Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord kommunestyre
Ungdomshuset Fram, Borkenes
20.06.2019
08:30 – 15:45

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Torbjørn Larsen
Ordfører
Karoline Gabrielsen
Medlem
Bendiks H. Arnesen
Medlem
Arne J. Heggelund
Medlem
Wiggo Grønlund
Medlem
Ole Martin Kristiansen
Medlem
Ole Ivar Norman
Medlem
Anne Marit Bygdnes
Medlem
Lars-Jonny Pedersen
Medlem
Jan Meyer
Medlem
Asbjørn Hessen
Medlem
Ole Stig Laurits Eidissen
Medlem
Johan Helge Elde
Medlem
Karin Eriksen
Varaordfører
Kåre Joakim Bakken
Medlem
Magnus Waldemar Andersen Medlem
Arne Martin Dahle
Medlem
Terje Sivertsen
Medlem
Odin Rødland
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
V
V
V
H
SP
SP
SP
SV
FRP
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ola A. Danielsen
Medlem
Birger Holand
Medlem
Linda Wikeland
Medlem
Victor Nicolaisen
Medlem

Representerer
FRP
SP
SV
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Jan Kåre Ludvigsen
Arvid Norskott
Eva Marie Storø
Børre Skoglund

Representerer
H
SP
SV
FRP

Møtte for
Victor Nicolaisen
Birger Holand
Linda Wikeland
Ola A. Danielsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling

Merete Hessen
Alf-Børre Knudsen
Ågot Hammari
Chris Tandy
Kristin Myreng Grimstad
Turid Norlunn Hansen

Administrasjonssjef
Personalsjef fram til kl. 11:30
Helse- og omsorgssjef
Oppvekstsjef
Teknisk sjef
Økonomisjef

Ordføreren ønsket velkommen til kommunestyrets møte. Dette var siste kommunestyremøte i
denne valgperioden og ordføreren takker representantene for samarbeidet i disse 4 årene.
Til stede ved møte oppstart kl. 08: 30 var 21 av 23 medlemmer og møtende varamedlemmer.
Kommunestyret var dermed ikke fulltallig.
Magnus Waldemar Andersen (SP) tiltrådte fra kl. 08:54. Kommunestyret besto da av 22 av 23
representanter.
Arvid Norskott (SP) tiltrådte som vara for Birger Holand (SP) fra kl. 12:24. kommunestyret var
da fulltallig.
Det kom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren viste til at avdelingsleder Simone Romy Ritter ved Trastad Samlinger var invitert inn
fra kl. 12:00 for å orientere i forhold til PS 41/19 om Outsider Art.
Ordføreren viste også til at daglig leder Hanne Thin Markussen og Torgeir Jenssen fra Kvæfjord
Frivilligsentral var invitert til å orientere kommunestyre om Frivilligsentralen etter PS 41/19.
Ordføreren informerte at det kom til å bli avviklet møte i valgstyret i umiddelbar forlengelse av
kommunestyret.
Det fremkom ingen andre 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:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ►Politiske møter
Deretter velger man aktuelt utvalg, møtedato, protokoll.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor
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PS 28/19 Godkjenning av møtebok for kommunestyret 11.4.2019
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Ordførerens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok for kommunestyrets møte 11.4.2019.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...

Behandling
Ordføreren foreslo i tillegg at følgende ble valgt til å signere møteboka:
1. Wiggo Grønlund (AP)
2. Terje Sivertsen (FRP)
Votering:
Ordførerens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok fra kommunestyrets møte 11.04.2019
Til å signere møteboka velges:
1. Wiggo Grønlund (AP)
2. Terje Sivertsen (FRP)
PS 29/19 Spørretime
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Ordførerens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

Behandling:
Følgende representanter stilte spørsmål:
Arne J. Heggelund (AP) om Kvæfjord kommune oppfyller krav i drikkevannsforskriften.
Bendiks H. Arnesen (AP) om rektorene i Kvæfjordskolen kan møte det nye kommunestyret
høsten 2019.
Arne Martin Dahle (SV) om:
1. Erfaringer kommunen har etter at det ble innført nye åpningstider ved miljøstasjonen.
2. Fasaden på det nye helsehuset.
Asbjørn Hessen (V) om status på bruk av elbiler som tjenestebiler i Kvæfjord kommune.
Johan Helge Elde (H) om vannforsyning/vannledninger fra Straumen til Storjorda.
Arne J. Heggelund (AP) om beredskap for å kunne utføre kommunale tjenester når kommunen
har elbiler med begrenset rekkevidde.
Odin Rødland (FRP) om interesse for ledige boligtomter i Kvæfjord.
Ordføreren assistert av administrasjonssjefen besvarte de framsatte spørsmål.

