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PS 17/17 Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017
og 9.3.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok for formannskapets møte 20.2.2017. Til å
signere møteboka velges:
1
2 ...

2. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok for formannskapets møte 9.3.2017. Til å
signere møteboka velges:
1
2 ...
Ordføreren foreslo i tillegg at Ola A. Danielsen og Birger Holand ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 20.2.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Ola Danielsen
2.Birger Holand
2. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 9.3.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Ola Danielsen
2. Birger Holand

PS 18/17 Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til etterretning.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til etterretning.

PS 19/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte
verv
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre innvilger Linda Alise Karlsen permisjon for resten av året 2017
slik som omsøkt og omfattende følgende folkevalgte verv i Kvæfjord kommune:
 Medlem i kommunestyret for Venstre
 Fjerde varamedlem i administrasjonsutvalget for fellesliste FRP/Høyre/Venstre
 Medlem i klagenemnda for eiendomsskattesaker
 Første varamedlem i formannskapet for Venstre
 Medlem i levekårsutvalget for Venstre
 Kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet
 Medlem i valgkomitéen
 Første varamedlem i valgstyret for Venstre
2. Kommunestyret legger til grunn at valg av kontaktperson for ungdomsrådet kan vurderes i
særskilt sak om valg til ungdomsråd 2017-2018. For de øvrige verv foretas det i
permisjonstiden ordinær innkalling av vararepresentant.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1.

Kvæfjord kommunestyre innvilger Linda Alise Karlsen permisjon for resten av året 2017
slik som omsøkt og omfattende følgende folkevalgte verv i Kvæfjord kommune:
 Medlem i kommunestyret for Venstre
 Fjerde varamedlem i administrasjonsutvalget for fellesliste FRP/Høyre/Venstre
 Medlem i klagenemnda for eiendomsskattesaker
 Første varamedlem i formannskapet for Venstre
 Medlem i levekårsutvalget for Venstre
 Kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet
 Medlem i valgkomitéen
 Første varamedlem i valgstyret for Venstre

2. Kommunestyret legger til grunn at valg av kontaktperson for ungdomsrådet kan vurderes i
særskilt sak om valg til ungdomsråd 2017-2018. For de øvrige verv foretas det i
permisjonstiden ordinær innkalling av vararepresentant.

PS 20/17 Administrasjonssjefens årsberetning for 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2016 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2016 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

PS 21/17 Næringsfond - budsjettramme 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan
2017-2020, herunder om antatt ramme for tildelinger fra kommunalt næringsfond. Det vises
også til tidligere vedtak om særskilt prioritet av prosjektmidler til nydyrking og
næringsutvikling samt vedtak om strategisk næringsplan.
2. Gitt tildeling av midler til kommunalt næringsfond i 2017 slik som skissert i saksframlegget,
bes administrasjonssjefen i tilknytning til senere tertialrapport vurdere forslag om økt ramme
for bruk av midler fra næringsfondet. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling
kan brukes til administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1.

Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan
2017-2020, herunder om antatt ramme for tildelinger fra kommunalt næringsfond. Det vises
også til tidligere vedtak om særskilt prioritet av prosjektmidler til nydyrking og
næringsutvikling samt vedtak om strategisk næringsplan.
2. Gitt tildeling av midler til kommunalt næringsfond i 2017 slik som skissert i saksframlegget,
bes administrasjonssjefen i tilknytning til senere tertialrapport vurdere forslag om økt ramme
for bruk av midler fra næringsfondet. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling
kan brukes til administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.

