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Formannskapet var fulltallig.
Andre som møtte: ingen
Bendiks H. Arnesen tok opp at han ønsket at formannskapet som første sak skulle behandle en ny
politisk sak PS 28/18 Uttalelse fra Kvæfjord formannskap: Tilbud ved rehabiliteringsavdelingen i UNN
Harstad må bestå med dagens sengetall. Utkast ble delt ut Formannskapet som sluttet seg til at denne
saken skulle behandles som første sak.

Ordføreren orienterte om:
 Det tilkom en tilleggssak PS 27/18 Fylkeskommunale lokasjoner i Kvæfjord – søknad om fritak
for eiendomsskatt 2018, ettersendt formannskapets medlemmer ved epost av 18.04.2018.
Ordfører foreslo at denne ble behandlet etter sak 17/18.








PS 25/18 Utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes
skolekrets – Faktagrunnlag var ettersendt formannskapets medlemmer ved epost av 18.03.2018.
Han ønsket å ta opp følgende tilleggssaker:
PS 29/18 Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny videregående skole i
Harstad. Utkast ble delt ut.
Han ville be formannskapet vurdere om det skulle sendes uttalelse fra kommunen ad nedlegging
av videreutdanningstilbud ved UiT Harstad. Utkast ble delt ut.
I PS 16/18 kom han til å ta opp spørsmål om sin habilitet.
Kommunen har fått innvilget 90.000 kroner i utrednings- og tilretteleggingsmidler til prosjekt
fagdag for landbruket i Troms og formannskapsmedlemmene ble oppfordret til å allerede nå
sette av fredag 28. september til å delta på dette arrangementet.
Kommunen i samarbeid med næringslivet har fått innvilget tilskudd på 700.000 kroner til
forprosjekt Miljøkompost

Ola Danielsen hadde spørsmål om 17. mai-arrangementet og fikk opplyst at dette skal opp som sak i
levekårsutvalget 25.04.2018.
Administrasjonssjefen opplyste at det kom en tilleggsreferatsak: RS 48/18 Helsehus – vurdering av

mottatte konkurransegrunnlag, u.off.

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Det fremkom ingen ytterligere 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 12/18 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 19.02.2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 19.02.2018.
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 19.02.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Jan Meyer

PS 13/18 Budsjettregulering - nye forsikringsavtaler fra 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-2/18 slik som vist i vedlegg til
saken, for omfordeling og inntrekk av reduserte utgifter til forsikringspremier i 2018 med
340 000 kr.
2. Kommunestyret vedtar ut fra samme reduksjon i grunnlaget for framtidige
rammeberegninger i økonomiplaner med 420 000 kr pr år, med fordeling slik som vist i
saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-2/18 slik som vist i vedlegg til
saken, for omfordeling og inntrekk av reduserte utgifter til forsikringspremier i 2018
med 340 000 kr.
2. Kommunestyret vedtar ut fra samme reduksjon i grunnlaget for framtidige
rammeberegninger i økonomiplaner med 420 000 kr pr år, med fordeling slik som vist i
saken.

PS 14/18 Budsjettregulering - omfordeling av driftsenheter
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-1/18 slik som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling av driftsenheter mellom rammeområder i samsvar med tidligere vedtak om budsjett og
økonomiplan 2018-2021. Tilsvarende omfordeling gjelder for etterfølgende år i økonomiplanen.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-1/18 slik som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling av driftsenheter mellom rammeområder i samsvar med tidligere vedtak om budsjett og
økonomiplan 2018-2021. Tilsvarende omfordeling gjelder for etterfølgende år i økonomiplanen.

