Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
11.06.2018
09:30 – 19:10

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karin Eriksen
Varaordfører
Karoline Gabrielsen
Medlem
Birger Holand
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Ola A. Danielsen
Medlem

Representerer
AP
SP
AP, til kl.17:20
SP, til kl. 14:30
AP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Jan Meyer
Medlem
Birger Holand
Medlem

Representerer
V
SP fra kl. 14:30

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Asbjørn Hessen
Jan Meyer
Wiggo Grønlund
Birger Holand

Representerer
V
AP, fra kl. 14:30

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Kristin Myreng Grimstad
Turid Norlunn Hanssen
Ågot Hammari

Stilling
Administrasjonssjef
Kontorleder teknisk kontor, under sak 36/18-45/18
Økonomisjef, under sak 36/18-41/18
Helse- og omsorgssjef, under sak 36/18-45/18

Andre som møtte:

Jonny Schanche Eivik, daglig leder Kvæfjord Eiendom AS, under sak 34/18 Ordinær generalforsamling i

Kvæfjord Eiendom AS

Anne Birgit Nilsen, styreleder Kvæfjord Eiendom AS, under sak 34/18 Ordinær generalforsamling i

Kvæfjord Eiendom AS

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren orienterte om at det i sak PS 48/18 Referatsaker tilkom tilleggsreferatsaker.
Birger Holand tok opp at Boreal skal ha sendt ut på høring forslag om nedlegging av bussrute mellom
Borkenes og Sortland, og spurte om ordføreren sjekke dette opp før kommunestyret 21.06.2018.
Det fremkom for øvrig 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 34/18 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Behandling:
Ola Danielsen, Karin Eriksen og Karoline Gabrielsen tok opp sin habilitet som styremedlem og
varamedlemmer i Kvæfjord Eiendom AS. Ola Danielsen, som er styremedlem, ble erklært
inhabil som formannskapsrepresentant, men kunne være tilstede som medlem av styret. Karin
Eriksen og Karoline Gabrielsen, som er vararepresentanter til styret, ble erklært habile. Det ble
vurdert særskilt om Karoline Gabrielsen ville bli inhabil ved generalforsamlingens behandling
av sak om valg til styret. Formannskapet besluttet at hun også i den saken ville være habil. Karin
Eriksen og Karoline Gabrielsen tiltrådte generalforsamlingen, som da besto av 6 av 7
representanter fra Kvæfjord kommune.
Det føres særskilt protokoll for generalforsamlingen, ved daglig leder Jonny Schanche Eivik.
Karin Eriksen og Asbjørn Hessen ble valgt til å underskrive protokollen fra
generalforsamlingen.
Lunsjpause kl. 11:25 - 11:55.

PS 35/18 Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 23.04.2018
og 28.05.2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

1. Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..
2.
3. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.05.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..
Behandling:
Ordføreren foreslo i tillegg at Karin Eriksen og Bendiks H. Arnesen underskriver begge
møtebøkene.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.04.2018.
Til å signere møteboka velges:

1. Karin Eriksen
2. Bendiks H. Arnesen
2. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.05.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Bendiks H. Arnesen
PS 36/18 Årsmeldinger for 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger
for 2017 til etterretning.
Behandling:
Administrasjonssjefen orienterte om årsmeldingen fra RO1 Fellesadministrasjonen og RO2
Kultur/oppvekst, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari orienterte om årsmeldingen fra RO3
Helse/omsorg og kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad orienterte om
årsmeldingen fra RO4 teknisk/RO6 teknisk VAR.
Pause kl. 14:20-14:30.
Birger Holand (SP) forlot kl. 14:30 iht. innvilget permisjon. Wiggo Grønlund (AP) tiltrådte kl
14:30 som vararepresentant. Formannskapet var fulltallig.
Fellesforslag fra Karin Eriksen (SP) og Karoline Gabrielsen (AP) til nytt punkt 2:
Kommunestyret vil rette en stor takk til administrasjonen og øvrige ansatte for godt utført arbeid
og god budsjettdisiplin.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og felles forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2017 til etterretning.
2. Kommunestyret vil rette en stor takk til administrasjonen og øvrige ansatte for godt
utført arbeid og god budsjettdisiplin.