PS 22/17 Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til
oppstart og tidlig drift av servicevirksomhet i havbruksnæring
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bjørn Gunnar
Holand av 28.3.2017 om tilskudd fra kommunalt næringsfond til oppstart og tidlig drift av et
servicerederi innrettet mot havbruksnæringen.
2. Formannskapet finner at søknaden blir å avslå da den går ut over de rammer og
retningslinjer som gjelder for årets tildelinger fra kommunalt næringsfond. Ut fra søknadens
innretning og omfang vil formannskapet tilrå at søker tar kontakt med Innovasjon Norge om
den videre vurdering av grunnlaget for et offentlig finansieringsbidrag. Formannskapet vil
også kunne vurdere senere søknad om tilskudd til delfinansiering av tiltak innenfor
prosjektet i en senere etableringsfase.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages
innen tre uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf
samme lov kapittel VI.
Birger Holand tok opp sin habilitet da søker er hans bror. Han fratrådte mens formannskapet
vurderte hans inhabilitet. Formannskapet erklærte han inhabil og han forble fratrådt under
behandling av saken. Formannskapet besto da av 6 medlemmer.
Forslag:
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet forslag til tillegg til første setning i innstillingen pkt 2:
…vurderer dette som et svært spennende prosjekt, …
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bjørn Gunnar
Holand av 28.3.2017 om tilskudd fra kommunalt næringsfond til oppstart og tidlig drift av
et servicerederi innrettet mot havbruksnæringen.
2. Formannskapet vurderer dette som et svært spennende prosjekt, men finner at søknaden blir
å avslå da den går ut over de rammer og retningslinjer som gjelder for årets tildelinger fra
kommunale næringsfond. Ut fra søknadens innretning og omfang vil formannskapet tilrå at
søker tar kontakt med Innovasjon Norge om den videre vurdering av grunnlaget for et
offentlig finansieringsbidrag. Formannskapet vil også kunne vurdere senere søknad om
tilskudd til delfinansiering av tiltak innenfor prosjektet i en senere etableringsfase.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages
innen tre uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf
samme lov kapittel VI.
Birger Holand tiltrådte og formannskapet besto igjen av 7 medlemmer.

PS 23/17 Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i
forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bygdeliv i Kvæfjord
av 1.4.2017 om bagatellmessig tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med
markedshelg 2017 samt julegrantenning.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 100 000 kr. Søker må ut fra begrensningsreglene for
offentlig støtte oppgi omfanget av eventuell bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste
regnskapsår. Utbetaling foretas ellers 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 forvaltningslovens regler og kan påklages
innen tre uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf
samme lov kapittel VI.
Søknaden av 01.04.2017 fra Bygdeliv i Kvæfjord ble delt ut.
Forslag fra Ola A. Danielsen til nytt pkt. 1:
Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bygdeliv i Kvæfjord,
som er en sammenslutning av næringsdrivende i Kvæfjord, av 01.04.2017 om bagatellmessig
tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med markedshelg 2017 samt julegrantenning.
Votering:
-Forslag fra Ola A. Danielsen til nytt pkt. 1 satt opp mot innstillingens pkt. 1. En stemme avgitt
for innstillingens pkt. 1 og 6 stemmer for forslag fra Ola A. Danielsen. Forslag fra Ola
Danielsen vedtatt med 6 mot 1 stemme
-Administrasjonssjefens innstilling pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bygdeliv i Kvæfjord,
som er en sammenslutning av næringsdrivende i Kvæfjord, av 01.04.2017 om bagatellmessig
tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med markedshelg 2017 samt
julegrantenning.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 100 000 kr. Søker må ut fra begrensningsreglene for offentlig
støtte oppgi omfanget av eventuell bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste regnskapsår.
Utbetaling foretas ellers 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 forvaltningslovens regler og kan påklages
innen tre uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf
samme lov kapittel VI.