PS 30/19 Årsmeldinger for 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2018 til etterretning.
2. Kommunestyret vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er
gjennomført en stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har
vært avgjørende viktig for de oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i
forbindelse med pensjonssaken.
Behandling:
Administrasjonssjefen orientert innledningsvis
Karin Eriksen (SP) og Lars Jonny Pedersen (AP) delte ut forslag til uttalelse og fremmet slikt
forslag til nytt pkt 3 (forslag 1):
-Kvæfjord kommunestyre vedtar slik uttalelse:
Mobbing i Kvæfjordskolen
Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
Det er i gang arbeid for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen, «Handlingsplan for
et trygt og godt skolemiljø». Planen tar høyde for enhetenes egenart samtidig som den sikrer
felles rutiner som fyller lovkrav og styrker skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt
samarbeid mellom barnehagene og skolene i Kvæfjord. Kvæfjord har utarbeidet felles rutiner for
oppvekstkommunen Kvæfjord.
Det har de siste årene vært lagt betydelig arbeid ned i skolen i Kvæfjord fra politikere, ansatte,
foresatte og en ressursgruppe voksene, for å skape forebygging mot mobbing, samt å få gode
rutiner som benyttes når mobbing avdekkes. Levekårsutvalget setter meget stor pris på det
arbeidet, og samarbeidet som foreldre og ressursgruppe voksne har lagt ned i samarbeid med
kommunen.
Skolene sine ansatte er kurset i temaet avdekking av mobbing i 2017, og forebygging mot
mobbing i 2018. Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker.
Levekårsutvalget får rapport om dette arbeidet 2 ganger i året, vår og høst. I tillegg får
Levekårsutvalget en årlig tilstandsrapport for grunnskolen i Kvæfjord og tilbakemelding via
enhetenes årsmeldinger. Tilstandsrapporten omtaler læringsresultater, frafall og læringsmiljø.
Elevundersøkelsen er et annet viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om
læring og trivsel i skolen.
Vi ser på mobbetallene, at felles fokus og målsetting i forhold forebygging mot mobbing i
Kvæfjord har gitt resultater.
Elevundersøkelsen over tid viser en nedadgående trend av meldte mobbesaker.
Det er i 2018 og så langt i 2019 ikke fattet vedtak av Fylkesmannen på §9A.
I 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø som trådte i kraft fra 01.08.2017.

