Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
19.02.2018
09:30 – 17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Varaordfører
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem
Jan Meyer
Medlem

Representerer
AP
SP
AP
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Birger Holand
Medlem
Karoline Gabrielsen
Medlem

Representerer
SP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Anne Marit Bygdnes
Karoline Gabrielsen
Ole Ivar Norman
Birger Holand

Representerer
AP
AP fra kl. 12:00

Formannskapet besto fra møtestart og til kl 12:00 av 6 av 7 representanter og var med det ikke fulltallig.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Turid Norlunn Hanssen
Birger Bjørnstad
Ellen Eliseussen
Heidi Mørk

Stilling
Administrasjonssjef
Økonomisjef, i sak 2/18 og 3/18, kl. 09:30-11:25
Rådgiver, i sak 2/18 og 3/18, kl. 09:30-11:25
Prosjektleder næringsutvikling, i sak 4/18 og 5/18,
kl.12:00-13:45
Enhetsleder rus- og psykiatritjenesten, i sak 4/18,
kl. 12:00-13:00

Andre som møtte:
Frode Eldevik, initiativtaker Kvæfjord folkeverksted og medprosjektleder for forprosjekt Rå
kompetansesenter, i sak 4/18, kl. 12:00-13:00
Ordføreren orientert om at det tilkom en tilleggssak PS 11/18 Anette Norskott – søknad om tilskudd fra

kommunalt næringsfond.

Ordføreren opplyste at avslutningsvis i møtet ville Karin Eriksen orientering om eierstruktur Hålogaland
Kraft AS.

Bendiks H. Arnesen overrakte to konfektesker som takk fra «flertallsgruppen» til administrasjonssjefen
for arbeidet med regnskapsresultat 2017.
Bendiks H. Arnesen stilte to spørsmål; om mulighet for fritak av saksbehandlingsgebyr for bygging av
gapahuk og om status for Olaåsen gård sitt samarbeid med NAV. Spørsmålene ble besvart av
administrasjonssjefen i løpet av møtet.
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
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.
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PS 1/18 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017.
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 2/18 Orientering om regnskap 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Orientering om regnskap 2017 tas til orientering.
Behandling:
Innledningsvis orienterte økonomisjef Turid Norlunn Hanssen og administrasjonssjefen om
avlagt regnskap 2017
Forslag fra ordføreren Torbjørn Larsen:
Nytt pkt. 2: Formannskapet vil berømme administrasjonen og ansatte for regnskapsresultatet og
jobben som er gjort underveis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Orientering om regnskap 2017 tas til orientering.
2. Formannskapet vil berømme administrasjonen og ansatte for regnskapsresultatet og
jobben som er gjort underveis.

