Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
20.02.2017
09:30 – 16:10

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

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Turid Norlunn Hansen
Økonomisjef, under orientering om regnskap2016
innledningsvis, kl. 09:30-10:40
Alf-Børre Knudsen

Personalsjef, under PS 14/17, kl.15:20-15:55

Andre som møtte:
Ingvild Lauvland Høie, prosjektleder nydyrkningsprosjektet, under sak 7/17, kl 12:00 – 12:25.
Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyst at det ville bli lagt frem en tilleggsreferatsak:
RS 22/17 Høringsuttalelse av 10.02.2017 med vedlegg, fra Kvæfjord kommune til Statens vegvesen om
Hålogalandsvegen
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.

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.
Orientering om regnskap 2016, kl 09:40 – 10:30, ved administrasjonssjef Merete Hessen og
økonomisjef Turid Norlunn Hanssen.
Pause kl 10:30-10:40
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PS 4/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 23.01.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.01.2017.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Jan Meyer og Karoline Gabrielsen ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.01.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Jan Meyer
2. Karoline Gabrielsen

PS 5/17 Budsjett 2017 - oppfølging av oversendte forslag
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020
under K-sak 70/16. Formannskapet gir tilslutning til oppfølging av de framsatte forslag 5 (forslag 11) og
forslag 9 slik som det framgår i administrasjonssjefens saksframlegg.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2017-2020
under K-sak 70/16. Formannskapet gir tilslutning til oppfølging av de framsatte forslag 5 (forslag 11) og
forslag 9 slik som det framgår i administrasjonssjefens saksframlegg.

PS 6/17 Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt - tilskudd til vaktordning
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Birger Holand tok opp sin habilitet. Han fratrådte under behandling av spørsmålet. Formannskapet
erklærte han habil og han tiltrådte behandlingen.
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer foreliggende skisse til avtale om deltakelse i veterinærvaktordning
under Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt så vel som avtale om finansiering av kommunenes
særskilte driftstilskudd, forutsatt tilslutning fra de øvrige involverte kommuner. Administrasjonssjefen
har fullmakt til å signere avtaler på vegne av Kvæfjord kommune.

2. Kommunalt driftstilskudd med inntil 48 336 kr bevilges for 2017 i tråd med budsjettregulering nr K1/17 slik som vist i vedlegg til saken. Eventuelle framtidige endringer i tilskuddet bør avgrenses til en
årlig ramme oppad lik deflatoranslaget i forslaget til statsbudsjett.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer foreliggende skisse til avtale om deltakelse i veterinærvaktordning
under Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt så vel som avtale om finansiering av kommunenes
særskilte driftstilskudd, forutsatt tilslutning fra de øvrige involverte kommuner.
Administrasjonssjefen har fullmakt til å signere avtaler på vegne av Kvæfjord kommune.
2. Kommunalt driftstilskudd med inntil 48 336 kr bevilges for 2017 i tråd med budsjettregulering nr
K-1/17 slik som vist i vedlegg til saken. Eventuelle framtidige endringer i tilskuddet bør
avgrenses til en årlig ramme oppad lik deflatoranslaget i forslaget til statsbudsjett.

Lunsjpause 11:30 – 12:00

PS 7/17 Nydyrkingsprosjektet - videreføring
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende forslag om kommunal mellomfinansiering av
nydyrkingsprosjektet i perioden 1.3.-30.6.2017.
2. Formannskapet tiltrer med henvisning til kommunens tidligere prioritering av prosjektet, slik
mellomfinansiering i form av bevilgning fra kommunalt næringsfond til
nydyrkingsprosjektet med inntil 150 000 kr.
3. Som grunnlag for slik bevilgning, legger formannskapet til grunn at:





Prosjektrapport for de to første årene behandles av styringsgruppen og oversendes
kommunen for vurdering og behandling i løpet av første halvår 2017.
Administrasjonssjefen bes vurdere alternativ organisering av utførende prosjektledelse i
forbindelse med den interne OU-prosessen, herunder om kommunen selv bør tre inn i
arbeidsgiverrolle for prosjektleder. I påvente av slik vurdering, kan gjeldende avtale med
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland prolongeres for en måned om gangen.
Gitt innvilgelse av prosjektsøknad til fylkesmannen, finansieres kommunal egenandel
via midler fra kommunalt næringsfond. Mellomfinansiering av perioden 1.3.-30.6.2017
forutsettes å inngå i slik egenandel.

4. Dersom videreføring av nydyrkingsprosjektet ikke oppnår omsøkte eksternfinansiering,
legger formannskapet til grunn at det avsluttes pr 1.7.2017.
Behandling:
Sluttrapport med vedlegg var ettersendt til formannskapets medlemmer pr epost 19.02.2017 som
vedlegg til og bakgrunnsdokumenter for saken. Dette er også registrert som tilleggsreferatsak 23/17
Prosjektleder for nydyrkningsprosjektet, Ingvild Lauvland Høie, tiltrådte kl 12:00 og orienterte
innledningsvis.

