Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord formannskap
Kvæfjord rådhus, møterom 2
18.06.2019
08:30-13:10

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

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ola A. Danielsen
Medlem

Representerer
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Johan Helge Elde
Ola A. Danielsen

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ellen Eliseussen
Næringsrådgiver, under orientering til sakene 55/19, 56/19 og
60/19.
Andre som møtte:
Under sak 53/19 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS møtte styreleder Anne
Birgit Nilsen og konstituert daglig leder Per Mikal Eriksen
Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyste at det tilkom en tilleggssak PS 60/19 Søknad fra Propellfabrikken.
Det fremkom forøvrig 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:
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 52/19 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 11.06.2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 11.06.2019.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…
Behandling:
-Ordføreren foreslo i tillegg at: Karin Eriksen og Bendiks H. Arnesen signerer møteboken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 11.06.2019.
Til å signere møteboka velges:
1. Karin Eriksen
2. Bendiks H. Arnesen
PS 53/19 Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Karoline Gabrielsen og Karin Eriksen ba om å få vurdert sin habilitet som henholdsvis
styremedlem og varamedlem til styret i Kvæfjord Eiendom AS og fratrådte mens formannskapet
behandlet spørsmålet. Karoline Gabrielsen ble erklært inhabil og forble fratrådt under
behandlingen av saken. Karin Eriksen ble erklært habil og tiltrådte formannskapet.
Formannskapet besto da av 6 av 7 medlemmer.
Karin Eriksen reiste spørsmål om sin habilitet for behandling av sak om godtgjørelse for
styreledervervet. Formannskapet diskuterte saken og erklærte henne habil og hun deltok ved
behandlingen.
Det føres særskilt protokoll fra generalforsamlingen, ved konstituert daglig leder Per Mikal
Eriksen.
Johan Helge Elde og Jan Meyer ble valgt til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.
Styreleder Anne Birgit Nilsen, styremedlem Karoline Gabrielsen og konstituert daglig leder Per
Mikal Eriksen deltok fra Kvæfjord Eiendom AS.
Generalforsamlingen varte kl 08:35-10:50.

PS 54/19 Innsatspris - forslag fra eldrerådet
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens 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:
Ordføreren fremmet slikt forslag til nytt punkt 3:
-Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonspost til arrangementet
eldredagen 2019 i Kvæfjord.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og forslag fra ordføreren 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. Formannskapet bevilger inntil kr 10.000 fra formannskapets disposisjonspost til
arrangementet eldredagen 2019 i Kvæfjord.
PS 55/19 Næringsutviklingsprosjekt - status
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.
Behandling:
Ellen Eliseussen, næringsrådgiver og prosjektleder, orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.
Lunsjpause kl 11:30-12:00

PS 56/19 Strategisk næringsplan for Kvæfjord kommune - oppstart av
rullering
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Formannskapet ber administrasjonssjefen starte arbeid med rullering av kommunens strategiske
næringsplan høsten 2019, basert på organisering og fremdriftsplan som skissert i
saksframlegget.

Behandling:
Ellen Eliseussen, næringsrådgiver og prosjektleder, orienterte innledningsvis.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet ber administrasjonssjefen starte arbeid med rullering av kommunens strategiske
næringsplan høsten 2019, basert på organisering og fremdriftsplan som skissert i
saksframlegget.
PS 57/19 Utsatt sak: Krumtapp AS - søknad om støtte til bedriftsutvikling
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Krumtapp AS av 16.3.2019 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med videreutvikling av bedriften med hovedfokus på
gründertilbudet «Drømmestart», etablering av lokalt kontor på Borkenes, markedsføring og
utvikling av strategiske samarbeid.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg bagatellmessig støtte til Krumtapp AS
med inntil 100.000 kroner. Det legges ut fra opplysninger gitt i søknad og ellers med
henvisning til begrensningsreglene for offentlig støtte, til grunn at søker ikke har mottatt slik
støtte regnet for de tre siste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom søker enten oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket, eller dersom
kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknaden. Tilsagnet står ved lag inntil 12
mnd regnet fra vedtaksdato.
4. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre
uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klagerett i saken, jf samme lov kapittel
VI.

