Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
12.06.2017
09:30 – 18:55

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

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Wiggo Grønlund
Bendiks H. Arnesen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Ågot Hammari
Turid Norlunn Hanssen
Kristin Myreng Grimstad
Birger Bjørnstad
Marit Blekastad

Representerer
AP
SP
AP -til kl. 16:00
SP
FRP
V
AP -fra kl. 16:00
Representerer
AP – til kl. 16:00

Representerer
AP frem til kl. 16:00 og
deretter som vara for
Karoline Gabrielsen (AP) fra
kl. 16:00

Stilling
Administrasjonssjef
Helse- og omsorgssjef
Økonomisjef, under sak 36/17-47/17
Kontorleder teknisk kontor, under sak 36/17,40/17-44/17
og 47/17
Rådgiver under sak 40/17,42/17-44/17 og 46/17
Helsefaglig rådgiver, under sak 36/17

Andre som møtte:
Anne Birgit Nilsen, styreleder Kvæfjord Eiendom AS, under sak 34/17 Ordinær
generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS Jonny Schanche Eivik, daglig leder Kvæfjord
Eiendom AS, under sak 34/17 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS.

Ordføreren opplyste at det ville komme opp en tilleggssak:
PS 50/17 Olaåsen gård
Ordføreren opplyste at han ville ta opp en tilleggs referatsak:
RS 58/17 Brev av 6.6.2017 fra Samferdselsdepartementet til kommunene Veiledning til
kommunene – regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjeler
vannscootere.
Birger Holand ønsket å få en kort orientering om status for avtale med Norsk Luftambulanse
for prosjektet Mens du venter på ambulansen.
Administrasjonssjefen opplyste at det ville komme en tilleggs referatsak:
RS 59/17 Notat av 6.6.17 ang. tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4.
trinn.
Permisjonssøknad levert fra Wiggo Grønlund for tidsrommet kl. 10:50-12:30 og ble
enstemmig innvilget.
Karin Eriksen varslet at hun ville ta opp sin habilitet i sak 41/17 Eierskapsstrategi
Hålogaland Kraft AS.
Ola Danielsen, Wiggo Grønlund og Karin Eriksen varslet at de ville ta opp spørsmål om sin
habilitet i sak 34/17 Ordinær Generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS.
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 34/17-36/17, 46/17, 40/17, 42-44/17, 47/17, 3739/17, 41/17, 45/17 og 48/17.
Det ble berammet et ekstra møte i formannskapet mandag 18. september 2017.
Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedskrift 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 34/17 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Kl. 09:30 – 11:10.
Det føres særskilt referat for generalforsamlingen, av daglig leder Jonny Schanche Eivik.
Ola Danielsen tok opp sin habilitet som styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS. Han opplyste samtidig
at han ville benytte sin rett til å være tilstede i generalforsamlingen som styremedlem.
Wiggo Grønlund tok opp sin habilitet som ansatt og tillitsvalgt i Kvæfjord Eiendom AS.
Formannskapet erklærte han enstemmig inhabil og han fratrådte under behandlingen av saken.
Formannskapet vurderte habiliteten for Karin Eriksen og Jan Meyer, som er varamedlemmer til
styret i Kvæfjord Eiendom AS. De ble enstemmig erklært habile i tråd med tidligere praksis.
Formannskapet besto av 5 av 7 representanter under generalforsamlingen.
Wiggo Grønlund forlot kl. 10:50 iht. innvilget permisjon.
Anne Birgit Nilsen og Jonny Schanche Eivik fratrådte kl. 11:10.
Ola Danielsen tiltrådte formannskapet igjen kl. 11:10. Formannskapet besto da av 6 av 7
medlemmer.
Pause kl. 11:15 – 11:55
Wiggo Grønlund tiltrådte formannskapet igjen kl. 11:55. Formannskapet var da fulltallig.

PS 35/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 24.04.2017
og 04.05.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 24.04.2017.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 04.05.2017.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Jan Meyer ble valgt til å signere begge møtebøkene.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:

Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 24.04.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Jan Meyer
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 04.05.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Jan Meyer

PS 36/17 Årsmeldinger for 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for
2016 til etterretning.

