Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
28.11.2016
09:30 – 17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Medlem
Karoline Gabrielsen
Medlem
Birger Holand
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Jan Meyer
Medlem

Representerer
AP
SP
AP, permisjon fra kl. 14:50
SP, permisjon fra kl. 17:25
AP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ola A. Danielsen
Medlem

Representerer
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Johan Helge Elde
Ola A. Danielsen
Wiggo Grønlund (AP)
Karoline Gabrielsen

Representerer
H
Fra kl.14:50

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Lars Tverseth
Kultur- og oppvekstsjef, fra kl.10:10 – 11:00 under innspillene
fra ungdomsrådet og kl. 11:05-13:25 under PS 95/16
Ågot Hammari
Kristin Myreng Grimstad
Turid Norlunn Hansen
Birger Bjørnstad
Anne Marit Bygdnes
June Gjertsen

Helse- og omsorgssjef, fra kl.11:05-13:25 under PS 95/16 og
kl.15:10-15:50 under RS 98/16 og 99/16
Kontorleder teknisk kontor, kl. 11:05-13:25 under PS 95/16
Økonomisjef, fra kl. 11:05-13:25 under PS 95/16
Rådgiver, fra kl. 13:35-14:50 under PS 96/16
Førstekonsulent, kl. 15:10-15:25 under RS 98/16
Konsulent, kl. 15:25-15:50 under RS 99/16

Andre som møtte:
Jan-Erik Kristoffersen, daglig leder Visit Harstad, kl 09:30-10:10, under orientering som
bakgrunn for RS 101/16 og PS 104/16
Ungdomsrådet ved representantene Ulrik Jacobsen og Johanne Grønbeck møtte kl 10:10 og la
frem innspill, jfr notat i budsjettsaken, utsendt til formannskapet.
Det ble bedt om at administrasjonen konsekvent benyttet politikereposten ved utsending av
eposter til de politikerne som har fått utdelt nettbrett. Der framkom for øvrig ingen merknader til
innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten, inkludert medtatt de to utsendte tilleggssakene PS
102/16 Budsjettregulering – investeringsbudsjett 2016 og PS 103/16 Budsjettregulering –
budsjett 2016 samt tilleggsreferatsak RS 102/16 Høringssvar fra Kvæfjord kommune ad struktur
tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt, og denne ble enstemmig godkjent.
Underveis i møte ble det besluttet å behandle ytterligere to saker: PS 104/16 Tilbud om kjøp av
aksjer i Visit Harstad AS og PS 105/16 Kveøyforbindelsen – driftstilskudd.
Karoline Gabrielsen søkte om permisjon fra kl 14:30. Permisjonen innvilget som omsøkt.
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 94/16 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Karoline Gabrielsen ble valgt til å signere
møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 14.11.2016
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Karoline Gabrielsen

PS 95/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2017 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020 i henhold
til foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2017 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
458 242 200 kr. Løpende netto driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 059 000 kr
25 500 000 kr
102 747 000 kr
165 546 000 kr
18 985 000 kr
411 000 kr

4. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2017 opptas lån med
inntil 31 906 000 kr. Lånet betjenes med maksimal avdragstid inntil 40 år, basert på vekting
av låneobjektene i tråd med gjeldende regler. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige
lånevilkår i henhold til finansreglement og gjeldende delegeringsregler.
5. Det fremmes eventuelt særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via
Husbanken, for videre utlån (startlån).

6. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2017 innenfor en samlet ramme
med inntil 75 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i henhold til
finansreglement og gjeldende delegeringsregler.
7. Det gis samtykke til inngåelse av leasingavtaler på inntil 16 tjenestebiler til erstatning for
inngåtte avtaler i perioden 2014-2016. Administrasjonssjefen godkjenner vilkårene for slike
avtaler.
8. Skattøre for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats ettr Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2017 på
alle faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen
er 5 promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25.
Taksering og utskriving av eiendomsskatt skjer i henhold til gjeldende
eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune, jf dog etterfølgende punkt 10.
10. Det gis for skatteåret 2017 fritak for eiendomsskatt for øflgende eiendommer:
a) I henhold til eiendomsskatteloven § 7a:
- Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (idrettslag, bygdelag, grendelag,
ungdomslag, helselag, velforeninger et cetera).
- Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet et cetera).
Lokaler som disponeres til museumsformål, medregnet private bygdemuseum så
lange disse er tilgjengelig for allmennheten og enkelt kan holdes atskilt fra andre
lokaler.
b) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
- Fredede bygninger.
Avgjørelsesmyndighet etter disse bestemmelser delegeres til administrasjonssjefen.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2017 fastsettes til 734 305 kr. Godtgjørelse til varaordfører for
2017 fastsettes til 73 431 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til
regler for godtgjørelse til politikere i Kvæfjord kommune.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i samsvar med budsjettforslagets
vedlegg 2.
13. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 Feiertjeneste skal
være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 51 016 kr i henhold til forskrift.
15. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret
strekker til. Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger
og regnskapssaken.
16. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2017-2020 danner grunnlag for fastsetting av
økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonen forbereder
foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets
endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik som angitt i
budsjettforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonssjefen også
høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og
økonomiplan.
Behandling:
Ungdomsrådet ved representantene Ulrik Jacobsen og Johanne Grønbeck møtte kl 10:10-11:00
og la frem innspill, jfr. notat i budsjettsaken Plan for framtidige ungdomstilbud – status.
Kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth var tilstede under fremlegget.

Pause kl. 11.00-11:05.
Delt ut i møtet:
-Brev av 24.11.2016 fra foreldre til barnehagetilbudet ved Flesnes oppvekstsenter
-Innspill av 27.11.2016 fra helsestasjonen
-Referat fra møte 24.11.2016 i samarbeidsutvalget ved Flesnes Oppvekstsenter
-Høringsuttalelse av 28.11.2016 fra Samarbeidsutvalget Vik oppvekstsenter – Budsjett og
økonomiplanforslag 2017-2020
Kultur-/oppvekstsjef Lars Tverseth, helse-/omsorgssjef Ågot Hammari, økonomisjef Turid
Norlunn Hansen og leder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad tiltrådte kl 11:05.
Birger Holand tok opp sin habilitet. Formannskapet drøftet dette og kom frem til at han i
utgangspunktet var habil i saken, men at dersom det ble fremmet konkret forslag om fortsatt
barnehagedrift ved Flesnes oppvekstsenter så ble han bedt om å ta opp sin habilitet i forhold til
dette konkrete punktet.
Karin Eriksen (SP) fremmet fellesforslag på vegne av Kvæfjord Senterparti og Kvæfjord
Arbeiderparti (forslag 1):
-Kommunestyret vedtar videre drift for barnehagen og sfo ved Flesnes oppvekstsenter.
Finansiering skjer ved 230.000,- i 2017 og 320.00,- i 2018 som medfører mindre avsetning til
disposisjonsfond disse år.
Kommunestyret ber adm. om å jobbe videre for mer felles adm og ledelse i Kvæfjordskolen og
Kvæfjordbarnehagene.
Jan Meyer (V) fremmet forslag (forslag 2):
1. Borkenes skole har over flere år vært inne på prioritering i flere økonomiplaner og vært
nedprioritert flere ganger. Nå er det viktig å sikre at nytt bygg til erstatning for
Mellomtrinns-bygget fra 1948 blir planlagt og realisert.
2. Formannskapet ber administrasjonen om å starte planarbeidet for realiseringen av nytt
skolebygg til erstatning for mellomtrinns-bygget ved Borkenes skole i
økonomiplanperioden 2017-2020.
3. Formannskapet ber administrasjonen om å vurdere flytting av planarbeidet for
realiseringen av nytt bygg til erstatning for skolebygget fra 1948 fram til 2018 i
økonomiplanen for 2017-2020.
Forslag fra Karin Eriksen (SP) (forslag 3):
-Kvæfjord kommunestyre ber adm. se på om det er mulig å fremskynde forprosjekt
mellomtrinnsbygget ved Borkenes skole i økonomiplan 2017-2020.
Jan Meyer (V) trakk sitt forslag (forslag 2).
Karoline Gabrielsen (AP) (forslag 4):
Kvæfjord kommunestyre legger til grunn at avgiftsnivået ikke skal økes for innbyggerne i
vesentlig grad i 2017.
Derfor settes eiendomsskatten i 2018 til 2016-nivå.
Administrasjonen bes å innarbeide dette i budsjettforslaget for 2018.
Lunsj kl 12:00-12:25.
Ågot Hammari forlot kl 12:50.

