MØTE NR.1/2018

HOVEDUTSKRIFT
Formannskapet
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 30.01.2018
Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 12:30
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
Terje Wikstrøm
Jan Arvid Johansen
Grete Svendsen
Robert Wilhelmsen
Yngve Nilsen

Forfall Møtt for

FO

Det lyktes ikke å skaffe vara,
da forfallet ble meldt samme
dag.

Organet er beslutningsdyktig med 4 av 5 representanter.
Forfallskoder
FO = Forfall meldt på forhånd
FU = Forfall som ikke er meldt på forhånd
FD = Forfall for deler av møtet

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Tom Erling Henriksen, helse- og omsorgssjef
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

MERKNADER:

Det fremkom ingen merknader til innkallingen. Innkallingen er
godkjent.

SAKSLISTE:

Administrasjonen fremmet arkivsak 17/747 som ekstrasak.
Organet vedtok å ta saken opp inn som sak 7/18 på sakslisten.
Det fremkom ellers ingen merknader til sakslisten. Sakslisten
er godkjent.

ORIENTERING:

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Introduksjon, ny helse- og omsorgssjef Tom Erling
Henriksen
- Kommunereformen
- Finnmark fotballkrets – arrangement august 2018
- Sykefravær 2018

BEHANDLEDE SAKER:
UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Arctic Race – Norway 16. -19. august 2018
Samefolkets dag 6. februar – arrangement
Ny bemanningsnorm barnehage – behov for ytterligere
pedagogisk leder.
Åpning av nytt renseanlegg, Skaidi
Møte med reinbeitedistriktene om snøskuterløyper i
forbindelse med regodkjenning.
Alternativ – tomt til oppvekstsenter Kvalsund

Fra og med sak 1/18 til og med sak 7/18.

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører,
kommunale ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS,
media, servicekontoret, biblioteket og kommunens
hjemmeside: www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/57
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FSK 28.11.2017

2/18

16/825
VALG AV ALTERNATIV - NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
KOMMUNE

3/18

17/341
REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET: FORSLAG
DELEGERING TIL RÅDMANN FORSKRIFT FOR BRUK AV
MOTORKJØRETØYER I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG §5
FØRSTE LEDD BOKSTAV A-F

4/18

18/2
KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 - 2020

5/18

18/73
SØKNAD OM TILSKUDD BENTE ISRAELSEN

6/18

18/74
REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
KAPITTEL 5 OG KAPITTEL 6

7/18

17/747
DELTAKELSE I KS SIN FINANSIERINGSORDNING FOR
DIGITALISERINGSPROSJEKTER

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
1/18

Kine Urbrott Svendsen
18/57
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 033
Møtedato
30.01.2018

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FSK 28.11.2017
Ordførers innstilling:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 28.11.2017 godkjennes.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.

Vedtak:
Møteprotokoll fra formannskapets møte 28.11.2017 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
2/18

Tonje Jelstad Sandanger
16/825
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 030
Møtedato
30.01.2018

VALG AV ALTERNATIV - NYTT OPPVEKSTSENTER I
KVALSUND KOMMUNE
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

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:
Siste setning endres til «Området omreguleres iht. plan- og bygningsloven».

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar å benytte Alternativ 2 Rådhustomta for videre
detaljprosjektering og bygging av nytt oppvekstsenter i Kvalsund. Dette begrunnes med at det
er kun Alternativ 2 Rådhustomta, som gir et oppvekstsenter med ønsket kapasitet og synes å
være det mest økonomiske alternativet. Detaljprosjektering gjennomføres for både prosjekt
skolebygg og prosjekt barnehage på rådhustomten, med byggestart i 2020. Området
omreguleres iht. plan- og bygningsloven

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
3/18

Maraike Glomb
17/341
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: K01
Møtedato
30.01.2018

