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Det fremkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyste at det i tilknytning til referatsakene vill bli gitt en ytterligere orientering.
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.
Formannskapet besto ved møtets begynnelse av 6 representanter og vararepresentanter.
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PS 51/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 12.06.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 12.06.2017
Til å signere møteboka velges:
1.
..
2.
..
Ordfører foreslo i tillegg at Wiggo Grønlund og Jan Meyer ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 12.06.2017
Til å signere møteboka velges:
1. Wiggo Grønlund
2. Jan Meyer
Ola Danielsen (FRP) tiltrådte kl. 09:35. Formannskapet var da fulltallig.
Wiggo Grønlund leverte permisjonssøknad gjeldende fra kl. 09:55 og i ca. 30 minutter. Denne
ble innvilget.
Birger Holand varslet om at han kom til å ta opp sin habilitet når formannskapet kom til PS
56/17 og PS 58/17
Bendiks H. Arnesen opplyste at han avslutningsvis i møtet ønsket å stille ordføreren spørsmål
om Olaåsen Gård.
PS 52/17 Kvæfjord menighet - søknad om utvidelse av kommunal garanti til
4 mill kr. Påkostninger Kvæfjord kirke
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord menighet av 28.6.2017 om utvidelse
av kommunal garanti gitt i K-sak 59/16 i forbindelse med opptak av lån til påkostninger og
utbedringer ved Kvæfjord kirke.
2. Forutsatt godkjenning av låneopptak fra Nord-Hålogaland bispedømme, vedtar
kommunestyret å gi garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for utvidet
låneopptak fra 3,2 til inntil 4,0 mill kroner, gitt nedbetalingstid med inntil 25 år.
Kommunestyret legger til grunn at det fremmes søknad til Husbanken om
rentekompensasjon som bidrag til å redusere utgiftene.
3. Kommunestyret viser til at det i tillegg løper tidligere gitte garantier for Kvæfjord menighet
som pr 1.1.2017 utgjorde 1 040 000 kroner og videre at det i kommunens budsjett og

økonomiplan 2017-2020 er innarbeidd kompensasjonsordninger for kirkekassens årlige
lånekostnader. Kommunestyret legger til grunn at økt kommunalt tilskudd for å møte utvidet
låneopptak med inntil 800 000 kroner kan vurderes i ordinær behandling av budsjett og
økonomiplan 2018-2021.
4. Kommunestyrets vedtak om kommunal garanti er betinget av fylkesmannens godkjenning.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:

1.

Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord menighet av 28.6.2017 om utvidelse
av kommunal garanti gitt i K-sak 59/16 i forbindelse med opptak av lån til påkostninger og
utbedringer ved Kvæfjord kirke.
2. Forutsatt godkjenning av låneopptak fra Nord-Hålogaland bispedømme, vedtar
kommunestyret å gi garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for utvidet
låneopptak fra 3,2 til inntil 4,0 mill kroner, gitt nedbetalingstid med inntil 25 år.
Kommunestyret legger til grunn at det fremmes søknad til Husbanken om
rentekompensasjon som bidrag til å redusere utgiftene.
3. Kommunestyret viser til at det i tillegg løper tidligere gitte garantier for Kvæfjord menighet
som pr 1.1.2017 utgjorde 1 040 000 kroner og videre at det i kommunens budsjett og
økonomiplan 2017-2020 er innarbeidd kompensasjonsordninger for kirkekassens årlige
lånekostnader. Kommunestyret legger til grunn at økt kommunalt tilskudd for å møte utvidet
låneopptak med inntil 800 000 kroner kan vurderes i ordinær behandling av budsjett og
økonomiplan 2018-2021.
4. Kommunestyrets vedtak om kommunal garanti er betinget av fylkesmannens godkjenning.
PS 53/17 Seriøsitetskrav i anskaffelser - bygg- og anleggskontrakter
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1.
2.
3.

Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 74/16 om seriøsitetskrav i
offentlige anskaffelser.
Kommunestyret ber om at de 11 anbefalte seriøsitetskrav innarbeides i
konkurransegrunnlaget ved framtidige anskaffelser som Kvæfjord kommune foretar fra
bygg- og anleggsnæringen.
Kommunestyret ber KS Troms arbeide for tilsvarende praksis for andre kommuner.