PS 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap viser til de pågående vurderinger av mulige endringer i det kommunale
inntektsgrunnlaget, med koblinger til Kommuneproposisjonen for 2019. Formannskapet vil i
denne sammenheng uttale:
1. Kvæfjord formannskap finner det prinsipielt betenkelig at staten svekker forutsigbarheten for
kommunenes planlegging og handlingsrom, ved stadige endringer i grunnlaget for kommunal
eiendomsskatt. Gitt at der fortsatt kan foretas en slik skattlegging, bør staten overlate til det
lokalpolitiske nivå å fastsette skattenivået innenfor det lovregime som nå er gjeldende. Med god og
langsiktig økonomiplanlegging kan kommunene stimuleres til å se eiendomsskatt som en økonomisk
buffer, forutsatt at skattenivået ikke ligger nær opp til lovens maksimale grense, en tilnærming som
blir mer krevende dersom maksimalt lovlig skattesats blir senket. Kommuneloven § 44 stiller opp et
krav til kommunenes økonomiplanlegging som i fjerde ledd presiserer at det for hvert enkelt år skal
«anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp». Korresponderende med dette kravet
må kommunene kunne ha en berettiget forventning til staten om at det ikke vedtas vesentlige
endringer i inntektsgrunnlagets forutsetninger for samme planleggingsperiode.
2. Kvæfjord formannskap finner det rimelig at der jevnlig foretas en revisjon av distriktsindeksen,
som blant annet inngår i grunnlaget for fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet.
Prosessen rundt denne revisjonen framstår imidlertid utilfredsstillende. Formannskapet opplever det
også som utilfredsstillende at departementet påpeker at det i ettertid vil bli gjort vurderinger av
hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Denne tilnærmingen svekker indeksen
som et faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer. Formannskapet mener også at endringer i
inntektssystemet relatert til ny indeks mer naturlig burde ses mot revisjonen av
virkemiddelområdene, det vil si med førstegangseffekt fra 2021.
3. Kvæfjord formannskap finner at den omseggripende gjennomgangen av de øremerkede tilskudd
til kommunesektoren som er foretatt av en nedsatt ekspertgruppe, bør gjøres til gjenstand for
offentlig vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med framtidige budsjetter.
Som en generell innfallsvinkel kan det gis tilslutning til at flere av tilskuddsordningene avvikles og
innlemmes i inntektssystemet. Ekspertgruppen har dog selv presisert at vurderingen er basert på en
systemtilnærming, uten at virkninger og effekter er gjennomgått. Dette åpenbare fraværet av
økonomisk konsekvens framstår som en betydelig svakhet i ekspertgruppens arbeid, som bare kan
motvirkes ved at innlemming gjennomgående kobles til bruk av inntektsgarantiordningen INGAR for
å gi berørte kommuner en tilstrekkelig sikkerhet mot brå og uhåndterbare inntektsbortfall.
4. Kvæfjord formannskap finner det, hva gjelder ekspertgruppens forslag om å vurdere innlemming
av vertskommunetilskuddet, ut fra en prinsipiell tilnærming betenkelig å tiltre avvikling av en
øremerket tilskuddsordning på tvers av avtalen mellom staten og de berørte kommunene om det
finansielle grunnlaget for det betydelige samfunnsoppdraget som vertskommunene påtok seg på
1990-tallet. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet og større omfang enn noen
tenkte for snart 30 år siden. Det framstår dog som et paradoks at virkningene av en suksessfylt
reform nå kan medføre en stor grad av økonomisk usikkerhet for de berørte kommunene.

Ekspertgruppens henvisning til bruk av tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester
synliggjør i seg selv behovet for nærmere vurdering av grunnlaget for å se på innlemming av
vertskommunetilskuddet. Samtidig viser det omfattende tidsspennet for
vertskommuneoppdraget at de berørte kommunene bør utvise vilje til å delta i evaluering av
tilskuddsordningen, slik som ekspertgruppen gjennomgående tar til orde for når det gjelder
tilskuddsordninger innrettet mot grupper av innbyggere. Formannskapet legger ellers til grunn at
hel eller delvis innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet må ha til konsekvens
at en slik systemendring også ses mot inntektsgarantiordningen INGAR da det motsatte i løpet
av kort tid ville bringe de store vertskommunene i en uhåndterbar økonomisk situasjon.

Behandling:
Orientering innledningsvis ved rådgiver Birger Bjørnstad.
Ola Danielsen foreslo punktvis avstemming over administrasjonssjefens innstilling
Votering:
-For innstillingens pkt. 1 ble det avgitt 5 stemmer for innstillingen og 1 stemme i mot.
Innstillingens pkt. 1 vedtatt med 5 mot 1 stemme.
-Innstillingens pkt. 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

Kvæfjord formannskap finner det prinsipielt betenkelig at staten svekker forutsigbarheten for
kommunenes planlegging og handlingsrom, ved stadige endringer i grunnlaget for kommunal
eiendomsskatt. Gitt at der fortsatt kan foretas en slik skattlegging, bør staten overlate til det
lokalpolitiske nivå å fastsette skattenivået innenfor det lovregime som nå er gjeldende. Med god og
langsiktig økonomiplanlegging kan kommunene stimuleres til å se eiendomsskatt som en økonomisk
buffer, forutsatt at skattenivået ikke ligger nær opp til lovens maksimale grense, en tilnærming som
blir mer krevende dersom maksimalt lovlig skattesats blir senket. Kommuneloven § 44 stiller opp et
krav til kommunenes økonomiplanlegging som i fjerde ledd presiserer at det for hvert enkelt år skal
«anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp». Korresponderende med dette kravet
må kommunene kunne ha en berettiget forventning til staten om at det ikke vedtas vesentlige
endringer i inntektsgrunnlagets forutsetninger for samme planleggingsperiode.