Det nye Kapittel 9A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, i
SFO og i leksehjelpstilbud. Skolens plikt til å handle er innskjerpet og konkretisert gjennom en
ny aktivitetsplikt. Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foresatte
melde saken til Fylkesmannen etter at den er tatt opp med rektor. Fylkesmannen skal da avgjøre
om aktivitetsplikten er oppfylt.
Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø er et arbeid som skal fortsette. Levekårsutvalget har en
målsetning om at Kvæfjordskolen skal ha et godt og trygt skolemiljø, og at vi gjennom dette
arbeidet skal være oppvekstkommunen Kvæfjord. Kvæfjord skal være en attraktiv kommune og
bo i for barn og ungdom.
Kåre Bakken (SP) fremmet slikt forslag til nytt pkt 4 (forslag 2):
-Til sak 30/19 Årsmeldinger
I forbindelse med sak 12/19 Evaluering av samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester i
teknisk utvalg ble det gitt en god beskrivelse av hvordan denne tjenesten er organisert og hvilke
utfordringer den står overfor. Tjenesten er organisert med Borkenes brannstasjon og Flesnes
branndepot.
Dimensjoneringen av disse enhetene er gjort ut fra befolkningstall og branntekniske forhold i de
aktuelle områdene disse enhetene skal betjene. Tjenesten har endret karakter. Den omtales som
brann og redning, hvor redning i forbindelse med ulykker i trafikken og helserelaterte behov har
fatt større innvirkning på tjenesten.
Brannmannskapene står overfor nye oppgaver som går ut over den tradisjonelle
brannberedskapen.
Mannskapene ved Flesnes branndepot merker at de ofte blir kalt ut til trafikkulykker på de sterkt
trafikkerte riksveiene i området (E-10 og RV 85).
I årsmeldingen ser en at forskjellen på aktiviteten Borkenes brannstasjon og Flesnes branndepot
ikke er stor.
Mannskapene (5 stk.) på Flesnes er ansatt i 0,57 % stilling. På Borkenes er mannskapene (16
stk.) ansatt i 1,44 % stilling.
Tilgjengelighetsgodtgjøringen er forskjellig for mannskapene på Flesnes (kr 1000,- /mnd) og
Borkenes (kr 1500,-/mnd).
Forslag til vedtak:
Stillingsstørrelse for brannmannskapene på Flesnes oppjusteres til 1,44 % stilling.
Tilgjengelighetsgodtgjøring for mannskapene på Flesnes settes til kr 1.500,-/mnd -tilsvarende
som godtgjørelsen er for mannskapene på Borkenes.
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet slik forslag (forslag 5):
-Forslag fra Kåre Bakken (SP) oversendes formannskapet.
Lunsj: kl. 11:30 – 12.05
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars Jonny Pedersen (AP) til nytt pkt 3 (forslag 1) enstemmig
vedtatt.
Forslag fra Kåre Bakken til nytt pkt 4 (forslag 2) ikke tatt opp til votering, jfr forslag 3.
Forslag fra ordfører Torbjørn Larsen (forslag 3) enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2018 til etterretning.
2. Kommunestyret vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er
gjennomført en stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har
vært avgjørende viktig for de oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i
forbindelse med pensjonssaken.
3. Kvæfjord kommunestyre vedtar slik uttalelse:
Mobbing i Kvæfjordskolen
Kvæfjordskolen har nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser.
Det er i gang arbeid for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen,
«Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø». Planen tar høyde for enhetenes egenart
samtidig som den sikrer felles rutiner som fyller lovkrav og styrker skolenes arbeid mot
mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom barnehagene og skolene i Kvæfjord.
Kvæfjord har utarbeidet felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord.
Det har de siste årene vært lagt betydelig arbeid ned i skolen i Kvæfjord fra politikere,
ansatte, foresatte og en ressursgruppe voksene, for å skape forebygging mot mobbing,
samt å få gode rutiner som benyttes når mobbing avdekkes. Levekårsutvalget setter
meget stor pris på det arbeidet, og samarbeidet som foreldre og ressursgruppe voksne har
lagt ned i samarbeid med kommunen.
Skolene sine ansatte er kurset i temaet avdekking av mobbing i 2017, og forebygging
mot mobbing i 2018. Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse
mobbesaker. Levekårsutvalget får rapport om dette arbeidet 2 ganger i året, vår og høst. I
tillegg får Levekårsutvalget en årlig tilstandsrapport for grunnskolen i Kvæfjord og
tilbakemelding via enhetenes årsmeldinger. Tilstandsrapporten omtaler læringsresultater,
frafall og læringsmiljø. Elevundersøkelsen er et annet viktig kartleggingsverktøy hvor
elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen.
Vi ser på mobbetallene, at felles fokus og målsetting i forhold forebygging mot mobbing
i
Kvæfjord har gitt resultater.
Elevundersøkelsen over tid viser en nedadgående trend av meldte mobbesaker.
Det er i 2018 og så langt i 2019 ikke fattet vedtak av Fylkesmannen på §9A.
I 2017 vedtok Stortinget nytt regelverk om skolemiljø som trådte i kraft fra 01.08.2017.
Det nye Kapittel 9A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på
skolen, i SFO og i leksehjelpstilbud. Skolens plikt til å handle er innskjerpet og
konkretisert gjennom en ny aktivitetsplikt. Dersom en elev ikke har et trygt og godt
skolemiljø, kan eleven eller foresatte melde saken til Fylkesmannen etter at den er tatt
opp med rektor. Fylkesmannen skal da avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt.
Arbeidet med et trygt og godt skolemiljø er et arbeid som skal fortsette. Levekårsutvalget
har en målsetning om at Kvæfjordskolen skal ha et godt og trygt skolemiljø, og at vi
gjennom dette arbeidet skal være oppvekstkommunen Kvæfjord. Kvæfjord skal være en
attraktiv kommune og bo i for barn og ungdom.
4. Forslag fra Kåre Bakken (SP) oversendes formannskapet.