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for
2016 til etterretning.

Innledningsvis ble årsmeldingene gjennomgått og orientert om ved administrasjonssjef Merete
Hessen, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari og kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng
Grimstad.
Forslag:
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet forslag til et pkt 2, slik at administrasjonssjefens innstilling ble pkt
1: Kvæfjord kommunestyre vil berømme den store innsatsen som er gjort i 2016 i alle avdelinger.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling samt forslag fra Torbjørn Larsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2016 til etterretning.
2. Kvæfjord kommunestyre vil berømme den store innsatsen som er gjort i 2016 i alle
avdelinger.
Pause kl. 15:00 – 15:10.

PS 37/17 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt sluttregnskap for følgende investeringsprosjekt:

015101
015302
015402
016103
016104
016202
016402

IKT investeringer
Helsehus-forstudie(tilskudd)
Oppgradering veibelysning 2015
IKT – Digital forsendelse
IKT-Servere telefonsentral
Borkenes kunstgressbane del II – lysanlegg
Oppgradering veibelysning 2016

2. Kommunestyret tar de framlagte sluttregnskapene til orientering.
Vedtak:

1.

Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt sluttregnskap for følgende investeringsprosjekt:
015101
015302
015402
016103
016104
016202
016402

2.

IKT investeringer
Helsehus-forstudie(tilskudd)
Oppgradering veibelysning 2015
IKT – Digital forsendelse
IKT-Servere telefonsentral
Borkenes kunstgressbane del II – lysanlegg
Oppgradering veibelysning 2016

Kommunestyret tar de framlagte sluttregnskapene til orientering.

Pause kl. 15:00 – 15:10.

PS 38/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.

Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2016, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2016.
Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets overskudd på kr 9 581 418 skal avsettes til
disposisjonsfond.

Forslag:
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2016, revisjonens beretning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2016.
2.
Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets overskudd på kr 9 581 418 skal avsettes til
disposisjonsfond.

PS 39/17 NND's legat - årsregnskap og årsberetning 2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2016
2. Kvæfjord kommunestyret tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2016

Ordføreren tok opp sin habilitet som styreleder for NND’s legat. Han fratrådte under behandlingen
av inhabilitetsspørsmålet og varaordfører Karin Eriksen overtok som utvalgets leder. Torbjørn Larsen
ble enstemmig erklært inhabil og forble fratrådt under behandlingen av saken. Formannskapet besto
da av 6 medlemmer.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for
2016
2. Kvæfjord kommunestyret tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2016
Ordføreren tiltrådte og formannskapet var igjen fulltallig.

PS 40/17 Tildeling av nye adressenavn
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere høringsrunde omkring navnesaker i Kvæfjord kommune
og til tidligere vedtak under F-sak 96/16 om navnesaker og veiadressering i Kvæfjord kommune.
Formannskapet viser videre til tilråding for skrivemåten av nye adressenavn i Kvæfjord
kommune gitt av Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge den 10.5.2017.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunens delegeringsregler følgende adressenavn:
OMRÅDE 1

OMRÅDE 2
OMRÅDE 3

OMRÅDE 4
OMRÅDE 5

Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
Veinr

10010
10020
10030
10075
20010
20020
30010
30020
30030
30100
40010
40020
40100
50010
50020

Leikvikveien
Bremnesveien
Kvæfjordeideveien
Sammenslåing med etablert adresseparsell Langlia
Voktorveien
Storjordveien
Refsnesveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Kveøyveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Austerfjordveien
Hoklandsveien
Flesnesveien
Langvassdalen
Holandsveien
Våtvollveien
Gullholmveien

3. Formannskapets vedtak om adressenavn blir å kunngjøre samt å sende til de som har klagerett
etter bestemmelsene i stedsnavnloven § 10, første ledd.
4. Formannskapet ber administrasjonen fremme forslag om adressenavn som grunnlag for
veiadressering på de øvrige aktuelle veier i Kvæfjord kommune.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere høringsrunde omkring navnesaker i Kvæfjord kommune
og til tidligere vedtak under F-sak 96/16 om navnesaker og veiadressering i Kvæfjord kommune.
Formannskapet viser videre til tilråding for skrivemåten av nye adressenavn i Kvæfjord
kommune gitt av Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge den 10.5.2017.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunens delegeringsregler følgende adressenavn:
OMRÅDE 1

Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
OMRÅDE 2 Veinr
Veinr
OMRÅDE 3 Veinr
Veinr
Veinr
Veinr
OMRÅDE 4 Veinr

10010
10020
10030
10075
20010
20020
30010
30020
30030
30100
40010

Leikvikveien
Bremnesveien
Kvæfjordeideveien
Sammenslåing med etablert adresseparsell Langlia
Voktorveien
Storjordveien
Refsnesveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Kveøyveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Austerfjordveien
Hoklandsveien
Flesnesveien

Veinr
Veinr
OMRÅDE 5 Veinr
Veinr

40020
40100
50010
50020

Langvassdalen
Holandsveien
Våtvollveien
Gullholmveien

3. Formannskapets vedtak om adressenavn blir å kunngjøre samt å sende til de som har klagerett
etter bestemmelsene i stedsnavnloven § 10, første ledd.
4. Formannskapet ber administrasjonen fremme forslag om adressenavn som grunnlag for
veiadressering på de øvrige aktuelle veier i Kvæfjord kommune.

PS 41/17 Eierskapsstrategi Hålogaland Kraft AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre gir sin tilslutning til felles eierskapsstrategi for Hålogaland Kraft AS.

Karin Eriksen tok opp sin habilitet som medlem av styret i Hålogaland Kraft AS samt medlem i
arbeidsgruppen som hadde utferdiget utkast til eierskapsstrategi. Hun fratrådte under behandling av
habilitetsspørsmålet, ble enstemmig erklært inhabil og forble fratrådt under behandlingen av saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kvæfjord kommunestyre gir sin tilslutning til felles eierskapsstrategi for Hålogaland Kraft AS.
Karin Eriksen tiltrådte og formannskapet var igjen fulltallig.

PS 42/17 Delegeringsreglement 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 50/12 om delegeringsreglement og
innstillingsrett, jf. kommuneloven § 39 nr 2.
2. Innstillingsrett videreføres i samsvar med tidligere vedtak.
3. Kommunestyret vedtar justert kommunalt delegeringsreglement slik som vist i vedlegg til saken.
Nye bestemmelser om delegering blir å gjelde fra vedtaksdato.
4. Administrasjonssjefen kan foreta løpende endringer og oppdateringer av reglementet, så lenge
disse ikke har prinsipiell betydning.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.

Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 50/12 om delegeringsreglement og
innstillingsrett, jf. kommuneloven § 39 nr 2.
2. Innstillingsrett videreføres i samsvar med tidligere vedtak.
3. Kommunestyret vedtar justert kommunalt delegeringsreglement slik som vist i vedlegg til saken.
Nye bestemmelser om delegering blir å gjelde fra vedtaksdato.
4. Administrasjonssjefen kan foreta løpende endringer og oppdateringer av reglementet, så lenge
disse ikke har prinsipiell betydning.

PS 43/17 Elde Moloanlegg - søknad om tilskudd fra kommunalt
næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap finner i egenskap av næringsutvalg ikke at foreliggende søknad fra Elde
Moloanlegg av 1.7.2017 kommer under de gjeldende virkemiddelordninger for økonomisk støtte
fra kommunalt næringsfond. Formannskapet begrunner dette i at tiltaket ikke vurderes å ha
utløsende effekt, men omfatter opprusting og påkostning av et eksisterende anlegg.
2. 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, jf samme lov
kapittel VI.

3. Ola Danielsen tok opp spørsmål om sin habilitet som andelshaver i Elde Moloanlegg. Han
fratrådte under behandlingen av inhabilitetsspørsmålet. Formannskapet erklærte enstemmig han
habil og han tiltrådte formannskapet igjen.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap finner i egenskap av næringsutvalg ikke at foreliggende søknad fra Elde
Moloanlegg av 1.7.2017 kommer under de gjeldende virkemiddelordninger for økonomisk støtte
fra kommunalt næringsfond. Formannskapet begrunner dette i at tiltaket ikke vurderes å ha
utløsende effekt, men omfatter opprusting og påkostning av et eksisterende anlegg.
2.
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, jf samme lov
kapittel VI.