PS 37/18 Regnskap 2017 og finansiell rapportering pr 31.12.2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2017, revisjonens beretning,
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2017.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 15 285 550 skal dekke
mindreinntekter 2017 for ressurskrevende tjenester på kr 848 000, kr 11 mill. avsettes til

disposisjonsfond pensjon og resterende kr 3 437 000 avsettes ordinært disposisjonsfond i henhold til
vedlagte budsjettreguleringsskjema

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2017, revisjonens beretning,
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2017.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 15 285 550 skal dekke
mindreinntekter 2017 for ressurskrevende tjenester på kr 848 000, kr 11 mill. avsettes til
disposisjonsfond pensjon og resterende kr 3 437 000 avsettes ordinært disposisjonsfond i
henhold til vedlagte budsjettreguleringsskjema

PS 38/18 NND's legat -årsregnskap og årsberetning 2017
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2017

Behandling:
Torbjørn Larsen og Karoline Gabrielsen tok opp sin habilitet som styreleder og styremedlem i
NNDs legat og de fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. De ble erklært inhabile
og forble fratrådt under behandlingen av saken. Formannskapet besto da av 5 av 7
representanter/vararepresentanter. Varaordfører Karin Eriksen overtok møteledelsen.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2017

Torbjørn Larsen og Karoline Gabrielsen tiltrådte formannskapet, som igjen var fulltallig.

PS 39/18 Tertialrapport 1/2018
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2018 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringK-6/18 som vist i vedlegg til saken.

3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn ved
administrative budsjettreguleringer.

Behandling:
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen (AP) og Karin Eriksen (SP) om nye punkt 4 og 5:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til de drøftinger som har vært mellom Kvæfjord Eiendom og
kommunen om grunnlaget for videre drift av bassenget på Trastad, senest under årets dialogmøte.
Kommunestyret er ut fra tiltakets særskilte betydning innstilt på å bevilge inntil kr 150 000,- som
driftstilskudd til bassenget for 2. halvår 2018, forutsatt at nedstenging stilles i bero. Kommunestyret
ber administrasjonssjefen vurdere slik tilleggsbevilgning i arbeidet med årets tertialrapport nr 2, som
antas å komme til politisk behandling i oktober.

2. Kommunestyret vil vurdere mer varig tilskudd til bassengdriften i arbeid med budsjett og
økonomiplan 2019-2022. Som grunnlag for slik vurdering, må kommunen gjøres kjent med
virkninger av de prosesser som er iverksatt av Kvæfjord Eiendom for å framskaffe et større
utleiegrunnlag.
I forhold til fellesforslag fra ordfører Torbjørn Larsen (AP) og Karin Eriksen (SP) tok Wiggo
Grønlund opp sin habilitet som ansatt i Kvæfjord Eiendom AS og Karoline Gabrielsen tok opp
sin habilitet som styremedlem i Kvæfjord Eiendom AS. De fratrådte under behandlingen av
habilitetsspørsmålet, ble erklært inhabile og forble fratrådt under behandlingen av saken.
Karin Eriksen og Ola Danielsen tok opp sin habilitet som varastyremedlemmer. De ble erklært
habile og tiltrådte møtet.
Møtet besto da av 5 av 7 representanter/vararepresentanter.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2018 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringK-6/18 som vist i vedlegg til saken.
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn ved
administrative budsjettreguleringer.
4. Kvæfjord kommunestyre viser til de drøftinger som har vært mellom Kvæfjord Eiendom og
kommunen om grunnlaget for videre drift av bassenget på Trastad, senest under årets
dialogmøte. Kommunestyret er ut fra tiltakets særskilte betydning innstilt på å bevilge inntil kr
150 000,- som driftstilskudd til bassenget for 2. halvår 2018, forutsatt at nedstenging stilles i
bero. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere slik tilleggsbevilgning i arbeidet med
årets tertialrapport nr 2, som antas å komme til politisk behandling i oktober.
5. Kommunestyret vil vurdere mer varig tilskudd til bassengdriften i arbeid med budsjett og
økonomiplan 2019-2022. Som grunnlag for slik vurdering, må kommunen gjøres kjent med
virkninger av de prosesser som er iverksatt av Kvæfjord Eiendom for å framskaffe et større
utleiegrunnlag.

Wiggo Grønlund og Karoline Gabrielsen tiltrådte møtet og formannskapet var igjen fulltallig.
Pause kl. 16:15-16:30.
Karoline Gabrielsen (AP) søkte om permisjon fra kl 17:20. Permisjonssøknaden ble innvilget.

