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Navn
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Stilling
Administrasjonssjef
Økonomisjef, i sak PS 79/17,PS 80/17 og PS 81/17
Rådgiver, i sak PS 79/17, 80/17 og 92/17

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Det kom følgende tilleggssaker:







PS 88/17 Linda Alise Karlsen- søknad om permisjon ut inneværende valgperiode fra
folkevalgte verv samt suppleringsvalg.
PS 89/17 Uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord mottak.
PS 90/17 Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til Kvæfjord
kommune om å synliggjøre det samiske.
PS 91/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune til Troms fylkeskommune på
opplæringstilbudet 2018/2019 i videregående skole.
PS 92/17 Salg av boligtomter i Lamhagan.

Samt at der tilkom følgende tilleggs referatsaker:




RS 107/17 Kopi av brev av 23.11.2017 fra UDI til Kvæfjord Eiendom AS: Oppsigelse
av driftsavtale – Kvæfjord mottak.
RS 108/17 Epost av 23.11.2017 til Kvæfjord kommune fra UDI: Kvæfjord mottak

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hoved utskrift 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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Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til Kvæfjord
kommune om å synliggjøre det samiske
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PS 79/17 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017.
Til å signere møteboka velges:
1
2…
Utvalgsleder foreslo i tillegg at Karin Eriksen 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 27.11.2017.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Jan Meyer

PS 80/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2018 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 i henhold
til foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2018 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
545 029 000 kr. Løpende netto driftsutgifter, medregnet avsetning til eller bruk av bundne
driftsfond, fordeles slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 052 000 kr
26 486 000 kr
105 571 000 kr
168 435 000 kr
19 968 000 kr
–674 000 kr

4. Kommunestyret viser til melding fra IMDi av 2.11.2017 om bortfall av bosetting av
flyktninger i 2018 og legger til grunn slik justering i budsjettopplegget sett i forhold til
administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2018:

20015 Flyktningebosetting; netto driftsutgifter reduseres med
80214 Generelt tilskudd flyktninger; inntektene reduseres med
94000 Disposisjonsfond; inntekter fra bruk av fondsmidler settes til

1 344 000 kr
2 120 000 kr
776 000 kr

Kommunestyret legger videre til grunn at saldering av budsjettet for 2018 ved bruk av midler fra
disposisjonsfond er av midlertidig art og ber administrasjonssjefen fremme sak om tilbakeføring av
midler til fondet med sikte på å nå de avsetninger som er skissert i økonomiplan 2018-2021.

5. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2018 opptas det lån med
inntil 98 297 000 kr. Låne betjenes med maksimal avdragstid i henhold til
avdragsforskriften, ut fra vekting av de ulike låneobjekter. Administrasjonssjefen godkjenner
de øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og delegeringsregler, herunder slik at
refinansiering av eksisterende lånegjeld kan ses mot maksimal avdragstid i henhold til
avdragsforskriften.
6. Det fremmes særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlings lån via Husbanken,
for videre utlån i form av startlån.
7. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2018 innenfor en samlet ramme
med inntil 40 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner de øvrige lånevilkår i henhold
til finansreglement og delegeringsregler.
8. Skattøre for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2018 på
alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen
er 4,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf. eiendomsskatteloven § 25.
Taksering og utskriving av eiendomsskatt blir å skje i henhold til gjeldende
eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune.
10. Salgspris for tomter i Berg/Engen-boligfeltet endres inntil videre til 650 kr pr m2. Dette
forutsetter ferdig målte boligtomter med framføring av vei, vann og avløpsnett til
tomtegrense, jf. ellers kommunestyrets behandling av særskilt sak om opparbeidelse av
infrastruktur og finansiering.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2018 settes til 756 334 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2018
settes til 75 633 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til reglement.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtar i samsvar med sakens vedlegg 2.
13. Budsjettområde 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 feiertjenester skal
være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf. forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 52 342 kr i henhold til forskrift.
15. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret
strekker til. Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger
og regnskapssaken og ellers slik administrasjonssjefen finner det nødvendig.
16. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2018-2021 danner grunnlag for fastsetting av
økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonssjefen forbereder
foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets
endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik som angitt i
budsjettforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonssjefen også
høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og
økonomiplan.
Behandling:
Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen og rådgiver Birger Bjørnstad var tilstede under behandlingen.
Innledningsvis orienterte administrasjonssjef Merete Hessen, supplert av rådgiver Birger Bjørnstad og
økonomisjef Turid Norlunn Hansen om de tillegg og endringer som er tilkommet etter at
administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble lagt frem og presentert
for formannskapet 13.11.2017.
I møtet ble følgende tilleggs vedlegg lagt frem:
-Referat fra møte 22.11.2017 i samarbeidsutvalget for Vik oppvekstsenter