Karin Eriksen trakk sitt forslag (forslag 3)
Karin Eriksen (SP) fremmet forslag (forslag 5):
-Kvæfjord kommunestyre ber om at det innarbeides en økning på veibelysning fra 769.000,- til
900.000,-, en økning på 131.000,- i 2017. Økningen tas fra redusert avsetning til disp.fondet.
Karin Eriksen (SP) endret sitt forslag (forslag 5) (til nytt forslag 6):
-Kvæfjord kommunestyre ber om at det innarbeides en økning på veibelysning på 131.000,- i
2017 til drift. Økningen tas fra redusert avsetning til disposisjonsfondet.
Karoline Gabrielsen (AP) trakk sitt forslag (forslag 4) og fremmet på vegne av Kvæfjord
Arbeiderparti og Kvæfjord Senterparti nytt forslag (forslag 7):
-Kvæfjord kommunestyre legger til grunn at det totale avgiftsnivået ikke skal økes for
innbyggerne i vesentlig grad i 2017.
Med bakgrunn i dette bes administrasjonen forsøke å innarbeide i budsjettforslaget for 2018 at
eiendomsskatten settes på 2016-nivå.
Birger Holand tok opp sin habilitet i forhold til forslag 1. Formannskapet erklærte han inhabil og
han fratrådte under behandlingen og voteringen av forslag 1. Formannskapet besto da av 6
medlemmer. Han tiltrådte igjen etter voteringen av forslag 1.
Votering:
-Forslag 1 enstemmig vedtatt
-Forslag 6 enstemmig vedtatt
-Forslag 7 enstemmig vedtatt
-Administrasjonssjefens innstilling, med de allerede vedtatte endringer, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2017 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2017-2020 i
henhold til foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2017 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
458 242 200 kr. Løpende netto driftsutgifter fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 059 000 kr
25 500 000 kr
102 747 000 kr
165 546 000 kr
18 985 000 kr
411 000 kr

4. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2017 opptas lån med
inntil 31 906 000 kr. Lånet betjenes med maksimal avdragstid inntil 40 år, basert på
vekting av låneobjektene i tråd med gjeldende regler. Administrasjonssjefen godkjenner
øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og gjeldende delegeringsregler.
5. Det fremmes eventuelt særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via
Husbanken, for videre utlån (startlån).
6. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2017 innenfor en samlet
ramme med inntil 75 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner øvrige lånevilkår i
henhold til finansreglement og gjeldende delegeringsregler.

7. Det gis samtykke til inngåelse av leasingavtaler på inntil 16 tjenestebiler til erstatning for
inngåtte avtaler i perioden 2014-2016. Administrasjonssjefen godkjenner vilkårene for
slike avtaler.
8. Skattøre for 2017 fastsettes til høyeste lovlige sats ettr Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2017
på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a.
Eiendomsskattesatsen er 5 promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf
eiendomsskatteloven § 25. Taksering og utskriving av eiendomsskatt skjer i henhold til
gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune, jf dog etterfølgende punkt
10.
10. Det gis for skatteåret 2017 fritak for eiendomsskatt for øflgende eiendommer:
c) I henhold til eiendomsskatteloven § 7a:
- Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (idrettslag, bygdelag, grendelag,
ungdomslag, helselag, velforeninger et cetera).
- Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet et cetera).
Lokaler som disponeres til museumsformål, medregnet private bygdemuseum så
lange disse er tilgjengelig for allmennheten og enkelt kan holdes atskilt fra andre
lokaler.
d) I henhold til eiendomsskatteloven § 7b:
- Fredede bygninger.
Avgjørelsesmyndighet etter disse bestemmelser delegeres til administrasjonssjefen.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2017 fastsettes til 734 305 kr. Godtgjørelse til varaordfører
for 2017 fastsettes til 73 431 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold
til regler for godtgjørelse til politikere i Kvæfjord kommune.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017 vedtas i samsvar med budsjettforslagets
vedlegg 2.
13. Budsjettområdene 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 Feiertjeneste
skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 51 016 kr i henhold til forskrift.
15. Kommunestyret vedtar videre drift for barnehagen og sfo ved Flesnes oppvekstsenter.
Finansiering skjer ved 230.000,- i 2017 og 320.00,- i 2018 som medfører mindre
avsetning til disposisjonsfond disse år.
Kommunestyret ber adm. om å jobbe videre for mer felles adm og ledelse i
Kvæfjordskolen og Kvæfjordbarnehagene.
16. Kvæfjord kommunestyre ber om at det innarbeides en økning på veibelysning på
131.000,- i 2017 til drift. Økningen tas fra redusert avsetning til disposisjonsfondet.
17. Kvæfjord kommunestyre legger til grunn at det totale avgiftsnivået ikke skal økes for
innbyggerne i vesentlig grad i 2017.
Med bakgrunn i dette bes administrasjonen forsøke å innarbeide i budsjettforslaget for
2018 at eiendomsskatten settes på 2016-nivå.
18. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret
strekker til. Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter,
årsmeldinger og regnskapssaken.
19. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2017-2020 danner grunnlag for fastsetting av
økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonen forbereder
foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter
kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik
som angitt i budsjettforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis

administrasjonssjefen også høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere
behandling av budsjett og økonomiplan.

Kl. 13:25 forlot økonomisjef Turid Norlunn Hansen, leder teknisk kontor Kristin Myreng
Grimstad og kultur-/oppvekstsjef Lars Tverseth.
Pause kl. 13:25-13.35

PS 96/16 Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Teknisk utvalgs innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende navnesaker 03/2014 og 10/2015 fra Kartverket
og vil ut fra gjennomført høringsrunde så vel som tidligere behandling av navnesakene, tilrå
endring av skrivemåte for følgende stedsnavn:



Revsnes endres til Refsnes
Kvæøy/Kvæøya endres til Kveøy/Kveøya.

2. Kvæfjord formannskap legger ut fra gjennomført høringsrunde til grunn at der i Kvæfjord
kommune kan iverksettes slik bruk av vegnavn:
OMRÅDE 1

Vegnr 10010 Leikvikvegen
Vegnr 10020 Nupenvegen
Vegnr 10030 Kvæfjordeid(e)vegen
Vegnr 10075 Nedre Langlia

OMRÅDE 2 Vegnr 20010 Voktorvegen
Vegnr 20020 Storjordvegen
OMRÅDE 3 Vegnr 30010 Refsnesvegen
Vegnr 30020 Kveøyvegen
Vegnr 30030 Austerfjordvegen
Vegnr 30100 Hoklandsvegen
OMRÅDE 4 Vegnr 40010 Flesnesvegen
Vegnr 40020 Langvassdalen
Vegnr 40100 Holandsvegen
OMRÅDE 5 Vegnr 50010 Våtvollvegen
Vegnr 50020 Gullholmvegen
3. Vegnavn under vegnr 30010 Refsnesveien og 30020 Kveøyveien må avvente endelig
fastsettelse av skrivemåte for stedsnavn i tråd med formannskapets tilrådning under punkt 1.
4. Formannskapets forslag om skrivemåte for stedsnavn og om 15 nye vegnavn i Kvæfjord
kommune oversendes Stednavntjenesten for norske stedsnavn i Nor-Norge til videre

handling, med foreløpig kopi til Kartverkets orientering. Som grunngiving viser
formannskapet ellers til foreliggende saksframlegg med tilhørende dokumenter.
Behandling:
Rådgiver Birger Bjørnstad tiltrådte kl 13:35.
Forslag fra Johan Helge Elde (H) foreslo på vegne av Kvæfjord Høyre og Kvæfjord Senterparti:
1. Som teknisk utvalgs innstilling pkt 1
2. Nytt pkt 2: Skrivemåten veg endres til vei for fremtidig skilting i Kvæfjord kommune.
3. Som administrasjonssjefens innstilling pkt 2, som blir nytt pkt 3, med den endring at
veg/vegen skrives vei/veien.
4. Teknisk utvalgs innstilling pkt 3 blir nytt pkt 4, med den endring at veg/vegen skrives
vei/veien
5. Som teknisk utvalgs innstilling pkt 4
6. Merking av allerede skilta veier endres over en 5-årsperiode.
Votering:
-Teknisk utvalgs innstilling pkt 1 enstemmig vedtatt
-Johan Helge Eldes forslag til nytt pkt 2 vedtatt med 4 mot 3 stemmer
-Johan Helge Eldes forslag pkt 3-6 enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.Kvæfjord formannskap viser til foreliggende navnesaker 03/2014 og 10/2015 fra Kartverket
og vil ut fra gjennomført høringsrunde så vel som tidligere behandling av navnesakene, tilrå
endring av skrivemåte for følgende stedsnavn:
 Revsnes endres til Refsnes
 Kvæøy/Kvæøya endres til Kveøy/Kveøya.
2.Skrivemåten veg endres til vei for fremtidig skilting i Kvæfjord kommune.
3.Kvæfjord formannskap legger ut fra gjennomført høringsrunde til grunn at der i Kvæfjord
kommune kan iverksettes slik bruk av vegnavn:
OMRÅDE 1 Veinr 10010 Leikvikveien
Veinr 10020 Bremnesveien
Veinr 10030 Kvæfjordeid(e)veien
Veinr 10075 Nedre Langlia
OMRÅDE 2 Veinr 20010 Voktorveien
Veinr 20020 Storjordveien
OMRÅDE 3 Veinr 30010 Refsnesveien
Veinr 30020 Kveøyveien
Veinr 30030 Austerfjordveien
Veinr 30100 Hoklandsveien
OMRÅDE 4 Veinr 40010 Flesnesveien
Veinr 40020 Langvassdalen
Veinr 40100 Holandsveien
OMRÅDE 5 Veinr 50010 Våtvollveien

