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Møtested:
Dato:
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Møtebok

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
20.06.2016
09:30 – 17:00

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

Representerer
AP
SP
AP
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Karin Eriksen
Medlem
Karoline Gabrielsen
Medlem

Representerer
SP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Linda Wikeland
Karin Eriksen
Wiggo Grønlund
Karoline Gabrielsen

Representerer
SV
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Lars Tverseth
Ågot Hammari
Kristin Myreng Grimstad
Marit Blekastad
Alf-Børre Knudsen
Birger Bjørnstad

Stilling
Administrasjonssjef
Kultur- og oppvekstsjef, under sak 49/16
Helse- og omsorgssjef, under sak 50/16
Kontorleder teknisk kontor, under sak 50/16
Helsefaglig rådgiver, under sak 50/16
Personalsjef, under sak 50/16
Rådgiver, under sak 51/16

Andre som møtte:
Øyvind Lind, sivilarkitekt Norconsult AS, under sak 50/16
Representantene mente det hadde vært kort tid til å sette seg inn i bakgrunnsdokumentene i sak 50/16.
For øvrig framkom der ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen øvrige merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Ordføreren opplyste at det i tillegg til sakslisten kommer to tilleggsreferatsaker:
RS 52/16 Vedlegg til K-sak 40/16 Administrasjonssjefens notat av 16.06.2016 ad framsatte anførsler fra
Bygdelaget Guldhornet

RS 53/16 Brev av 13.06.2016 fra innbyggere i Gullesfjord til Fylkesmannen i Troms
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 49/16 Rammedebatt
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjef Merete Hessen orienterte innledningsvis
Pause kl. 10:00-11:00 Konsert i rådhusets foaje
Sak 50/16 ble startet kl. 11:00 og varte til kl 13:40.
Sak 49/16 ble gjenopptatt kl. 13.50.
Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth og helse- og omsorgssjef Ågot Hammari tilstede fra kl. 13:50.
Ågot Hammari forlot kl. 15:05
Pause kl. 15:05 – 15:10
Omforent fellesforslag:
1. Formannskapet ønsker at Kvæfjord kommune er basert på en trygg og forutsigbar økonomi.
2. Det bør årlig settes av penger til disposisjonsfond.
3. Uforutsigbare inntekter, f.eks. aksjeutbytte, bør budsjetteres som avsetning til disposisjonsfond.
4. Formannskapet støtter ellers administrasjonssjefens vurderinger i sak 49/16 til formannskapet.
Votering:
-Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet ønsker at Kvæfjord kommune er basert på en trygg og forutsigbar økonomi.
2. Det bør årlig settes av penger til disposisjonsfond.
3. uforutsigbare inntekter, f.eks. aksjeutbytte, bør budsjetteres som avsetning til disposisjonsfond.
4. formannskapet støtter ellers administrasjonssjefens vurderinger i sak 49/16 til formannskapet.

PS 50/16 Helsehus i Kvæfjord - mulighetsstudie, tomteutredning
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Kveldro -tomta velges for videre planlegging av
Helsehus.
2. Totalentreprise velges som entrepriseform.
3. Kommunestyret tiltrer utkast til hovedframdriftsplan som vist i saksframlegget.
4. Helehusprosjektet vurderes i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
Tilstede:
-Prosjektgruppen for helsehus tidligfase: helse- og omsorgssjef Ågot Hammari, kontorleder teknisk
kontor Kristin Myreng Grimstad, personalsjef Alf-Børre Knudsen og helsefaglig rådgiver Marit Blekestad
-Øyvind Lind, sivilarkitekt Norconsult AS.

Orientering innledningsvis ved:
 Ågot Hammari, helse- og omsorgssjef
 Kristin Myreng Grimstad, kontorleder teknisk kontor
 Øyvind Lind, sivilarkitekt Norconsult AS
Arbeidslunsj underveis i saken.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) (forslag 1):
-Pkt 2 i innstillingen utgår (slik at innstillingens pkt 3 og 4 blir forslagets pkt 2 og 3)
-Nytt pkt 4: Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta entrepriseform og øvrige enkeltheter i
forbindelse med prosjektet.
Pause fra kl 13:40 – 13:50. Formannskapet gitt så tilbake for å fullføre sak 49/15 før sak 50/16 ble tatt
opp til votering.
Sak 50/16 ble tatt opp igjen kl 15:15, etter sak 49/16.
Forslag fra Ola Danielsen (FRP) (forslag 2):
-forslag om å stryke innstillingens pkt 3
Bendiks H. Arnesen (AP) justerte sitt forslag til nytt pkt 4 (forslag 3):
-Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta entrepriseform og øvrige enkeltheter i forbindelse
med saken fram til neste kommunestyremøte 11/10-2016.
Votering:
-Forslag fra Ola Danielsen (forslag 2) falt med 6 mot 1 stemme
-Administrasjonssjefens innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt
-Forslag fra Bendiks H. Arnesen (forslag 1), medtatt justering (forslag 3), enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Kveldro-tomta velges for videre planlegging av Helsehus
2. Kommunestyret tiltrer utkast til hovedframdriftsplan som vist i saksframlegget.
3. Helsehusprosjektet vurderes i budsjett og økonomiplan 2017-2020.
4. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å vedta entrepriseform og øvrige enkeltheter i
forbindelse med saken fram til neste kommunestyremøte 11/10-2016.

