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PS 31/16
PS 32/16

Sommerfestivalen i Nord Norge for mennesker med psykisk lidelser
Om å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i
norske farvann

PS 16/16 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 15.02.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 15.02.2016.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Bendiks H. Arnesen og Karin Eriksen ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 15.02.2016.
Til å signere møteboka velges:
1. Bendiks H. Arnesen
2. Karin Eriksen

PS 17/16 Administrasjonssjefens årsberetning for 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2015 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Forslag fra Bendiks H. Arnesen til nytt pkt 2:
-Formannskapet vil rette en stor takk til administrasjonssjefen og øvrige ansatte for godt utført arbeid i
2015.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt som pkt 1.
-Forslag til nytt pkt 2 fra Bendiks H. Arnesen, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2015 til etterretning.
Årsberetningen forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i
juni, samtidig som regnskapssaken.
2. Formannskapet vil rette en stor takk til administrasjonssjefen og øvrige ansatte for godt utført
arbeid i 2015.

PS 18/16 Forslag om endret bruk av skjønnsmidler
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer søknad til fylkesmannen av 26.2.2016 om endret bruk av tildelte
prosjektskjønnsmidler fra utredning og etablering av interkommunalt landbrukskontor og til styrking av
nydyrkingsprosjektet, med særlig vekt på konsekvensutredninger knyttet til aktuelle områder for
nydyrking både i Harstad og Kvæfjord kommuner. Formannskapet oppfatter at slik prosjektutvidelse vil
styrke prosjektmålet om å tilrettelegge for fortsatt positiv utvikling av landbruket i regionen.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tiltrer søknad til fylkesmannen av 26.2.2016 om endret bruk av tildelte
prosjektskjønnsmidler fra utredning og etablering av interkommunalt landbrukskontor og til styrking av
nydyrkingsprosjektet, med særlig vekt på konsekvensutredninger knyttet til aktuelle områder for
nydyrking både i Harstad og Kvæfjord kommuner. Formannskapet oppfatter at slik prosjektutvidelse vil
styrke prosjektmålet om å tilrettelegge for fortsatt positiv utvikling av landbruket i regionen.

PS 19/16 Kommunereformen - tilleggsavtaler til intensjonsavtale ny
kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Fellesforslag fra formannskap, som i møtet besto av partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti og Venstre:
1. Kvæfjord kommunestyre forholder seg til den inngåtte intensjonsavtalen mellom Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Lødingen.
2. Kvæfjord kommunestyre kan derfor ikke forholde seg til de fire tilleggsavtalene som foreligger.
3. Tilleggsavtalene er gitt status som vedlegg til intensjonsavtalen. Dette er ikke ukomplisert. På
denne måten vil to og to av avtalepartene seg imellom ha fremforhandlet forståelse og kanskje
justering av innholdet i fellesavtalen uten at dette har vært fremforhandlet og samstemt mellom
samtlige av avtalepartene, noe som kan gi grunnlag for usikkerhet mellom de 7 partene. Når
noen av partene så behov for presisering og utdyping av innholdet i den felles intensjonsavtalen
er det kommunestyrets vurdering at en bedre fremgangsmåte ville vært å ta dette opp i den
felles styringsgruppen. Uansett burde tilleggsavtalene vært gjort kjent for styringsgruppen før
intensjonsavtalen var ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg til en allerede
ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg til en allerede ferdigstilt,
ferdigforhandlet intensjonsavtale.
4. Kommunestyret ser med bakgrunn i dette ingen grunn til at Kvæfjord kommune skal inngå slik
avtale før innbyggerne har sagt sitt i den rådgivende folkeavstemningen som skal holdes i
kommunen 29. og 30. mai.
Votering:
-Fellesforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre forholder seg til den inngåtte intensjonsavtalen mellom Harstad,
Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Evenes, Tjeldsund og Lødingen.
2. Kvæfjord kommunestyre kan derfor ikke forholde seg til de fire tilleggsavtalene som foreligger.
3. Tilleggsavtalene er gitt status som vedlegg til intensjonsavtalen. Dette er ikke ukomplisert. På
denne måten vil to og to av avtalepartene seg imellom ha fremforhandlet forståelse og kanskje
justering av innholdet i fellesavtalen uten at dette har vært fremforhandlet og samstemt mellom