PS 31/19 Årsmelding 2018 Ungdomsrådet
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Levekårsutvalgets innstilling
Årsmeldingen tas til etterretning
Votering:
Levekårsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmeldingen tas til etterretning
PS 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Levekårsutvalgets innstilling
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Behandling:
Saksprotokoll i eldrerådet 06.06.19 PS 17/19 «Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse» ble delt ut under møtet.
Asbjørn Hessen (V) tok opp PS 17/19 fra eldrerådet 06.06.19 vedr mulighet for felles råd for
eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Ordfører informerte om at saken tas til orientering
og at administrasjon bes om å ta saken til videre behandling i kommunestyret høsten 2019.
Forslag fra Torbjørn Larsen (AP):
Kvæfjord kommunestyre tar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018 til etterretning.
Votering:
Forslag fra Torbjørn Larsen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018 til etterretning.

PS 33/19 Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Levekårsutvalgets innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2018 tas til etterretning.
Behandling:
Administrasjonssjefen orientert innledningsvis.

Votering:
Levekårsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2018 tas til etterretning.
PS 34/19 Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt regnskap for 2018, revisjonsberetning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2018.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 10 170 181 skal
dekke utgifter NAV som gjelder 2018 på kr 388 000 og resterende kr 9 782 181 avsettes til
disposisjonsfond pensjon i henhold til vedlagte budsjettregulering K-5/19.
Behandling:
Administrasjonssjefen orientert innledningsvis.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt regnskap for 2018, revisjonsberetning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2018.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 10 170 181
skal dekke utgifter NAV som gjelder 2018 på kr 388 000 og resterende kr 9 782 181
avsettes til disposisjonsfond pensjon i henhold til vedlagte budsjettregulering K-5/19.

PS 35/19 Tertialrapport 1/2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2019 og tar denne til orientering
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K4/19 som vist som vedlegg til saken
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn
ved administrative budsjettreguleringer
Behandling:
Administrasjonssjefen orientert innledningsvis.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2019 og tar denne til
orientering
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K4/19 som vist som vedlegg til saken
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes
inn ved administrative budsjettreguleringer
PS 36/19 NND`s legat - årsregnskap og årsberetning 2018
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for NND`s legat, årsberetning og
revisjonsberetning for 2018
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat
sitt regnskap og årsberetning for 2018
Behandling:
Torbjørn Larsen (AP) og Karoline Gabrielsen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som
henholdsvis styreleder og styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelses legat. De fratrådte mens
formannskapet vurderte habilitetsspørsmålene. Kommunestyret besto da av 21 av 23
representanter. Varaordfører Karin Eriksen overtok møteledelsen. Kommunestyret erklærte
begge inhabile og de forble fratrådt under behandlingen av saken.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for NND`s legat, årsberetning og
revisjonsberetning for 2018
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s
legat sitt regnskap og årsberetning for 2018
Torbjørn Larsen (AP) og Karoline Gabrielsen (AP) tiltrådte og kommunestyret var igjen
fulltallig.
PS 37/19 Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Kvæfjord
kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.

PS 38/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Teknisk utvalgs innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om
brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til
Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Votering:
Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter
om brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning
til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

PS 39/19 Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Teknisk utvalgs innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og
5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i foreliggende
saksframlegg.
Votering:
Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.