Veinr 50020 Gullholmveien

4.Vegnavn under vegnr 30010 Refsnesveien og 30020 Kveøyveien må avvente endelig
fastsettelse av skrivemåte for stedsnavn i tråd med formannskapets tilrådning under punkt 1.
5.Formannskapets forslag om skrivemåte for stedsnavn og om 15 nye vegnavn i Kvæfjord
kommune oversendes Stednavntjenesten for norske stedsnavn i Nor-Norge til videre handling,
med foreløpig kopi til Kartverkets orientering. Som grunngiving viser formannskapet ellers til
foreliggende saksframlegg med tilhørende dokumenter.
6.Merking av allerede skilta veier endres over en 5-årsperiode.
Rådgiver Birger Bjørnstad forlot kl. 14:50.
Karoline Gabrielsen (AP) forlot kl 14:50 iht innvilget permisjon. Wiggo Grønlund (AP)
tiltrådte.
RS 98/16 og 99/16 ble så behandlet før PS 97/16

PS 97/16 Julian Solnes - søknad om tilskudd fra næringsfond. Solnes Multiservice
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Julian Solnes av 8.11.2016 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til videreutvikling av enkeltpersonforetaket Solnes Multiservice.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond
til tiltaket i form av bagatellmessig støtte med inntil 75 000 kr. Utbetaling foretas mot
tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte dersom
kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12
måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov
kapittel VI.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Julian Solnes av 8.11.2016 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til videreutvikling av enkeltpersonforetaket Solnes Multiservice.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond
til tiltaket i form av bagatellmessig støtte med inntil 75 000 kr. Utbetaling foretas mot
tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte dersom
kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12
måneder regnet fra vedtaksdato.

3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen
tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov
kapittel VI.

PS 98/16 Tilvisningsavtale - et samarbeid mellom Husbanken, privat utbygger og
kommunen
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommune skal søke samarbeid med private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private
utleiemarkedet. Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet i
kommunen trygge og kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessig bomiljø.
2. Administrasjonssjefen bes iverksette arbeid med inngåelse av tilvisningsavtale som skissert i
saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommune skal søke samarbeid med private utbyggere for å benytte
tilvisningsavtaler. Dette for både å stimulere til økt boligbygging og for å styrke det private
utleiemarkedet. Tilvisningsavtaler vil være med på å sikre vanskeligstilte på boligmarkedet
i kommunen trygge og kvalitativt gode boforhold i hensiktsmessig bomiljø.
2. Administrasjonssjefen bes iverksette arbeid med inngåelse av tilvisningsavtale som skissert
i saken.
PS 99/16 Næringslivspris for Kvæfjord 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges frem uten administrativ innstilling.
Møtet ble lukket under behandling av saken, iht kommuneloven § 31 nr 5, jfr. offentleglova §
26, 2. ledd.
Innkomne forslag ble delt ut i møtet.
Omforent forslag:
-Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris
2016. Med henvisning til offentleglova § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen
finner sted i møte planlagt til medio januar 2017.
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
-Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris
2016. Med henvisning til offentleglova § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen
finner sted i møte planlagt til medio januar 2017.
Møtet åpnet igjen.