PS 44/17 Leikvika Fuel AS - søknad om støtte ved etablering av
drivstoffstasjon
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Leikvika Fuel AS av 1.5.2017 om støtte fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av drivstoffstasjon i Leikvika, Borkenes.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond i
form av bagatellmessig støtte med inntil 90 000 kr slik som omsøkt. Utbetaling foretas mot
tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader
framkommer med lavere beløp enn oppgitt i søknad. Dette tilsagn står ved lag i 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 Leikvika Fuel AS av 1.5.2017 om støtte fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering av drivstoffstasjon i Leikvika, Borkenes.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg tilskudd fra kommunalt næringsfond i
form av bagatellmessig støtte med inntil 90 000 kr slik som omsøkt. Utbetaling foretas mot
tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader
framkommer med lavere beløp enn oppgitt i søknad. Dette tilsagn står ved lag i 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 45/17 Tertialrapport 1/2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2017 og tar denne til orientering
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn i
henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.

Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2017 og tar denne til orientering
Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn i
henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema.

PS 46/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur.
Finansiering
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar utbygging av Berg/Engen-boligfeltet og avløpsanleggene på
Trastad i egenregi og innenfor samlet kostnadsramme 44 536 000 kr. Det legges til grunn
utbygging i henhold til skisserte utbyggingstrinn 1 og 2, dog nedjustert med 6 ½ mill. kr for
avgrenset opparbeidelse av Diagonalen og opprusting av Bygdevegen. Det tilkommer bevilgning
i budsjettet for 2017 med 1 558 000 kr til planlegging og prosjektering av tiltakene.
2. Kommunestyret legger til grunn slik finansiering:
 Grunnlagsinvesteringer i vei med 12 857 000 kr finansieres ved ordinært låneopptak i 2018
med avdragstid 40 år, som betjenes innenfor senere års ordinære budsjetter.
 Investeringer i vann og avløp innenfor boligfeltet og påkostning av avløpsanleggene på
Trastad med 16 427 000 kr finansieres ved låneopptak i 2018 med avdragstid over 30 år,
som betjenes ved økte gebyrinntekter slik som vist i saksframleggets alternativ 1.
 Investeringer i boligfeltutbyggingen med 15 253 000 kr finansieres ved låneopptak i 2018, i
utgangspunktet med avdragstid 25 år men også hensett avveining mot inntekter fra
tomtesalg og krav i forskrift til samlet minimumsavdrag.
 Prosjektering og planlegging med inntil 1 558 000 kr betjenes innenfor gitte bevilgninger på
årets investeringsbudsjett, kapittel 44044 Utbyggingsområder for boliger.
3. Kommunestyret legger til grunn mellomfinansiering av tiltak i 2017 gitt en kostnadsramme med
inntil 10 mill. kr slik som vist i saksframlegget, uten nye låneopptak men ved budsjettmessig
omfordeling innenfor tidligere vedtatte låneopptak for 2017. Sak om budsjettregulering
forelegges kommunestyret høsten 2017.
4. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes nødvendige justeringer i budsjett og økonomiplan
2018-2021 i tråd med overnevnte og koblet til høstens ordinære budsjettprosess.
5. Salgspris for tomter i Berg/Engen-boligfeltet settes inntil videre til 525 kr pr m2. Dette
forutsetter ferdig målte boligtomter med framføring av vei, vann og avløpsnett til tomtegrense.
Administrasjonssjefen har fullmakt til å innhente ekstern bistand i markedsføring av tomtene,
innenfor de gitte budsjettmidler til planlegging og prosjektering.
6. Dersom anbud på utbyggingstiltakene viser vesentlige avvik fra de beregninger som ligger til
grunn for denne saken, forutsettes endelig avklaring med hensyn til iverksetting forelagt
kommunestyret til vurdering.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

2.




3.

4.
5.

6.

