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024/19: Godkjenning av møteprotokoll
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen fra 14.05.2019 godkjennes som den foreligger.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 024/19 Vedtak:
Møteprotokollen fra 14.05.2019 godkjennes som den foreligger.

025/19: Orienteringssaker

11.06.2019 Kommunestyre
KS - 025/19 Vedtak:
Orienteringen tas til følge.

026/19: Digitaliseringsstrategi Lofoten IKT 2019 - 2022
Rådmannens innstilling:
Dagens strategiske samarbeid i Lofoten IKT videreføres.
Vedlagte digitaliseringsstrategi legges til grunn for den videre utviklingen av IKT i Værøy
kommune.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 026/19 Vedtak:
Dagens strategiske samarbeid i Lofoten IKT videreføres.
Vedlagte digitaliseringsstrategi legges til grunn for den videre utviklingen av IKT i Værøy
kommune.

027/19: Etiske retningslinjer for ansatte og politikere i Værøy
kommune
Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune»
slik de foreligger.
Retningslinjene revideres senest våren 2023 før nytt kommunestyrevalg.
04.06.2019 Administrasjonsutvalg
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
ADM - 007/19 Vedtak:
Administrasjonsutvalget innstiller kommunestyret å vedta følgende:
Kommunestyret vedtar «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune»
slik de foreligger.
Retningslinjene revideres senest våren 2023 før nytt kommunestyrevalg.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 027/19 Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Værøy kommune»
slik de foreligger.
Retningslinjene revideres senest våren 2023 før nytt kommunestyrevalg.

028/19: Revidering av personalreglementet i Værøy kommune
Rådmannens innstilling:
Personalreglementet med forslag til endringer vedtas slik det foreligger.

04.06.2019 Administrasjonsutvalg
Representanten Susan Berg Kristiansen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet.
Erling Skarv Johansen tiltrådte som vara.

ADM - 006/19 Vedtak:
Administrasjonsutvalget innstiller kommunestyret å vedta følgende:
Personalreglementet med forslag til endringer vedtas slik det foreligger.

11.06.2019 Kommunestyre
Representanten Dagfinn Arntsen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Karin Langbakk
tiltrådte som vara.
Representanten Frank Ramberg fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Håvard Bjerkeli
tiltrådte som vara.
Representanten Kristin Refsvik fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Alf Kristian Sørheim
tiltrådte som vara.
Representanten Susan Berg Kristiansen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Ingen

tiltrådte som vara.
Værøylista og Værøy Arbeiderparti la fram følgende forslag:
Ordlyden i avsnittet i punkt 5 som omhandler avspasering av hele dagetr for
undervisningspersonale beholdes slik det står. Samme ordning må også gjelde hvis man har
søkt permisjon uten lønn. Sa bør man bare trekkes for undervisningstid, plan- og teamtid.
Følgende formulering i høringsutkastet strykes: "Dersom ikke annet er avtalt", side 4 under
overskriften ansettelse.
Felleslista og Kristelig Folkeparti la fram følgende forslag:
Rådmannens innstilling beholdes med følgende tillegg:
6. Ansettelsesvilkår. Prøvetid - stryk "dersom annet ikke er avtalt". Prøvetid må gjelde faste
stillinger eller midlertidige over en viss tid (eks. 1 år). Siste setning strykes.
Det gjøres en gjennomgang av trekkordninger, arbeidsutførelse og avspaseringsordninger
ved Værøy skole.
Resultatet blir fremlagt i budsjettprosessen.
Forslaget til Felleslista og Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 7 stemmer mot 5 stemmer fra
Værøylista og Værøy Arbeiderparti sitt forslag.
KS - 028/19 Vedtak:
Personalreglementet med forslag til endringer vedtas slik det foreligger med tfølgende
endring:
6. Ansettelsesvilkår. Prøvetid Stryk "dersom annet ikke er avtalt". Prøvetid må gjelde faste
stillinger eller midlertidige over en viss tid (eks. 1 år). Siste setning strykes.
Det gjøres en gjennomgang av trekkordninger, arbeidsutførelse og avspaseringsordninger
ved Værøy skole.
Resultatet blir fremlagt i budsjettprosessen.

