
 

 

MØTE NR. 4/2018 

 

HOVEDUTSKRIFT 
Formannskapet 

 

Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund 

rådhus 

  

Møtedato: 04.09.2018 Tid: Fra kl.:  10:00 til kl. 15:20 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Ordfører Terje Wikstrøm   

Varaordfører Jan Arvid Johansen AN  

Medlem Grete Svendsen   

Medlem Robert Wilhelmsen   

Medlem Yngve Nilsen   

Varamedlem Vegard Loke Rønning  Jan Arvid Johansen 

 

Organet er beslutningsdyktig med 5 av 5 representanter  

  

Forfallskoder  

FO = Forfall meldt på forhånd  

FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd  

FD = Forfall for deler av møtet  

AN = Annen deltaker 

 

Representant Vegard Loke Rønning, KrF, søkte permisjon fra 11.15. Organet innvilget 

permisjonen. Vegard Loke Rønning, KrF, fratrådte organet i formant av behandling av sak 23-

18. Organet er beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter. 

 

Representant Vegard Loke Rønning var tilbake fra permisjon 12.15 i forkant av sak 26/18. 

organet er beslutningsdyktig med 5 av 5 representanter. 

 

Representant Vegard Loke Rønning, KrF, søkte permisjon fra 14.20. Organet innvilget 

permisjonen. Vegard Loke Rønning, KrF, fratrådte organet i forkant av behandling av sak 31-

18. Organet er beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter. 

 

Fra adm. (evt. andre): Gunnar Lillebo, rådmann 

Mari Stevning Bekken, formannskapssekretær 

Charlotte Pedersen, formannskapssekretær 

  

ORIENTERING: Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om: 

- Periodisering av driftsutgifter 

- Økonomi   

o regnskap/politisk 



  

o regnskap/adm 

o regnskap/Oppvekst & kunnskap 

o regnskap/Helse og omsorg 

o regnskap/næring 

o regnskap/teknisk 

o total/Kvalsund kommune 

- Kommunereform 

o Endrede forutsetninger i budsjett og nytt 

organisasjonsnummer 

o Nye nøkkelpersoner/kommunalsjefer 

- Boligbygging i Kokelv 

o KST har bevilget 4 millioner 

- Grunnskolepoeng 

o KK over nasjonalt snitt 

- Sykefravær – nedgående 

- Diverse 

o Gode skoleresultater 

o Behov for lånemidler til Startlån/Husbanken 

o Helse og omsorg: Mindre refusjon av 

ressurskrevende bruker  

o Eierskap rådhuset –  

 DNC, nå DNB, har eierskap i rådhuset 

o Vannproblemer – vedvarende problem og utgift 

o Rekrutteringstiltak – 2 års bindingstid, 50 000,- 

i startbonus.  

o El-anlegg til prosjekt Ringveien 

o Valg 2019: endringer og ansvar må overlates til 

fellesnemnda 

o Tilskudd til folkevalgte grupper i 

kommunestyret 

o Ballbinge Skaidi 

- Bygging av menighetshus 

  

MERKNADER: Representant Robert Wilhelmsen påpekte at innkallingen ikke 

ligger på kommunens hjemmeside, administrasjonen tar det til 

etterretning. Ordfører bemerker skrivefeil i innkalling i sak 

23/18, administrasjonen korrigerer dette. Det fremkom ellers 

ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er godkjent. 

  

SAKSLISTE: Det fremkom ingen merknader til sakslisten. Sakslisten er 

godkjent.  

  

BEHANDLEDE SAKER:  Fra og med sak 22/18 til og med sak 31/18. 