2.

Kvæfjord formannskap finner det rimelig at der jevnlig foretas en revisjon av distriktsindeksen,
som blant annet inngår i grunnlaget for fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet.
Prosessen rundt denne revisjonen framstår imidlertid utilfredsstillende. Formannskapet opplever det
også som utilfredsstillende at departementet påpeker at det i ettertid vil bli gjort vurderinger av
hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Denne tilnærmingen svekker
indeksen som et faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer. Formannskapet mener også at
endringer i inntektssystemet relatert til ny indeks mer naturlig burde ses mot revisjonen av
virkemiddelområdene, det vil si med førstegangseffekt fra 2021.

3.

Kvæfjord formannskap finner at den omseggripende gjennomgangen av de øremerkede tilskudd
til kommunesektoren som er foretatt av en nedsatt ekspertgruppe, bør gjøres til gjenstand for
offentlig vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med framtidige budsjetter.
Som en generell innfallsvinkel kan det gis tilslutning til at flere av tilskuddsordningene avvikles og
innlemmes i inntektssystemet. Ekspertgruppen har dog selv presisert at vurderingen er basert på en
systemtilnærming, uten at virkninger og effekter er gjennomgått. Dette åpenbare fraværet av
økonomisk konsekvens framstår som en betydelig svakhet i ekspertgruppens arbeid, som bare kan
motvirkes ved at innlemming gjennomgående kobles til bruk av inntektsgarantiordningen INGAR for
å gi berørte kommuner en tilstrekkelig sikkerhet mot brå og uhåndterbare inntektsbortfall.

4.

Kvæfjord formannskap finner det, hva gjelder ekspertgruppens forslag om å vurdere innlemming
av vertskommunetilskuddet, ut fra en prinsipiell tilnærming betenkelig å tiltre avvikling av en
øremerket tilskuddsordning på tvers av avtalen mellom staten og de berørte kommunene om det
finansielle grunnlaget for det betydelige samfunnsoppdraget som vertskommunene påtok seg på
1990-tallet. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet og større omfang enn noen
tenkte for snart 30 år siden. Det framstår dog som et paradoks at virkningene av en suksessfylt
reform nå kan medføre en stor grad av økonomisk usikkerhet for de berørte kommunene.

Ekspertgruppens henvisning til bruk av tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester
synliggjør i seg selv behovet for nærmere vurdering av grunnlaget for å se på innlemming av
vertskommunetilskuddet. Samtidig viser det omfattende tidsspennet for
vertskommuneoppdraget at de berørte kommunene bør utvise vilje til å delta i evaluering av
tilskuddsordningen, slik som ekspertgruppen gjennomgående tar til orde for når det gjelder

tilskuddsordninger innrettet mot grupper av innbyggere. Formannskapet legger ellers til grunn at
hel eller delvis innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet må ha til konsekvens
at en slik systemendring også ses mot inntektsgarantiordningen INGAR da det motsatte i løpet
av kort tid ville bringe de store vertskommunene i en uhåndterbar økonomisk situasjon.
Lunsjpause kl. 11:25 – 12:00
Tor Ivar Normann (AP) møtte fra kl. 12:00 som vararepresentant for Birger Holand (SP).
Formannskapet var da fulltallig.