Kvæfjord kommunestyre vedtar utbygging av Berg/Engen-boligfeltet og avløpsanleggene på
Trastad i egenregi og innenfor samlet kostnadsramme 44 536 000 kr. Det legges til grunn
utbygging i henhold til skisserte utbyggingstrinn 1 og 2, dog nedjustert med 6 ½ mill. kr for
avgrenset opparbeidelse av Diagonalen og opprusting av Bygdevegen. Det tilkommer
bevilgning i budsjettet for 2017 med 1 558 000 kr til planlegging og prosjektering av
tiltakene.
Kommunestyret legger til grunn slik finansiering:
Grunnlagsinvesteringer i vei med 12 857 000 kr finansieres ved ordinært låneopptak i 2018
med avdragstid 40 år, som betjenes innenfor senere års ordinære budsjetter.
Investeringer i vann og avløp innenfor boligfeltet og påkostning av avløpsanleggene på
Trastad med 16 427 000 kr finansieres ved låneopptak i 2018 med avdragstid over 30 år,
som betjenes ved økte gebyrinntekter slik som vist i saksframleggets alternativ 1.
Investeringer i boligfeltutbyggingen med 15 253 000 kr finansieres ved låneopptak i 2018, i
utgangspunktet med avdragstid 25 år men også hensett avveining mot inntekter fra
tomtesalg og krav i forskrift til samlet minimumsavdrag.
Prosjektering og planlegging med inntil 1 558 000 kr betjenes innenfor gitte bevilgninger på
årets investeringsbudsjett, kapittel 44044 Utbyggingsområder for boliger.
Kommunestyret legger til grunn mellomfinansiering av tiltak i 2017 gitt en kostnadsramme
med inntil 10 mill. kr slik som vist i saksframlegget, uten nye låneopptak men ved
budsjettmessig omfordeling innenfor tidligere vedtatte låneopptak for 2017. Sak om
budsjettregulering forelegges kommunestyret høsten 2017.
Kommunestyret forutsetter at det iverksettes nødvendige justeringer i budsjett og
økonomiplan 2018-2021 i tråd med overnevnte og koblet til høstens ordinære
budsjettprosess.
Salgspris for tomter i Berg/Engen-boligfeltet settes inntil videre til 525 kr pr m2. Dette
forutsetter ferdig målte boligtomter med framføring av vei, vann og avløpsnett til
tomtegrense. Administrasjonssjefen har fullmakt til å innhente ekstern bistand i
markedsføring av tomtene, innenfor de gitte budsjettmidler til planlegging og prosjektering.
Dersom anbud på utbyggingstiltakene viser vesentlige avvik fra de beregninger som ligger
til grunn for denne saken, forutsettes endelig avklaring med hensyn til iverksetting forelagt
kommunestyret til vurdering.

PS 47/17 Helsehus Kvæfjord - skisseprosjekt.
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett
og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides videre med
prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og rehabiliteringsavdeling
med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, og legesenter.
2. Kommunestyret legger til grunn at helsehusets økonomi vurderes i sak om rammedebatt.
3. Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt kostnadsramme
fra 90 til om lag 113 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor helse- og
omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av
dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad.
4. Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når der
foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

Kl. 16:00 forlot Karoline Gabrielsen iht innvilget permisjon. Samtidig tiltrådte Bendiks H. Arnesen
som fast representant og Wiggo Grønlund skiftet fra å være vararepresentant for Bendiks H.
Arnesen til å være vararepresentant for Karoline Gabrielsen. Formannskapet besto da fremdeles av
7 medlemmer.

Forslag fra Wiggo Grønlund (AP):
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt

2.
3.

4.

budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal
arbeides videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttidsog rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste,
ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
Kommunestyret legger til grunn at helsehusets økonomi vurderes i sak om rammedebatt.
Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt
kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger
innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også
koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og
helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når
der
foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

Votering:
Forslag fra Wiggo Grønlund enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt

2.
3.

4.

budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides
videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og
rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler,
legesenter og helsestasjon.
Kommunestyret legger til grunn at helsehusets økonomi vurderes i sak om rammedebatt.
Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt
kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger
innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også
koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og
helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når
der
foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

Kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari og
fagrådgiver Marit Blekastad forlot etter at saken var ferdig behandlet, kl 16:45.
Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen forlot kl. 17:25, før PS 48/17 Referatsaker
Birger Holand søkte permisjon fra kl. 17:25, den ble enstemmig innvilget og han forlot.
Formannskapet besto da av 6 medlemmer.