PS 15/18 Eiendomsskatt 2018 - nedjustering mot inntekter fra
havbruksfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 55/17 om å se på redusert
eiendomsskatt gitt utbetaling til kommunekassen fra oppdrettsnæringen. Kommunestyret
vedtar ut fra antatt inntekt fra det statlige havbruksfondet at eiendomsskattesatsen for 2018
fra og med 2.termin blir å nedjustere fra 4 ½ til 4 promille. Forøvrig gjelder de regler for
utskriving av eiendomsskatt som følger av tidligere vedtak i kommunestyret.
2. Reduserte inntekter fra eiendomsskatt i 2018 med anslagsvis 827 000 kr dekkes ved
tilsvarende inntektsføring av antatt tilskudd fra havbruksfondet. De øvrige utbetalinger fra
havbruksfondet i 2018 avsettes til et nytt disposisjonsfond benevnt som
«eiendomsskattefond», for vurdering mot skattenivået i de etterfølgende år.
3. Det vedtas budsjettregulering nr K-3/18 som vist i vedlegg til saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 55/17 om å se på redusert
eiendomsskatt gitt utbetaling til kommunekassen fra oppdrettsnæringen. Kommunestyret
vedtar ut fra antatt inntekt fra det statlige havbruksfondet at eiendomsskattesatsen for
2018 fra og med 2.termin blir å nedjustere fra 4 ½ til 4 promille. Forøvrig gjelder de
regler for utskriving av eiendomsskatt som følger av tidligere vedtak i kommunestyret.
2. Reduserte inntekter fra eiendomsskatt i 2018 med anslagsvis 827 000 kr dekkes ved
tilsvarende inntektsføring av antatt tilskudd fra havbruksfondet. De øvrige utbetalinger
fra havbruksfondet i 2018 avsettes til et nytt disposisjonsfond benevnt som
«eiendomsskattefond», for vurdering mot skattenivået i de etterfølgende år.
3. Det vedtas budsjettregulering nr K-3/18 som vist i vedlegg til saken.

PS 16/18 Gnr 56/12/Gunhild Fochsen - søknad om fritak for eiendomsskatt
for 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Gunhild Fochsen av 26.11.2017 om fritak for
eiendomsskatt 2018 for hovedgården i Fochsenveien 11, Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b om bygning av
historisk verdi å frita gnr 56 bnr 12 for utskrevet eiendomsskatt 2018. Det vises til de
særskilte krav til forvaltning av eiendommen som er stilt fra det offentlige i reguleringsplan
av 1988.
Forslag:
Ordfører Torbjørn Larsen tok opp sin habilitet da vedtak i denne saken kan få økonomisk betydning for
han sønn som eier Fochenveien 9 som omfattes av samme reguleringsplan. Han fratrådte mens
formannskapet behandlet han habilitet. Formannskapet besto da av 6 av 7 representanter og var ikke
fulltallig. Varaordfører Karin Eriksen overtok ledelsen av møtet. Formannskapet erklærte han enstemmig
inhabil og han forble fratrådt under behandlingen av saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Gunhild Fochsen av 26.11.2017 om fritak
for eiendomsskatt 2018 for hovedgården i Fochsenveien 11, Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b om bygning
av historisk verdi å frita gnr 56 bnr 12 for utskrevet eiendomsskatt 2018. Det vises til de
særskilte krav til forvaltning av eiendommen som er stilt fra det offentlige i
reguleringsplan av 1988.
Ordfører Torbjørn Larsen tiltrådte møtet og formannskapet var igjen fulltallig.

PS 17/18 Gnr 56/98/1/Kvæfjord båtforening - søknad om fritak for
eiendomsskatt 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord Båtforening av 5.3.2018 om fritak for
eiendomsskatt 2018 for foreningens anlegg i Leikvika på Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a å frita Kvæfjord
båtforening for utskrevet eiendomsskatt 2018 for anleggene hørende under gbnr
56/98/1/Leikvika småbåthavn.
3. Kommunestyret finner det tvilsomt om virksomheten hører under den allmennyttige
frivilliginnsats som fra tidligere er vurdert mot fritak på generelt grunnlag, men ser ikke
dette som et absolutt vilkår for adgangen til å frita. Kommunestyret viser til at
(drifts)avtalene som er inngått mellom Kvæfjord båtforening og kommunen forutsetter at det