samtlige av avtalepartene, noe som kan gi grunnlag for usikkerhet mellom de 7 partene. Når
noen av partene så behov for presisering og utdyping av innholdet i den felles intensjonsavtalen
er det kommunestyrets vurdering at en bedre fremgangsmåte ville vært å ta dette opp i den
felles styringsgruppen. Uansett burde tilleggsavtalene vært gjort kjent for styringsgruppen før
intensjonsavtalen var ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg til en allerede
ferdigstilt, ikke vært etterfølgende gitt status som vedlegg til en allerede ferdigstilt,
ferdigforhandlet intensjonsavtale.
4. Kommunestyret ser med bakgrunn i dette ingen grunn til at Kvæfjord kommune skal inngå slik
avtale før innbyggerne har sagt sitt i den rådgivende folkeavstemningen som skal holdes i
kommunen 29. og 30. mai.
Pause kl 11.40 – 12:10

PS 20/16 Grensejustering indre Gullesfjord
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 8/16 Kommunestruktur – avvikling av
lokal rådgivende folkeavstemning. Kommunestyret legger til grunn at vedtaket i K-sak 8/16 skal
danne grunnlag for avviklingen av rådgivende folkeavstemning.
2. Ut fra innspill fra Bygdelaget Guldhornet så vel som under de avviklede folkemøter om
kommunereformen, vedtar kommunestyret slike presiseringer om tema for folkeavstemningen:
A. Hovedtema er eventuell kommunesammenslåing. Det skal på stemmeseddel rettes spørsmålet:
«SKAL KVÆFJORD KOMMUNE BESTÅ SOM EGEN KOMMUNE?» og med tre tilhørende
avkrysningsalternativ: JA, NEI eller BLANK.
B. Undertema er eventuell grensejustering for Indre Gullesfjord. Det skal på stemmeseddel rettes
spørsmålet: «SKAL INDRE GULLESFJORD FORTSATT TILHØRE KVÆFJORD KOMMUNE,
OVERFØRES TIL SORTLAND KOMMUNE ELLER OVERFØRES TIL LØDINGEN KOMMUNE?» med
fire tilhørende avkrysningsalternativ: KVÆFJORD, SORTLAND, LØDINGEN eller BLANK.
3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.6.2016 ta stilling til spørsmål om kommunesammenslåing og
grensejustering, blant annet ut fra resultater fra folkeavstemningen.
Pause kl: 13:50 – 14:00
Forslag fra Johan H. Elde (Høyre) (forslag 1):
1. ..(som innstillingens pkt 1).

2. Stemmeseddel:

Skal Kvæfjord kommune bestå som egen kommune?
Ja Kvæfjord som egen kommune
Nei Alt. kommunen slås sammen med
Harstad /m flere
Sortland
Lødingen
Blank 3. Det orienteres om ei eventuell grensejustering i Gullesfjord på infoskriv som sendes

husstandene.

4. ..(som innstillingens pkt 3)
Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre, ved Karin Eriksen, Birger
Holand, Linda Wikeland, Jan Meyer og Bendiks H. Arnesen (forslag 2):
1. ..(som innstillingens pkt 1).

2. Ut fra innspill fra Bygdelaget Guldhornet så vel som under de avviklede folkemøter om

kommunereformen, vedtar Kvæfjord kommunestyre å legge følgende tekst til grunn for
stemmeseddelen ved folkeavstemningen om kommunestruktur i mai 2016:
-Beholde Kvæfjord som egen kommune
-Inngå i ny kommune med Harstad og flere
-Vet ikke
Tilleggsspørsmål:
-Ønsker utredning om grensejustering for Gullesfjord/deler av Gullesfjord til
Sortland/Lødingen
3. Som innstillingens pkt. 3 med tilføyelse av "utredning om"
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt
-Forslag 2 (nytt pkt. 2 og tillegg i pkt 3) satt opp mot adm.sjefens innstilling pkt. 2 og 3: Forslag 2
vedtatt mot en stemme
-Forslag 3 (nytt pkt. 2) satt opp mot forslag 2 (nytt pkt. 2 og tillegg i pkt. 3): Forslag 2 vedtatt mot en
stemme
-Forslag 3 (nytt pkt. 4) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 8/16 Kommunestruktur – avvikling
av lokal rådgivende folkeavstemning. Kommunestyret legger til grunn at vedtaket i K-sak 8/16
skal danne grunnlag for avviklingen av rådgivende folkeavstemning.