Behandling:
Innledningsvis delte administrasjonssjefen ut et notat fra næringsrådgiver unntatt offentlighet
med supplerende orientering i saken.
Forslag fra Birger Holand (SP):
Nytt pkt 4, slik at innstillingens pkt 4 blir pkt 5:
-Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin drift i
Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av 3 år avkortes tilskuddet
forholdsmessig.
Forslag fra Johan Helge Elde (H) og Jan Meyer (H) til justering av beløpet i innstillingens pkt 2:
-Inntil 50 000 kroner
Votering:
Innstillingen og forslag fra Birger Holand (SP) til pkt 1, 3, 4 og 5 enstemmig vedtatt.
Innstillingens pkt 2 og forslag fra Johan Helge Elde (H) og Jan Meyer (V) ble satt opp mot
hverandre. Det ble avgitt 5 stemmer for innstillingen og 2 stemmer for forslaget fra Johan Helge
Elde (H) og Jan Meyer (V).
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Krumtapp AS av 16.3.2019 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med videreutvikling av bedriften med hovedfokus
på gründertilbudet «Drømmestart», etablering av lokalt kontor på Borkenes,
markedsføring og utvikling av strategiske samarbeid.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg bagatellmessig støtte til Krumtapp
AS med inntil 100.000 kroner. Det legges ut fra opplysninger gitt i søknad og ellers med
henvisning til begrensningsreglene for offentlig støtte, til grunn at søker ikke har mottatt
slik støtte regnet for de tre siste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med
forholdsmessig avkorting dersom søker enten oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket,
eller dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknaden. Tilsagnet står
ved lag inntil 12 mnd regnet fra vedtaksdato.
4. Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin
drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av 3 år avkortes tilskuddet
forholdsmessig.
5. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages
innen tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klagerett i saken, jf samme
lov kapittel VI.
PS 58/19 Pontini AS- søknad om støtte fra kommunalt næringsfond
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Pontini AS om tilskudd fra kommunalt
næringsfond om støtte til etablering og kjøp av konsulentbistand for utredning av nye
forretningsområder for bedriften som er lokalisert i Gullesfjord.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalget støtte fra kommunalt
næringsfond til Pontini AS med inntil kr. 16.500,-. Det legges ut fra opplysninger gitt i

søknaden og ellers med henvisning til begrensningsreglene for offentlig støtte at søker
ikke har mottatt slik støtte regnet for de tre siste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom kostnadene fremkommer lavere enn oppgitt i søknaden.
4. Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin
drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av 3 år avkortes tilskuddet
forholdsmessig.
5. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages
innen tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf.
samme lov kapittel VI.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Pontini AS om tilskudd fra kommunalt
næringsfond om støtte til etablering og kjøp av konsulentbistand for utredning av nye
forretningsområder for bedriften som er lokalisert i Gullesfjord.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalget støtte fra kommunalt
næringsfond til Pontini AS med inntil kr. 16.500,-. Det legges ut fra opplysninger gitt i
søknaden og ellers med henvisning til begrensningsreglene for offentlig støtte at søker
ikke har mottatt slik støtte regnet for de tre siste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom kostnadene fremkommer lavere enn oppgitt i søknaden.
4. Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin
drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av 3 år avkortes tilskuddet
forholdsmessig.
5. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages
innen tre uker fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf.
samme lov kapittel VI.

PS 59/19 Referatsaker
RS 55/19 Anmodning om sluttutbetaling, vedlagt sluttrapport av mai 2019 Overføring av
kunnskap om nydyrkingsprosjektet
RS 56/19 Anmodning om sluttutbetaling, vedlagt sluttrapport av mai 2019 Nydyrkingsprosjektet
i Kvæfjord kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Behandling:
Omforent forslag:

Referatsakene tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
PS 60/19 Søknad fra Propellfabrikken
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra VINN i Narvik om tilskudd til gjennomføring av
programmet «Propellfabrikken Harstadregionen» som retter seg mot unge, engasjerte
mennesker i regionen. Programmet skal være et samarbeidsprosjekt mellom
deltakerkommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Tjeldsund og Kvæfjord.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalget å støtte programmet med kr. 28.000,.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansiering skjer under forutsetning av at Troms
Fylkeskommune og øvrige deltakerkommuner bidrar minst i den størrelsesorden som er
forutsatt i denne saken.
4. Utbetaling foretas mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom kostnadene fremkommer lavere enn oppgitt i søknaden.
Behandling:
Administrasjonssjefen opplyste at siste setning i innstillingens punkt 2 var falt ut og korrigerte
derfor innstillingen slik:
-Beløpet belastes kommunalt næringsfond.
Votering:
Administrasjonssjefens korrigerte innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra VINN i Narvik om tilskudd til gjennomføring
av programmet «Propellfabrikken Harstadregionen» som retter seg mot unge, engasjerte
mennesker i regionen. Programmet skal være et samarbeidsprosjekt mellom
deltakerkommunene Harstad, Ibestad, Skånland, Tjeldsund og Kvæfjord.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalget å støtte programmet med kr.
28.000,-. Beløpet belastes kommunalt næringsfond.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansiering skjer under forutsetning av at Troms
Fylkeskommune og øvrige deltakerkommuner bidrar minst i den størrelsesorden som er
forutsatt i denne saken.
4. Utbetaling foretas mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom kostnadene fremkommer lavere enn oppgitt i søknaden.
Møtet hevet kl 13:10.
Referent: Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 20.06.19

June H Gjertsen

