Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
23.09.2019
08:30 – 12:30

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
Jan Meyer
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
Birger Bjørnstad
Rådgiver

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Representerer

Representerer

under sak 62/19
under sak 63/19 og under RS 60-64/19

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyste at det var utsendt to tilleggsreferatsaker per epost:
RS 65/19 Johan I. Borgos: Søknad om bokutgivelse
RS 66/19 U.OFF.
I tillegg foreslo ordføreren å sette en tilleggssak på dagsordenen, noe formannskapet sluttet seg
til:
PS 69/19 Påskjønnelse fra Kvæfjord kommune til fotball-laget Brage Trondenes som vant
Norway Cup 2019 i 15-årsklassen med 6 Kvæfjordspillere på laget
Det fremkom forøvrig ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.

Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møteboka gjøres tilgjengelig for allmennheten før den er formelt godkjent. Formell
godkjennelse skjer i neste møte i Formannskapet. Det tas derfor forbehold om at det kan
komme inn korrigeringer ved den endelige godkjennelsen.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ►Politiske møter
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor.
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PS 69/19
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PS 61/19 Godkjenning av møtebok for formannskapet 18.6.2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.6.2019.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...

Behandling:
-Ordføreren foreslo i tillegg at: Jan Meyer og Bendiks H. Arnesen signerer møteboken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.6.2019.
Til å signere møteboka velges:
1. Jan Meyer
2. Bendiks H. Arnesen

PS 62/19 Tertialrapport 2/2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre tar framlagt tertialrapport nr 2/2019 til etterretning
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjettrammer dekkes inn
med nødvendige budsjettreguleringer
3. Kommunestyret vedtar økt opptak av startlån med kr 5 000 000
4. Kommunestyret vedtar en reduksjon av årets låneopptak fra kr 66 977 000, til kr
40 000 000,-

Behandling:
Forslag fremmet av Bendiks H. Arnesen på vegne av AP og SP:
Forslag til nytt punkt 5:
-Kommunestyret er tilfreds med de forbedringene som har skjedd siden tertial 1/2019.
Kommunestyret vil berømme administrasjonen og øvrige ansatte for de grep som er tatt for å
bedre situasjonen.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Bendiks H. Arnesen på
vegne av AP og SP enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Kvæfjord kommunestyre tar framlagt tertialrapport nr 2/2019 til etterretning
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjettrammer dekkes
inn med nødvendige budsjettreguleringer
3. Kommunestyret vedtar økt opptak av startlån med kr 5 000 000
4. Kommunestyret vedtar en reduksjon av årets låneopptak fra kr 66 977 000, til kr
40 000 000,5. Kommunestyret er tilfreds med de forbedringene som har skjedd siden tertial 1/2019.
Kommunestyret vil berømme administrasjonen og øvrige ansatte for de grep som er tatt
for å bedre situasjonen.
Pause kl 09:40-09:45

PS 63/19 Adressenavn i Kvæfjord kommune - fullføring veiadresseprosjektet
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere vedtak om tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord,
samt gjennomført høringsrunde omkring nye adressenavn Gåraveien, Vikeveien og
Voktorveien med høringsfrist 1.6.2019.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunalt delegeringsreglement punkt 42 Stedsnavn,
jf punkt 30 Matrikkelloven, bruk av følgende adressenavn som ledd i å avslutte
veiadresseprosjektet i Kvæfjord:
 10060 Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien
tar til ved gbnr 54/85 og fram til veikrysset i Gåra. Tidligere adressenavn for denne
strekningen, Hagan, Strand og Gåra, kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
 20010 Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra veikrysset i Gåra og
fram til brua over Straumen. Tidligere adressenavn for denne strekningen, Gåra,
Vikeland og Voktor(veien), kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
 20110 Voktorveien for om lag 680 løpemeter (kommunal) vei til Voktor, regnet fra
avkjøringen fra FV83 og fram til to endepunkter for denne veien.
3. Formannskapet legger til grunn at klagesak oversendt av Kvæfjord kommune til
fylkesmannen for videre behandling den 28.9.2018 ut fra vedtak i formannskapet under Fsak 61/18 blir å utgå, fordi kommunen i overstående punkt 2 har endret sitt tidligere vedtak i
saken til gunst for klagerne.
4. De nye adressenavn danner grunnlag for administrativ tildeling av veiadresser for de berørte
veiparseller, jf regler gitt i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kapittel 12.
Formannskapet oppfatter med dette at prosjektet for etablering av mer enhetlige og
fullstendige veiadresser i Kvæfjord kommune kan anses å være fullført.