2. Ut fra innspill fra Bygdelaget Guldhornet så vel som under de avviklede folkemøter om

kommunereformen, vedtar Kvæfjord kommunestyre å legge følgende tekst til grunn for
stemmeseddelen ved folkeavstemningen om kommunestruktur i mai 2016:
-Beholde Kvæfjord som egen kommune
-Inngå i ny kommune med Harstad og flere
-Vet ikke
Tilleggsspørsmål:
-Ønsker utredning om grensejustering for Gullesfjord/deler av Gullesfjord til
Sortland/Lødingen
3. Kommunestyret vil i sitt møte 14.06.2016 ta stilling til spørsmål om

kommunesammenslåing og utredning om grensejustering, blant annet ut fra resultatet fra
folkeavstemningen.
4. Det orienteres om ei eventuell grensejustering i Gullesfjord på infoskriv som sendes

husstandene.

PS 21/16 Budsjett 2016 - justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til tidligere vedtak i K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond og
fastsettelse av fellingsavgift for elg samt K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019, punkt 11 om kommunale gebyrer og betalingssatser.
2. Kommunestyret legger til grunn at fellingsavgifter for å jakte hjortevilt skal følge de gjeldende
statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, p.t. med 510 kr for voksen elg og 300 kr for elgkalv.
3. For meget innkrevd og innbetalt fellingsavgift 2013-2015 blir å avstemme mot fakturering av slike
avgifter for 2016.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til tidligere vedtak i K-sak 43/01 Oppretting av kommunalt viltfond
og fastsettelse av fellingsavgift for elg samt K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-2019, punkt 11 om kommunale gebyrer og betalingssatser.
2. Kommunestyret legger til grunn at fellingsavgifter for å jakte hjortevilt skal følge de gjeldende
statlige maksimalsatser hjemlet i viltloven, p.t. med 510 kr for voksen elg og 300 kr for elgkalv.
3. For meget innkrevd og innbetalt fellingsavgift 2013-2015 blir å avstemme mot fakturering av
slike avgifter for 2016.

PS 22/16 Næringsfond - budsjettramme 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2016-2019,
herunder om midler til næringsrettede tiltak medregnet næringsfond. Det vises også til tidligere
vedtak om prioritet til prosjekter for nydyrking og næringsutvikling.
2. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling fra næringsfond kan brukes til
administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.
3. Ut fra det omfang av fondsmidler som fra tidligere er bundet til særskilte bevilgningsvedtak, finner
formannskapet at samlet ramme til disposisjon fra kommunalt næringsfond i 2016 bør økes.
Formannskapet ber administrasjonssjefen fremme budsjettregulering for dette så snart årets
tildelinger over statsbudsjettet kapittel 551 er avklart.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2016-2019,
herunder om midler til næringsrettede tiltak medregnet næringsfond. Det vises også til tidligere
vedtak om prioritet til prosjekter for nydyrking og næringsutvikling.
2. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling fra næringsfond kan brukes til
administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.

3. Ut fra det omfang av fondsmidler som fra tidligere er bundet til særskilte bevilgningsvedtak,
finner formannskapet at samlet ramme til disposisjon fra kommunalt næringsfond i 2016 bør
økes. Formannskapet ber administrasjonssjefen fremme budsjettregulering for dette så snart
årets tildelinger over statsbudsjettet kapittel 551 er avklart.

PS 23/16 Kontrollrapport 2015 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapport for 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
orientering.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapport for 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
orientering.

PS 24/16 Opptak av startlån fra Husbanken for videre tildeling
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at Husbanken har bevilget kommunen startlånsmidler til videre
utlån med kr 1 500 000,-.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de lånebetingelser som fremgår av tilsagnsbrev.
Gjeldende rentebetingelser på utlån tillegges 0,25 % rentepåslag til dekning av administrative
kostnader.
3. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjennelse.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at Husbanken har bevilget kommunen startlånsmidler til videre
utlån med kr 1 500 000,-.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de lånebetingelser som fremgår av tilsagnsbrev.
Gjeldende rentebetingelser på utlån tillegges 0,25 % rentepåslag til dekning av administrative
kostnader.
3. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjennelse.