-Epost av 24.11.2017: Innspill fra samarbeidsutvalget ved Vik Oppvekstsenter til administrasjonssjefen i

Kvæfjord kommune vedrørende mulig strukturendring ved Vik Oppvekstsenter presentert i
budsjettforslaget for 2018

Forslag fra Torbjørn Larsen (AP):
Administrasjonssjefens innstilling suppleres ved at de fire punktene fra levekårsutvalget medtas, som
nye pkt. 17-20, samt at punkt 2 fra ungdomsrådet medtas, som nytt pkt. 21.
Fellesforslag fra Torbjørn Larsen (AP) og Karin Eriksen (SP), som nytt pkt. 22:
Ved innføring av en eventuell arealavgift for oppdrettsnæringa skal inntektene som tilkommer Kvæfjord,
fortrinnsvis benyttes til å innføre bunnfradrag på eiendomsskatt og en gradvis nedtrapping av
eiendomsskatten i Kvæfjord.
Administrasjonssjefen la i møtet frem følgende tillegg til innstillingens punkt 9:
Det gis for skatteåret 2018 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7a for
følgende eiendommer:
Annen eiendom
Gnr 13 Bnr 25 Samhold ungdomslaget
Gnr 16 Bnr 13 Nytt mot, Ungdomslaget
Gnr 18 Bnr 5
Godt håp Grendelaget
Gnr 22 Bnr 8
Bygdelaget Gullhornet
Gnr 30 Bnr 51 Vårglimt ungdomslaget
Gnr 32 Bnr 24 Hemmestad grendehus
Gnr 39 Bnr 23 Kveøy Grendehus AL
Gnr 47 Bnr 128 Varden ungdomslaget
Gnr 55 Bnr 3
Kvæfjord Skytterlag
Gnr 55 Bnr 41 Kvæfjord Røde kors
Gnr 56 Bnr 92 UL Fram
Gnr 60 Bnr 95 Eldeskogen grendehus
Gnr 66 Bnr 51 Bremnes og Aspenes velforening
Gnr 27 Bnr 11 Harstad Turlag
Gnr 56 Bnr 20 Snr 1 Kvæfjord Pensjonistforening
Næringstakster
Gnr 30 Bnr 89 Kvæfjord kystlag
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, inkludert tillegget til innstillingens punkt 9, enstemmig vedtatt.
Forslag fra Torbjørn Larsen (AP) til nye punkt 17-21 enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra Torbjørn Larsen (AP) og Karin Eriksen (SP) til nytt pkt. 22, enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Næringstakster
Gnr 30 Bnr 89 Kvæfjord kystlag

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2018 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 i
henhold til foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2018 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
545 029 000 kr. Løpende netto driftsutgifter, medregnet avsetning til eller bruk av
bundne driftsfond, fordeles slik på rammeområder:

RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 052 000 kr
26 486 000 kr
105 571 000 kr
168 435 000 kr
19 968 000 kr
–674 000 kr

4. Kommunestyret viser til melding fra IMDi av 2.11.2017 om bortfall av bosetting av
flyktninger i 2018 og legger til grunn slik justering i budsjettopplegget sett i forhold til
administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2018:

20015 Flyktningebosetting; netto driftsutgifter reduseres med
80214 Generelt tilskudd flyktninger; inntektene reduseres med
94000 Disposisjonsfond; inntekter fra bruk av fondsmidler settes til

1 344 000 kr
2 120 000 kr
776 000 kr

Kommunestyret legger videre til grunn at saldering av budsjettet for 2018 ved bruk av midler fra
disposisjonsfond er av midlertidig art og ber administrasjonssjefen fremme sak om tilbakeføring av
midler til fondet med sikte på å nå de avsetninger som er skissert i økonomiplan 2018-2021.

5. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2018 opptas det lån
med inntil 98 297 000 kr. Låne betjenes med maksimal avdragstid i henhold til
avdragsforskriften, ut fra vekting av de ulike låneobjekter. Administrasjonssjefen
godkjenner de øvrige lånevilkår i henhold til finansreglement og delegeringsregler,
herunder slik at refinansiering av eksisterende lånegjeld kan ses mot maksimal
avdragstid i henhold til avdragsforskriften.
6. Det fremmes særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlings lån via
Husbanken, for videre utlån i form av startlån.
7. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2018 innenfor en samlet
ramme med inntil 40 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner de øvrige lånevilkår
i henhold til finansreglement og delegeringsregler.
8. Skattøre for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2018
på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3a.
Eiendomsskattesatsen er 4,5 promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf.
eiendomsskatteloven § 25. Taksering og utskriving av eiendomsskatt blir å skje i
henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord kommune.
Det gis for skatteåret 2018 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven
§ 7a for følgende eiendommer:
Annen eiendom
Gnr 13 Bnr 25
Samhold ungdomslaget
Gnr 16 Bnr 13
Nytt mot, Ungdomslaget
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 51
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 47 Bnr 128
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 41

Godt håp Grendelaget
Bygdelaget Gullhornet
Vårglimt ungdomslaget
Hemmestad grendehus
Kveøy Grendehus AL
Varden ungdomslaget
Kvæfjord Skytterlag
Kvæfjord Røde kors

Gnr 56 Bnr 92
Gnr 60 Bnr 95
Gnr 66 Bnr 51
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 20

UL Fram
Eldeskogen grendehus
Bremnes og Aspenes velforening
Harstad Turlag
Snr 1 Kvæfjord Pensjonistforening

10. Salgspris for tomter i Berg/Engen-boligfeltet endres inntil videre til 650 kr pr m2. Dette
forutsetter ferdig målte boligtomter med framføring av vei, vann og avløpsnett til
tomtegrense, jf. ellers kommunestyrets behandling av særskilt sak om opparbeidelse av
infrastruktur og finansiering.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2018 settes til 756 334 kr. Godtgjørelse til varaordfører for
2018 settes til 75 633 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til
reglement.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtar i samsvar med sakens vedlegg 2.
13. Budsjettområde 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 feiertjenester skal
være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf. forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 52 342 kr i henhold til forskrift.
15. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret
strekker til. Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter,
årsmeldinger og regnskapssaken og ellers slik administrasjonssjefen finner det
nødvendig.
16. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2018-2021 danner grunnlag for fastsetting av
økonomiske rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonssjefen forbereder
foreslåtte endringer så vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter
kommunestyrets endelige budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik
som angitt i budsjettforslaget. Ut over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis
administrasjonssjefen også høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for senere
behandling av budsjett og økonomiplan.
17. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart
som mulig.
18. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig
prosess på skolestruktur skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes
skolekrets vurderes om en skal kjøpe skoleplasser i andre kommuner og hvor dette
eventuelt bør være. Saken skal ha fokus på å skape en grundig prosess. Prosessen skal ta
opp i seg at alle parter skal høres (blant annet foreldre, samarbeidsutvalg, ansatte, og
tillitsvalgte og lokalsamfunn).
19. Kommunestyret er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Kommunestyret mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby
barnehage. Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved
Husby barnehage gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
20. Kommunestyret ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere
lokalene ved Borkenes barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard
til barnehagedrift må andre lokaler vurderes for dagens drift.
21. Kommunestyret ber om at tilbud om ungdomsklubb i sentrum innarbeides i
økonomiplanen for 2018-2021 – herunder også se på muligheten for bruk av bomberom i
Kvæfjordhallen.
22. Ved innføring av en eventuell arealavgift for oppdrettsnæringa skal inntektene som
tilkommer Kvæfjord, fortrinnsvis benyttes til å innføre bunnfradrag på eiendomsskatt og
en gradvis nedtrapping av eiendomsskatten i Kvæfjord.
Lunsjpause kl. 11:33-12:03

PS 81/17 Investeringsbudsjettet 2017 - Budsjettregulering
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2017 og godkjenner budsjettregulering
K-x/17 som vist i vedlegg til saken.
Behandling:
Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2017 og godkjenner budsjettregulering
K-x/17 som vist i vedlegg til saken.

