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PS 33/16 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 18.04.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.04.2016.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Jan Meyer og Birger Holand ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.04.2016.
Til å signere møteboka velges:
1. Jan Meyer
2. Birger Holand

PS 34/16 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene
 09608 Husby barnehage.
 013301 Kveldro universell utforming.
 014202 Borkenes barnehage – brannsikring.
 014401 Lamhagan industriområde.
 015101 IKT-investeringer 2015.
 015201 Borkenes skole nytt taktekke.
 015202 VAF-enheten – rullestolbil.
 015205 Kvæfjordhallen – nytt taktekke.
 015403 Opprusting Nyveien.
2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.
Økonomisjef Dag Sandvik, kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad og kultur- og oppvekstsjef
Lars Tverseth tiltrådte kl 10:15.
Behandling:
Økonomisjef Dag Sandvik orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt sluttregnskap for investeringsprosjektene











09608 Husby barnehage.
013301 Kveldro universell utforming.
014202 Borkenes barnehage – brannsikring.
014401 Lamhagan industriområde.
015101 IKT-investeringer 2015.
015201 Borkenes skole nytt taktekke.
015202 VAF-enheten – rullestolbil.
015205 Kvæfjordhallen – nytt taktekke.
015403 Opprusting Nyveien.

2. Kommunestyret tar sluttregnskapene for de nevnte investeringsprosjektene til orientering, og
godkjenner de framlagte prosjektregnskapene.

PS 35/16 Regnskap 2015 og finansiell rapportering pr 31.12.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2015, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2015.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets overskudd med kr 8 391 203,87 skal brukes til å
dekke inn resterende underskudd fra årene 2012 og 2013. Udisponert overskudd etter
inndekning av tidligere års underskudd settes av til disposisjonsfond.
3. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-3/16 slik det framgår av vedlegg i saken.
Behandling.
Økonomisjef Dag Sandvik orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2015, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2015.
2.
Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets overskudd med kr 8 391 203,87 skal brukes til å
dekke inn resterende underskudd fra årene 2012 og 2013. Udisponert overskudd etter
inndekning av tidligere års underskudd settes av til disposisjonsfond.
3.
Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-3/16 slik det framgår av vedlegg i saken.

Lunsj kl. 11.40-12.15

PS 36/16 Årsmeldinger for 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2015
til etterretning.

Behandling:
Marit Blekastad, stedfortreder for helse- og omsorgssjefen, tiltrådte kl 12:15.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP):
-Nytt punkt 2: Kvæfjord kommunestyre retter en stor takk til alle ansatte for godt utført arbeid i 2015.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2015 til etterretning.
2. Kvæfjord kommunestyre retter en stor takk til alle ansatte for godt utført arbeid i 2015.
Marit Blekastad og Kristin Myreng Grimstad fratrådte.

PS 37/16 NND's legat - regnskap og årsberetning 2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for
2015.
2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til
orientering, og godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2015.
Behandling:
Ordfører Torbjørn Larsen tok opp spørsmål om sin habilitet siden han er styreleder i NND’s stiftelse. Han
fra trådte under behandling av habilitetsspørsmålet. Formannskapet erklærte han inhabil og han forble
fratrådt. Bendiks H. Arnesen ble oppnevnt som settevaraordfører og leder møtet.
Linda Wikeland tok opp spørsmål om sin habilitet siden hun var styremedlem i NND’s stiftelse i 2015.
Hun fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet. Formannskapet erklærte henne inhabil og hun
forble fratrådt.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015.

2. Kommunestyret tar det framlagte regnskapet, årsberetning og revisjonsberetning til orientering, og
godkjenner NND’s legat sitt regnskap og årsberetning for 2015.

Torbjørn Larsen og Linda Wikeland tiltrådte formannskapet igjen.

PS 38/16 Tertialrapport 1/2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2016 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn
med nødvendige budsjettreguleringer.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2016 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer.

PS 39/16 Budsjettregulering - opptak av startlån kr 1 500 000
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i k-sak 17/16 om opptak av startlån i Husbanken på
kr 1 500 000. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/16 i samsvar med nevnte låneopptak.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i k-sak 17/16 om opptak av startlån i Husbanken på kr
1 500 000. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-4/16 i samsvar med nevnte låneopptak.

PS 40/16 Kommunereformen - Kvæfjord kommunes vedtak om
hovedspørsmålet kommunesammenslåing og tilleggsspørsmålet
grensejustering
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1.
2.

Kvæfjord kommunestyre vedtar at Kvæfjord skal bestå som egen kommune.
Indre Gullesfjord skal fortsatt tilhøre Kvæfjord kommune.