Behandling:
Rådgiver Birger Bjørnstad orienterte innledningsvis.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere vedtak om tildeling av nye adressenavn i
Kvæfjord, samt gjennomført høringsrunde omkring nye adressenavn Gåraveien,
Vikeveien og Voktorveien med høringsfrist 1.6.2019.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunalt delegeringsreglement punkt 42
Stedsnavn, jf punkt 30 Matrikkelloven, bruk av følgende adressenavn som ledd i å
avslutte veiadresseprosjektet i Kvæfjord:
 10060 Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor
Bygdeveien tar til ved gbnr 54/85 og fram til veikrysset i Gåra. Tidligere
adressenavn for denne strekningen, Hagan, Strand og Gåra, kan om ønskelig tas i
bruk som adressetilleggsnavn.
 20010 Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra veikrysset i
Gåra og fram til brua over Straumen. Tidligere adressenavn for denne
strekningen, Gåra, Vikeland og Voktor(veien), kan om ønskelig tas i bruk som
adressetilleggsnavn.
 20110 Voktorveien for om lag 680 løpemeter (kommunal) vei til Voktor, regnet
fra avkjøringen fra FV83 og fram til to endepunkter for denne veien.

3. Formannskapet legger til grunn at klagesak oversendt av Kvæfjord kommune til
fylkesmannen for videre behandling den 28.9.2018 ut fra vedtak i formannskapet under
F-sak 61/18 blir å utgå, fordi kommunen i overstående punkt 2 har endret sitt tidligere
vedtak i saken til gunst for klagerne.
4. De nye adressenavn danner grunnlag for administrativ tildeling av veiadresser for de
berørte veiparseller, jf regler gitt i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kapittel
12. Formannskapet oppfatter med dette at prosjektet for etablering av mer enhetlige og
fullstendige veiadresser i Kvæfjord kommune kan anses å være fullført.

Pause 10:30-10:50 Kvæfjordkakespising og fotografering.

PS 64/19 Kveøyforbindelsen - justering i avviklingsordning for lokal
medfinansiering
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 33/18 om avviklingsordning
for den lokale medfinansieringsandelen fra Kveøysamfunnet til fastforbindelsen til Kveøya.
Det vises også til at Kveøyforbindelsen AS i brev av 1.7.2019 har bekreftet sine
innbetalingsforpliktelser i perioden 2019-2022 som er summert til 500 000 kr.

2. Formannskapet tiltrer ut fra det ordning som skissert av Troms fylkeskommune, hvorved
Kvæfjord kommune årlig faktureres for samlet årlig finansieringsbidrag 1 250 000 kr i tråd
med vedtak om lokal medfinansiering. Kommunen avstemmer selv med Kveøyforbindelsen
AS det lokale bidraget i tråd med vedtakets punkt 1.
Behandling:
Bendiks H. Arnesen reiste spørsmål om sin habilitet siden han er styremedlem i
Kveøyforbindelsen AS. Han fratrådte mens formannskapet vurderte hans habilitet.
Formannskapet besluttet at han var inhabil, jf kommuneloven § 40 nr 3 jf forvaltningsloven § 6
bokstav e nr 2. Han forble fratrådt under behandlingen av saken.
Karoline Gabrielsen reiste spørsmål om sin habilitet siden hennes ektefelle er styremedlem i
Kveøyforbindelsen AS. Hun fratrådte mens formannskapet vurderte hennes habilitet.
Formannskapet besluttet at hun var habil og hun tiltrådte igjen møtet.
Formannskapet besto da av 6 av 7 medlemmer under behandling av saken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 33/18 om
avviklingsordning for den lokale medfinansieringsandelen fra Kveøysamfunnet til
fastforbindelsen til Kveøya. Det vises også til at Kveøyforbindelsen AS i brev av
1.7.2019 har bekreftet sine innbetalingsforpliktelser i perioden 2019-2022 som er
summert til 500 000 kr.
2. Formannskapet tiltrer ut fra det ordning som skissert av Troms fylkeskommune, hvorved
Kvæfjord kommune årlig faktureres for samlet årlig finansieringsbidrag 1 250 000 kr i
tråd med vedtak om lokal medfinansiering. Kommunen avstemmer selv med
Kveøyforbindelsen AS det lokale bidraget i tråd med vedtakets punkt 1.
Bendiks H. Arnesen tiltrådte formannskapet, som igjen var fulltallig.

PS 65/19 Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.
3.

Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av ett
felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i stedet for
tidligere eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om medvirkningsordninger.
Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og like
mange varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og nestleder.
Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse
av ett felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd
trer i stedet for tidligere eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om
medvirkningsordninger.
2. alg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer
og like mange varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og
nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne
har forslagsrett ved valg til felles råd.