PS 40/18 Rammedebatt
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Behandling:
I debatten fremkom følgende innspill fra representantene:
 Nybygg Helsehus og Borkenes skole ønskes det prioritert gjennomføring av
 Kommunale veier, veilys og vedlikehold/utbedring av kommunale bygg ønskes gitt
høyere prioritet
 Det ønskes vurdert lavere eiendomsskatt enn i vedtatt økonomiplan
 Eiendomsskattedebatten må tas senere og i en totalsammenheng
 Boligbygging ønskes prioritert høyt
 Igangsetting med markedsføring og salg av tomter i Berg/Engen boligfelt ønskes
prioritert igangsatt
 Siden det er vedtatt skolestrukturdebatt høsten 2018 ønskes man ikke nå å forskuttere
resultatet av dette
 Det ønskes vurdert om man kan få opprettet samarbeid med nabokommuner for helse- og
omsorgstjenester døgnet rundt på Flesnessiden
Omforent forslag:
Administrasjonssjefen bes arbeide videre med budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 ut fra det
som skisseres i saksutredningen sett i sammenheng med innspill fremkommet i rammedebatten.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Administrasjonssjefen bes arbeide videre med budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 ut fra det
som skisseres i saksutredningen sett i sammenheng med innspill fremkommet i rammedebatten.

PS 41/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 - fastsetting av
valgdag
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar at det under kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 som er
fastsatt til mandag 9.september, i Kvæfjord også skal holdes valg søndag 8.september.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar at det under kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019
som er fastsatt til mandag 9.september, i Kvæfjord også skal holdes valg søndag 8.september.

Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen forlot kl. 17:20.

PS 42/18 Kveøyforbindelsen - forslag om avviklingsordning for
medfinansieringsandel fra Kveøysamfunnet
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 61/06 om kommunal garanti med simpel kausjon
for årlig tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med inntil 250 000 kr pr år i inntil 30 år, som bidrag til
realisering av Kveøyforbindelsen.
2. Kommunestyret ber fylkeskommunen tiltre en ordning der bidraget fra Kveøyforbindelsen AS årlig
nedjusteres med 50 000 kr fra og med 2019, samtidig som kommunens finansieringsbidrag øker
tilsvarende slik at de årlige innbetalinger fra Kveøyforbindelsen AS og Kvæfjord kommune i sum
fortsatt utgjør 1 250 000 kr.
3. Kommunestyret viser til at en slik ordning tilsier innbetalinger via Kveøyforbindelsen AS isolert sett
innenfor perioden 2011-2022 med 2 ½ mill kr. Dette må fortsatt anses for å være et betydelig
bidrag fra lokalsamfunnet til realisering av Kveøyforbindelsen.

Behandling:
Bendiks H. Arnesen tok opp sin habilitet som styreleder i Kveøyforbindelsen AS. Han fratrådte
under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Formannskapet vedtok at han var inhabil og han
forble fratrådt under behandlingen av saken.
Karoline Gabrielsen tok opp sin habilitet som ektefelle til styremedlem i Kveøyforbindelsen AS.
Hun fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Formannskapet vedtok at hun var
habil og hun tiltrådte formannskapet.
Formannskapet besto av 6 av 7 representanter/vararepresentanter.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 61/06 om kommunal garanti med simpel
kausjon for årlig tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med inntil 250 000 kr pr år i inntil 30 år, som
bidrag til realisering av Kveøyforbindelsen.
2. Kommunestyret ber fylkeskommunen tiltre en ordning der bidraget fra Kveøyforbindelsen AS
årlig nedjusteres med 50 000 kr fra og med 2019, samtidig som kommunens finansieringsbidrag
øker tilsvarende slik at de årlige innbetalinger fra Kveøyforbindelsen AS og Kvæfjord kommune i
sum fortsatt utgjør 1 250 000 kr.
3. Kommunestyret viser til at en slik ordning tilsier innbetalinger via Kveøyforbindelsen AS isolert
sett innenfor perioden 2011-2022 med 2 ½ mill kr. Dette må fortsatt anses for å være et
betydelig bidrag fra lokalsamfunnet til realisering av Kveøyforbindelsen

Bendiks H. Arnesen tiltrådte formannskapet igjen.
Karoline Gabrielsen forlot kl. 17:30 i henhold til innvilget permisjon.

Formannskapet besto da av 6 av 7 representanter/vararepresentanter.