Behandling:
To dokumenter ble delt ut i møtet:
-Brev av 09.06.2016 fra Bygdelaget Guldhornet til Fylkesmannen i Troms, med Kvæfjord kommune som
kopimottaker
-E-post av 10.06.2016 fra Fylkesmannen i Troms Bygdelaget Guldhornet, med Kvæfjord kommune som
kopimottaker
Nytt forslag fra Bendiks H. Arnesen (A), Birger Holand (SP) og Linda Wikeland (SV):
1. Med bakgrunn i diverse utredninger og de råd som innbyggerne har gitt i folkeavstemning 29. og
30. mai 2016 vedtar Kvæfjord kommunestyre at Kvæfjord skal bestå som egen kommune og at
Indre Gullesfjord fortsatt skal tilhøre Kvæfjord kommune,
2. Kommunestyret har registrert at det har fremkommet en del ulike syn på tjenestetilbudet i Indre
Gullesfjord. Kommunestyret ser det som viktig med en god dialog om dette, og vil komme
tilbake til saken i egnet form.
3. Kommunestyret forutsetter at både Fylkesmannen og sentrale myndigheter respekterer dette
vedtaket og at det således ikke iverksettes noen form for tvangstiltak mot kommunen.
Kommunestyret viser i denne forbindelse til Stortingets vedtak av 1995 hvor det fremgår at
fremtidige endringer i kommunestruktur ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret eller
innbyggerne i en folkeavstemning har gått imot kommunesammenslåing.
Votering:
5 stemmer avgitt for fellesforslaget og 2 stemmer avgitt for administrasjonssjefens innstilling.
Fellesforslaget vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
Vedtak:
1. Med bakgrunn i diverse utredninger og de råd som innbyggerne har gitt i folkeavstemning 29. og
30. mai 2016 vedtar Kvæfjord kommunestyre at Kvæfjord skal bestå som egen kommune og at
Indre Gullesfjord fortsatt skal tilhøre Kvæfjord kommune,
2. Kommunestyret har registrert at det har fremkommet en del ulike syn på tjenestetilbudet i Indre
Gullesfjord. Kommunestyret ser det som viktig med en god dialog om dette, og vil komme
tilbake til saken i egnet form.
3. Kommunestyret forutsetter at både Fylkesmannen og sentrale myndigheter respekterer dette
vedtaket og at det således ikke iverksettes noen form for tvangstiltak mot kommunen.
Kommunestyret viser i denne forbindelse til Stortingets vedtak av 1995 hvor det fremgår at
fremtidige endringer i kommunestruktur ikke skal omfatte kommuner hvor kommunestyret eller
innbyggerne i en folkeavstemning har gått imot kommunesammenslåing.
Lars Tverseth fratrådte kl 16:00.

PS 41/16 Kulturhistoriske landskap i Kvæfjord av nasjonal interesse
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til henvendelse fra Riksantikvaren og til foretatt befaring i Kvæfjord, i
forbindelse med oppstart av arbeidet med et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse.
Formannskapet vil uttale at så vel stien Skallen-Rå fra prosjektet Fotefar Nord som kulturlandskapet på
Kveøya er elementer som kan inngå i et slikt register. Formannskapet legger til grunn at oppføring i et
nasjonalt register også bør reflekteres ved revisjon av kommunens arealplanlegging, samtidig som dette
avstemmes med den lokale utviklingen innenfor landbruksnæringen.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til henvendelse fra Riksantikvaren og til foretatt befaring i Kvæfjord, i
forbindelse med oppstart av arbeidet med et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal
interesse.
Formannskapet vil uttale at så vel stien Skallen-Rå fra prosjektet Fotefar Nord som kulturlandskapet på
Kveøya er elementer som kan inngå i et slikt register. Formannskapet legger til grunn at oppføring i et
nasjonalt register også bør reflekteres ved revisjon av kommunens arealplanlegging, samtidig som dette
avstemmes med den lokale utviklingen innenfor landbruksnæringen.

PS 42/16 Salg av Nessevn 1, Lamhagan - forslag til minnelig løsning
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer forslag til minnelig løsning i forbindelse med kommunens salg av
Nessevegen 1 i Lamhagan hvorved kjøper tilbakebetales rundsum 50 000 kr som et fullt og endelig
oppgjør av salgssaken, uten at partene går inn i nærmere ansvarsvurderinger.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tiltrer forslag til minnelig løsning i forbindelse med kommunens salg av
Nessevegen 1 i Lamhagan hvorved kjøper tilbakebetales rundsum 50 000 kr som et fullt og endelig
oppgjør av salgssaken, uten at partene går inn i nærmere ansvarsvurderinger.

PS 43/16 Frode Johan Vogter - innvilget tilskudd fra næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til (tilleggs)søknad fra Frode Johan Vogter av 18.5.2016 om å
oppebære innvilget tilskudd fra kommunalt næringsfond under F-sak 26/16, selv om
kostnader til kjøp av torskekvoter er redusert fra 1 700 000 kr til 710 000 kr.
2. Formannskapet viser til at tildelt investeringstilskudd med inntil 150 000 kr bygger på
søkers kostnadsdokumentasjon og slik at tilskudd blir å avkorte dersom kostnader
framkommer med lavere beløp enn i søknad. Formannskapet finner ut fra dette at
tilskuddsrammen blir å redusere til 121 000 kr.