PS 24/17 Kvæfjord IL Fotball - festeavtale for del av kommunens eiendom
gbnr 55/8
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap tiltrer at der inngås (punkt)festeavtale mellom Kvæfjord kommune og
Kvæfjord IL Fotball, som grunnlag for at Kvæfjord IL Fotball kan fremme søknad om oppføring
av bygning i størrelsesorden 50 m2 ved idrettsbanen, beliggende på kommunens eiendom gbnr
55/8 på Borkenes slik som angitt i kartskisse vedlagt saken.
Festekontrakten settes med vederlagsfritt feste, forutsatt at fester ellers holder det rent og ryddig
ved bygningen, og med festetid 30 år regnet fra 1.1.2017, deretter løpende inntil den sies opp av
en av partene med oppsigelsestid ett år regnet fra neste årsskifte.
Ola A. Danielsen tok opp sin habilitet da han satt i styret i Kvæfjord IL Fotball da de forberedte
og behandlet søknaden, men er fra mars 2017 ikke lengre med i styret.
Jan Meyer tok opp sin habilitet da han er leder av Kvæfjord IL Allianse.
Utvalget stilte utdypende spørsmål til de to representantene om bakgrunnen for
habilitetsvurderingen.
De fratrådte under behandlingen av deres habilitet og utvalget besto da av 5 representanter.
Formannskapet erklærte enstemmig Ola A. Danielsen inhabil og han forble fratrådt under
behandlingen av saken.
Formannskapet erklærte med 4 mot 1 stemme Jan Meyer habil og han tiltrådte formannskapet
under behandlingen av saken. Utvalget besto da av 6 medlemmer.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tiltrer at der inngås (punkt)festeavtale mellom Kvæfjord kommune og
Kvæfjord IL Fotball, som grunnlag for at Kvæfjord IL Fotball kan fremme søknad om oppføring
av bygning i størrelsesorden 50 m2 ved idrettsbanen, beliggende på kommunens eiendom gbnr
55/8 på Borkenes slik som angitt i kartskisse vedlagt saken.
Festekontrakten settes med vederlagsfritt feste, forutsatt at fester ellers holder det rent og ryddig
ved bygningen, og med festetid 30 år regnet fra 1.1.2017, deretter løpende inntil den sies opp av
en av partene med oppsigelsestid ett år regnet fra neste årsskifte.

Kl 13:00 fratrådte Karoline Gabrielsen i henhold til innvilget permisjon. Samtidig tiltrådte Linda
Wikeland som vararepresentant.

PS 25/17 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for
eiendomsskatt
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 21.2.2017 om fritak
for eiendomsskatt 2017 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2017 for eiendommene
gbnr 54/1, 57/228 og 58/13. Avslag begrunnes med at det ikke foreligger nye momenter i
saken i forhold til tidligere år, jf senest K-sak 23/16 der søknad om fritak for 2016 ikke ble
innvilget.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 21.2.2017 om fritak
for eiendomsskatt 2017 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2017 for eiendommene
gbnr 54/1, 57/228 og 58/13. Avslag begrunnes med at det ikke foreligger nye momenter i
saken i forhold til tidligere år, jf senest K-sak 23/16 der søknad om fritak for 2016 ikke ble
innvilget.

PS 26/17 Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning
vedrørende skredfarevurdering
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Odd-Steven Walberg av 25.1.2017 om tilskudd
til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering i forbindelse med byggesaksbehandling av
planlagt lagerbygg på Holand i Gullesfjord.
2. Formannskapet har ved tidligere høve gitt tilskudd til skredfarevurdering i boligbyggesaker
der hvor kommunen også har hatt en aktiv rolle i planlegging eller annen tilrettelegging.
Formannskapet finner ikke at foreliggende søknad kommer under en slik ordning.
3. Formannskapet viser til at utgifter vedkommende næringsetablering på Holand i Gullesfjord,
herunder også skredfarevurdering, kan vurderes i søknad til kommunalt næringsfond via
www.regionalforvaltning.no, gitt at søker foretar en bedriftsetablering i Kvæfjord kommune.
Forslag fra Birger Holand (SP) til nytt pkt. 3 (forslag 1): Formannskapet ser den positive
ringvirkningen av næringsaktiviteter i distriktene og ønsker med dette å gi bagatellmessig
støtte/tilskudd på 10.000 kroner for å støtte opp om realisering av prosjektet. Midlene tas fra
formannskapets disposisjonspost. Innstillingens pkt.3 blir nytt pkt. 4.
Forslag fra Karin Eriksen (SP) til nytt siste pkt. (forslag 2): Kvæfjord formannskap ber
administrasjonen å forberede en sak i tilknytning til arealplanen. Saken bør vurdere kostnader
ved benyttelse av geolog for å få utbedring av skredkart i Kvæfjord.