Karoline Gabrielsen (AP) foreslo et tillegg til innstillingens punkt 1:
-Formannskapet ser positivt på utviklingen i dette viktige prosjektet.
Votering:
-Forslag fra Karoline Gabrielsen (AP) enstemmig vedtatt.
-Administrasjonssjefens innstilling, med vedtatt tillegg til punkt 1, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til foreliggende forslag om kommunal mellomfinansiering av
nydyrkningsprosjektet i perioden 1.3.-30.6.2017. Formannskapet ser positivt på utviklingen i
dette viktige prosjektet.
2. Formannskapet tiltrer med henvisning til kommunens tidligere prioritering av prosjektet, slik
mellomfinansiering i form av bevilgning fra kommunalt næringsfond til nydyrkingsprosjektet med
inntil 150 000 kr.
3. Som grunnlag for slik bevilgning, legger formannskapet til grunn at:





Prosjektrapport for de to første årene behandles av styringsgruppen og oversendes
kommunen for vurdering og behandling i løpet av første halvår 2017.
Administrasjonssjefen bes vurdere alternativ organisering av utførende
prosjektledelse i forbindelse med den interne OU-prosessen, herunder om
kommunen selv bør tre inn i arbeidsgiverrolle for prosjektleder. I påvente av slik
vurdering, kan gjeldende avtale med Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
prolongeres for en måned om gangen.
Gitt innvilgelse av prosjektsøknad til fylkesmannen, finansieres kommunal
egenandel via midler fra kommunalt næringsfond. Mellomfinansiering av perioden
1.3.-30.6.2017 forutsettes å inngå i slik egenandel.

4. Dersom videreføring av nydyrkingsprosjektet ikke oppnår omsøkte eksternfinansiering, legger
formannskapet til grunn at det avsluttes pr 1.7.2017.
Ingvild Lauvland Høie forlot kl 12:25.

PS 8/17 Susanne Hentschel, Refsnes - søknad om etableringstilskudd fra
kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Susanne Hentschel, Refsnes, av 30.1.2017 om
etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av Refsnes
matglede.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg etableringstilskudd i form av
bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond til tiltaket som omsøkt, med inntil 190 000
kr. Søker må ut fra begrensningsreglene for offentlig støtte oppgi omfanget av eventuell
bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og avkortes
forholdsmessig dersom søker oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket eller dersom
kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12
måneder regnet fra vedtaksdato.
4. 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.

Behandling:
Torbjørn Larsen (AP) foreslo et tillegg til punkt 3:
-Vedtaket betinger også godkjenning av byggtekniske forhold og lokaliteter.
Votering:
-Forslag fra Torbjørn Larsen (AP) enstemmig vedtatt
-Administrasjonssjefens innstilling, med vedtatt tillegg til punkt 3, enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Susanne Hentschel, Refsnes, av 30.1.2017 om
etableringstilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av Refsnes
matglede.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg etableringstilskudd i form av
bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond til tiltaket som omsøkt, med inntil 190 000 kr.
Søker må ut fra begrensningsreglene for offentlig støtte oppgi omfanget av eventuell
bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og avkortes forholdsmessig
dersom søker oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket eller dersom kostnader framkommer
med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12 måneder regnet fra
vedtaksdato. Vedtaket betinger også godkjenning av byggtekniske forhold og lokaliteter.
4. 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 9/17 Gbnr 51/69 i Gårasjyen - eiendomssalg
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tiltrer salg av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 51/69 i Gårasjyen til Gåra
Næringspark, hvoretter parsellen inngår i samlet næringsområde omlag 7,4 mål og benevnt
«Industri» i reguleringsplan.
2. Salgssum for gbnr 51/69 settes til 140 880 kr, beregnet ut fra grunnpris med 80 kr pr m2. Det
tilkommer kjøpesum med 10 000 kr for tilhørende plasthall og arbeidsbrakke, samt at kjøper bærer
tinglysingsgebyr og dokumentavgift til statskassen forbundet med overdragelsen.
3. Det settes vilkår om 10-årig kommunal forkjøpsrett dersom Gåra næringspark vil selge (deler av)
området; til samme pris 80 kr pr m2 og med tillegg av at kommunen da bærer de øvrige avgifter
forbundet med slikt kjøp.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.
Kvæfjord formannskap tiltrer salg av Kvæfjord kommunes eiendom gbnr 51/69 i Gårasjyen til Gåra
Næringspark, hvoretter parsellen inngår i samlet næringsområde omlag 7,4 mål og benevnt
«Industri» i reguleringsplan.
2.
Salgssum for gbnr 51/69 settes til 140 880 kr, beregnet ut fra grunnpris med 80 kr pr m2. Det
tilkommer kjøpesum med 10 000 kr for tilhørende plasthall og arbeidsbrakke, samt at kjøper bærer
tinglysingsgebyr og dokumentavgift til statskassen forbundet med overdragelsen.
3.
Det settes vilkår om 10-årig kommunal forkjøpsrett dersom Gåra næringspark vil selge (deler av)
området; til samme pris 80 kr pr m2 og med tillegg av at kommunen da bærer de øvrige avgifter
forbundet med slikt kjøp.