PS 4/18 Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap tar redegjørelsen om status i arbeidet med forprosjektet «Rå
Kompetansesenter» til orientering. Formannskapet ber prosjektgruppa jobbe videre med 1.etg. i
Servicebygget som arena for et fremtidig «Mylderhus» på Borkenes.
Behandling:
Orientering innledningsvis ved administrasjonssjefen sammen med Ellen Eliseussen
(prosjektleder næringsutvikling), Frode Eldevik (medprosjektleder forprosjekt Rå
kompetansesenter og initiativtaker Kvæfjord folkeverksted) og Heidi Mørk (enhetsleder rus- og
psykiatritjenesten).
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Kvæfjord formannskap tar redegjørelsen om status i arbeidet med forprosjektet «Rå
Kompetansesenter» til orientering. Formannskapet ber prosjektgruppa jobbe videre med 1.etg. i
Servicebygget som arena for et fremtidig «Mylderhus» på Borkenes.

PS 5/18 Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre tar redegjørelsen om Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms til
orientering, og anbefaler at planen legges til grunn ved utarbeidelse av kommunal
næringsstrategi.

Behandling:

Innledningsvis orientering ved ordfører, administrasjonssjefen og Ellen Eliseussen
(prosjektleder næringsutvikling).
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Kvæfjord kommunestyre tar redegjørelsen om Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms til
orientering, og anbefaler at planen legges til grunn ved utarbeidelse av kommunal
næringsstrategi.
Pause kl. 13:45-13:55

PS 6/18 Økt behov for sentrumsnære parkeringsplasser
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap gir tilslutning til at det etableres omlag 10-12 sentrumsnære
parkeringsplasser på kommunens eiendom gnr 56 bnr 38 langsetter Hans Egedes vei, på sørsiden av
rådhuset.
2. Formannskapet oppfatter ut fra vedtatte planbestemmelser av 1989 at mindre vesentlig
reguleringsendring hjemlet i kommunens delegeringsbestemmelser punkt 35.2, jf 35.3, bør være
tilstrekkelig formalgrunnlag for videre arbeid for etablering av slike parkeringsplasser.
3. Formannskapet ber om at behov for ytterligere parkeringsplasser vurderes i tilknytning til ny
trafikksikkerhetsplan.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.

Kvæfjord formannskap gir tilslutning til at det etableres omlag 10-12 sentrumsnære
parkeringsplasser på kommunens eiendom gnr 56 bnr 38 langsetter Hans Egedes vei, på sørsiden
av rådhuset.
Formannskapet oppfatter ut fra vedtatte planbestemmelser av 1989 at mindre vesentlig
reguleringsendring hjemlet i kommunens delegeringsbestemmelser punkt 35.2, jf 35.3, bør være
tilstrekkelig formalgrunnlag for videre arbeid for etablering av slike parkeringsplasser.
Formannskapet ber om at behov for ytterligere parkeringsplasser vurderes i tilknytning til ny
trafikksikkerhetsplan.

PS 7/18 Vurdering av lønn - administrasjonssjefen
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Ordførerens innstilling
1. Kvæfjord formannskap vedtar med henvisning til hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og
delegeringsreglementet punkt 27.1 med videre at årslønn for administrasjonssjefen med virkning fra
1.5.2017 oppjusteres fra kr 895 000 til kr 925 000.

2. Merlønnsutgifter forutsettes dekket ved senere overføring fra avsatt lønnsreserve på budsjettets
kapittel 19990 Reserverte tilleggsbevilgninger.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen i senere lokale lederlønnsforhandlinger så langt mulig om
å avpasse tidspunkt for gjennomføring av lederlønnsforhandlinger og virkningstidspunkt for ny lønn
slik at disse ikke avviker med mer enn 4 måneder.

Votering:
Ordførerens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.

Kvæfjord formannskap vedtar med henvisning til hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og
delegeringsreglementet punkt 27.1 med videre at årslønn for administrasjonssjefen med virkning fra
1.5.2017 oppjusteres fra kr 895 000 til kr 925 000.
Merlønnsutgifter forutsettes dekket ved senere overføring fra avsatt lønnsreserve på budsjettets
kapittel 19990 Reserverte tilleggsbevilgninger.
Formannskapet ber administrasjonssjefen i senere lokale lederlønnsforhandlinger så langt mulig om
å avpasse tidspunkt for gjennomføring av lederlønnsforhandlinger og virkningstidspunkt for ny lønn
slik at disse ikke avviker med mer enn 4 måneder.