PS 43/18 Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond
til forsøksprosjekt innenfor jordbærdyrking
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Norsk Landbruksrådgivning av 11.4.2018 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til forsøk med bruk av kompost som underlag for jordbærdyrking, til
erstatning for (deler av) torv.
2. Formannskapet finner at søknaden blir å avslå da den ikke kommer under formålet for bevilgninger
fra kommunalt næringsfond. Formannskapet viser også til at landbruksrelatert virksomhet allerede
oppebærer betydelige tilskudd fra fondet, samtidig som statlig påfyll til kommunalt næringsfond er
blitt vesentlig redusert.
3. 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, jf samme lov kapittel VI

Om klage og omgjøring.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Norsk Landbruksrådgivning av 11.4.2018 om tilskudd
fra kommunalt næringsfond til forsøk med bruk av kompost som underlag for jordbærdyrking, til
erstatning for (deler av) torv.
2. Formannskapet finner at søknaden blir å avslå da den ikke kommer under formålet for
bevilgninger fra kommunalt næringsfond. Formannskapet viser også til at landbruksrelatert
virksomhet allerede oppebærer betydelige tilskudd fra fondet, samtidig som statlig påfyll til
kommunalt næringsfond er blitt vesentlig redusert.
3. 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, jf samme lov kapittel
VI Om klage og omgjøring.

PS 44/18 Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til forespørsel fra styret i Elda Grendehus BA av 27.4.2018 om
oppløsning, med forslag om at innskutt kommunal andel med 3 000 kr blir å tilføres grendelaget.
2. Formannskapet tiltrer at den kommunale andel kan tiltransporteres tilskudd til en stiftelse eller
tilsvarende, hvorved midlene kan disponeres etter søknad via Elda/Utstrand grendelag i «tiltak som
gagner bygda». Det må forutsettes at der på forespørsel kan dokumenteres aktivitet i grendelaget
omtrent slik som det stilles vilkår om ved tildeling av kommunale kulturmidler, i motsatt fall
forutsettes innskutt andel tilbakeført til kommunekassen.

Behandling:
Omforent forslag:

-Som innstillingen med den endring siste setning i punkt 2 utgår.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til forespørsel fra styret i Elda Grendehus BA av 27.4.2018 om
oppløsning, med forslag om at innskutt kommunal andel med 3 000 kr blir å tilføres grendelaget.
2. Formannskapet tiltrer at den kommunale andel kan tiltransporteres tilskudd til en stiftelse eller
tilsvarende, hvorved midlene kan disponeres etter søknad via Elda/Utstrand grendelag i «tiltak
som gagner bygda».

PS 45/18 Helsehus i Kvæfjord - realiseringsfase
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett og
økonomiplan 2018-2021. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å inngå kontrakt med den
entreprenør som innstilles etter anbudsrunde, i henhold til anskaffelseslovverk, forutsatt at
tilbudspris framkommer slik at økonomi i prosjektet totalt sett er innenfor vedtatt ramme.
2. Dersom tilbudspris medfører at prosjektet går vesentlig ut over vedtatt ramme, må sak om å inngå
kontrakt for videre arbeid med helsehuset forelegges politisk nivå til vurdering.

Behandling:
Kontorleder teknisk kontor, Kristin Myreng Grimstad, orienterte innledningsvis
Omforent forslag:
-Som innstillingens punkt 1 samt at innstillingens punkt 2 utgår.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett
og økonomiplan 2018-2021. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å inngå kontrakt
med den entreprenør som innstilles etter anbudsrunde, i henhold til anskaffelseslovverk,
forutsatt at tilbudspris framkommer slik at økonomi i prosjektet totalt sett er innenfor vedtatt
ramme.
Kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad og helse- og omsorgssjef Ågot Hammari
forlot kl. 18:15.