Wiggo Grønlund forlot kl. 09:55 iht. innvilget permisjon. Formannskapet besto da av 6
representanter.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 74/16 om seriøsitetskrav i
offentlige anskaffelser.
2. Kommunestyret ber om at de 11 anbefalte seriøsitetskrav innarbeides i
konkurransegrunnlaget ved framtidige anskaffelser som Kvæfjord kommune foretar fra
bygg- og anleggsnæringen.
3. Kommunestyret ber KS Troms arbeide for tilsvarende praksis for andre kommuner.

PS 54/17 Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler. Tillegg til
delegeringsreglene
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17.
2. Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 51 Ekteskapsloven,
som blir gjeldende fra ikrafttreden av varslet lovendring om kommunale vigsler:
51
EKTESKAPSLOVEN
51.1 Kommunale vigsler
Kommunal myndighet til å foreta vigsler etter § 12 første ledd bokstav b tilligger ordfører og
varaordfører, uten videredelegering til kommunalt ansatte eller andre folkevalgte.
3. Kommunestyret ber ordføreren legge til grunn et kommunalt tilbud som ivaretar vigselens
seremonielle karakter slik som omtalt i brev fra Barne- og familiedepartementet av
30.6.2017.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i
K-sak 30/17.
2.
Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 51
Ekteskapsloven, som blir gjeldende fra ikrafttreden av varslet lovendring om kommunale
vigsler:
51

EKTESKAPSLOVEN

51.1 Kommunale vigsler

kommunal myndighet til å foreta vigsler etter § 12 første ledd bokstav b tilligger
ordfører og varaordfører, uten videredelegering til kommunalt ansatte eller andre
folkevalgte.

3.

Kommunestyret ber ordføreren legge til grunn et kommunalt tilbud som ivaretar
vigselens seremonielle karakter slik som omtalt i brev fra Barne- og
familiedepartementet av 30.6.2017.

PS 55/17 Om båndtvang for hund etter hundeloven. Tillegg til
delegeringsreglene
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17 og
til vedtak i K-sak 5/17 om hvordan kommunen kan håndtere båndtvang i forbindelse med
hundehold uten at dette tar form av lokal forskrift.
2. Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 52 Hundeloven, som
blir å gjelde fra vedtaksdato:
52

HUNDELOVEN

52.1 Teknisk utvalg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven § 9 for så vidt gjelder
enkeltvedtak, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk
utvalg, jf samme lov § 6.

52.2 Administrasjonssjefen

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.1 til
administrasjonssjefen. Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.

52.3 Kontorleder teknisk

Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.2 til kontorleder
teknisk. Kontorleder teknisk kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre
tilsatte ved teknisk kontor.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17 og
til vedtak i K-sak 5/17 om hvordan kommunen kan håndtere båndtvang i forbindelse med
hundehold uten at dette tar form av lokal forskrift.
2. Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 52 Hundeloven, som
blir å gjelde fra vedtaksdato:
52

HUNDELOVEN

52.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven § 9 for så vidt gjelder
enkeltvedtak, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg,
jf samme lov § 6.
52.2 Administrasjonssjefen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.1 til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
52.3 Kontorleder teknisk
Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.2 til kontorleder
teknisk. Kontorleder teknisk kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre
tilsatte ved teknisk kontor.

PS 56/17 Helga Agnete Arntsdatter Evensen - søknad om støtte fra
næringsfond til bygging av hundesenter. Ombygging av fjøs
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Helga Agnete Arnsdatter Evensen av 9.5.2017
om tilskudd fra kommunalt næringsfond til bygging av hundesenter i Gombogen innenfor en
samlet kostnadsramme oppgitt til 450 000 kr hvorav investeringer med 350 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 70 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og
blir forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn
oppgitt i søknad. Det stilles også særskilt vilkår om kommunal godkjenning av alle
byggtekniske forhold medregnet ombygging av de aktuelle lokaliteter i Gombogen. Dette
tilsagn står ved lag i inntil 12 mnd. 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.
Behandling:
Birger Holand ba formannskapet vurdere hans habilitet, på bakgrunn av at han hadde hjulpet
søker med utforming av søknaden. Han fratrådte mens formannskapet behandlet hans habilitet.
Formannskapet besto da av 5 representanter. Formannskapet erklærte han inhabil iht
kommuneloven § 40 nr 3, jf. forvaltningsloven § annet ledd og han forble fratrådt under
behandlingen av saken.
Wiggo Grønlund tiltrådte kl 10:30 etter avviklet permisjon. Formannskapet besto da av 6
representanter.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling vedtatt mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Helga Agnete Arnsdatter Evensen av 9.5.2017 om
tilskudd fra kommunalt næringsfond til bygging av hundesenter i Gombogen innenfor en
samlet kostnadsramme oppgitt til 450 000 kr hvorav investeringer med 350 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 70 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og
blir forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn
oppgitt i søknad. Det stilles også særskilt vilkår om kommunal godkjenning av alle
byggtekniske forhold medregnet ombygging av de aktuelle lokaliteter i Gombogen. Dette
tilsagn står ved lag i inntil 12 mnd. 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.
Birger Holand tiltrådte formannskapet igjen. Formannskapet var da fulltallig.