ikke er et formål for foreningens virksomhet å gi forretningsmessig overskudd og videre at
disse sikrer allmennheten adgang til området, og finner på dette grunnlag å ville frita for
eiendomsskatt.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om båtforeninger som driver uten formål
om forretningsmessig overskudd, kan gis fritak i sammenheng med årlig vedtak om
eiendomsskatt.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord Båtforening av 5.3.2018 om
fritak for eiendomsskatt 2018 for foreningens anlegg i Leikvika på Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a å frita
Kvæfjord båtforening for utskrevet eiendomsskatt 2018 for anleggene hørende under
gbnr 56/98/1/Leikvika småbåthavn.
3. Kommunestyret finner det tvilsomt om virksomheten hører under den allmennyttige
frivilliginnsats som fra tidligere er vurdert mot fritak på generelt grunnlag, men ser ikke
dette som et absolutt vilkår for adgangen til å frita. Kommunestyret viser til at
(drifts)avtalene som er inngått mellom Kvæfjord båtforening og kommunen forutsetter at
det ikke er et formål for foreningens virksomhet å gi forretningsmessig overskudd og
videre at disse sikrer allmennheten adgang til området, og finner på dette grunnlag å ville
frita for eiendomsskatt.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om båtforeninger som driver uten
formål om forretningsmessig overskudd, kan gis fritak i sammenheng med årlig vedtak
om eiendomsskatt.

PS 18/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i
Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.

Behandling:
Administrasjonssjefen opplyste at selve kontrollrapporten ved en feil ikke ligger vedlagt den elektroniske
møteinnkallingen til formannskapet. Dette korrigeres til kommunestyret.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.

PS 19/18 Administrasjonssjefens årsberetning for 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2017 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2017 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Lunsjpause kl. 11:40-12:10.

PS 20/18 Nina Sandli og Brynjulf Johnsen - opsjon på kjøp av tomter i Berg/Engen-området
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap tildeler Nina Sandli og Brynjulf Johnsen opsjon som omsøkt på kjøp
av de to boligtomtene nr 25 og 26 i Berg/Engen boligområde.
2. Slik opsjon er tidsavgrenset som gjeldende ut året 2019, betinget av at skjøte må være
innløst og byggesøknad levert til kommunal bygningsmyndighet innen 31.12.2019. Tomtene
forutsettes da sammenføyd til én boligtomt.
3. Kjøpesum settes i tråd med kommunestyrets vedtak tilknyttet K-sak 55/17 til 650 kr/kvm; i
sum omlag 785 850 kr som fastsettes endelig ved oppmålingsforretning og forutsettes
innbetalt til kommunekassen mot utlevering av skjøte. Kjøper bærer ellers de omkostninger
til det offentlige som er forbundet med overdragelsen.
4. Kommunen har tilbakekjøpsrett, men ikke -plikt, til samme grunnpris og uten noen former
for indeksregulering eller rentetillegg, dersom bygging ikke er iverksatt senest to år etter
godkjenning av byggesøknad.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap tildeler Nina Sandli og Brynjulf Johnsen opsjon som omsøkt på
kjøp av de to boligtomtene nr 25 og 26 i Berg/Engen boligområde.
2. Slik opsjon er tidsavgrenset som gjeldende ut året 2019, betinget av at skjøte må være
innløst og byggesøknad levert til kommunal bygningsmyndighet innen 31.12.2019.
Tomtene forutsettes da sammenføyd til én boligtomt.

3. Kjøpesum settes i tråd med kommunestyrets vedtak tilknyttet K-sak 55/17 til 650
kr/kvm; i sum omlag 785 850 kr som fastsettes endelig ved oppmålingsforretning og
forutsettes innbetalt til kommunekassen mot utlevering av skjøte. Kjøper bærer ellers de
omkostninger til det offentlige som er forbundet med overdragelsen.
4. Kommunen har tilbakekjøpsrett, men ikke -plikt, til samme grunnpris og uten noen
former for indeksregulering eller rentetillegg, dersom bygging ikke er iverksatt senest to
år etter godkjenning av byggesøknad.