PS 100/16 KLP-saken - forslag til minnelig løsning (2)
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tiltrer foreliggende forlikstilbud fra KLP slik som gjengitt i brev fra
KLP til KS Advokatene av 28.6.2016. I dette ligger det ingen former for erkjennelse av
kommunalt ansvar, men et ønske om å bidra til å løse saken i minnelighet.
2. Kommunen avviser med dette også ansvar for dekning av framtidige premier for
oppregulering av rettigheter for tidligere tilsatte ved Trastad Gård, som ikke har vært tilsatt i
kommunen og hvor kommunen heller ikke har foretatt noen innmelding i pensjonsavtalen
mellom KLP og Kvæfjord kommune.
3. Kommunen vil som del av minnelig oppgjør foreta innbetaling av tilbakeholdt
reguleringspremie for 2015 for egne tilsatte/tidligere tilsatte. Kommunen legger også til
grunn at partene frafaller alle krav om forsinkelsesrenter med videre og ellers dekker egne
omkostninger som har vært forbundet med saken.
Møtet ble lukket under behandling av saken, iht kommuneloven § 31 nr 5, jf. offentleglova § 15,
2. ledd.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tiltrer foreliggende forlikstilbud fra KLP slik som gjengitt i brev fra
KLP til KS Advokatene av 28.6.2016. I dette ligger det ingen former for erkjennelse av
kommunalt ansvar, men et ønske om å bidra til å løse saken i minnelighet.
2. Kommunen avviser med dette også ansvar for dekning av framtidige premier for
oppregulering av rettigheter for tidligere tilsatte ved Trastad Gård, som ikke har vært tilsatt i
kommunen og hvor kommunen heller ikke har foretatt noen innmelding i pensjonsavtalen
mellom KLP og Kvæfjord kommune.
3. Kommunen vil som del av minnelig oppgjør foreta innbetaling av tilbakeholdt
reguleringspremie for 2015 for egne tilsatte/tidligere tilsatte. Kommunen legger også til
grunn at partene frafaller alle krav om forsinkelsesrenter med videre og ellers dekker egne
omkostninger som har vært forbundet med saken.
Møtet åpnet igjen.

PS 101/16 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
RS 92/16 Møtereferat Kvæfjord politiråd 09.11.2016
RS 93/16 Foreløpig Intensjonsavtale
RS 94/16 Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse. invitasjon til innspillsrunde.
RS 95/16 Dagens organisering av UNN HF og hvordan stedlig ledelse ivaretas
RS 96/16 Referat ROBEK- møte 14. november 2016
RS 97/16 Møtereferat dialogmøte 17 11 16 Kvæfjord Eiendom AS
RS 98/16 Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med brukerstyrt personlig assistanse
(BPA)
RS 99/16 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
RS 100/16 Referat møte Ofoten og Sør-troms regionråd ByR2 10.-11.11.16
RS 101/16 Tilbud om kjøp av aksjer i VISIT HARSTAD AS
RS 102/16 Høringssvar fra Kvæfjord kommune ad struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i
Troms politidistrikt
Daglig leder Jan-Erik Kristoffersen i Visit Harstad orienterte kl 09:30 – 10:10 om bakgrunnen
for RS 101/16 og PS 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
Helse-/omsorgssjef Ågot Hammari og førstekonsulent Anne Marit Bygdnes tiltrådte kl 15:10.
Anne Marit Bygdnes orienterte om RS 98/16 Kvæfjord kommunes praktisering av ordninga med
brukerstyrt personlig assistent, kl 15:10-15:25.
Anne Marit Bygdnes fratrådte kl 15:25 og konsulent June Gjertsen tiltrådte
June Gjertsen orienterte om RS 99/16 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede, kl 15:2515:50
Kommunens informasjonsskriv «Kriterier og veiledning til søknad om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede» samt kommunens søknadsskjema «Søknad om parkeringstillatelse for
forflytningshemmede» ble delt ut i møtet.
Ågot Hammari og June Gjertsen fratrådte kl 15:50
Johan H. Elde foreslo at RS 98/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS løftes opp som
ny politisk sak PS 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
Tilleggsreferatsak 102/16 tilleggsreferatsak 102/16 Høringssvar fra Kvæfjord kommune ad
struktur tjenestesteder og tjenesteenheter i Troms politidistrikt var sendt ut i epost av
25.11.2016.

Omforent forslag:
1. RS 92/16-102/16 tas til orientering
2. RS 101/16 løftes som ny politisk sak 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS

PS 102/16 Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2016 og godkjenner
budsjettregulering K-7/16 som vist i vedlegg til saken.
Saken ble avglemt og derfor ikke behandlet i møtet. Den registreres derfor som utsatt og settes
til behandling i ekstra formannskap 15.12.2016 umiddelbart forut for kommunestyremøtet
samme dag.