PS 46/18 Samisk uke - kommunekomite
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til tilsendt mail fra Barbro Hætta av 25.05.2018 hvor Kvæfjord
kommune inviteres inn i Harstad kommunes komite for Samisk uke med en representant.
2. Formannskapet vedtar at Kvæfjord kommune oppretter en egen lokal komite som skal jobbe med
utarbeidelsen av et lokalt program for Samisk uke med fokus på samisk matkultur, samisk
kunsthåndverk og kommunens lokale, samiske historie. Administrasjonssjefen nedsetter en komite
bestående av kommunalt ansatte, komiteen utnevner selv en representant som deltar på møtene
sammen med Harstadkomiteen. Ordfører i Kvæfjord er velkommen til å delta på møtene i den lokale
komiteen, men møter etter eget ønske.
3. Formannskapet vedtar at en representant fra komiteen i Harstad inviteres til utvalgte møter i den
lokale komiteen til Kvæfjord kommune.
4. Kvæfjord kommune bidrar med arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte som sin økonomiske
egenandel i arbeidet med Samisk uke.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til tilsendt mail fra Barbro Hætta av 25.05.2018 hvor Kvæfjord
kommune inviteres inn i Harstad kommunes komite for Samisk uke med en representant.
2. Formannskapet vedtar at Kvæfjord kommune oppretter en egen lokal komite som skal jobbe
med utarbeidelsen av et lokalt program for Samisk uke med fokus på samisk matkultur, samisk
kunsthåndverk og kommunens lokale, samiske historie. Administrasjonssjefen nedsetter en
komite bestående av kommunalt ansatte, komiteen utnevner selv en representant som deltar på
møtene sammen med Harstadkomiteen. Ordfører i Kvæfjord er velkommen til å delta på møtene
i den lokale komiteen, men møter etter eget ønske.
3. Formannskapet vedtar at en representant fra komiteen i Harstad inviteres til utvalgte møter i
den lokale komiteen til Kvæfjord kommune.
4. Kvæfjord kommune bidrar med arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte som sin økonomiske
egenandel i arbeidet med Samisk uke.

PS 47/18 TV-aksjonen NRK 2018 - kommunekomite og bidrag fra Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunekomite fra Kvæfjord kommune består av ordfører Torbjørn Larsen, som samarbeider med
Kvæfjord frivilligsentral.
2. Kvæfjord kommune bevilger 3000 kroner til TV-aksjonen NRK 2018 som går til Kirkens Bymisjon.

Behandling:
Omforent forslag: Som administrasjonssjefens innstilling med slikt tillegg: Tilskuddet bevilges
fra formannskapets disposisjonspost.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunekomite fra Kvæfjord kommune består av ordfører Torbjørn Larsen, som
samarbeider med Kvæfjord frivilligsentral.
2. Kvæfjord kommune bevilger 3000 kroner til TV-aksjonen NRK 2018 som går til
Kirkens Bymisjon.
Tilskuddet bevilges fra formannskapets disposisjonspost.

PS 48/18 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
RS 49/18 PS 3/ 18 Orientering om aktivitetshuset MYLDER -forprosjekt Rå
kompetansesenter
RS 50/18 PS 4/ 18 Orientering og befaring på Voksenopplæring, aktivitet og
fritidstilbud VAF
RS 51/18 Sør-Troms regionråd - Uttalelse om regionreformen
RS 52/18 Uttalelse om flyrutetilbudet i Nord-Norge
RS 53/18 Oppfølging etter Årsmøte i LVSH 2018
RS 54/18 Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny videregående skole
i Harstad
RS 55/18 Referat dialogmøte 08.05.2018 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom
AS
RS 56/18 Orientering om Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018
RS 57/18 Kvæfjord Frivilligsentral - Årsregnskap for 2017
RS 58/18 Kommunale næringsfond 2018
RS 59/18 Søknad om støtte til bobiltreffet Nordisk treff 2018
RS 60/18 Konsept for ny videregående skole i Harstad
RS 61/18 sameiet gbnr. 60/123 Nedre Eldaskogen
RS 62/18 Referat fra felles regionrådsmøte 25. mai 2018
RS 63/18 Høringsuttalelse barnehage- og skolestruktur - fra SU i Vik oppvekstsenter
RS 64/18 Brev datert 06.06.18 mottatt i epost av 08.06.18 fra FAU Flesnes
RS 65/18 Revidert fremdriftsplan og prosess av 07.06.18 Vik skolekrets og Flesnes skolekrets
RS 66/18 Oversikt fra Kommunal Rapport av 07.06.18:Slik blir den nye kommuneloven
RS 67/18 Publikasjon av 08.06.18 fra KS: Ny kommunelov vedtatt i Stortinget
RS 68/18 Anke av 01.06.18 til Hålogaland lagmannsrett i sak 17-139452TVI-TRES U.OFF
Behandling:
Det ble lagt frem følgende tilleggsreferatsaker:
RS 62/18 Referat informasjons- og drøftingsmøte om felles regionråd i Sør-Troms og Ofoten