PS 21/18 Gbnr 60/123/Nedre Eldaskogen - oppheving av sameie ved
tomtekjøp
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til brev fra Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug av 26.2.2018 og tiltrer deres
forslag om oppløsning av sameiet gnr 60 bnr 123 i Nedre Eldaskogen, ved at Kvæfjord kommune kjøper
ut de to sameiepartene tilhørende Haakonsen og Steinhaug til samlet kjøpesum 45 500 kr.
Utgiftene til slikt kjøp dekkes i senere sak om budsjettregulering, via bruk av salgsinntekter for andre
eiendomsoverdragelser som involverer kommunen.
Behandling:
Administrasjonssjefen fremla epost av 19.04.2018 fra Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug.
Ola Danielsen opplyste at han og flere andre av medlemmene i formannskapet 22.04.2018 hadde
mottatt epost fra Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug og han leste denne opp.
Omforent forslag:
Saken utsettes
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes

PS 22/18 Dagfinn Eriksen - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Dagfinn Eriksen av
15.2.2018 om tilskudd fra kommunalt næringsfond med 50 000 kr til ytterligere
oppgradering av fiskesjark.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket som
omsøkt med inntil 50 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer med
lavere beløp enn oppgitt i søknad. Det må også framlegges lånetilsagn fra annen
finansieringsinstitusjon og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn står ved lag i 12
måneder regnet fra vedtaksdato.

3. Det stilles vilkår om (delvis) tilbakebetaling av innvilget tilskudd ved flytting av (deler av)
virksomheten fra kommunen innenfor en femårsperiode regnet fra vedtaksdato. Krav om slik
tilbakebetaling reduseres årlig med 1/5-del regnet fra vedtaksdato for deretter å opphøre etter
5 år.
4. 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.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Dagfinn Eriksen
av 15.2.2018 om tilskudd fra kommunalt næringsfond med 50 000 kr til ytterligere
oppgradering av fiskesjark.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket som
omsøkt med inntil 50 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende
kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å avkorte dersom kostnader framkommer
med lavere beløp enn oppgitt i søknad. Det må også framlegges lånetilsagn fra annen
finansieringsinstitusjon og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette tilsagn står ved lag i 12
måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Det stilles vilkår om (delvis) tilbakebetaling av innvilget tilskudd ved flytting av (deler
av) virksomheten fra kommunen innenfor en femårsperiode regnet fra vedtaksdato. Krav
om slik tilbakebetaling reduseres årlig med 1/5-del regnet fra vedtaksdato for deretter å
opphøre etter 5 år.
4. 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.

PS 23/18 Om regionrådets organisering
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap anmoder om at Sør-Troms regionråd i den videre dialogen med
Ofoten regionråd om mulig etablering av felles regionråd, fremmer forslag om vedtekter
basert på de gjeldende vedtekter for Sør-Troms regionråd, hvorved disse fra 1.1.2020 kan
danne grunnlag for et utvidet Sør-Troms og Ofoten regionråd (STOR-regionen), avstemt
med lokal iverksetting av endret kommunestruktur.
2. Formannskapet finner at kommunene fortsatt bør prioritere et fullt ut likeverdig politisk
samarbeidsorgan for å utvikle og styrke regionen, med særlig fokus på infrastruktur og
rammevilkår for næringsliv så vel som for de involverte kommunene. Et samarbeid bygget
på likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit tilsier at tilstrekkelig representativitet må sikres
ved at alle involverte kommuner slik som nå er representert med ordføreren og uten at der
etableres et særskilt arbeidsutvalg eller andre faste rådsorganer som ikke omfatter alle
kommunene.
3. I en overgangsfase fram til 1.1.2020 vil det være naturlig at kommunene Tjeldsund, Evenes
og Narvik tiltrer regionrådet på konsultativ basis. Innenfor samme periode bør det foretas en
avstemming av de administrative ressurser, basert på at regionrådet fortsatt har en
heltidsansatt daglig leder mens øvrige stillingsressurser er prosjektfinansiert.
Behandling:

Ordfører og administrasjonssjef orienterte om at regionrådet 13.04.2018 avviklet årsmøte hvor blant
annet vedtaksendringer ble behandlet. Videre at administrasjonen i regionrådet arbeider med utkast til
felles saksframlegg om opptak av Tjeldsund kommune i Sør-Troms regionråd.
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen:
Saken utsettes.
Votering:
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes

PS 24/18 Tildeling av adressenavn - status. Framførte klager
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til sine tidligere vedtak i F-sakene 96/16 og 40/17 om
navnesaker og nye adressenavn for veier i Kvæfjord kommune, med tilhørende
høringsrunder og kunngjøringer. Formannskapets vedtak er fattet etter fullmakt gitt av
kommunestyret i K-sak 30/17 om nytt kommunalt delegeringsreglement avsnitt 42.
2. Formannskapet finner at ingen av de foreliggende merknader eller klager gir grunnlag for
endring i kommunens vedtak om adressenavn med senere tildeling av veiadresser. De
vedtatte adressenavn blir å anse gjeldende i tråd med tidligere vedtak, dog justert for at
veinummer 40100 endres fra «Holandsveien» til «Holand», for å unngå forvekslinger med
tilsvarende adressenavn i bruk i Sortland kommune.
3. Formannskapet tiltrer ellers mindre justeringer med hensyn til de berørte veiers endepunkter
slik som beskrevet i administrasjonssjefens saksframlegg vedkommende
Gåra/Kvæfjordeideveien, Bygdeveien/Bremnesveien, Fochsenveien/Svanemveien,
Svanemveien/Leikvikveien og Bygdeveien/Kirkeveien.
4. Oppsitter med grunnbokshjemmel til eiendom som måtte ønske det, gis også høve til å ta i
bruk adressetilleggsnavn, gitt at dette navnet faller språklig og geografisk sammen med et
nedarvet stedsnavn eller gårdsnavn, jf matrikkelforskriften §§ 2 og 54.
5. Saken oversendes fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf matrikkelloven § 46 annet
ledd.

Behandling:
Rådgiver Birger Bjørnstad møtte og orienterte innledningsvis om saken samt bisto administrasjonssjefen
med å besvare spørsmål fra utvalget.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord formannskap viser til sine tidligere vedtak i F-sakene 96/16 og 40/17 om
navnesaker og nye adressenavn for veier i Kvæfjord kommune, med tilhørende
høringsrunder og kunngjøringer. Formannskapets vedtak er fattet etter fullmakt gitt av
kommunestyret i K-sak 30/17 om nytt kommunalt delegeringsreglement avsnitt 42.