  

UTSKRIFTER:  

Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,  

kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,  

media, servicekontoret, biblioteket og kommunens  

hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no  

http://www.kvalsund.kommune.no/


  

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

22/18 18/760  

 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 11.06.2018  

 

23/18 18/16  

 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KVALSUND KOMMUNE TIL 

FORPROSJEKTET :PÅ SPORET AV ARAHAVDE  

 

24/18 17/633  

 KOMMUNALT BIDRAG TIL ANLEGGSUTGIFTER I FM 

FREMFØRING AV STRØM TIL LEILIGHETER I RINGVEIEN 

NYBYGG BOLIG RINGV. 22/23, HAMMERFEST BYGG AS 

 

25/18 18/511  

 EIERSTRATEGIER FOR FEFO  

 

26/18 18/647  

 RESSURSBEHOV FOR OPPRYDDING I KVALSUND KOMMUNE  

 

27/18 18/724  

 BYGGING OG KJØP AV LEILIGHETER I KOKELV  

 

28/18 18/741  

 TV-AKSJONEN 2018 - KIRKENS BYMISJON  

 

29/18 18/759  

 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER  

 

30/18 18/640  

 HAVBRUKSFONDET - FORVALTNING AV RESSURSER  

 

31/18 18/700  

 ERVERVELSE AV EIENDOM GNR 7 BNR 124  

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: 033 

Arkivsaksnr.: 18/760  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL FSK 11.06.2018 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Møteprotokollen fra formannskapets møte 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens innstilling som sin innstilling. 

 

  

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Møteprotokollen fra formannskapets møte 11.06.2018 godkjennes. 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Wivi Hansen Arkiv: 233 

Arkivsaksnr.: 18/16  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

SØKNAD OM TILSKUDD FRA KVALSUND KOMMUNE TIL 

FORPROSJEKTET :PÅ SPORET AV ARAHAVDE 

 
 

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling: 
 

Kvalsund kommune ved formannskapet ser verdien av prosjektet og vedtar å støtte prosjektet 

«På sporet av Arahavde» med kr 35 000. Støtten fra Kvalsund kommune forutsetter at 

prosjektet oppnår støtte og tildeles ressurser beskrevne institusjoner i saksframlegget.  

 

Begrunnelse:  

Prosjektet vil være med på å løfte frem kunnskap om sjøsamisk kulturarv og skape stolthet 

hos flere med sjøsamisk bakgrunn. Verdiskapningen vil ligge i den positive måten historien 

og kulturarven formidles. 

 

 

Behandling: 
 

Vegard Loke Rønning fratrådte i tråd med gitt permisjon i forkant av sakens behandling. 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører bemerket skrivefeil i innstillingen. Ved en inkurie ble det skrevet ordførers 

innstilling i innkallingen, men det skulle vært omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling. 

Administrasjonen gjør en redaksjonell endring.  

 

Representant Grete Svendsen (Ap) fremmet følgende nytt fellesforslag på vegne av AP/KrF:  

 

«Kommunestyret innvilger prosjektet med kr. 75 000,-. Beløpet tas fra disp. fondet. Støtten fra 

Kvalsund kommune forutsetter at prosjektet oppnår støtte og tildeles ressurser beskrevne 

institusjoner i saksfremlegget» 

 

 

VOTERING: Nytt forslag, enstemmig vedtatt. 



  

 

 

 

Innstilling: 
 

Kommunestyret innvilger prosjektet med kr. 75 000,-. Beløpet tas fra disp. fondet. Støtten fra 

Kvalsund kommune forutsetter at prosjektet oppnår støtte og tildeles ressurser beskrevne 

institusjoner i saksfremlegget. 

 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: G/BNR 8/398 

Arkivsaksnr.: 17/633  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

KOMMUNALT BIDRAG TIL ANLEGGSUTGIFTER I FM 

FREMFØRING AV STRØM TIL LEILIGHETER I 

RINGVEIEN 

NYBYGG BOLIG RINGV. 22/23, HAMMERFEST BYGG AS 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører Terje Wikstrøm fremmet rådmannens tilråding med følgende endringsforslag:  

«Kvalsund kommune bevilger kr 430 000,- i anleggsbidrag for framføring av strøm til 

leilighetene i Ringveien. Utgiften belastes investeringsprosjektet for kjøp av beskrevne 

leilighetene. Administrasjonen skal arbeide videre med en omfordeling av anleggsbidraget til 

Hammerfest nett A/S.» 