PS 57/17 Jan Erik Ottestad - søknad om tilskudd til prosjekt "Ramsalt uteliv
for purker og slaktegriser"
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Jan Erik Ottestad av 29.6.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til prosjektet «Ramsalt uteliv for purker og slaktegriser» med en
skissert kostnadsramme 290 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 40 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og
blir forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn
oppgitt i søknad. Det stilles også vilkår om kommunal godkjenning av alle byggtekniske
forhold, dersom omfang tilsier slik avklaring. 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 Jan Erik Ottestad av 29.6.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til prosjektet «Ramsalt uteliv for purker og slaktegriser» med en
skissert kostnadsramme 290 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 40 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og
blir forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn
oppgitt i søknad. Det stilles også vilkår om kommunal godkjenning av alle byggtekniske
forhold, dersom omfang tilsier slik avklaring. 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 58/17 Holand Maritime Service & Ships - søknad vedrørende oppstart av
serviceselskap til havbruksnæringen
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Holand Maritime Service & Ships av 28.5.2017
om tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med oppstart av serviceselskap
innrettet mot havbruksnæringen. Det vises også til behandling av søknad under tidligere Fsak 22/17.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 100 000 kroner. Utbetaling foretas mot
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom disse framkommer lavere enn

oppgitt i søknad. Gitt slik dokumentasjon, kan det også foretas forskuddsutbetaling med
inntil halvparten av bevilget beløp. 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.
Behandling:
Birger Holand ba formannskapet vurdere hans habilitet, da søker er hans bror. Han fratrådte
mens formannskapet vurderte hans habilitet. Formannskapet besto da av 6 representanter.
Formannskapet erklærte han inhabil iht kommuneloven § 40 nr 3 jf. forvaltningsloven § 6 første
ledd bokstav b og han forble fratrådt under behandling av saken.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Holand Maritime Service & Ships av 28.5.2017
om tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med oppstart av serviceselskap
innrettet mot havbruksnæringen. Det vises også til behandling av søknad under tidligere Fsak 22/17.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 100 000 kroner. Utbetaling foretas mot
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom disse framkommer lavere enn
oppgitt i søknad. Gitt slik dokumentasjon, kan det også foretas forskuddsutbetaling med
inntil halvparten av bevilget beløp. 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.
Birger Holand tiltrådte kl. 10:50. Formannskapet var da igjen fulltallig.
Pause kl. 10:50 – 11.00.
PS 59/17 Gåra Næringspark - søknad om tilskudd til bredbåndsløsning
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Gåra Næringspark av 12.7.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til framføring av bredbåndsløsning til anlegget i Gårasjyen.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 50 000 kroner. Utbetaling foretas mot
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnadene framkommer lavere
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.
Votering:

-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Gåra Næringspark av 12.7.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til framføring av bredbåndsløsning til anlegget i Gårasjyen.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
bagatellmessig støtte med inntil 50 000 kroner. Utbetaling foretas mot
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnadene framkommer lavere
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.
PS 60/17 Rammedebatt
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Karoline Gabrielsen søkte kl. 14:15 om permisjon fra kl. 15:50, noe som ble innvilget.
Økonomisjef Turid Norlunn Hansen var tilstede under behandlingen av saken.
Forslag fra Birger Holand (SP) og Karoline Gabrielsen (AP):
Kommunaltekniske tjenester, samarbeidsavtale Harstad/Kvæfjord:
1. Det nedsettes et politisk styrt utvalg som ser på evaluering av den kommunaltekniske
samarbeidsavtalen med Harstad kommune
2. Teknisk utvalg leder prosessen i tett samarbeid med administrasjonen. Arbeidet legges frem
for kommunestyret våren 2018.
Forslaget ble trukket.
Innspill/signaler til administrasjonssjefens arbeid med budsjett/økonomiplan:
- Prioritet nr. 1 er å ikke komme tilbake til den trange økonomiske situasjonen kommunen
har vært i
- Legge til rette for boligtilbud
- Legge til rette for veglys
- Husk å ta med hele kommunen
- Vurdere om vi kan lette kostnadene for folk i etableringsfasen og samtidig stimulere til
økt bosetting i kommunen ved å innføre en ordning hvor folk som bygger nye boliger i
kommunen skal få fritak for eiendomsskatt for en periode på fem år fra innflytting
- Med bakgrunn i vedtak fattet i forbindelse med budsjettbehandling for 2017 innarbeide i
2018-budsjettet å sette eiendomsskatten på 2016 nivå
- Vurdere å sette eiendomsskatten for 2018 til 4 promille
- I forbindelse med vurdering av størrelse på eiendomsskatt 2018 også vurdere å innføre
ordning med bunnfradrag
- Bygningsvedlikehold
- Veivedlikehold
- Villig til å plukke av disposisjonsfondet dersom ingen andre muligheter
- Økt skatteinngang ved tilrettelegging til boligbygging

-

Beregne/synliggjøre effektiviseringsgevinst/innsparinger helsehus
Kan det ligge ytterligere muligheter innen en Kvæfjordskole og en Kvæfjordbarnehage?
Må komme en skoledebatt for Flesnes i løpet av vinteren, men viktig å involvere
lokalsamfunnet og foreldrene. Må være en god og langsiktig prosess.

Karoline Gabrielsen forlot kl. 15.55 iht. innvilget permisjon.
Forslag fra Torbjørn Larsen:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen ta med og vurdere de gitte innspill/signaler og ønsker
administrasjonssjefen lykke til med arbeidet med forslag til budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021.
Votering:
-Forslag fra Torbjørn Larsen enstemmig vedtatt
Vedtak:
-Formannskapet ber administrasjonssjefen ta med og vurdere de gitte innspill/signaler og ønsker
administrasjonssjefen lykke til med arbeidet med forslag til budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021.
Økonomisjef Turid Norlunn Hansen forlot kl. 16:00.
PS 61/17 Næringsutviklingsprosjekt - status
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.
Behandling:
Orientering innledningsvis ved prosjektleder Ellen Eliseussen om status
næringsutviklingsprosjekt
Landbruksrådgiver Rolf Ingar Eggum orienterte om status nydyrkningsprosjekt og forprosjekt
gjødselseparering.
Pause kl. 14:00 – 14:12.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.

PS 62/17 Kommunalt næringsfond - retningslinjer
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Behandling:
Forslag fra Ola Danielsen (FRP):
Administrasjonssjefen bes vurdere om selve søknaden om tilskudd fra næringsfondet kan
vedlegges næringsfondsakene til formannskapet.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP):
Administrasjonssjefen bes vurdere om det er adgang til å sette som vilkår i vedtak om tilskudd
fra næringsfondet at bedriften skal forbli i kommunen i en gitt periode etter innvilgelse av
tilskudd.
Votering:
-Forslag fra Ola Danielsen (FRP) og Bendiks H. Arnesen (AP) enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Administrasjonssjefen bes vurdere om selve søknaden om tilskudd fra næringsfondet kan
vedlegges næringsfondsakene til formannskapet.
2. Administrasjonssjefen bes vurdere om det er adgang til å sette som vilkår i vedtak om
tilskudd fra næringsfondet at bedriften skal forbli i kommunen i en gitt periode etter
innvilgelse av tilskudd.
Birger Holand (SP) forlot kl. 16:30 iht. innvilget permisjon.
PS 63/17 Det finansielle ansvarsprinsipp - domstolloven § 25
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap viser til at reglene i domstolloven § 25 om kommunal finansiering og
drift av rettslokaler ikke er samsvarende med det finansielle ansvarsprinsipp. Gjeldende ordning
betyr merarbeid både for domstolene og for kommunene, og må kunne sies å være et utslag av
lovgivning fra en annen tid. Som ledd i det pågående forenklingsarbeidet, ber derfor Kvæfjord
formannskap om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar initiativ til en lovendring
hvorved finansiering av domstolenes virksomhet i sin helhet hører under
domstoladministrasjonen.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap viser til at reglene i domstolloven § 25 om kommunal finansiering og
drift av rettslokaler ikke er samsvarende med det finansielle ansvarsprinsipp. Gjeldende ordning
betyr merarbeid både for domstolene og for kommunene, og må kunne sies å være et utslag av
lovgivning fra en annen tid. Som ledd i det pågående forenklingsarbeidet, ber derfor Kvæfjord