PS 25/16 Austerfjordtreffet - søknad om økonomisk støtte
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap finner at årets gjennomføring av Austerfjordtreffet blir å støtte med
kommunalt tilskudd 5 000 kr. Tilskudd belastes budsjettkapittel 01011 Kommunestyre/formannskap
og dekkes ved overføring fra budsjettkonto 14902 09990 100 Formannskapets disposisjoner, som
reduseres tilsvarende fra 50 000 til 45 000 kr.
2. Formannskapet vil for senere år be levekårsutvalget vurdere tilskudd til arrangementet innenfor de
ordinære kulturmidler på budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger og da ut fra ordinær søknad
fra Austerfjordtreffet.
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 finner at årets gjennomføring av Austerfjordtreffet blir å støtte med
kommunalt tilskudd 5 000 kr. Tilskudd belastes budsjettkapittel 01011
Kommunestyre/formannskap og dekkes ved overføring fra budsjettkonto 14902 09990 100
Formannskapets disposisjoner, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til 45 000 kr.
2. Formannskapet vil for senere år be levekårsutvalget vurdere tilskudd til arrangementet innenfor
de ordinære kulturmidler på budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger og da ut fra ordinær
søknad fra Austerfjordtreffet.
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 26/16 Frode Vogter - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Frode Vogter, adresse Gåra
5, 9475 Borkenes av 29.3.2016 om støtte med 300 000 kr til oppgitte investeringskostnader 3,3 mill
kr til kjøp av fiskebåt og torskekvote.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket med inntil 150 000
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 andre finansieringsinstitusjoner og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn står ved lag inntil
12 måneder regnet 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 Frode Vogter, adresse
Gåra 5, 9475 Borkenes av 29.3.2016 om støtte med 300 000 kr til oppgitte
investeringskostnader 3,3 mill kr til kjøp av fiskebåt og torskekvote.

2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket med inntil
150 000 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 andre finansieringsinstitusjoner og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn
står ved lag inntil 12 måneder regnet 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 27/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Omforent forslag:
1. Referatsak 22/16 – 39/16 tas til orientering
2. Referatsak 24/16: Formannskapet viser til Kveøyforbindelsens brev av 20.04.2015, og purring av
08.02.2016, og anmoder om et svar.
3. Referatsak 30/16 løftes ut til egen politisk sak 31/16 Sommerfestivalen i Nord-Norge for
mennesker med psykiske lidelser
4. Referatsak 37/16 løftes ut til egen politisk sak 32/16 Om å stille krav om norske lønns- og
arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Referatsak 22/16 – 39/16 tas til orientering
2. Referatsak 24/16: Formannskapet viser til Kveøyforbindelsens brev av 20.04.2015, og purring av
08.02.2016, og anmoder om et svar.
3. Referatsak 30/16 løftes ut til egen politisk sak 31/16 Sommerfestivalen i Nord-Norge for
mennesker med psykiske lidelser
4. Referatsak 37/16 løftes ut til egen politisk sak 32/16 Om å stille krav om norske lønns- og
arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann

RS 22/16 Referat fra folkemøter vedr kommunereformen - mars 2016
RS 23/16 Presentasjon Folkemøter Kommunereform Kvæfjord kommune
RS 24/16 Kveøyforbindelsen
RS 25/16 Høyring - Evalueringen av offentleglova
RS 26/16 Referat fra møte i styringsgruppen og intensjonsavtalen
RS 27/16 Spørsmål ang. kommunereformen og videre behandling
RS 28/16 Skatteoppkreverfunksjon
RS 29/16 Årsrapport for beredskapsarbeidet 2015
RS 30/16 Sommerfestivalen i Nord Norge for mennesker med psykiske lidelser
RS 31/16 Brev av 11.03.16 fra Udi til alle kommunene i Nord-Norge
RS 32/16 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten
RS 33/16 Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2016 og tilbakemelding på økonomiplan 20162019
RS 34/16 Fylkesmannen i Troms -Utfordringer for vertskommuner knyttet til økte
pensjonskostnader
RS 35/16 Fylkesmannen i Troms - søknad om endret bruk av skjønnsmidler
RS 36/16 16/1559-2 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4
RS 37/16 Om å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i
norskefarvann
RS 38/16 Referat Kvæfjord politiråd 02.02.2016
RS 39/16 Fylkesmannen i Troms - Folketallsutviklingen i Troms i 2015

PS 28/16 Eiendomsskatt - generelle fritak 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre gir for skatteåret 2016 fritak for eiendomsskatt for følgende eiendommer:
a) I henhold til eiendomsskatteloven § 7a:
-

Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag,
grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.)
Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.)
Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn “offisielle”
museum eks. private bygdemuseum

b) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
Fredede bygninger
2. Avgjørelsesmyndighet etter disse bestemmelser delegeres til administrasjonssjefen.

3. Administrasjonssjefen bes for senere år vurdere omfanget av generelle fritak i tilknytning til
budsjettsaken.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.

