Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhusmøterom 2
23.01.2017
15:00 – 16:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Medlem
Karoline Gabrielsen
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem
Jan Meyer
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
FRP fra kl. 15:08
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Birger Holand
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem

Representerer
SP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Linda Wikeland
Bendiks H. Arnesen
Wiggo Grønlund
Birger Holand

Representerer
SV
AP fra kl. 15:14

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Merete Hessen
Administrasjonssjef
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.
Ved møtestart var 4 representanter og 1 vararepresentant tilstede. En representant møtte kl 15:08 og
ytterligere en vararepresentant ble innkalt pr telefon og vedkommende tiltrådte kl 15:14.

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.
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PS 1/17 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 28.11.2016
og 15.12.2016
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner foreliggende møtebøker fra formannskapets møter 28.11.2016 og
15.12.2016. Til å signere møtebøkene velges:
for formannskapets møte 28.11.2016:
1
2 ...
for formannskapets møte 15.12.2016:
1
2 ...
Ordfører foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Jan Meyer ble valgt til å signere møteboka fra 28.11.2016 og
Karoline Gabrielsen og Karin Eriksen fra 15.12.2016.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
for formannskapets møte 28.11.2016:
1.Karin Eriksen
2. Jan Meyer
for formannskapets møte 15.12.2016:
1.Karoline Gabrielsen
2.Karin Eriksen

PS 2/17 Inngåelse av avtale om bredbåndsutbygging på strekningen
Borkenes til Bremnes
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2017
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap godkjenner fremforhandlet avtale mellom Kvæfjord kommune og
Nordix Data AS som utbygger vedrørende etablering av fiberkabel infrastruktur for
bredbånd og innholdsleveranse på strekningen Borkenes til Bremnes.
2. Kvæfjord kommunes finansiering av utbyggingen med inntil kr 4.000.000,- foretas ved
innvilget tilskudd fra Troms fylkeskommune med kr 3.275.500,- og inntil kr 724.500,- fra
kommunens disposisjonsfond. Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta
budsjettregulering i forhold til bruk av midler fra disposisjonsfond. Formannskapet legger til
grunn at tilsvarende tilbakeføring av midler til disposisjonsfondet vurderes særskilt i løpet av
2017, jf økonomiplanens mål om økt avsetning av slike midler.
3. Formannskapets vedtak er fattet i medhold av tildelt hastekompetanse hjemlet i
kommuneloven § 13, jf kommunestyrets K-sak 50/12, og blir å referere i første møte i
kommunestyret.
Ola Danielsen tiltrådte kl 15:08. Formannskapet besto da av 6 representanter og vararepresentanter.
Wiggo Grønlund tiltrådte kl 15:14. Formannskapet besto da av 7 representanter og vararepresentanter.

Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap godkjenner fremforhandlet avtale mellom Kvæfjord kommune og Nordix Data
AS som utbygger vedrørende etablering av fiberkabel infrastruktur for bredbånd og
innholdsleveranse på strekningen Borkenes til Bremnes.
2. Kvæfjord kommunes finansiering av utbyggingen med inntil kr 4.000.000,- foretas ved innvilget
tilskudd fra Troms fylkeskommune med kr 3.275.500,- og inntil kr 724.500,- fra kommunens
disposisjonsfond. Administrasjonssjefen har fullmakt til å foreta budsjettregulering i forhold til bruk
av midler fra disposisjonsfond. Formannskapet legger til grunn at tilsvarende tilbakeføring av midler
til disposisjonsfondet vurderes særskilt i løpet av 2017, jf økonomiplanens mål om økt avsetning av
slike midler.
3. Formannskapets vedtak er fattet i medhold av tildelt hastekompetanse hjemlet i kommuneloven §
13, jf kommunestyrets K-sak 50/12, og blir å referere i første møte i kommunestyret.

PS 3/17 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2017
RS 1/17 U.OFF jf ofl § 13 - KLP-saken til behandling i Kvæfjord formannskap
RS 2/17 U.OFF jf ofl § 13: Prosessvarsel fra Sikringsordningen
Under referatsak 1/17 besluttet formannskapet å lukke saken iht kommuneloven § 31 nr 2, jfr
offentleglova § 23, 1. ledd.
Under referatsak 2/17 besluttet formannskapet å lukke saken iht kommuneloven § 31 nr 2, jfr
offentleglova § 5, 1. ledd.
Omforent forslag:
1. Referatsak 1/17 og 2/17 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Møtet hevet kl 16:30
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 26.01.2015
Ruth-Lise H. Olsen

RS 1/17 U.OFF jf ofl § 13 - KLP-saken til behandling i Kvæfjord formannskap
RS 2/17 U.OFF jf ofl § 13: Prosessvarsel fra Sikringsordningen