formannskap om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar initiativ til en lovendring
hvorved finansiering av domstolenes virksomhet i sin helhet hører under
domstoladministrasjonen.
PS 64/17 K-Sekretariatet IKS - endring i selskapsavtale pr 1.6.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS pr 1.6.2017.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS pr 1.6.2017.
PS 65/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017
Behandling:
Sak RS 60/17 ble behandlet før lunsj, mens de øvrige referatsakene ble behandlet som siste sak i
møtet.
Lunsj kl. 11:30 – 12:00.
Møtet lukket under behandling av RS 80/17, RS 81/17 og RS 82/17 samt under orientering om
mottatt kopi av stevning, iht. kommuneloven § 31 nr. 4.
Tilleggsreferatsak, RS 85/17, ble delt ut i møtet: Epost av 15.09.2017 fra adm.sjef Merete
Hessen til NAV Troms: Organisering og mandat for forprosjektet – utvikling av NAV-kontor –
ny kontorstruktur i Troms
Omforent forslag:
1. Referatsakene tas til orientering
2. RS 84/17 SMISO – søknad om tilskudd til drift for 2018 bes vurdert ved forslag til
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.
Referatsakene tas til orientering
2.
RS 84/17 SMISO – søknad om tilskudd til drift for 2018 bes vurdert ved forslag til
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

RS 60/17 Kvæfjord politiråd Møtereferat 24.05.2017
RS 61/17 Møteprotokoll fra ordinær generalforsamling i Bredbåndsfylket Troms AS
RS 62/17 Referat fra regionrådsmøte i Salangen 9. juni 2017
RS 63/17 Kvæfjord Eiendom AS - Protokoll fra ordinær generalforsamling 12. juni 2017
RS 64/17 (2017/18) Referat dialogmøte 16.06.2017 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom
AS
RS 65/17 Referat regionrådsmøte Ibestad 25. august 2017
RS 66/17 Politikontakter i Troms
RS 67/17 (2017/197) Orientering om kommunestyrets vedtak i sak Helsehus
RS 68/17 Henvendelse ad ledig bygningsmasse på Rå i Kvæfjord
RS 69/17 Tjenestetilbudet i Troms politidistrikt - oppdatert orientering
RS 70/17 Bruk av midler fra næringsfondet
RS 71/17 Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT) - avvikling av samarbeidet
RS 72/17 KomRev NORD Oppsummeringsbrev etter årsregnskap 2016
RS 73/17 Kvæfjord kommune Oppsummeringsbrev etter årsregnskap 2016
RS 74/17 Fylkesmannen i Troms Tilbakemelding årsregnskap 2016 - utmelding av ROBEK
RS 75/17 Kommunebarometeret for 2016, endelig versjon pr 07.07.2017
RS 76/17 E-post av 31.08.2017 fra NAV Troms: Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av
NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms
RS 77/17 Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms
RS 78/17 Politisk møteplan 2017 versjon pr 01.09.2017
RS 79/17 Kvæfjord kommune Nye adressenavn i Kvæfjord
RS 80/17 Tildeling av tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune
RS 81/17 Purring - tildeling av tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune
RS 82/17 Tildeling av tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune - anmodning om tilbakebetaling
RS 83/17 Søknad om støtte til Redd Barnas nødhjelpsarbeid
RS 84/17 SMISO - søknad om tilskudd til drift for 2018
RS 85/17 Epost av 15.09.2017 fra adm.sjef Merete Hessen til NAV Troms

PS 66/17 TV-AKSJONEN NRK UNICEF 2017 - Bidrag fra Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.09.2017

Omforent forslag:
Kvæfjord kommune bevilger 3000 kroner til TV-aksjonen NRK UNICEF 2017. Tilskuddet
finansieres av formannskapets disposisjonspost.
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommune bevilger 3000 kroner til TV-aksjonen NRK UNICEF 2017. Tilskuddet
finansieres av formannskapets disposisjonspost.

Møtet hevet kl.17:10.
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 20.09.2017
Ruth-Lise H. Olsen