2. Formannskapet finner at ingen av de foreliggende merknader eller klager gir grunnlag
for endring i kommunens vedtak om adressenavn med senere tildeling av veiadresser. De
vedtatte adressenavn blir å anse gjeldende i tråd med tidligere vedtak, dog justert for at
veinummer 40100 endres fra «Holandsveien» til «Holand», for å unngå forvekslinger
med tilsvarende adressenavn i bruk i Sortland kommune.
3. Formannskapet tiltrer ellers mindre justeringer med hensyn til de berørte veiers
endepunkter slik som beskrevet i administrasjonssjefens saksframlegg vedkommende
Gåra/Kvæfjordeideveien, Bygdeveien/Bremnesveien, Fochsenveien/Svanemveien,
Svanemveien/Leikvikveien og Bygdeveien/Kirkeveien.
4. Oppsitter med grunnbokshjemmel til eiendom som måtte ønske det, gis også høve til å ta
i bruk adressetilleggsnavn, gitt at dette navnet faller språklig og geografisk sammen med
et nedarvet stedsnavn eller gårdsnavn, jf matrikkelforskriften §§ 2 og 54.
5. Saken oversendes fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf matrikkelloven § 46
annet ledd.
PS 25/18 Utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik
Skolekrets og Flesnes skolekrets - Del 1 Faktagrunnlag
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Formannskapet tar faktagrunnlaget, som er del 1 av utredning av fremtidig skole- og
barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets, til etterretning.
2. Administrasjonssjefen bes fortsette arbeidet med utredning i tråd fremdriftsplan og prosess
vedtatt av levekårsutvalget 14.2.2018 (LEV-sak 3/18 og 4/18), med de etterfølgende
justeringer.
Behandling:
Førstekonsulent Tor Anders Markussen møtte og gjennomgikk faktagrunnlaget og innkomne
høringsuttalelser samt bisto administrasjonssjefen med å besvare spørsmål fra utvalget.
Forslag:
Forslag fra Karin Eriksen (SP): Som innstillingen, med følgende tillegg i pkt. 2:
-Formannskapet ber om at fremdriftsplanen justeres for å gi mer tid til politisk kontakt mellom
innbyggerne i de berørte distrikter i fremtidig skole- og barnehagestruktur.
Karin Eriksen (SP) trakk forslaget og formannskapet kom frem til følgende omforent forslag til
tillegg til pkt. 2:
-Formannskapet anmoder levekårsutvalget om å vurdere om fremdriftsplanen skal justeres for å
gi mer tid til politisk kontakt mellom innbyggerne i de berørte distrikter i fremtidig skole- og
barnehagestruktur.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med omforent tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet tar faktagrunnlaget, som er del 1 av utredning av fremtidig skole- og
barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets, til etterretning.
2. Administrasjonssjefen bes fortsette arbeidet med utredning i tråd fremdriftsplan og
prosess vedtatt av levekårsutvalget 14.2.2018 (LEV-sak 3/18 og 4/18), med de
etterfølgende justeringer.

Formannskapet anmoder levekårsutvalget om å vurdere om fremdriftsplanen skal
justeres for å gi mer tid til politisk kontakt mellom innbyggerne i de berørte distrikter i
fremtidig skole- og barnehagestruktur.

PS 26/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
RS 25/18 Referat fra møte i MHRRF 2. mars 2018
RS 26/18 Sender e-post: Referat sonderingsmøte 2 mars 2018, Saksutredning nytt regionråd
RS 27/18 Referat fra møte med Tromsbenken 16. februar 2018
RS 28/18 Referat fra regionrådsmøte på Ibestad 23. mars
RS 29/18 Kvæfjord kommune: 17/4392-3 Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av
domstolenes virksomhet bør høre inn under domstoladministrasjonen
RS 30/18 Kartverket: Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveøya
RS 31/18 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014
RS 32/18 Høring av rapport om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
RS 33/18 Årsrapport 2017 Beredskap
RS 34/18 Innspill til sammenslåingsprosessen mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner
RS 35/18 Markveien i Bergsmarka
RS 36/18 Samarbeidsavtale for det Nasjonale Spredningsprosjektet for Velferdsteknologiprosjektet
"Lengst mulig aktiv i eget liv"
RS 37/18 Foletallsutviklingen i Troms 2017
RS 38/18 17/4392-3 Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av domstolenes virksomhet bør
høre inn under domstoladministrasjonen
RS 39/18 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker: Talspersoner til bruk i fylkesnemndssaker
RS 40/18 18/584-8 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
RS 41/18 Fra Kvæfjord Eiendom ad bassenget på Trastad
RS 42/18 Høringsinnspill- Kravet til leveringspliktige posttjenester
RS 43/18 Rapport Økonomisk utvikling Troms 2017
RS 44/18 Uttalelse om rehabilitering ved UNN Harstad
RS 45/18 Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen
RS 46/18 Pensjonistforeningene i Sør-Troms: Søknad om støtte til arrangement for pensjonister
RS 47/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforenigen
RS 48/18 Helsehus-vurdering av mottatte konkurransegrunnlag. U.OFF iht. ofl.§15,ledd, ble delt ut i
møtet
Behandling:
Tilleggsreferatsak 48/18 Helsehus – vurdering av mottatte konkurransegrunnlag. U.OFF iht ofl. § 15,