Forslag fra Ola A. Danielsen (FRP): Saken utsettes.
Formannskapet behandlet utsettelsesforslaget. Ola A. Danielsen trakk utsettelsesforslaget.
Karin Eriksen foreslo at hennes forslag (forslag 2) i stedet for å bli tatt opp til
realitetsbehandling ble oversendt teknisk utvalg til vurdering.
Votering:
1. Administrasjonssjefens innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.
2. Administrasjonssjefens innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.
3. Forslag fra Birger Holand pkt. 3 (forslag 1) vedtatt mot 2 stemmer.
4. Administrasjonssjefens innstilling pkt. 3, som blir nytt pkt.4 enstemmig vedtatt
5. Forslag fra Karin Eriksen (forslag 2) enstemmig vedtatt oversendt teknisk utvalg for
vurdering
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Odd-Steven Walberg av 25.1.2017 om tilskudd
til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering i forbindelse med byggesaksbehandling av
planlagt lagerbygg på Holand i Gullesfjord.
2. Formannskapet har ved tidligere høve gitt tilskudd til skredfarevurdering i boligbyggesaker
der hvor kommunen også har hatt en aktiv rolle i planlegging eller annen tilrettelegging.
Formannskapet finner ikke at foreliggende søknad kommer under en slik ordning.
3. Formannskapet ser den positive ringvirkningen av næringsaktiviteter i distriktene og ønsker
med dette å gi bagatellmessig støtte/tilskudd på 10.000 kroner for å støtte opp om realisering
av prosjektet. Midlene tas fra formannskapets disposisjonspost.
4. Formannskapet viser til at utgifter vedkommende næringsetablering på Holand i Gullesfjord,
herunder også skredfarevurdering, kan vurderes i søknad til kommunalt næringsfond via
www.regionalforvaltning.no, gitt at søker foretar en bedriftsetablering i Kvæfjord kommune.

PS 27/17 Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om
økonomisk støtte
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord
speidergruppe og bevilger tilskudd til Borkenes skolekorps med 10 000 kr i forbindelse med
jubileumstur til Boden i Sverige i juni 2017 og tilskudd til Kvæfjord speidergruppe med
10 000 kr i forbindelse med deltakelse i landsleir i Bodø sommeren 2017.
2. Samlet bevilgning med 20 000 kr blir å dekke inn ved tilsvarende reduksjon i
formannskapets disposisjonspost 14902 09990 100, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til
30 000 kr.
Linda Wikeland ba om å få sin habilitet vurdert da hun har skrevet søknaden, sitter i styret i
skolekorpset og gift med lederen i speidergruppen. Hun fratrådte under behandlingen av
habilitetsvurderingen. Formannskapet besto da av 6 medlemmer. Formannskapet vurderte henne
inhabil og hun forble fratrådt under behandlingen av saken.

Forslag:
Ola A. Danielsen fremmet oversendelsesforslag:
-Det bør i fremtiden innarbeides i budsjettet et fast tilskudd til 17. mai-arrangøren på Borkenes
på kr 25.000 fra Kvæfjord kommune. Det bør informeres om dette i annonseringen for 17. maiarrangør. Dette oversendes levekårsutvalget.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
-Oversendelsesforslag fra Ola A. Danielsen enstemmig vedtatt oversendt levekårsutvalget.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord
speidergruppe og bevilger tilskudd til Borkenes skolekorps med 10 000 kr i forbindelse med
jubileumstur til Boden i Sverige i juni 2017 og tilskudd til Kvæfjord speidergruppe med
10 000 kr i forbindelse med deltakelse i landsleir i Bodø sommeren 2017.
2. Samlet bevilgning med 20 000 kr blir å dekke inn ved tilsvarende reduksjon i
formannskapets disposisjonspost 14902 09990 100, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til
30 000 kr.
Linda Wikeland tiltrådte formannskapet, som da besto av 7 medlemmer.
PS 28/17 Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53
Rødhammaren, Borkenes
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Frode Wullf Iversen av 25.2.2017 på vegne av
Edward Wullf Iversen og Tobias B. Hellesvik om kjøp av omlag 180 m2 fra kommunens
eiendom gbnr 55/53 som tilleggsareal til deres eiendom gbnr 55/67, Rødhammaren 10
ovenfor Borkenes.
2. Formannskapet viser videre til vedtak i TU-sak 18/17 om dispensasjon fra gjeldende
bebyggelsesplan for området, og tiltrer slik overdragelse av en parsell fra gbnr 55/53 til gbnr
55/67 som omsøkt. Salgspris settes til 24 500 kr, administrasjonssjefen kan foreta
forholdsvis justering i salgspris dersom endelig oppmåling viser vesentlige avvik fra
foreløpig arealoppgave. Kjøper(ne) bærer i tillegg de omkostninger som er forbundet med
overdragelsen samt nødvendige kostnader til opparbeiding av godkjent vei og
parkeringsareal.
3. Kommunens tilbud om overdragelse står ved lag inntil 12 mnd regnet fra vedtaksdato.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1.