PS 66/19 Tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS
<org.nr> fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget
i Troms i sak 62/19.
2. Kvæfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt
av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding
AS <org.nr> fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av
fylkestinget i Troms i sak 62/19.
2. Kvæfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som
vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

PS 67/19 Høring - forslag til ny forvaltningslov. NOU 2019:5
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap gir i hovedsak tilslutning til forslagene i NOU 2019:5 Ny
forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).
Lovforslaget må ses som et godt bidrag til å ivareta rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen,
og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.
Formannskapet vil dog fremme to særskilte presiseringer i forhold til lovutkastet:

§ 60. Klageinstansens behandling av klagesaken
Formannskapet gir tilslutning til forslaget fra lovutvalgets mindretall Halvorsen om at tredje
punktum skal lyde: «Er et statlig organ klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller
fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøving av forvaltningsskjønnet.»
Som grunngiving vises det til at Stortinget senest i 2017 tok stilling til dette spørsmålet. Målet
om å styrke det kommunale selvstyret var også sentralt i vedtakelsen av ny kommunelov i 2018.
En reversering alt nå kan gi en svakere sammenheng mellom forvaltningsloven og
kommuneloven. Hensynet til det kommunale selvstyret bør derfor fortsatt ivaretas ved at den
statlige klageinstansen skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving
av forvaltningsskjønnet.
§ x. Sakskostnader etter klage
Formannskapet gir tilslutning til flertallets forslag om å oppheve retten til dekning av
sakskostnader i forvaltningssaker, som i praksis mest har betydning for kostnader til juridisk
bistand. Kommunens erfaring med slike saker er langt på vei sammenfallende med flertallets
grunngiving. Det vil være mer målrettet å styrke retten til fri rettshjelp i velferdssaker, for å
sikre at også parter med svakere økonomi oppnår sine rettigheter på grunnleggende områder,
enn å yte sakskostnader til en ressurssterk part som har nådd fram med en klage.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap gir i hovedsak tilslutning til forslagene i NOU 2019:5 Ny
forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).
Lovforslaget må ses som et godt bidrag til å ivareta rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen,
og samtidig legge til rette for en god og effektiv saksbehandling.
Formannskapet vil dog fremme to særskilte presiseringer i forhold til lovutkastet:

§ 60. Klageinstansens behandling av klagesaken
Formannskapet gir tilslutning til forslaget fra lovutvalgets mindretall Halvorsen om at tredje
punktum skal lyde: «Er et statlig organ klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller
fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret
ved prøving av forvaltningsskjønnet.»
Som grunngiving vises det til at Stortinget senest i 2017 tok stilling til dette spørsmålet. Målet
om å styrke det kommunale selvstyret var også sentralt i vedtakelsen av ny kommunelov i 2018.
En reversering alt nå kan gi en svakere sammenheng mellom forvaltningsloven og
kommuneloven. Hensynet til det kommunale selvstyret bør derfor fortsatt ivaretas ved at den
statlige klageinstansen skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving
av forvaltningsskjønnet.
§ x. Sakskostnader etter klage
Formannskapet gir tilslutning til flertallets forslag om å oppheve retten til dekning av
sakskostnader i forvaltningssaker, som i praksis mest har betydning for kostnader til juridisk
bistand. Kommunens erfaring med slike saker er langt på vei sammenfallende med flertallets
grunngiving. Det vil være mer målrettet å styrke retten til fri rettshjelp i velferdssaker, for å

sikre at også parter med svakere økonomi oppnår sine rettigheter på grunnleggende områder,
enn å yte sakskostnader til en ressurssterk part som har nådd fram med en klage.

PS 68/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
RS 57/19 Rapport om befolkningsutvikling 2. kvartal 2019 i Troms og Finnmark
RS 58/19 Forventninger til kommunenes arbeid med kommunal planstrategi for neste
valgperiode
RS 59/19 Kvæfjord Eiendom AS - Protokoll ordinær generalforsamling 18.06.2019
RS 60/19 Klagesak -42/19 Storhågen, Salen : Plan for nydyrking- Manglende behandling av
klagesak- hensynssone, ugyldig vedtak om sakskostnader
RS 61/19 Foreløpig svar
RS 62/19 TILLEGG: gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for nydyrking med videre.
Krav om dekning av sakskostnader i klagesak
RS 63/19 Vedtak - krav om dekning av saksomkostninger
RS 64/19 Klagesak -42/19 Storhågen, Salen: Plan for nydyrking-Manglende behandling av
klagesak-Hensynssone mv.
RS 65/19 Johan I Borgos: Søknad om støtte til bokutgivelse
RS 66/19 U.OFF.