PS 10/17 Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.2.3
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr. 570.000,- til jordbruksrådgiver. Lønnsendringen
gjøres i fra 01.03.17.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr. 570.000,- til jordbruksrådgiver. Lønnsendringen
gjøres i fra 01.03.17.

PS 11/17 Lederlonnsforhandlingene
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Ordførerens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for administrasjonssjefen
med virkning fra 1.5.2016. jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler
punkt 22.4.5.
2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger vedkommende
Delta. Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.5.2016, jf Hovedtariffavtalen
kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler punkt 22.4.5.
3. Formannskapet vedtar budsjettregulering nr F-1/2017 slik som vist i vedlegg til saken.
Behandling:
Ordføreren opplyste at det var skrivefeil i saksframlegget: Kultur-/oppvekstsjefens lønnsendring er fra kr
756 270,- til kr 775 176,-.
Votering:
-Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tiltrer forhandlingsnemndas forslag om ny årslønn for administrasjonssjefen
med virkning fra 1.5.2016. jf Hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler
punkt 22.4.5.
2. Formannskapet godkjenner foreliggende protokoller fra lederlønnsforhandlinger vedkommende
Delta. Fagforbundet og Utdanningsforbundet med virkning fra 1.5.2016, jf Hovedtariffavtalen
kapittel 3.4.1 og kommunens delegeringsregler punkt 22.4.5.
3. Formannskapet vedtar budsjettregulering nr F-1/2017 slik som vist i vedlegg til saken.

PS 12/17 Oppfølging av politiske vedtak 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2016 til etterretning.
Votering:

-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2016 til etterretning.

Pause kl. 13:40 – 13:45

PS 13/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.02.2017

RS 3/17 Høringsinnspill fra Kvæfjord kommune til Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse
RS 4/17 16/4697-2 Høringsbrev - Endringer i forskrift om valg til Sametinget
RS 5/17 Referat Regionrådsmøte i Harstad 9. Desember 2016
RS 6/17 Inko AS: Avtale om transportoppdrag
RS 7/17 Vedr. utlyst tilbudskonkurranse om bredbåndsnett Borkenes- Bremnes
RS 8/17 Avtale 20.12.16 om bruk av deler av gnr 56 bnr 98 for vinterlagring av båter
RS 9/17 Tilbudsforespørsel
RS 10/17 Søknad om OU-midler
RS 11/17 Signert oppdragsavtale
RS 12/17 Oppnevning av dyrevernnemnd for Midtre Hålogaland for perioden 2017-2020
RS 13/17 kommunestyre - krav om etablering av måling på umålte anlegg som veilys mv.
RS 14/17 Fylkesmannen og politimesteren er bekymret for beredskapen i Troms
RS 15/17 Orientering til kommunene om tjenestetilbudet til innbyggerne i Troms politidistrikt
RS 16/17 Kvæfjord Venstre- Uttalelse vedr. bygningsmessige standard ved Borkenes skole
RS 17/17 Tilbakemelding på interpellasjon kommunestyret 15.12.16
RS 18/17 Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon i 2017
RS 19/17 Informasjon til kunder av nødnett angående brudd på rutiner hos leverandør
RS 20/17 Bredbånd Kvæfjord- Forlengelse av tiilsagns varighet
RS 21/17 Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
RS 22/17 Hålogalandsvegen - høringsuttalelse fra Kvæfjord kommune
RS 23/17 Fwd: Sluttrapport nydyrkingsprosjektet
Behandling:
Tilleggsreferatsak RS 22/17 delt ut i møtet: Høringsuttalelse med vedlegg av 10.02.2017 fra Kvæfjord
kommune til Statens vegvesen om Hålogalandsvegen
Tilleggsreferatsak RS 23/17 utsendt pr epost 19.02.2017, se PS 7/17: Sluttrapport februar 2017:
Nydyrkningsprosjektet i Kvæfjord kommune
Ved behandling av referatsak 21/17 ble møtet lukket iht kommuneloven § 31, 1. ledd, jfr. offl. § 13, jfr. fvl
§ 13, 1. ledd. Saken ble besluttet løftet som ny politisk sak 14/17.
Omforent forslag:
1. RS 3/17 – 23/17 tas til orientering
2. RS 21/17 løftes som ny politisk sak 14/17

PS 14/17 ***** ***** ***** ***** *****