2.

Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Frode Wullf Iversen av 25.2.2017 på vegne av
Edward Wullf Iversen og Tobias B. Hellesvik om kjøp av omlag 180 m2 fra kommunens
eiendom gbnr 55/53 som tilleggsareal til deres eiendom gbnr 55/67, Rødhammaren 10
ovenfor Borkenes.
Formannskapet viser videre til vedtak i TU-sak 18/17 om dispensasjon fra gjeldende
bebyggelsesplan for området, og tiltrer slik overdragelse av en parsell fra gbnr 55/53 til
gbnr 55/67 som omsøkt. Salgspris settes til 24 500 kr, administrasjonssjefen kan foreta

forholdsvis justering i salgspris dersom endelig oppmåling viser vesentlige avvik fra
foreløpig arealoppgave. Kjøper(ne) bærer i tillegg de omkostninger som er forbundet med
overdragelsen samt nødvendige kostnader til opparbeiding av godkjent vei og
parkeringsareal.
3. Kommunens tilbud om overdragelse står ved lag inntil 12 mnd regnet fra vedtaksdato.
PS 29/17 Husbanken - Startlån og tilskudd
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar opptak av lån fra Husbanken på kr 4 000 000,- til videre
utlån. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de betingelser som fremkommer av
tilsagnsbrev. Gjeldende rentebetingelse på utlån tillegges rentepåslag til dekning av
administrative utgifter.
3. Kommunestyre vedtar budsjettregulering K-2/17 i samsvar med låneopptaket
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar opptak av lån fra Husbanken på kr 4 000 000,- til videre
utlån. Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de betingelser som fremkommer av
tilsagnsbrev. Gjeldende rentebetingelse på utlån tillegges rentepåslag til dekning av
administrative utgifter.
3. Kommunestyre vedtar budsjettregulering K-2/17 i samsvar med låneopptaket
PS 30/17 Oppfølging av K-sak 8/17 - tverrpolitisk gruppe for arbeid med
boligpolitisk plan
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Forslag fra Jan Meyer (V):
1. Viser til K-sak 8/17
2. Partiene utnevner sine representanter med vararepresentant til utvalget.
3. Utvalget foreslår et mandat som forelegges formannskapet.
Votering:
Forslag fra Jan Meyer (V) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Viser til K-sak 8/17
2. Partiene utnevner sine representanter med vararepresentant til utvalget.
3. Utvalget foreslår et mandat som forelegges formannskapet.

PS 31/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017

RS 24/17 Referat regionrådsmøte Harstad 17. Februar 2017
RS 25/17 Referat- Årsmøte Sør-Troms Regionråd
RS 26/17 Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS
RS 27/17 Kvæfjord kommunes budsjettbevilgninger til Sør-Troms Museum for 2017
RS 28/17 Gnr 54 Bnr 1 - Vedlikehold kirke (renovering tak, nye takrenner, ny trapp mm) - Fritak fra
søknadsplikt
RS 29/17 Årsrapportering beredskap 2016
RS 30/17 Kvæfjord kommune: lokalpartistøtte 2017
RS 31/17 Sander Stabell Pedersen - søknad om permisjon
RS 32/17 Fylkesmannen: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2017 og tilbakemelding på økonomiplan 20172020
RS 33/17 Avtale om uførende prosjektledelse- nydyrkningsprosjekt i Kvæfjord kommune mellom Norsk
Landbruksrådgivning Nordland og Kvæfjord kommune
RS 34/17 Overføringsavtalens sikringsordning: Stevning til Trondenes tingrett
RS 35/17 Utvikling av NAV-kontor i Troms
RS 36/17 16/1106/navnesaker og adressering i Kvæfjord kommune - høringsuttalelser
RS 37/17 Pensjonistforeningene i Sør-Troms: Søknad om støtte til arrangement for pensjonister
RS 38/17 Norsk politimusikkfestival 2017 - søknad om økonomisk støtte
RS 39/17 Røde Kors Harstad: søknad om tilskudd til videreføring av flyktningeguiden 2017
RS 40/17 Kvæfjord kommunes tilskudd til landbrukstjenesten for 2017
Omforent forslag:

1. I tilknytning til referatsak 35/17 utvikling av NAV-kontor i Troms: Kvæfjord kommune ber
om at utredningsprosessen innledes med at Fylkesdirektøren i NAV Troms kommer til
kommunestyretog orienterer om saken.
2.
3.
4.