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.
Nytt forslag fra Wiggo Grønlund (AP):
-Pkt 1: Som innstillingen.
-Pkt 2: Formannskapet ser meget positivt på at fiskerinæringa i kommunen fornyes og styrkes. Ut fra
dette finner formannskapet å kunne etterkomme søknaden om å beholde opprinnelig tilskuddsramme på
inntil kr. 150.000,-.
-Pkt 3: Som innstillingen.
Votering:
Punktvis votering. Alle tre punkt i forslag fra Wiggo Grønlund enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser til (tilleggs)søknad fra Frode Johan Vogter av 18.5.2016
om å oppebære innvilget tilskudd fra kommunalt næringsfond under F-sak 26/16, selv
om kostnader til kjøp av torskekvoter er redusert fra 1 700 000 kr til 710 000 kr.
2. Formannskapet ser meget positivt på at fiskerinæringa i kommunen fornyes og styrkes.
Ut fra dette finner formannskapet å kunne etterkomme søknaden om å beholde
opprinnelig tilskuddsramme på inntil kr. 150.000,-.
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 44/16 Folkevalgte - godtgjørelser og utgiftsdekning
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar nye regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i Kvæfjord
kommune slik som vist i vedlegg til saken.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) til nytt punkt 2:
-Kommunestyret vedtar at varaordførers godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførers godtgjørelse.
Forslaget ble utdypet til å være et innspill som administrasjonssjefen må ta med til utarbeidelse av
budsjett 2017 og økonomiplan.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar nye regler for godtgjørelse og utgiftsdekning for folkevalgte i
Kvæfjord kommune slik som vist i vedlegg til saken.
2. Kommunestyret vedtar at varaordførers godtgjørelse settes til 10 prosent av ordførers godtgjørelse.

PS 45/16 Anja E. Skoglund - søknad om fritak fra verv
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar at Anja E. Skoglund fra vedtaksdato og for resten av inneværende
valgperiode innvilges fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for Fremskrittspartiet.

Behandling:
Møtet lukket under administrasjonssjefens utdypende orientering om innholdet i søknaden, iht
kommuneloven § 31 nr 4, jfr. forvaltningsloven § 13, f. ledd nr 1.
Møtet åpnet igjen.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Anja E. Skoglund fra vedtaksdato og for resten av inneværende
valgperiode innvilges fritak fra vervet som vararepresentant til kommunestyret for Fremskrittspartiet.

PS 46/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
RS 40/16 Referat regionrådsmøte i Harstad 29. april 2016
RS 41/16 Kvæfjord menighet - Årsemelding og regnskap for 2015
RS 42/16 Generalforsamling 13.04.2016
RS 43/16 Høring - Organisering av den sivilie rettspleie på grunnplanet (SRGP)
RS 44/16 Sør-Troms regionråd - Innspill til grunnlagsdokumentet til nasjonal transportplan 2018-2029
RS 45/16 2016/338. Høringsuttalelse NTP 2018-2029. Innspill til grunnlagsdokumentet fra Kvæfjrod
kommune
RS 46/16 Årsmelding 2015 Destinasjon Harstad AS
RS 47/16 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner
RS 48/16 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - korrigert versjon
RS 49/16 Skateboarding Across Norway - søknad om økonomisk støtte
Omforent forslag:
-Referatsak 40/16 – 49/16 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
-Referatsak 40/16 – 49/16 tas til orientering

PS 47/16 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling

Det føres egen protokoll for generalforsamlingen.
Under generalforsamlingen deltok styreleder Anne Birgit Nilsen og daglig leder Jonny Schanche Eivik.
Ola Danielsen tok opp sin habilitet i forhold til generalforsamlingen grunnet sitt verv som styremedlem i
Kvæfjord Eiendom AS. Han fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Generalforsamlingen
erklærte han som inhabil, hvorpå han fratrådte som medlem av generalforsamlingen og deltok videre
som styremedlem.
Wiggo Grønlund tok opp sin habilitet i forhold til generalforsamlingen grunnet sitt verv som tillitsvalgt i
Kvæfjord Eiendom AS. Han fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Generalforsamlingen
erklærte han som inhabil, hvorpå han forble fratrådt.
Generalforsamlingens varighet kl 09:30 – 10:10.

PS 48/16 Forprosjekt "Matkultursenter i Kvæfjord"
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer det skisserte forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord» slik som vist i
vedlegg til saken. Gitt tilskudd fra Troms fylkeskommune med 400 000 kr, gir formannskapet tilslutning
til at inntil 100 000 kr til kommunal egenandel over budsjettkapittel 10312 Tilrettelegging
sysselsetting kan tilveiebringes ved overføring fra budsjettkonto 14900 10312 325
Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger – kun budsjettkonto, hvorved denne reduseres tilsvarende
til 102 000 kr.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tiltrer det skisserte forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord» slik som vist i
vedlegg til saken. Gitt tilskudd fra Troms fylkeskommune med 400 000 kr, gir formannskapet tilslutning
til at inntil 100 000 kr til kommunal egenandel over budsjettkapittel 10312 Tilrettelegging
sysselsetting kan tilveiebringes ved overføring fra budsjettkonto 14900 10312 325
Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger – kun budsjettkonto, hvorved denne reduseres tilsvarende
til 102 000 kr.

Møtet hevet kl. 16:40

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 17.06.2016
Ruth-Lise H. Olsen