ledd, ble delt ut i møtet. Møtet ble lukket under behandling av saken, iht kommuneloven § 31 nr 5, jf ofl
§ 15, 2. ledd.
Omforent forslag:
1. Referatsak RS 47/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforeningen løftes til ny
politisk sak PS 30/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforeningen.
2. Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Referatsak RS 47/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforeningen løftes som
ny politisk sak PS 30/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforeningen.
2. Formannskapet tar for øvrig de fremlagte referatsakene til orientering.

PS 27/18 Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for
eiendomsskatt 2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 9.4.2018 om fritak
for eiendomsskatt 2018 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 for eiendommene
gbnr 54/1, 57/228 og 58/13. Avslag begrunnes i at det ikke foreligger nye momenter i
søknaden sett i forhold til tidligere år, jf senest K-sak 13/17 der søknad om fritak for 2017
ble avslått.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 9.4.2018 om
fritak for eiendomsskatt 2018 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2018 for
eiendommene gbnr 54/1, 57/228 og 58/13. Avslag begrunnes i at det ikke foreligger nye
momenter i søknaden sett i forhold til tidligere år, jf senest K-sak 13/17 der søknad om
fritak for 2017 ble avslått.

PS 28/18 Uttalelse fra Kvæfjord formannskap: Tilbud ved
rehabiliteringsavdelingen i UNN Harstad må bestå med dagens sentetall
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Behandling:
Saken ble behandlet som første sak i formannskapet.
Bendiks H. Arnesen (AP) fremmet forslag til uttalelse på vegne av AP, SP og SV.
Samtlige partier i formannskapet sluttet seg til uttalelsen og underskrev.

Forslag:
Uttalelse:

Uttalelsen sendes: UNN v/styret og direktør og Helse Nord v/styret og direktør, med kopi til fylkesrådet i
Troms
Votering:
Omforent uttalelse enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Uttalelse: TILBUDET VED REHABILITERINGSAVDELINGEN I UNN HARSTAD MÅ BESTÅ MED
DAGENS SENGETALL

PS 29/18 Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny
videregående skole i Harstad
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Omforent forslag:
Formannskapet gir ordfører Torbjørn Larsen (AP) i samarbeid med Jan Meyer (V) og Kåre Bakken (SP)
fullmakt til å utferdige og sende høringsuttalelse til Troms fylkeskommune.
Votering:

Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet gir ordfører Torbjørn Larsen (AP) i samarbeid med Jan Meyer (V) og Kåre Bakken (SP)
fullmakt til å utferdige og sende høringsuttalelse til Troms fylkeskommune.

PS 30/18 Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforeningen
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018
Behandling:
I PS 26/18 Referatsaker vedtok formannskapet at referatsak RS 47/18 Søknad om bistand fra
formannskapet til Pensjonistforeningen skulle løftes som ny politisk sak PS 30/18 Søknad om bistand fra
formannskapet til Pensjonistforeningen.
Omforent forslag:
Formannskapet viser til søknad av 11. april 2018 fra Pensjonistforeningen i Kvæfjord om
bistand/driftstilskudd på 10.000 kroner og vedtar delvis innvilgelse av søknaden slik at det gis tilskudd på
5.000 kroner. Tilskuddet dekkes fra formannskapets disposisjonspost.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet viser til søknad av 11. april 2018 fra Pensjonistforeningen i Kvæfjord om
bistand/driftstilskudd på 10.000 kroner og vedtar delvis innvilgelse av søknaden slik at det gis tilskudd på
5.000 kroner. Tilskuddet dekkes fra formannskapets disposisjonspost.

Møtet hevet kl. 17:45

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 25.04.2018
Ruth-Lise H. Olsen