Behandling:
RS 60-64/19 ble behandlet tidlig i møtet, umiddelbart etter PS 63/19.
Før behandlingen av RS 60-64/19 tok Karin Eriksen opp sin habilitet, siden hun var søskenbarn
til klager. Hun fratrådte mens formannskapet vurderte hennes habilitet. Formannskapet besluttet
at hun var habil og hun tiltrådte utvalget igjen.
Øvrige saker behandlet i ordinær saksrekkefølge.
Før behandlingen av RS 66/19 ba Karoline Gabrielsen utvalget om å vurdere om hun kunne
fritas fra å delta i behandlingen, jf kommuneloven § 40 nr 4 og hun fratrådte mens
formannskapet vurderte dette. Formannskapet besluttet å gi hennes slikt fritak og hun forble
fratrådt. Formannskapet besto da av 6 av 7 representanter.
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jf kommuneloven § 31 nr 2 jf forvaltningsloven
§ 13 nr 2.
Bendiks H. Arnesen forslo å løfte RS 66/19 til ny politisk sak: PS 70/19 – Mulig
bedriftsetablering i Kvæfjord, noe formannskapet sluttet seg til.

Omforent forslag:
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
RS 65/19 løftes til ny politisk sak 71/19.
Referatsakene tas forøvrig til orientering.
Vedtak:
RS 65/19 løftes til ny politisk sak 71/19.
RS 66/19 løftes til ny politisk sak 70/19.
Referatsakene tas forøvrig til orientering.
PS 69/19 Påskjønnelse fra Kvæfjord kommune til fottball-laget Brage
Trondenes som vant Norway cup 2019 i 15-års klassen med 6 spillere fra
Kvæfjord
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Behandling:
Innledningsvis i møtet foreslo ordføreren å sette en tilleggssak på dagsordenen, noe
formannskapet sluttet seg til:
PS 69/19 Påskjønnelse fra Kvæfjord kommune til fotball-laget Brage Trondenes som vant
Norway Cup 2019 i 15-årsklassen med 6 Kvæfjordspillere på laget.
Ordføreren delte13. august 2019 ut påskjønnelse på 5000 kroner fra Kvæfjord kommune til
fotball-laget Brage Trondenes som vant Norway Cup 2019 i 15-årsklassen. Bakgrunnen var
at 6 spillere på laget var fra Kvæfjord. Harstad kommune ga samtidig likelydende
påskjønnelse.
Omforent forslag:
Kvæfjord kommune bevilger 5000 kroner som påskjønnelse til Brage Trondenes som vant
Norway Cup 2019 i 15-årsklassen med 6 Kvæfjordspillere på laget. Tilskuddet bevilges fra
formannskapets disposisjonspost.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommune bevilger 5000 kroner som påskjønnelse til Brage Trondenes som vant
Norway Cup 2019 i 15-årsklassen med 6 Kvæfjordspillere på laget. Tilskuddet bevilges fra
formannskapets disposisjonspost
PS 70/19 Mulig bedriftsetablering i Kvæfjord
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Behandling:
Bendiks H. Arnesen forslo å løfte referatsak 66/19 til ny politisk sak: PS 70/19 – Mulig
bedriftsetablering i Kvæfjord, noe formannskapet sluttet seg til.

Før behandlingen av saken ba Karoline Gabrielsen utvalget om å vurdere om hun kunne fritas
fra å delta i behandlingen, jf kommuneloven § 40 nr 4 og hun fratrådte mens formannskapet
vurderte dette. Formannskapet besluttet å gi hennes slikt fritak og hun forble fratrådt. Siden
møtet ble lukket forlot hun møtelokalet under den videre behandlingen av saken. Formannskapet
besto da av 6 av 7 representanter.
Møtet ble lukket under behandlingen av saken, jf kommuneloven § 31 nr 2 jf forvaltningsloven
§ 13 nr 2.
Omforent forslag:
-Kvæfjord formannskap viser til orientering om mulig bedriftsetablering i Kvæfjord.
Formannskapet ser positivt på dette, og ber om at saken følges opp på en konstruktiv måte.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap viser til orientering om mulig bedriftsetablering i Kvæfjord.
Formannskapet ser positivt på dette, og ber om at saken følges opp på en konstruktiv måte.

PS 71/19 Johan I. Borgos: Søknad om tilskudd til bokutgivelse
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.09.2019
Behandling:
Formannskapet var omforent enige om å løfte referatsak RS 65/19 Johan I. Borgos: Søknad om
tilskudd bokutgivelse opp som ny politisk sak 71/19.
Omforent forslag:
1. Kvæfjord formannskapet viser til søknad av 07.08.2019 fra Johan I. Borgos om tilskudd
på 5000 krones som støtte til bokutgivelse.
2. Kvæfjord kommune bevilger tilskudd på 5000 kroner som støtte til bokutgivelse.
Tilskuddet bevilges fra formannskapets disposisjonspost.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskapet viser til søknad av 07.08.2019 fra Johan I. Borgos om tilskudd
på 5000 krones som støtte til bokutgivelse.
2. Kvæfjord kommune bevilger tilskudd på 5000 kroner som støtte til bokutgivelse.
Tilskuddet bevilges fra formannskapets disposisjonspost.

Møtet hevet kl. 12:30.
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 25.09.2019
Ruth-Lise H. Olsen