PS 8/18 Oppfølging av politiske vedtak 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2017 til
etterretning
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2017 til
etterretning

PS 9/18 Høringsuttalelse: Kulturlandskap av nasjonal interesse i Troms
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommune avgir slik høringsuttalelse til Riksantikvarens høringsforslag
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Troms:
1. Kvæfjord kommune ser positivt på å få statusen kulturlandskap av nasjonal interesse. Intensjonen

med statusen bør være å gi et markedsføringsverktøy og statusen bør kunne benyttes som bidrag til
næringsutvikling.

2. Kvæfjord kommune savner i høringsdokumentets introduksjon eller 1. kapittel, beskrivelse av hvorfor

jordbrukslandskap betraktes som viktig i nasjonal sammenheng.

3. Det er i dokumentet angitt at omrisset av området Borkenes – Vik, går i sentrum av Borkenes, og

dette stiller Kvæfjord kommune seg undrende til. Jordbrukslandskapet bør ha en grense som går på
østsiden av og ikke midt gjennom sentrum, slik vi ser det.

4. I høringsdokumentet s. 55 står det at på Rå ligger verdens nordligste gartnerskole. Dette stemmer

nok ikke, i og med at gartnerskolen her dessverre er nedlagt.

5. Det er angitt at området vurderes nå også som et kulturlandskap i prosjektet «utvalgte
kulturlandskap i jordbruket». Dette medfører ikke riktighet; området Skallan-Rå innehar denne

status.

6. Kvæfjord kommune ser gjerne at det i rapporten om kulturlandskap av nasjonal interesse oppfordres
konkret til andre myndigheter, at disse områdene skal prioriteres om det omsøkes tilskudd til
relaterte forhold, for eksempel SMIL-midler, tilskudd til vernede bygninger, tilskudd til enøk-tiltak,
reiselivsstøtte og annet.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommune avgir slik høringsuttalelse til Riksantikvarens høringsforslag
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Troms:
1.

Kvæfjord kommune ser positivt på å få statusen kulturlandskap av nasjonal interesse. Intensjonen

2.

Kvæfjord kommune savner i høringsdokumentets introduksjon eller 1. kapittel, beskrivelse av

3.

Det er i dokumentet angitt at omrisset av området Borkenes – Vik, går i sentrum av Borkenes, og

4.

I høringsdokumentet s. 55 står det at på Rå ligger verdens nordligste gartnerskole. Dette stemmer

med statusen bør være å gi et markedsføringsverktøy og statusen bør kunne benyttes som bidrag
til næringsutvikling.
hvorfor jordbrukslandskap betraktes som viktig i nasjonal sammenheng.

dette stiller Kvæfjord kommune seg undrende til. Jordbrukslandskapet bør ha en grense som går på
østsiden av og ikke midt gjennom sentrum, slik vi ser det.
nok ikke, i og med at gartnerskolen her dessverre er nedlagt.

5. Det er angitt at området vurderes nå også som et kulturlandskap i prosjektet «utvalgte
kulturlandskap i jordbruket». Dette medfører ikke riktighet; området Skallan-Rå innehar denne

status.

6. Kvæfjord kommune ser gjerne at det i rapporten om kulturlandskap av nasjonal interesse oppfordres
konkret til andre myndigheter, at disse områdene skal prioriteres om det omsøkes tilskudd til
relaterte forhold, for eksempel SMIL-midler, tilskudd til vernede bygninger, tilskudd til enøk-tiltak,
reiselivsstøtte og annet.