 

 

VOTERING: Ordførers innstilling med endring, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommune bevilger kr 430 000,- i anleggsbidrag for framføring av strøm til 

leilighetene i Ringveien. Utgifter belastes investering prosjektet for kjøp av beskrevne 

leilighetene. Administrasjonen skal arbeide videre men en omfordeling av anleggsbidraget til 

Hammerfest nett A/S.  

 

 

 

 



  

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 610 

Arkivsaksnr.: 18/511  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

EIERSTRATEGIER FOR FEFO 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører Terje Wikstrøm fremmet rådmannens tilråding med følgende tilleggsforslag som sin 

innstilling:  

«Kvalsund kommune gir for øvrig sin fulle tilslutning til Vest-Finnmark Regionråds 

uttalelse/vedtak i saken.» 

 

VOTERING: Tilleggforslag, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Vedtak: 
 

Kvalsund kommune anmoder om at følgende innarbeides i Finnmark fylkeskommunes 

eierstrategi for sitt eierskap i FEFO:  

 

Ad punkt «Prinsipper for god oppfølging av FeFo»  

 

Kommunene i Finnmark er arealforvaltere og representanter for innbyggerne i de respektive 

kommunene. Kommunene må gis mulighet til påvirkning og samarbeid på lik linje med 

Sametinget og FFK i saker som berører den enkelte kommune. Dette kan være saker av prinsipiell 

betydning og av strategisk art. Dette anmodes innarbeidet i strategidokument. Det kan også 

relateres til den pågående fylkessammenslåingen.  

 



  

Ad punkt «Grunnforvaltning»  

 

 Det åpnes for salg av arealer til bolig- og næringsformål til kommunene. Hensikten er å 

ivareta samfunnsutviklingen i kommunene. Et salg forutsettes gjort med en fordelaktig 

pris til kommunene.  

 Næringsutvikling – FeFo må i sin forvaltning følge kommunale og fylkeskommunale 

planer og strategier.  

 FeFo må legge til rette for mineralutvinning og samarbeide nært med kommunene. Som 

ressursforvalter på ligger det et stort ansvar på FeFo og samarbeid med kommunene er av 

avgjørende betydning.  

 

Ad punkt «Økonomi og utbytte»  

 

FeFo må vise moderasjon og aktsomhet i kommersiell aktivitet. Profit og avkastning på ressurser 

kan ikke være alltid styrende for den virksomhet FeFo utøver. Forpaktningsavgift pålagt 

elveeierlag, jeger- og fiskeforeninger og grunneierforeninger må begrenses. Det samme gjelder til 

frivillige lag og foreninger som forvalter eller disponerer utmarksressurser. Det anmodes om at 

strategidokumentet får et eget punkt som omhandler frivillige organisasjoner og bygdelag i 

samarbeide med FeFo.  

Ad punkt «kommunikasjon» 

Punktet omfatter generell forhold, som er udiskutable. Siste setning i punktet virker noe 

underlig, da konklusjonen er at kommunikasjonsarbeidet må styrkes.  

Øvrig eierstrategi oppfattes som hensiktsmessig og funksjonell.   

 

Kvalsund kommune gir for øvrig sin fulle tilslutning til Vest-Finnmark Regionråds 

uttalelse/vedtak i saken 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 400 

Arkivsaksnr.: 18/647  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

RESSURSBEHOV FOR OPPRYDDING I KVALSUND 

KOMMUNE 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

Behandling: 
 

Vegard Loke Rønning var tilbake fra permisjon 12.15 i forkant av sakens behandling. 

 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding. 

 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommune påtar seg ansvaret for å sanere det gamle fiskebruket 

(fiskersamvirkebruket) ved en nedbrenning, under forutsetning av at eiendommen overdras til 

kommunen eller selges for en symbolsk sum.  

 

Huset m/låve på «Nygginen eiendommen» klargjøres for sanering ved en nedbrenning.  