PS 51/16 KLP-saken - videre oppfølging. ETTERSENDES
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016
Birger Bjørnstad, rådgiver, tiltrådte kl 15:40.
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jfr. kommuneloven § 31 nr 5, jfr. offentleglova § 15, 2.
ledd.
Det var ikke ettersendt ytterligere saksdokumenter.
Oversiktsnotat og oversikt over korrespondanse ble delt ut og gjennomgått i møtet.
Omforent forslag:
-Kvæfjord formannskap tar orienteringene gitt i møtet til orientering, og ber om at det på kort varsel
innkalles til nytt formannskapsmøte når ytterligere opplysninger er tilkommet.
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvæfjord formannskap tar orienteringene gitt i møtet til orientering, og ber om at det på kort varsel
innkalles til nytt formannskapsmøte når ytterligere opplysninger er tilkommet.
Møtet åpnet igjen.
Birger Bjørnstad forlot kl 16:30

PS 52/16 Bredbåndsutbygging til kommunale lokasjoner
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til at Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) har besluttet å bygge et
fiberbasert overføringsnett til de kommunale lokasjoner på strekningen Borkenes-Trastad, jfr. brev
datert 25.04.2016, mottatt 20.05.2016.
2. Formannskapet ber administrasjonssjefen sende henvendelse til Troms fylkeskommune om at
kommunen aksepterer inntil 1 375 000 kroner av tidligere innvilget tilskudd i fylkesrådssak 86/15 kan
benyttes av BBFT forutsatt at BBFT bygger under de forutsetninger som fylket har satt i sitt
tilskuddsbrev.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen inngå avtale på tjenesteleveranse til kommunens
lokasjoner på strekningen samt avtale hvor BBFT kan benytte kommunale veilys vederlagsfritt, og at
kommunen står for drift og vedlikehold av disse.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kvæfjord formannskap viser til at Bredbåndsfylket Troms AS (BBFT) har besluttet å bygge et
fiberbasert overføringsnett til de kommunale lokasjoner på strekningen Borkenes-Trastad, jfr.
brev datert 25.04.2016, mottatt 20.05.2016.
2.
Formannskapet ber administrasjonssjefen sende henvendelse til Troms fylkeskommune om at
kommunen aksepterer inntil 1 375 000 kroner av tidligere innvilget tilskudd i fylkesrådssak 86/15
kan benyttes av BBFT forutsatt at BBFT bygger under de forutsetninger som fylket har satt i sitt
tilskuddsbrev.
3.
Formannskapet ber administrasjonssjefen inngå avtale på tjenesteleveranse til kommunens
lokasjoner på strekningen samt avtale hvor BBFT kan benytte kommunale veilys vederlagsfritt,
og at kommunen står for drift og vedlikehold av disse.

PS 53/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016

RS 51/16 Bikuben - Søknad om reduksjon i husleie
RS 52/16 Innføring av nettbrettløsninger for politisk nivå
RS 53/16 Vedlegg til K-sak 40/16
RS 54/16 Grensejustering indre Gullesfjord – innvending mot folkeavstemming i Kvæfjord kommune
To tilleggsreferatsaker delt ut i møtet:
RS 52/16 Vedlegg til K-sak 40/16 Administrasjonssjefens notat av 16.06.2016 ad framsatte anførsler fra
Bygdelaget Guldhornet
RS 53/16 Brev av 13.06.2016 fra innbyggere i Gullesfjord til Fylkesmannen i Troms
Omforent forslag:
1. Referatsak 50/16 – 53/16 tas til orientering
2. Referatsak 50/16 Bikuben – Søknad om reduksjon i husleie ble tatt opp som egen politisk sak PS
54/16
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Referatsak 50/16 – 53/16 tas til orientering
2. Referatsak 50/16 Bikuben – Søknad om reduksjon i husleie ble tatt opp som egen politisk sak PS
54/16

PS 54/16 Bikuben - Søknad om reduksjon i husleie
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2016
Fellesforslag:
Formannskapets disposisjonspost dekker husleia for 3 mnd i Hans Egedes vei 5, kr 17 298,-.
Votering:
-Fellesforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapets disposisjonspost dekker husleia for 3 mnd i Hans Egedes vei 5, kr 17 298,-.

Møtet hevet kl 17:00
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 21.06.2016
Ruth-Lise H. Olsen