Kvæfjord kommunestyre gir for skatteåret 2016 fritak for eiendomsskatt for følgende eiendommer:
a) I henhold til eiendomsskatteloven § 7a:
o

Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag,
grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.)
Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.)
Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn “offisielle”
museum eks. private bygdemuseum

b) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
Fredede bygninger
2. Avgjørelsesmyndighet etter disse bestemmelser delegeres til administrasjonssjefen.
3. Administrasjonssjefen bes for senere år vurdere omfanget av generelle fritak i tilknytning til
budsjettsaken.

PS 29/16 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for
eiendomsskatt for 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 1.2.2016 om fritak for
eiendomsskatt for fylkeskommunale eiendommer 2016.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2016 for eiendommene gnr 54
bnr 1, gnr 57 bnr 228 og gnr 58 bnr 42. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger nye
momenter i saken i forhold til 2014 og 2015, der søknad om fritak ikke ble innvilget.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 1.2.2016 om fritak for
eiendomsskatt for fylkeskommunale eiendommer 2016.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2016 for eiendommene gnr
54 bnr 1, gnr 57 bnr 228 og gnr 58 bnr 42. Avslaget begrunnes med at det ikke foreligger nye
momenter i saken i forhold til 2014 og 2015, der søknad om fritak ikke ble innvilget.

PS 30/16 Tilsettingssak: ***** ***** *****
PS 31/16 Sommerfestivalen i Nord Norge for mennesker med psykiske
lidelser
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Omforent forslag:
-Formannskapet viser til søknad av 08.03.2016 om støtte til sommerfestivalen 2016 i Nord-Norge for
mennesker med psykiske lidelser, og innvilger støtte med 15.000 kroner, finansiert fra formannskapets
disposisjonspost.
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Formannskapet viser til søknad av 08.03.2016 om støtte til sommerfestivalen 2016 i Nord-Norge for
mennesker med psykiske lidelser, og innvilger støtte med 15.000 kroner, finansiert fra formannskapets
disposisjonspost.

PS 32/16 Om å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på
skip i norskefarvann
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2016
Forslag fra Bendiks H. Arnesen:
Kvæfjord formannskap viser til at forholdsvis mange sjøfolk er bosatt i Kvæfjord kommune og at dette er
meget viktige arbeidsplasser for kommunen vår.
Formannskapet viser i denne forbindelse til skriv fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske
maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund av april 2016 og til ordførerens møte med disse – jfr.
Harstad tidende for 11. april 2016.
Formannskapet viser til at dyktige norske sjøfolk gjennom mange generasjoner har vært det aller
viktigste grunnlaget for Norge som skipsfartsnasjon og for den solide plassen Norge har fått i
verdenstoppen i hele den maritime sektoren. Derfor er denne sektoren også så viktig for flere andre
næringer her til lands og dermed for samfunnet som helhet.
Formannskapet er opptatt av at det også i framtida skal være mulig for sjøfolk å bo i norske kommuner
og jobbe i norske farvann. Skal dette være mulig er det en klar forutsetning at våre sjøfolk har norske
lønns- og arbeidsvilkår.
Kvæfjord formannskap ber derfor regjeringen om å sette i gang et arbeid med å utrede muligheten for å
stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann.
Votering:
-Forslag fra Bendiks H. Arnesen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap viser til at forholdsvis mange sjøfolk er bosatt i Kvæfjord kommune og at dette er
meget viktige arbeidsplasser for kommunen vår.
Formannskapet viser i denne forbindelse til skriv fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske
maskinistforbund og Norsk Sjømannsforbund av april 2016 og til ordførerens møte med disse – jfr.
Harstad tidende for 11. april 2016.

Formannskapet viser til at dyktige norske sjøfolk gjennom mange generasjoner har vært det aller
viktigste grunnlaget for Norge som skipsfartsnasjon og for den solide plassen Norge har fått i
verdenstoppen i hele den maritime sektoren. Derfor er denne sektoren også så viktig for flere andre
næringer her til lands og dermed for samfunnet som helhet.
Formannskapet er opptatt av at det også i framtida skal være mulig for sjøfolk å bo i norske kommuner
og jobbe i norske farvann. Skal dette være mulig er det en klar forutsetning at våre sjøfolk har norske
lønns- og arbeidsvilkår.
Kvæfjord formannskap ber derfor regjeringen om å sette i gang et arbeid med å utrede muligheten for å
stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for ansatte på skip i norske farvann.
Møtet hevet kl. 15:40

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 20.04.2016
Ruth-Lise H. Olsen