PS 103/16 Budsjettregulering - budsjett 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar slik budsjettregulering nr K-8/16 som vist i vedlegg til
saken, for justeringer innenfor budsjettet for 2016.
Saken ble avglemt og derfor ikke behandlet i møtet. Den registreres derfor som utsatt og
settes til behandling i ekstra formannskap 15.12.2016 umiddelbart forut for
kommunestyremøtet samme dag.

PS 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i VISIT HARSTAD AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Behandling:
RS 98/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS ble etter forslag fra Johan Elde
(H) løftet opp som ny politisk sak PS 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad
AS
Daglig leder Jan-Erik Kristoffersen i Visit Harstad orienterte kl 09:30 – 10:10 om
bakgrunnen for RS 101/16 og PS 104/16 Tilbud om kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
Omforent forslag:
1. Kvæfjord formannskapet viser til henvendelsen og bemerker saksgrunnlaget fra
Harstad kommune er knapt og Kvæfjord kommune hadde forventet at det forelå
verdifastsettelse av selskapet samtidig som tilbud om utkjøp av aksjer forelå.
2. Kvæfjord kommune aksepterer tilbudet fra Harstad kommune om kjøp av
Kvæfjord kommunes aksjer 3021 i Visit Harstad AS for kr 5,00 pr aksje.

3. Formannskap forutsetter at også de øvrige aksjonærkommunene foretar salg til
samme pris.
4. Beløpet settes av på fond til eventuelt senere kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
etter restruktureringen.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskapet viser til henvendelsen og bemerker saksgrunnlaget fra
Harstad kommune er knapt og Kvæfjord kommune hadde forventet at det forelå
verdifastsettelse av selskapet samtidig som tilbud om utkjøp av aksjer forelå.
2. Kvæfjord kommune aksepterer tilbudet fra Harstad kommune om kjøp av
Kvæfjord kommunes aksjer 3021 i Visit Harstad AS for kr 5,00 pr aksje.
3. Formannskap forutsetter at også de øvrige aksjonærkommunene foretar salg til
samme pris.
4. Beløpet settes av på fond til eventuelt senere kjøp av aksjer i Visit Harstad AS
etter restruktureringen.

PS 105/16 Kveøyforbindelsen - driftstilskudd
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2016
Administrasjonssjefens notat av 26.11.2016 ble delt ut i møtet. Formannskapet besluttet
å behandle dette som ny tilleggssak 105/16.
Bendiks H. Arnesen tok opp sin habilitet som styremedlem i Kveøyforbindelsen. Han
fratrådte under behandlingen av spørsmålet. Formannskapet erklærte han inhabil og han
forble fratrådt under behandlingen av saken. Formannskapet besto da av 5 medlemmer.
Behandling:
Omforente forslag:
1. Kvæfjord formannskap bevilger driftstilskudd til Kveøyforbindelsen med 10 00 kr.
2. Bevilgingen belastes budsjettkonto 14700 01011 285 overføring til andre (private).
3. Formannskapet vedtar slik budsjettregulering nr F-8/16:
Konto
01011
1170001011100
1470001011285
1770001011285
09990
1490209990100

Tekst
Kommunestyre/formannskap
Transp.utg/drift egne+ leide transp.mid.
Overføring til andre (private)
Refusjon fra andre (private)
Reserverte tilleggsbevilgninger
Formannskapets disposisjoner
SUMMER endring budsjettbalansen

Fra

Til

Endring

11000
12000
0

6702
32000
-15000

- 4298
+20000
-15000

702

0

- 702
0

Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap bevilger driftstilskudd til Kveøyforbindelsen med 10 00 kr.

2. Bevilgingen belastes budsjettkonto 14700 01011 285 overføring til andre (private).
3. Formannskapet vedtar slik budsjettregulering nr F-8/16:
Konto
01011
1170001011100
1470001011285
1770001011285
09990
1490209990100

Tekst
Kommunestyre/formannskap
Transp.utg/drift egne+ leide transp.mid.
Overføring til andre (private)
Refusjon fra andre (private)
Reserverte tilleggsbevilgninger
Formannskapets disposisjoner
SUMMER endring budsjettbalansen

Møtet hevet kl. 17:30.

Referent: Merete Hessen
Rett utskrift:
Borkenes, 06.12.2016
Susanne Maughan
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