PS 10/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
RS 1/18 Referat regionrådsmøte Skånland 20. oktober 2017
RS 2/18 Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018
RS 3/18 Økning av skogsaktiviteten i Harstad, Kvæfjord og Skånland
RS 4/18 Referat regionrådsmøte Harstad 1. desember 2017
RS 5/18 Søknad om fritak av kommunale avgifter - Flesnes bedehus
RS 6/18 Svar vedrørende søknad om fritak av kommunale avgifter - Flesnes bedehus Gnr 13
Bnr 19.
RS 7/18 Kvæfjord pensjonistforening: Nabovarsel vedr utbygging på Bygdevn - gnr 56 bnr 105
og gnr 56 bnr 19 Bygdevn 39/41 og Bygdevn 43 Borkenes
RS 8/18 Tilsagn om tilskudd over fylkeskommunalt næringsfond til prosjektet "Regional
næringskonferanse re: TENK" v/ Sør-Troms Regionråd
RS 9/18 Revidert fremdriftsplan
RS 10/18 17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og
stortingsvalget i 2021
RS 11/18 Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes
RS 12/18 Fri kremasjon
RS 13/18 Årets fellesmøte for eldrerådene i Sør-Troms 2018 - Foreløpig info
RS 14/18 Endrede veinavn i kvæford kommune
RS 15/18 Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
RS 16/18 Referat fra regionsrådsmøte i Skånland 25.01.2018
RS 17/18 201705106 - Høringsbrev - Endringer av politidistriktsgrenser
RS 18/18 Troms fylkeskommune - Innspill jordbruksforhandlingene 2018
RS 19/18 Søknad om lydavisstøtte 2018
RS 20/18 PS 11/17 Boligpolitisk plan i Kvæfjord
RS 21/18 Uttalelse til UDI vedrørende oppsigelse av Kvæfjord mottak
RS 22/18 Personalmappe Søknad om erstatning U.OFF
RS 23/18 Personalmappe Søknad om erstatning U.OFF
RS 24/18 Personalmappe Vedrørende søknad om erstatning U.OFF

Behandling:
Under behandling av referatsak RS 22/18, 23/18 og 24/18 ble møtet lukket iht kommuneloven §
31, 4. ledd, jf offentleglova § 13, 1 ledd, jf forvaltningsloven § 13, 1. ledd. Deretter ble møtet
åpnet igjen.
Omforent forslag:
-Formannskapet tar de fremlagte referatsakene til orientering
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Formannskapet tar de fremlagte referatsakene til orientering

PS 11/18 Anette Norskott - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Anette Norskott av 11.1.2018 om tilskudd fra kommunalt
næringsfond i forbindelse med etablering i sammenheng med planlagt generasjonsskifte ved
Dalheim Gård på Refsnes.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg etableringstilskudd i form av bagatellmessig
støtte fra kommunalt næringsfond til tiltaket med inntil 70 000 kr. Det legges ut fra opplysninger gitt
i søknad og ellers med henvisning til begrensningsreglene for offentlig støtte til grunn at søker ikke
har mottatt slik støtte regnet for de tre seneste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig avkorting
dersom søker enten oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket eller dersom kostnader framkommer
med lavere beløp enn i søknad. Det forutsettes også registrering av virksomheten med eget
organisasjonsnummer og kontonummer i bank. Vedtaket betinger også godkjenning av byggtekniske
forhold og lokaliteter. Dette tilsagn står ellers ved lag inntil 12 mnd regnet fra vedtaksdato.
4. 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:
Saken var en tilleggssak som ikke var sendt ut på forhånd, men ble delt ut og gjennomgått i
møtet.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Anette Norskott av 11.1.2018 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med etablering i sammenheng med planlagt
generasjonsskifte ved Dalheim Gård på Refsnes.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg etableringstilskudd i form av
bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond til tiltaket med inntil 70 000 kr. Det legges ut
fra opplysninger gitt i søknad og ellers med henvisning til begrensningsreglene for offentlig
støtte til grunn at søker ikke har mottatt slik støtte regnet for de tre seneste regnskapsår.

3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom søker enten oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket eller dersom kostnader
framkommer med lavere beløp enn i søknad. Det forutsettes også registrering av virksomheten
med eget organisasjonsnummer og kontonummer i bank. Vedtaket betinger også godkjenning
av byggtekniske forhold og lokaliteter. Dette tilsagn står ellers ved lag inntil 12 mnd regnet fra
vedtaksdato.
4. 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.

Møtet hevet kl. 17:30

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 20.02.2018
Ruth-Lise H. Olsen