PS 48/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
RS 41/17 Nye personvernregler fra 2018
RS 42/17 Uttalelse fra Trondenes Skogeierlag
RS 43/17 Tilbakemelding til foreløpig tilsynsrapport
RS 44/17 Rapport etter tilsyn 150217
RS 45/17 Levekårsutvalget PS 7/17 Rus- og psykiatritjenesten: befaring 19.4.2017
RS 46/17 Tilråding for navnet Kveøya
RS 47/17 Klage på vedtak om endring av 110-tilknytning
RS 48/17 2017/280 Kommunestyresak 13/17 Oversendelsesforslag fra Asbjørn Hessen ad
ubenyttede veksthus på Rå
RS 49/17 Tilbakemelding fra Kvæfjord kommune angående utvikling av NAV-kontorene i Troms
RS 50/17 LVSH: Årsregnskap 2016. Årsberetning 2015/2016
RS 51/17 SalMar satser på Nord-Norge - inviterer til samarbeid
RS 52/17 Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler til Nydyrkingsprosjektet i Kvæfjord
kommune 2017-2019
RS 53/17 K-Sekretariatet IKS - brev fra representantskapets leder: Oppmøte på K-sekretariatets
representantskapsmøter
RS 54/17 Møteprotokoll representantskapet K-sekretariatet 28.4.2017
RS 55/17 Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017
RS 56/17 Årsberetning 2016 for Hålogaland Kraft AS
RS 57/17 Revisors beretning 2016 Hålogaland Kraft AS
RS 58/17 Brev av 6.6.2017 fra Samferdselsdepartementet til kommunene Veiledning til kommunene
- regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjelder vnnscootere
RS 59/17 Notat av 6.6.17 ang. tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4.trinn
Behandling:
Det tilkom og ble delt ut to tilleggsreferatsaker:
RS 58/17 Brev av 6.6.2017 fra Samferdselsdepartementet til kommunene Veiledning til kommunene

– regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer når det gjeler vannscootere
RS 59/17 Notat av 6.6.17 ang. tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn.
Omforent forslag:
1. RS 55/17 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2017 løftes
som ny politisk sak PS 49/17 Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2017.
2. Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:

opp

1. RS 55/17 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2017 løftes
som ny politisk sak PS 49/17 Kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2017.
2. Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering.

opp

PS 49/17 Kommunekomite for TV aksjonen NRK 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen:
Kommunekomite fra Kvæfjord kommune består av ordfører, som samarbeider med Frivilligsentralen.
Votering:
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunekomite fra Kvæfjord kommune består av ordfører, som samarbeider med Frivilligsentralen.

PS 50/17 Olaåsen gård
Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2017
Forslag fra Wiggo Grønlund (AP):
Olaåsen er et regionalt tiltak som i flere år har gitt gode tilbud til unge i en vanskelig situasjon.
Gjennom pressen har det nå blitt kjent at dette tilbudet kan forsvinne fordi NAV Troms ikke vil
dekke kostnadene for de som benytter tilbudet. Kvæfjord formannskap synes dette er uakseptabelt
og ber om at ordfører og administrasjonen snarest går inn i saken for å finne en løsning som sikrer
dette viktige regionale tilbudet.
Votering:
Forslag fra Wiggo Grønlund enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Olaåsen er et regionalt tiltak som i flere år har gitt gode tilbud til unge i en vanskelig situasjon.
Gjennom pressen har det nå blitt kjent at dette tilbudet kan forsvinne fordi NAV Troms ikke vil
dekke kostnadene for de som benytter tilbudet. Kvæfjord formannskap synes dette er uakseptabelt
og ber om at ordfører og administrasjonen snarest går inn i saken for å finne en løsning som sikrer
dette viktige regionale tilbudet.
Møtet hevet kl. 18:55.

Referent: Merete Hessen
Rett utskrift:
Borkenes, 14.06.2017
Ruth-Lise H. Olsen