2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med
videre og 5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i
foreliggende saksframlegg.
PS 40/19 Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet,
Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Teknisk utvalgs innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område
til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFRområde til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFRområde» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet –
parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av
05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første
ledd
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje
ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent
for parter med klageinteresse.
Votering:
Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFRområde til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering
av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn –
grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet
– parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser
av 05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12,
første ledd
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12,
tredje ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er
gjort kjent for parter med klageinteresse.

PS 41/19 Nasjonalt Senter for Outsider Art med kunsthall i Harstad og
museum i Kvæfjord
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for
Outsider Art, med museum i Kvæfjord kommune og kunsthall i Harstad kommune.
2. Kvæfjord kommunes andel er forutsatt å være 20 % andel av utgiftene til museet og er
beregnet til 275 000 kroner per år.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av staten,
fylkeskommunen og Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er forutsatt i
denne saken. I tillegg vil det også være en forutsetning at kommunestyret prioriterer tiltaket i
fremtidige budsjett og økonomiplaner.
4. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og driftsutfordringer og ber
administrasjonssjefen vurdere tiltaket i forbindelse med arbeidet med budsjett/økonomiplan
2020-2023. Kommunestyret forutsetter at finansieringen skjer innenfor allerede eksisterende
driftsrammer fra det tidspunktet tiltaket er fullfinansiert.
Behandling:
Avdelingsleder Simone Romy Ritter ved Trastad Samlinger orienterte innledningsvis.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for
Outsider Art, med museum i Kvæfjord kommune og kunsthall i Harstad kommune.
2. Kvæfjord kommunes andel er forutsatt å være 20 % andel av utgiftene til museet og er
beregnet til 275 000 kroner per år.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av staten,
fylkeskommunen og Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er
forutsatt i denne saken. I tillegg vil det også være en forutsetning at kommunestyret
prioriterer tiltaket i fremtidige budsjett og økonomiplaner.
4. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og driftsutfordringer og ber
administrasjonssjefen vurdere tiltaket i forbindelse med arbeidet med
budsjett/økonomiplan 2020-2023. Kommunestyret forutsetter at finansieringen skjer
innenfor allerede eksisterende driftsrammer fra det tidspunktet tiltaket er fullfinansiert.
PS 42/19 Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Sør-Troms/Ofoten regionråd legges ned fra og med 1.
januar 2020. Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar å tilslutte seg Hålogalandsrådet fra samme tidspunkt, med
den samarbeidsavtale og økonomimodell som her ligger til grunn.

Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Sør-Troms/Ofoten regionråd legges ned fra og med 1.
januar 2020. Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar å tilslutte seg Hålogalandsrådet fra samme tidspunkt,
med den samarbeidsavtale og økonomimodell som her ligger til grunn.
PS 43/19 Kommunale hederspriser - justerte satser
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende regler for tildeling av kommunale hederspriser;
dvs kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen.
2. Kommunestyret vedtar at prisnivå fra og med neste tildeling settes til 10 000 kr pluss et
signert billeddtrykk for hver av de tre prisene; forøvrig løper gjeldende vedtekter uendret.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende regler for tildeling av kommunale
hederspriser; dvs kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen.
2. Kommunestyret vedtar at prisnivå fra og med neste tildeling settes til 10 000 kr pluss et
signert billeddtrykk for hver av de tre prisene; forøvrig løper gjeldende vedtekter
uendret.
PS 44/19 Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 44/16 om godtgjøringer og
utgiftsdekning for folkevalgte samt iverksettingen av ny kommunelov, herunder kapittel 8
Rettigheter og plikter for folkevalgte.
2. Kommunestyret vedtar slike endringer i de lokale regler for godtgjøringer og utgiftsdekning:
A. Nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter, hvorved punkt 5-8 i gjeldende regler forskyves
tilsvarende og blir nye punkter 6-9:
5.1 Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.(utgår fra nåværende
punkt 4.1)
5.2 Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som
ansatte i kommunen.
5.3 Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
5.4 Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven
§§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder ordføreren