PS 82/17 Deltakelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til invitasjon av 08.09.2017 fra Kommunesektorens organisasjon (KS) til
å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
2. Kvæfjord kommune slutter seg til ordningen og vil gå inn med startkapital på 20 kroner per
innbygger i kommunen.
3. Bevilgningen dekkes innenfor RO1 Fellesadministrasjon, budsjett konto 12700 10011 180

Konsulenttjenester, vikartjenester, juridisk bistand, andre tjenester.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1.

Kvæfjord formannskap viser til invitasjon av 08.09.2017 fra Kommunesektorens
organisasjon (KS) til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.

2.

Kvæfjord kommune slutter seg til ordningen og vil gå inn med startkapital på 20 kroner per
innbygger i kommunen.
Bevilgningen dekkes innenfor RO1 Fellesadministrasjon, budsjett konto 12700 10011 180

3.

Konsulenttjenester, vikartjenester, juridisk bistand, andre tjenester.

PS 83/17 Delegeringsreglene - justering i bestemmelser etter helse- og
omsorgstjenesteloven
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17
med tillegg vedtatt i K-sakene 42/17, 43/17 og 44/17.
2. Kommunestyret vedtar nytt avsnitt 20 Helse- og omsorgstjenesteloven i
delegeringsreglementet slik som vist i vedlegg til saken.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17
med tillegg vedtatt i K-sakene 42/17, 43/17 og 44/17.
2. Kommunestyret vedtar nytt avsnitt 20 Helse- og omsorgstjenesteloven i
delegeringsreglementet slik som vist i vedlegg til saken.

PS 84/17 Næringslivspris for Kvæfjord 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris
2017. Med henvisning til offentleglova § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen
finner sted i arrangement planlagt til torsdag 25. januar 2018.
Behandling:
Saken ble vedtatt behandlet for lukket dører, jf kommuneloven § 31 nr. 5, jf. offentleglova § 26,
2. ledd.
Administrasjonssjefen delte ut de innkomne forslag. Utvalget drøftet forslagene og samlet seg
om en kandidat.
Omforent forslag til punkt 2 i vedtaket:
-Kvæfjord kommunes næringslivspris for 2017 tildeles xxxxxxxx.
Votering:
Administrasjonssjefens forslag og omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens
næringslivspris 2017. Med henvisning til offentleglova § 26, 2. ledd er vedtaket ikke
offentlig før overrekkelsen finner sted i arrangement planlagt til torsdag 25. januar 2018.

2. Kvæfjord kommunes næringslivspris for 2017 tildeles xxxxxxxxx.
Møtet ble så åpnet igjen.

PS 85/17 Suppleringsvalg - levekårsutvalget med videre
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til at Monica Stafne og Mia Aronsen Dizdarevic er registrert
som utflyttet fra Kvæfjord kommune, hvoretter disse trer ut av folkevalgte verv i
kommunen. Dersom Stafne eller Dizdarevic blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en
toårsperiode etter registrert utflytting, trer disse inn i de folkevalgte verv igjen.
2. Kommunestyret vedtar slike suppleringsvalg:
LEVEKÅRSUTVALGET, varamedlemmer for Venstres liste:
1
2 ...
TEKNISK UTVALG, varamedlem for Venstres liste:
3 ...
VALGSTYRET, varamedlem for Venstres liste:
3 ...
Forslag fra Jan Meyer (V):
For levekårsutvalget:
1. vararepresentant Heidi Frantzen, Utstrand, 9475 Borkenes
2. vararepresentant Bjørn Mathisen, Kveøy, 9475 Borkenes
Teknisk utvalg:
3. vararepresentant Herulf Fagerås, Våtvoll, 8409 Gullesfjord
Valgstyret:
3.vararepresentant nr. 3 Heidi Frantzen, Utstrand, 9475 Borkenes
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, supplert med forslag fra Jan Meyer (V), enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til at Monica Stafne og Mia Aronsen Dizdarevic er
registrert som utflyttet fra Kvæfjord kommune, hvoretter disse trer ut av folkevalgte verv
i kommunen. Dersom Stafne eller Dizdarevic blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en
toårsperiode etter registrert utflytting, trer disse inn i de folkevalgte verv igjen.
2.
Kommunestyret vedtar slike suppleringsvalg:
LEVEKÅRSUTVALGET, varamedlemmer for Venstres liste:
1. vararepresentant Heidi Frantzen, Utstrand, 9475 Borkenes
2. vararepresentant Bjørn Mathisen, Kveøy, 9475 Borkenes

