Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

24.11.2015
2015/11

Saksnr
103/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
30.11.2015

Godkjenning av møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 20.11.2015.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...
Vedlegg:
Møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015.
Dokumenter i saken:
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Denne bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter
dette skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Pga kort tid mellom møtene, vedlegges denne gangen kopi av møtebok fra Kvæfjord formannskap
20.11.2015.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Vedlegg:
Møtebok fra Kvæfjord formannskap 20.11.2015

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Møtebok

Kvæfjord formannskap
Møterom 2, Kvæfjord rådhus
20.11.2015
09:30 – 13:50

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

Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
FRP
V

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Ingen

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Merete Hessen
Lars Tverseth
Ågot Hammari
Dag Sandvik
Birger Bjørnstad

Stilling
Administrasjonssjef
Kultur- og oppvekstsjef, under sak 95/ 118/15-102/15
Helse- og omsorgssjef, under sak 110/15
Økonomisjef, under sak 100/15
Rådgiver, under sak 100/15

Der framkom ingen merknader til innkallingen.
Ordføreren opplyste at det i tillegg var sendt ut en tilleggssak, PS 102/15 samt en
tilleggsreferatsak RS 119/15
Ordføreren orienterte om henvendelse fra Lundberg Gratangslaks AS fra med forespørsel om å
få orientere formannskapet. Formannskapet ønsket slik orientering i formannskapets møte
30.11.15 eller 07.12.15.
Det fremkom ingen øvrige 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.

Saksnr

Innhold

PS 95/15

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015

PS 96/15

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 3.4.2 - godkjenning

PS 97/15

Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 5.2 - godkjenning

PS 98/15

Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3

PS 99/15

Budsjettregulering - næringsutvikling

PS 100/15

Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

PS 101/15

Referatsaker

RS 107/15

Sør-Troms regionråd- Referat fra Regionsrådsmøte 28.08.15

RS 108/15

LVSH - Protokoll årsmøte LVSH 2015

RS 109/15

Oppsummering ByR-møte 271015

RS 110/15

Kontrollutvalgssak 24/15
Kontrollutvalgssak 24/15 - Budsjettramme 2016 - Kontroll og tilsyn

RS 111/15

Invitasjon til informasjonsmøte ang. nytt ROBEK-nettverk

RS 112/15

Fylkesmannen i Troms - Svar på søknad om kriseskjønnsmidler

RS 113/15

Kvæfjord menighetsråd: Budsjettforslag 2016

RS 114/15

Vedlikehold av Kvæfjord kirke

RS 115/15

KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015

RS 116/15

Økning av antall mottaksplasser i Kvæfjord Mottak Orientering til
Kvæfjord kommune.

RS 117/15

Veileder og debatthefte til bruk i kommunereformen og utvikling av
lokaldemokratiet

RS 118/15

Jusshjelpa i Nord-Norge - Søknader om økonomisk støtte

RS 119/15

Store utfordringer krever felles mobilisering

PS 102/15

INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling

PS 95/15 Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…
Ordfører foreslo i tillegg at Jan Meyer og Karin Eriksen ble valgt til å signere møteboka.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 27.10.2015.
Til å signere møteboka velges:
1. Jan Meyer
2. Karin Eriksen
PS 96/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 3.4.2 - godkjenning
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og
Fagforbundet, FO, Norsk sykepleierforbund, Fysioterapiforbundet, Utdanningsforbundet og
Lederne etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2-Andre ledere. Lønnsendringen gjelder i fra 1.
mai 2015. Merutgifter i 2015 med kr. 185.500,- dekkes innenfor regulert budsjett på
rammeområdene.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og
Fagforbundet, FO, Norsk sykepleierforbund, Fysioterapiforbundet, Utdanningsforbundet og
Lederne etter hovedtariffavtalens kapittel 3.4.2-Andre ledere. Lønnsendringen gjelder i fra 1.
mai 2015. Merutgifter i 2015 med kr. 185.500,- dekkes innenfor regulert budsjett på
rammeområdene.
PS 97/15 Lokale lønnsforhandlinger 2015 etter HTA kapittel 5.2 - godkjenning
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og
Bibliotekarforbundet og NITO.
2. Ny lønnsplassering for skogbrukssjef Leif Evje godkjennes.