RS 63/18 Epost av 07.06.2018 fra SU-leder ved Vik oppvekstsenter: Noen spørsmål fra SU ved
Vik oppvekstsenter
RS 64/18 Brev datert 06.06.2018 mottatt i epost av 08.06.2016 fra FAU Flesnes oppvekstsenter:
Spørsmål om barnehagedriften Flesnes oppvekstsenter
RS 65/18 Revidert fremdriftsplan og prosess av 07.06.2018 for utredning og beslutning av
fremtidig skole- og barnehagestruktur for nåværende Vik skolekrets og Flesnes skolekrets
RS 66/18 Oversikt fra Kommunal Rapport av 07.06.2018: Slik blir den nye kommuneloven
RS 67/18 Publikasjon av 08.06.2018 fra KS: Ny kommunelov vedtatt i Stortinget
RS 68/18 Anke av 01.06.2018 til Hålogaland lagmannsrett i sak 17-139452TVI-TRES. U.OFF.
iht ofl § 13 og § 18.
Møtet ble lukket under behandling av referatsak RS 68/18 Anke av 01.06.2018 til Hålogaland
lagmannsrett i sak 17-139452TVI-TRES, iht kommuneloven § 31 nr 5, jf ofl § 13 og § 18.
Anken ble delt ut, gjennomlest av representantene og samlet inn igjen. Møtet ble deretter åpnet
igjen.
Omforent forslag:
Referatsakene tas til orientering
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering

PS 49/18 Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord
kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre vedtar det foreliggende forslag til intensjonsavtale mellom Kvæfjord
Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes, med den
endring i punkt 11 at målet er at husleieavtale skal være inngått innen 31.12.2018.
Behandling:
Wiggo Grønlund tok opp sin habilitet som ansatt i Kvæfjord Eiendom AS, fratrådte under
behandlingen av habilitetsspørsmålet, ble erklært inhabil av formannskapet og forble fratrådt
under behandlingen av saken. Formannskapet besto da av 5 av 7
representanter/vararepresentanter.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre vedtar det foreliggende forslag til intensjonsavtale mellom Kvæfjord
Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes, med den
endring i punkt 11 at målet er at husleieavtale skal være inngått innen 31.12.2018.

PS 50/18 Kvæfjord Eiendom - tilbakekjøp Kveldrovn 2B-F ut fra
helsehusprosjektet
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord kommunestyre tiltrer gjenkjøp av leilighetene i Kveldroveien 2B-F fra Kvæfjord
Eiendom AS basert på foreliggende intensjonsavtale, med tillegg av at samlet kjøpesum settes
lik markedsverdi 3 250 000 kr. Kommunen bærer øvrige utgifter forbundet med overdragelsen,
som i sin helhet blir å belaste investeringsbudsjettets kapittel 30011 Fellesutgifter (helsehus),
konto 02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg.
Behandling:
Wiggo Grønlund tok opp sin habilitet som ansatt i Kvæfjord Eiendom AS, fratrådte under
behandlingen av habilitetsspørsmålet, ble erklært inhabil av formannskapet og forble fratrådt
under behandlingen av saken. Formannskapet besto da av 5 av 7
representanter/vararepresentanter.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tiltrer gjenkjøp av leilighetene i Kveldroveien 2B-F fra Kvæfjord
Eiendom AS basert på foreliggende intensjonsavtale, med tillegg av at samlet kjøpesum settes
lik markedsverdi 3 250 000 kr. Kommunen bærer øvrige utgifter forbundet med overdragelsen,
som i sin helhet blir å belaste investeringsbudsjettets kapittel 30011 Fellesutgifter (helsehus),
konto 02850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg.
Wiggo Grønlund tiltrådte formannskapet igjen, som da besto av 6 av 7
representanter/vararepresentanter.

PS 51/18 Funksjonstillegg fast stedfortreder for administrasjonssjefen
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2018
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap vedtar at rådgiver Birger Bjørnstad gis funksjonstillegg som fast
stedfortreder for administrasjonssjefen, fra 01.01.2018 og så lenge han innehar denne
funksjonen, med et beløp fastsatt og eventuelt justert av administrasjonssjefen.
Behandling:
Møtet ble lukket iht. kommuneloven § 31 nr. 3 iht. ofl. § 13 jf. Fvl. § 13, 1. ledd.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap vedtar at rådgiver Birger Bjørnstad gis funksjonstillegg som fast
stedfortreder for administrasjonssjefen, fra 01.01.2018 og så lenge han innehar denne
funksjonen, med et beløp fastsatt og eventuelt justert av administrasjonssjefen.

Møtet åpnet igjen.
Møtet hevet kl. 19:10

Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 12.06.2018
Ruth-Lise H. Olsen

