MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Skogheim
Møtedato: 16.08.2017

Tid: 09:00 - 15:30

Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Jan-Folke Sandnes, May Valle, Fred-Eddy Dahlberg, Britt
Kristoffersen, Rigmor Lien.

Fung. rådmann Ann-Aashild Hansen og møtesekretær Trine Olvik

Innkalling:

25. juli, 2.- og 8. august

Merknader:

På grunn av tilleggssaken kom ut før saken om valg av representanter
til styringsgruppe ble saken om regnskap og årsberetning forskjøvet
med ett saksnummer.
Slik at de saksnumrene som står på sakslisten neste side blir
gjeldene.

Behandlede saker:

Sak 67/17 – 70/17
Orienteringssaker: Ordfører Jan-Folke Sandnes informerte om at
«Dikterboligen» er lagt ut for salg. Hamarøy kommune (HK) har
forkjøpsrett. HK har 12 måneders forkjøpsfrist. Jan-Folke mener at
HK bør gi avkall på forkjøpsretten i dette salget, men at retten følger
salget og blir gjeldende for ny eier. Varaordfører May Valle ba om at
saken blir bedre belyst, og settes opp til neste formannskapsmøte.
Etter ordinært sakskart ble fsk-sak 65/17 Ressurskartlegging og
næringsutvikling behandlet i arbeidsmøte. Kultur- og næringssjef
Hilde Fredheim var tilstede.

Rett utskrift:
Hamarøy, 21.08.2017

Trine Olvik
møtesekrertær

SAKSLISTE
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Tittel
67/17
17/20
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 07.06.2017 OG EPOSTMØTE
26.06.2017
68/17

17/516
HØRING -NY KOMMUNEGRENSE ETTER DELING AV TYSFJORD SAMMENSLÅING MED NARIV/BALLANGEN OG HAMARØY

69/17

17/410
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE

70/17

17/532
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2016

67/17
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 07.06.2017 OG EPOSTMØTE 26.06.2017
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra formannskapets møte 7. juni 2017 og epostmøte 26. juni 2017 godkjennes.
Behandling:
Vedtak:
Protokoll fra formannskapets møte 7. juni 2017 og epostmøte 26. juni 2017 godkjennes-

68/17
HØRING -NY KOMMUNEGRENSE ETTER DELING AV TYSFJORD - SAMMENSLÅING MED
NARIV/BALLANGEN OG HAMARØY
Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Hamarøy kommune behandler høringen og vil komme med en innstilling til
kommunestyrets møte 31. august som for øvrig er høringsfrist til Fylkesmannen.
Behandling:
Representanten Fred-Eddy Dahlberg V, hadde på forhånd sendt ut et dokument til
formannskapets medlemmer som innspill til høringssvar. Deler av dette vil bli brukt i et
høringssvar. Dokumentet registreres på saken.
Omforent forslag fremkommet i møtet enstemmig vedtatt:
Formannskapet drøftet grunnlaget for høringssvar til Fylkesmannen i Nordland ad. ny
kommunegrense etter deling av Tysfjord. Ordfører får i oppdrag å utforme utkast til
høringssvar for endelig vedtak i formannskap etter de føringer som gitt i møtet.
Vedtak:
Formannskapet drøftet grunnlaget for høringssvar til Fylkesmannen i Nordland ad. ny
kommunegrense etter deling av Tysfjord. Ordfører får i oppdrag å utforme utkast til
høringssvar for endelig vedtak i formannskap etter de føringer som gitt i møtet.

69/17
VALG AV REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPE
Rådmannens innstilling:
Som representanter til styringsgruppe velges: ordfører og rådmann.
Behandling:
Forslag om en politisk og en administrativ representant enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som representanter til styringsgruppe velges: Ordfører og rådmann.

70/17
REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2016
Rådmannens innstilling:
1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Hamarøy kommunes regnskap for
2016.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet, pliktig
egenkapitaltilskudd i KLP, kr 1.624.787,- som belastes bundne investeringsfond.
Behandling:
Enighet om at det bør være en kommentar til årsberetningen. Enkelte punkter bes forklart
bedre for å unngå samme spørsmål i kommunestyret.
Dette gjelder: Selvkostområder, sykefraværet som har økt og er en utfordring, økning i
stillingshjemler fra 2015-2016 samt mer og mindreforbruk på flere enheter.

Vedtak:
1. Det framlagte regnskap med årsberetning fastsettes som Hamarøy kommunes regnskap for
2016.
2. Kommunestyret vedtar finansiering av udekket beløp i investeringsregnskapet, pliktig
egenkapitaltilskudd i KLP, kr 1.624.787,- som belastes bundne investeringsfond.

