA- fri kommune hvis ikke følgende
forutsetninger blir oppfylt.
- Kommunen må sikres full handlefrihet også i framtida med hensyn til organisering
og gjennomføring av det offentlige tilbudet av tjenester til innbyggerne. Det må
blant annet omfatte: vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp,
redningstjeneste, helse– og sosialtjenester, utdanning, offentlig transport, og byog regionalutvikling.
- Kommunen må sikres full mulighet til å reversere enhver konkurranseutsetting av
lokale, offentlige tjenester gjennom politiske vedtak, når kommunen måtte ønske
det, også når det innebærer gjeninnføring av kommunalt eierskap og positiv
diskriminering av ideell sektor.
- TiSA- avtalen må ikke innskrenke kommunalt handlingsrom til å regulere sektorer
som er eller kan bli en del av det kommunale ansvar, inklusive forhold som berører
forbrukerbeskyttelse, helse, sikkerhet, miljø og arbeidstakerrettigheter.
- Kommunen må sikres full beskyttelse mot overnasjonale tvistesystemer som gir
mulighet til å ta ut søksmål for påståtte tap som følger av lovlig fattede, politiske
vedtak.
Vedtaket vil bli meldt Stortingets utenrikskomite, regjering, fylkesbenken på
Stortinget, Kommunenes sentralforbund (KS) og (lokal)media.
Terje Sivertsen (FRP) fratrådte kl. 16:00 i henhold til innvilget permisjon.
Arne Jenning Heggelund søkte om og fikk innvilget permisjon fra kl. 16:00. Denne ble
enstemmig innvilget, hvoretter det var 20 representanter til stede i salen.

PS 64/16 Uttalelse: Hovedbase for helikoptre, med samlet ledelse, i nord
Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.10.2016
Birger Holand (SP) foreslo slik uttalelse vedtatt:
1. Kvæfjord kommune støtter kravet om at hovedbasen for helikoptre skal være på
Bardufoss. Det innebærer at 339-skavadronen skal ha brorparten av sine helikoptre lokalisert på
Bardufoss, med kun et mindre detasjement på Rygge.
2. Kvæfjord kommune støtter kravet om at all ledelse for helikoptrene skal være lokalisert på
Bardufoss, og beredskapsavtalen må videreføres slik den er i dag.
3. Kvæfjord kommune mener Nordområdene uten tvil er landets viktigste utenrikspolitiske
interesseområde på grunn av beliggenhet og de ressurser som finnes i landsdelen, og dette må
ligge til grunn når forsvarets kapasitet og struktur utformes.
Votering:
- Birgers Holands forslag til uttalelse enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommune støtter kravet om at hovedbasen for helikoptre skal være på
Bardufoss. Det innebærer at 339-skavadronen skal ha brorparten av sine helikoptre lokalisert på
Bardufoss, med kun et mindre detasjement på Rygge.
2. Kvæfjord kommune støtter kravet om at all ledelse for helikoptrene skal være lokalisert på
Bardufoss, og beredskapsavtalen må videreføres slik den er i dag.
3. Kvæfjord kommune mener Nordområdene uten tvil er landets viktigste utenrikspolitiske
interesseområde på grunn av beliggenhet og de ressurser som finnes i landsdelen, og dette må
ligge til grunn når forsvarets kapasitet og struktur utformes.

Møtet hevet kl. 16:05
Referent: Lars Tverseth