3. Lønnsendringene gjelder i fra 1. mai 2015. Merutgifter i 2015 med kr. 30.083,- dekkes
innenfor regulert budsjett på rammeområdene.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord formannskap godkjenner enighetsprotokoller mellom Kvæfjord kommune og
Bibliotekarforbundet og NITO.
2. Ny lønnsplassering for skogbrukssjef Leif Evje godkjennes.
3. Lønnsendringene gjelder i fra 1. mai 2015. Merutgifter i 2015 med kr. 30.083,- dekkes
innenfor regulert budsjett på rammeområdene.
PS 98/15 Lønnsregulering med bakgrunn i Hovedtariffavtalen kapittel 4.A.3
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr 540 000,- til jordbruksrådgiver.
Lønnsendringen gjøres med virkning fra 01.01.16.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap godkjenner ny årslønn med kr 540 000,- til jordbruksrådgiver.
Lønnsendringen gjøres med virkning fra 01.01.16.
PS 99/15 Budsjettregulering - næringsutvikling
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr. F-4/15 som vist i vedlegg til saken, for
justeringer innenfor årets budsjettkapitler for næringsutvikling. Formannskapet legger til grunn
at fristen for uttak av midler på gitte tilsagn om tilskudd fra næringsfondet fra og med
kommende årsskifte settes til 12 måneder, regnet fra vedtak er gjort kjent for søker.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kvæfjord formannskap vedtar slik budsjettregulering nr. F-4/15 som vist i vedlegg til saken, for
justeringer innenfor årets budsjettkapitler for næringsutvikling. Formannskapet legger til grunn
at fristen for uttak av midler på gitte tilsagn om tilskudd fra næringsfondet fra og med
kommende årsskifte settes til 12 måneder, regnet fra vedtak er gjort kjent for søker.
Pause 09:50 – 09:55

PS 100/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjef Merete Hessen, økonomisjef Dag Sandvik, kultur- og oppvekstsjef Lars
Tverseth, helse- og omsorgssjef Ågot Hammari og rådgiver Birger Bjørnstad orienterte om
forslag budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Pause 11:30 – 11:40
Omforent forslag:
Forslag budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt
Kl. 13:15 forlot Birger Bjørnstad, Ågot Hammari og Dag Sandvik
PS 101/15 Referatsaker
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Det ble delt ut tilleggsreferatsak RS 119/15: Brev av 16.11.2015 fra Statsministerens kontor
Store utfordringer krever felles mobilisering
Omforent forslag: Referatsak 107/15 – 119/15 tas til orientering
Votering:
-Omforent forslag enstemmig vedtatt

RS 107/15 Sør-Troms regionråd- Refereat fra Regionsrådsmøte 28.08.15
RS 108/15 LVSH - Protokoll årsmøte LVSH 2015
RS 109/15 Oppsummering ByR-møte 271015
RS 110/15 Kontrollutvalgssak 24/15
Kontrollutvalgsssak 24/15 - Budsjettramme 2016 - Kontroll og tilsyn
RS 111/15 Invitasjon til informasjonsmøte ang. nytt ROBEK-nettverk
RS 112/15 Fylkesmannen i Troms - Svar på søknad om kriseskjønnsmidler
RS 113/15 Kvæfjord menighetsråd: Budsjettforslag 2016
RS 114/15 Vedlikehold av Kvæfjord kirke
RS 115/15 KLP: Manglende betaling av reguleringspremie for 2015
RS 116/15 Økning av antall mottaksplasser i Kvæfjord Mottak Orientering til Kvæfjord
kommune.
RS 117/15 Veileder og debatthefte til bruk i kommunereformen og utvikling av
lokaldemokratiet
RS 118/15 Jusshjelpa i Nord-Norge - Søknader om økonomisk støtte
RS 119/15 Store utfordringer krever felles mobilisering
PS 102/15 INJESO AS - Søknad om skjenkebevilling
Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2015
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre innvilger INJESO AS bevilling for skjenking av alkoholholdig
drikk gruppe 1, 2 og 3. Skjenkestedet er lokalisert til Fochsenvegen 1 på Borkenes.
Skjenketiden kan praktiseres innenfor lovens ytre rammer.
2. Styrer for bevillingen er Lars-Ivar Ingebrigtsen med Torgeir Solvang som stedfortreder.
3. Skjenkegebyret for 2015 fastsettes til kr 4.400,- og forutsettes innbetalt til kommunen før
bevillingen tas i bruk.
4. Skjenkebevillingen innvilges under forutsetning av at høringsuttalelse fra lensmannen i
Kvæfjord kommune ikke inneholder opplysninger som skulle kunne påvirke vurderingen av
bevillingssøknaden.
Votering:
-Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Ordfører ved administrasjonssjefen orienterte om status ad innkjøp brannmannskapsvogn, etter
spørsmål fra Birger Holand SP.
Møtet hevet kl. 13:50
Referent : Merete Hessen

Rett utskrift:
Borkenes, 23.11.2015
Ruth-Lise H. Olsen