godtgjøringen inntil to uker, med mindre ordføreren selv gir avkall på den. Under
svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og
permisjon ved barn og barnepassers sykdom, beholder ordføreren godtgjøringen etter de
samme regler som ansatte i kommunen.
5.5 Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelse,
dog slik at lønn i annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne perioden går til
fradrag i ettergodtgjøringen.(tilsvarende bestemmelse utgår fra nåværende punkt 4.1)
5.6 Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre folkevalgte i kommunen som har
vervet som sin hovedbeskjeftigelse, herunder også for varaordfører når denne trer i
funksjon som ordfører.
B. Etablert praksis med trekk i møtegodtgjøring til dekning av utgifter når dette tar form av
felles servering, blir å utgå. Det legges til grunn at utgifter til slik servering er så vidt
rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møte, at en slik ytelse ikke utløser
skatteplikt for mottaker.
C. Kommunestyret ber om at satsene for lokal partistøtte til kommunestyregruppene i punkt
6.1 (nytt punkt 7.1) oppjusteres til gruppestøtte 5 000 kr og representantstøtte 2 300 kr,
for senere å bli justert på lik linje med de øvrige satser.
3. Endringer i reglene for godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte iverksettes med
virkning fra og med budsjettåret 2020. Kommunestyret legger til grunn at samlet
tilleggsbevilgning med 70 000 kr kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 44/16 om godtgjøringer og
utgiftsdekning for folkevalgte samt iverksettingen av ny kommunelov, herunder kapittel
8 Rettigheter og plikter for folkevalgte.
2. Kommunestyret vedtar slike endringer i de lokale regler for godtgjøringer og
utgiftsdekning:
A. Nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter, hvorved punkt 5-8 i gjeldende regler forskyves
tilsvarende og blir nye punkter 6-9:
5.1 Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.(utgår fra
nåværende punkt 4.1)
5.2 Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som
ansatte i kommunen.
5.3 Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
5.4 Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder
ordføreren godtgjøringen inntil to uker, med mindre ordføreren selv gir avkall på
den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon,
foreldrepermisjon og permisjon ved barn og barnepassers sykdom, beholder
ordføreren godtgjøringen etter de samme regler som ansatte i kommunen.
5.5 Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter
fratredelse, dog slik at lønn i annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne
perioden går til fradrag i ettergodtgjøringen.(tilsvarende bestemmelse utgår fra
nåværende punkt 4.1) 5.6 Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre
folkevalgte i kommunen som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, herunder også
for varaordfører når denne trer i funksjon som ordfører.
B. Etablert praksis med trekk i møtegodtgjøring til dekning av utgifter når dette tar form
av felles servering, blir å utgå. Det legges til grunn at utgifter til slik servering er så

vidt rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møte, at en slik ytelse ikke utløser
skatteplikt for mottaker.
C. Kommunestyret ber om at satsene for lokal partistøtte til kommunestyregruppene i
punkt 6.1 (nytt punkt 7.1) oppjusteres til gruppestøtte 5 000 kr og representantstøtte
2 300 kr, for senere å bli justert på lik linje med de øvrige satser.
3. Endringer i reglene for godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte iverksettes med
virkning fra og med budsjettåret 2020. Kommunestyret legger til grunn at samlet
tilleggsbevilgning med 70 000 kr kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023.
PS 45/19 Innsatspris - forslag fra eldrerådet
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Formannskapets innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med vedtak i
Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4: «Eldrerådets vedtak om
tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring høvelig, jf
offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.»
2. Utgifter til pris i tråd med vedtektene punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/andre nemnder konto 11270 01012 100 117001 Eldredagen.
Behandling:
Omforent forslag til nytt punkt 3:
Kommunestyre støtter punkt 3 i PS 54/19 i saksprotokoll fra Formannskapet 18.06.19
«Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til arrangement
eldredagen 2019 i Kvæfjord».
Votering:
Formannskapets innstilling og nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med
vedtak i Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4: «Eldrerådets
vedtak om tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring
høvelig, jf offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.»
2. Utgifter til pris i tråd med vedtektene punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/andre nemnder konto 11270 01012 100 117001 Eldredagen.
3. Kommunestyre støtter punkt 3 i PS 54/19 i saksprotokoll fra Formannskapet 18.06.19
«Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonsfond til
arrangement eldredagen 2019 i Kvæfjord».
Møtet hevet kl. 15:45
Referent: Chris Tandy

Rett utskrift:

Borkenes, 25.06.2919
Ruth-Lise H. Olsen