Referatsak 38/17 Norsk politimusikkfestival 2017 – søknad om økonomisk støtte løftes som ny
politisk sak.
Formannskapet ber om at referatsak 39/17 Røde Kors Harstad: søknad om tilskudd til videreføring
av flyktningeguiden 2017 kommer opp som egen politisk sak til neste møte i formannskapet.
Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering

Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. I tilknytning til referatsak 35/17 utvikling av NAV-kontor i Troms: Kvæfjord kommune ber om at
utredningsprosessen innledes med at Fylkesdirektøren i NAV Troms kommer til kommunestyret

og orienterer om saken.
2. Referatsak 38/17 Norsk politimusikkfestival 2017 – søknad om økonomisk støtte løftes som ny
politisk sak.
3. Formannskapet ber om at referatsak 39/17 Røde Kors Harstad: søknad om tilskudd til videreføring
av flyktningeguiden 2017 kommer opp som egen politisk sak til neste møte i formannskapet.
4. Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering

RS 24/17 Referat regionrådsmøte Harstad 17. Februar 2017
RS 25/17 Referat- Årsmøte Sør-Troms Regionråd
RS 26/17 Protokoll fra ordinær Generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS
RS 27/17 Kvæfjord kommunes budsjettbevilgninger til Sør-Troms Museum for 2017
RS 28/17 Gnr 54 Bnr 1 - Vedlikehold kirke (renovering tak, nye takrenner, ny trapp mm) Fritak fra søknadsplikt
RS 29/17 Årsrapportering beredskap 2016
RS 30/17 Kvæfjord kommune: lokalpartistøtte 2017
RS 31/17 Sander Stabell Pedersen - søknad om permisjon
RS 32/17 Fylkesmannen: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2017 og tilbakemelding på
økonomiplan 2017- 2020
RS 33/17 Avtale om uførende prosjektledelse- nydyrkningsprosjekt i Kvæfjord kommune
mellom Norsk Landbruksrådgivning Nordland og Kvæfjord kommune
RS 34/17 Overføringsavtalens sikringsordning: Stevning til Trondenes tingrett
RS 35/17 Utvikling av NAV-kontor i Troms
RS 36/17 16/1106/navnesaker og adressering i Kvæfjord kommune - høringsuttalelser
RS 37/17 Pensjonistforeningene i Sør-Troms: Søknad om støtte til arrangement for
pensjonister
RS 38/17 Norsk politimusikkfestival 2017 - søknad om økonomisk støtte
RS 39/17 Røde Kors Harstad: søknad om tilskudd til videreføring av flyktningeguiden 2017
RS 40/17 Kvæfjord kommunes tilskudd til landbrukstjenesten for 2017

PS 32/17 Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Formannskapet besluttet i sak PS 31/17 referatsaker at referatsak RS Referatsak 38/17 Norsk
politimusikkfestival 2017 – søknad om økonomisk støtte løftes som ny politisk sak.
Forslag:
Forslag fra Ola A. Danielsen:
Kvæfjord formannskap vedtar å innvilge søknaden slik at det gis tilskudd på 5.000 kroner.
Tilskuddet finansieres fra formannskapets disposisjonspost.
Votering:

Forslag fra Ola A. Danielsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap vedtar å innvilge søknaden slik at det gis tilskudd på 5.000 kroner.
Tilskuddet finansieres fra formannskapets disposisjonspost.
Avslutningsvis i møtet orienterte ordføreren om status ad bredbåndsutbygging Trastad-Bremnes.
Møtet hevet kl 16:45.

Referent: Merete Hessen
Rett utskrift:
Borkenes, 25.04.2017
Ruth-Lise H. Olsen