 

Kommunestyret bevilger inntil kr 700 000,- fra kommunens frie disposisjonsfond for sanering 

av det gamle fiskebruket og hus m/låve på eiendommen «Nygginen». Midlene tilføres 

driftsbudsjettet på ansvar 5410 Brannvesen og utføres som et prosjekt. 

 



  

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 613 

Arkivsaksnr.: 18/724  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

BYGGING OG KJØP AV LEILIGHETER I KOKELV 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommune kan ikke akseptere tilbudet og kontrakt fra Hammerfest bygg A/S om leie 

av 2 leiligheter til en pris av kr 12 000,- per måned i en periode av 4 år. Kjøp av 2 leiligheter 

til en pris av kr 2 160 000 inkl mva kan aksepteres. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Mari Stevning Bekken Arkiv: X03 

Arkivsaksnr.: 18/741  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

TV-AKSJONEN 2018 - KIRKENS BYMISJON 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling. 

 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Kvalsund kommune, ved formannskapet, bevilger kr 15.000,- i støtte til TV-aksjonen 2018 – 

mottaker Kirkens Bymisjon. Bidraget overføres aksjonens konto og belastes konto 

14900.1000.100 «Tilfeldige bevilgninger fra formannskapet».  

 

For 2019 gjennomføres det en ny ordning for beregning av bevilgningsbeløpet til TV-

aksjonen. Bevilgningsbeløpet baseres på en aktivitet som engasjerer og aktiverer kommunens 

innbyggere og lokalsamfunnet. En slik aktivitet kan være antall Perleturer. Kvalsund 

kommune, ved formannskapet, bevilger eksempelvis kr. 10,- per Perletur gjennomført av 

kommunens innbyggere sommeren før TV-aksjonen. Det settes en maksgrense for beløpet på 

inntil 20 000,-. 

 

 

 



  

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Enny Camilla Nordvik Arkiv: K11 

Arkivsaksnr.: 18/759  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

KARTLEGGING OG VERDSETTING AV 

FRILUFTSOMRÅDER 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.  

 

 

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Vedtak: 
 

Formannskapet tar Kvalsund kommunes kartlegging og verdsetting av friluftsområder til 

etterretning og godkjenner utkastet til høring. Kartleggingen skal anvendes i arbeidet med 

kommunens arbeid med arealplanen. Høringsfristen settes til en måned. Ulike lag, foreninger 

og brukergrupper vil bli tilskrevet spesielt. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 233 

Arkivsaksnr.: 18/640  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

HAVBRUKSFONDET - FORVALTNING AV RESSURSER 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Saken ble behandlet av 5 av 5 representanter i organet.  

  

Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.  

 

  

VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre tar informasjon og debatten til orientering. 

 

 

 

  



  

 

SAKSFREMLEGG 

KVALSUND KOMMUNE 

Formannskapet 

 
 

Saksbehandler: Gunnar Lillebo Arkiv: 611 

Arkivsaksnr.: 18/700  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Formannskapet 04.09.2018 

 

ERVERVELSE AV EIENDOM GNR 7 BNR 124 

 
 

Ordførers innstilling: 
 

Saken fremmes uten ordførers innstilling. 

 

 

Behandling: 
 

Vegard Loke Rønning fratrådte i tråd med gitt permisjon i forkant av sakens behandling. 

 

Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.  

 

Ordfører fremmet rådmannens tilråding med følgende endring som sin innstilling: 

Som rådmannens tilråding, med følgende endring:  

«Kvalsund kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forhandle med hjemmelshaver(e) i den 

hensikt å erverve gnr 7. Bnr 124.  

Når pris er framforhandlet skal denne forelegges kommunestyret. Utgiften belastes ubuden 

disposisjonsfond for investering.»  

 

 

VOTERING: Endringsforslag, enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstilling: 
 

Kvalsund kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å forhandle med hjemmelshaver(e) i den 

hensikt å erverve gnr 7 bnr 124. Når pris er framforhandlet skal denne forelegges 

kommunestyret. Utgiften belastes ubuden disposisjonsfond for investering. 

 

 

 

  



  

 

-  