REVIDERING AV DELEGERINGSREGLEMENTET:
FORSLAG DELEGERING TIL RÅDMANN
FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORKJØRETØYER I
UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG §5 FØRSTE LEDD
BOKSTAV A-F
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre delegerer myndighet til rådmannen for søknader om dispensasjon fra
motorferdselloven som faller inn under forskriftens § 5 første ledd bokstav a-f. Vurderingen
av hvorvidt søknaden faller innunder § 5 første ledd bokstav a-f gjøres administrativt.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre delegerer myndighet til rådmannen for søknader om dispensasjon fra
motorferdselloven som faller inn under forskriftens § 5 første ledd bokstav a-f. Vurderingen
av hvorvidt søknaden faller innunder § 5 første ledd bokstav a-f gjøres administrativt.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
4/18

Ulf-Terje Eliassen
18/2
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 055
Møtedato
30.01.2018

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2018 - 2020
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar kommunikasjonsstrategi 2018-2020.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
5/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/73
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
30.01.2018

SØKNAD OM TILSKUDD
BENTE ISRAELSEN
Ordførers innstilling:
Formannskapet bevilger kr. 4 500,- til Bente Israelsen. Tilskuddet skal bidra til å dekke
reiseutgifter i forbindelse med hennes deltagelse i Ridderrennet på Beitostølen 10.03.18.04.2018. Beløpet overføres søkers konto spesifisert av søker, og midlene hentes fra
14900.1000.100 «Tilfeldige bevilgninger – Formannskapet». Tilskuddet tilstås etter
dokumentert utført reise og deltakelse i Ridderrennet på Beitostølen.
Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet bevilger kr. 4 500,- til Bente Israelsen. Tilskuddet skal bidra til å dekke
reiseutgifter i forbindelse med hennes deltagelse i Ridderrennet på Beitostølen 10.03.18.04.2018. Beløpet overføres søkers konto spesifisert av søker, og midlene hentes fra
14900.1000.100 «Tilfeldige bevilgninger – Formannskapet». Tilskuddet tilstås etter
dokumentert utført reise og deltakelse i Ridderrennet på Beitostølen.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
6/18

Tonje Jelstad Sandanger
18/74
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: U31
Møtedato
30.01.2018

REVIDERING AV ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER
KAPITTEL 5 OG KAPITTEL 6
Ordførers innstilling:
Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund
kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer
tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer revideres med følgende endringer:
Punkt 5.2 Salgstider, endres til:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt
etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig
skjenkebevilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre reviderer Alkoholpolitiske retningslinjer for Kvalsund
kommune slik at de samsvarer med alkoholloven og dens forskrift, samt er mer
tilgjengelig for Kvalsund kommunes innbyggere. Kvalsund kommunes
alkoholpolitiske retningslinjer revideres med følgende endringer:
Punkt 5.2 Salgstider, endres til:
Salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan foregå på hverdager fra klokken 09.00
til klokken 20.00.
Salg av alkoholholdig drikk på lørdager og dager før helligdager kan skje fra klokken
09.00 til kl. 18.00.
Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag, som regnes som
alminnelig hverdag, jf. Alkoholloven § 3-7. Det samme gjelder dagen før 1. og
17. mai.
Øvrige bestemmelser om salgstider følger av alkoholloven § 3-7 andre og tredje
ledd, hvilket per 01.01.2018 lyder:
«Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted
innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første
ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt

etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på dager før søn- og
helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at
salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte
ukedager.

Punkt 6.3.1 Gebyr, endres til:
For enkeltanledning betales det gebyr jamfør forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv. § 6-2. Gebyret er fastsatt årlig i Kvalsund
kommunes Gebyr- og avgiftsreglement, innenfor grensene fastsatt i
alkoholloven og dens forskrift.
For enkeltanledning som innebærer utvidelse av alminnelig skjenkebevilling
innberettes salgsvolumet i sammenheng med gebyr for alminnelig
skjenkebevilling.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Formannskapet
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
7/18

Tonje Jelstad Sandanger
17/747
Utvalg
Formannskapet

Arkiv: 000
Møtedato
30.01.2018

DELTAKELSE I KS SIN FINANSIERINGSORDNING FOR
DIGITALISERINGSPROSJEKTER
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Saken ble behandlet av 4 av 5 representanter i organet.
Ordfører fremmet rådmannens tilråding som sin innstilling.
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune ved formannskapet vedtar å delta i finansieringsordningen for
digitale løsninger i regi av KS. Engangsbeløpet på kr. 20 680,- dekkes over ansvar
1400.