TEKNISK UTVALG, varamedlem for Venstres liste:
3. vararepresentant Herulf Fagerås, Våtvoll, 8409 Gullesfjord
VALGSTYRET, varamedlem for Venstres liste:
3. vararepresentant nr. 3 Heidi Frantzen, Utstrand, 9475 Borkene
PS 86/17 Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap bevilger driftstilskudd til Kveøyforbindelsen AS med 28 000 kr.
Bevilgningen belastes budsjettkonto 14700 01011 285 Overføring til andre (private), som
styrkes ved tilsvarende overføring fra formannskapets disposisjonspost slik som vist i
budsjettregulering nr F-7/17 vedlagt saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap bevilger driftstilskudd til Kveøyforbindelsen AS med 28 000 kr.
Bevilgningen belastes budsjettkonto 14700 01011 285 Overføring til andre (private), som
styrkes ved tilsvarende overføring fra formannskapets disposisjonspost slik som vist i
budsjettregulering nr F-7/17 vedlagt saken.

PS 87/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017

RS 102/17 Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter.
RS 103/17 Årsmøteuttalelse fra Hinnøy og omegn sameforening med oppfordring til Kvæfjord
kommune om synliggjøring av samisk kultur
RS 104/17 Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i kommunene
RS 105/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet 2018/2019.
RS 106/17 Bosetting av flyktninger i Kvæfjord kommune.

Tilleggsreferatsaker:
-RS 107/17 Kopi av brev av 23.11.2017 fra UDI til Kvæfjord Eiendom AS: Oppsigelse av
driftsavtale – Kvæfjord mottak
-RS 108/17 Epost av 23.11.2017 til Kvæfjord kommune fra UDI: Kvæfjord mottak

Omforent forslag:
1. Tilleggsreferatsak 108/17 løftes som ny politisk sak PS 89/17 Uttalelse til UDI ad
oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord mottak
2. Formannskapet tar forøvrig de fremlagte referatsakene til orientering
Forslag fra Jan Meyer (V):
RS 103/17 Oppfordring til Kvæfjord kommune løftes som ny politisk sak PS 90/17 Oppfordring
fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til Kvæfjord kommune om å synliggjøre det samiske
Votering:
Omforent forslag og forslag fra Jan Meyer (V) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilleggsreferatsak 108/17 løftes som ny politisk sak PS 89/17 Uttalelse til UDI ad
oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord mottak
2. RS 103/17 Oppfordring til Kvæfjord kommune løftes som ny politisk sak PS 90/17
Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til Kvæfjord kommune om å
synliggjøre det samiske
3. Formannskapet tar forøvrig de fremlagte referatsakene til orientering

PS 88/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon ut inneværende
valgperiode fra folkevalgte verv samt suppleringsvalg.
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Behandling:
Saken ble fremmet direkte for formannskapet på bakgrunn av søknad av 25.11.2017 fra Linda
Alise Karlsen om videre permisjon fra alle sine politiske verv resten av inneværende
kommunevalgperiode.
Omforent forslag:
1. Kvæfjord kommunestyre innvilger Linda Alise Karlsen permisjon ut inneværende
valgperiode 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
 Medlem i valgkomitéen
 Første varamedlem i valgstyret for Venstre
2. Kommunestyret vedtar slike suppleringsvalg:
ADMINISTRASJONSUTVALGET, 4. varamedlem for fellesliste
FRP/Høyre/Venstre:
KLAGENEMDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER, medlem:

FORMANNSKAPET, 1. varamedlem for Venstres liste:
LEVEKÅRSUTVALGET, medlem for Venstres liste:
UNGDOMSRÅDET, medlem
VALGKOMITEEN, medlem
VALGSTYRET, 1. varamedlem for Venstres liste
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre innvilger Linda Alise Karlsen permisjon ut inneværende
valgperiode 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
 Medlem i valgkomitéen
 Første varamedlem i valgstyret for Venstre
2. Kommunestyret vedtar slike suppleringsvalg:
ADMINISTRASJONSUTVALGET, 4. varamedlem for fellesliste
FRP/Høyre/Venstre:
KLAGENEMDA FOR EIENDOMSSKATTESAKER, medlem:
FORMANNSKAPET, 1. varamedlem for Venstres liste:
LEVEKÅRSUTVALGET, medlem for Venstres liste:
UNGDOMSRÅDET, medlem
VALGKOMITEEN, medlem
VALGSTYRET, 1. varamedlem for Venstres liste

PS 89/17 Uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord mottak
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Behandling:
I PS 87/17 ble tilleggs referatsak RS 108/17 Epost av 23.11.2017 til Kvæfjord kommune fra
UDI: Kvæfjord mottak til egen politisk sak

Omforent forslag:
-Formannskapet ber ordføreren sende uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for
Kvæfjord mottak
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet ber ordføreren sende uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord
mottak

PS 90/17 Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til
Kvæfjord kommune om å synliggjøre det samiske
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
I PS 87/17 ble referatsak RS 103/17 Oppfordring til Kvæfjord kommune ble løftet som ny
politisk sak
Forslag fra Jan Meyer (V):
1. Det vises til brev fra Hinnøy og omegn sameforening og deres årsmøte på Borkenes 14.
november 2017.
2. Formannskapet vedtar innkjøp av et samisk flagg som skal brukes i forbindelse med
samefolkets dag. Flaggets henges ved rådhuset.
Votering:
Forslag fra Jan Meyer (V) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det vises til brev fra Hinnøy og omegn sameforening og deres årsmøte på Borkenes 14.
november 2017.
2. Formannskapet vedtar innkjøp av et samisk flagg som skal brukes i forbindelse med
samefolkets dag. Flaggets henges ved rådhuset.

PS 91/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune til Troms fylkeskommune på
opplæringstilbudet 2018/2019 i videregående skole
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Behandling:
Ordføreren fremla forslag til høringsuttalelse.
Omforent forslag:
-Kvæfjord formannskap slutter seg til det fremlagte forslaget til høringsuttalelse, og ber om at
dette sendes, signert av både ordføreren og leder for levekårsutvalget.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
-Kvæfjord formannskap slutter seg til det fremlagte forslaget til høringsuttalelse, og ber om at
dette sendes, signert av både ordføreren og leder for levekårsutvalget.

PS 92/17 Salg av boligtomter i Lamhagan
Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2017
Behandling:
Formannskapet besluttet å ta saken om som tilleggssak.
Rådgiver Birger Bjørnstad orienterte om saken.
Administrasjonssjefen fremla slik innstilling:
1. Kvæfjord formannskap tiltrer det skisserte opplegg for salg av to boligtomter innenfor
«Reguleringsplan for Lamhagan II» av 1994 hvorved kjøper selv forestår opparbeidelse
av om lag 125 meter internvei i feltet fram til tomtene. Salgspris for de to tomtene settes
i utgangspunktet lik opparbeidelseskostnader for vei fratrukket asfaltering og
opparbeidelse av vann/avløp. Administrasjonssjefen har fullmakt til å inngå endelig
avtale med kjøper.
2. Opparbeidelse av vann/avløp ivaretas av kommunen selv, i tråd med beregning av
selvkost. Asfaltering av vei vurderes i senere rullering av kommunens økonomiplan,
hensett annet tomtesalg i området.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tiltrer det skisserte opplegg for salg av to boligtomter innenfor
«Reguleringsplan for Lamhagan II» av 1994 hvorved kjøper selv forestår opparbeidelse
av om lag 125 meter internvei i feltet fram til tomtene. Salgspris for de to tomtene settes
i utgangspunktet lik opparbeidelseskostnader for vei fratrukket asfaltering og
opparbeidelse av vann/avløp. Administrasjonssjefen har fullmakt til å inngå endelig
avtale med kjøper.
2. Opparbeidelse av vann/avløp ivaretas av kommunen selv, i tråd med beregning av
selvkost. Asfaltering av vei vurderes i senere rullering av kommunens økonomiplan,
hensett annet tomtesalg i området.

Møtet hevet kl. 13:25

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:

Borkenes, 05.12.2017

Susanne Maughan