029/19: Tertialrapport nr. 1/2019 - Budsjettregulering nr. 1/2019
Rådmannens innstilling:
Tertialrapport nr. 1/2019 tas til orientering. Omdisponeringer i drift og investering som
beskrevet i vedlegg vedtas.

04.06.2019 Formannskap
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS - 020/19 Vedtak:
Formannskapet innstiller kommunestyret å vedta følgende:
Tertialrapport nr. 1/2019 tas til orientering. Omdisponeringer i drift og investering som
beskrevet i vedlegg vedtas.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 029/19 Vedtak:
Tertialrapport nr. 1/2019 tas til orientering. Omdisponeringer i drift og investering som
beskrevet i vedlegg vedtas.

030/19: Årsregnskap 2018 - Værøy kommune
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap for 2018, som viser et drifts- og
investeringsregnskap i balanse.

04.06.2019 Formannskap
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS - 023/19 Vedtak:
Formannskapet innstiller kommunestyret å vedta følgende:
Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap for 2018, som viser et drifts- og
investeringsregnskap i balanse.
11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 030/19 Vedtak:
Kommunestyret vedtar det framlagte årsregnskap for 2018, som viser et drifts- og
investeringsregnskap i balanse.

031/19: Kjøp av containere med lokk
Rådmannens innstilling:
Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe to stk containere med lokk som beskrevet i saksfremlegg.
Kostnaden på kr 304 000,- innarbeides i budsjettregulering 2/2019.

04.06.2019 Formannskap
Rådmannens innstilling falt.
Formannskapet kom fram til følgende omforente forslag til vedtak som ble enstemmig
vedtatt:
Med bakgrunn i Kommunestyresak 021/19, utsettes et eventuelt kjøp til etter at det er
kommet tilbakemelding på kommunens henvendelse til Iris.

FS - 019/19 Vedtak:
Formannskapet innstiller kommunestyret å vedta følgende:
Med bakgrunn i Kommunestyresak 021/19, utsettes et eventuelt kjøp til etter at det er
kommet tilbakemelding på kommunens henvendelse til Iris.

11.06.2019 Kommunestyre
Formannskapets omforente innstilling fra møte den 4. juni ble enstemmig vedtatt.

KS - 031/19 Vedtak:
Med bakgrunn i Kommunestyresak 021/19, utsettes et eventuelt kjøp til etter at det er
kommet tilbakemelding på kommunens henvendelse til Iris.

032/19: Utbygging Værøy skole og Idrettshall - Skisseprosjekt og
veien videre
Rådmannens innstilling:
1. Arbeidet med ombygging og utvidelse av «Nyskolen» videreføres i nært samarbeid med
Værøyhallens arbeid med å etablere ny idrettshall.
2. Riving av «Gammelskolen» tas med som en forutsetning og inngår i arbeidet.
3. Arbeidet føres frem til at budsjett for byggeprosjektet kan fremlegges, herunder
fremskaffing av reelle priser for byggearbeidene, utkast til leieavtale med idrettslaget samt
finansieringsplan forøvrig.
4. Det gis tilsagn om kommunal garanti til idrettslaget som grunnlag for søknad om
tippemidler og øvrig låneopptak.
5. Kommunestyret sier seg villig til å overføre eiendomshjemmel til grunnen som hallen
bygges på til Værøyhallen AS.
6. Kommunen forskutterer midler til planlegging av idrettshallen inntil endelig leieavtale med
idrettslaget foreligger. Da forutsettes at Værøyhallen refunderer påløpte kostnader
forholdsvis i forhold til investeringens størrelse for hver av partene. Dette punktet skal inngå i
leieavtale med Værøyhallen.
04.06.2019 Formannskap
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FS - 022/19 Vedtak:
Formannskapets innstiller kommunestyret å vedta følgende:
1. Arbeidet med ombygging og utvidelse av «Nyskolen» videreføres i nært samarbeid med
Værøyhallens arbeid med å etablere ny idrettshall.
2. Riving av «Gammelskolen» tas med som en forutsetning og inngår i arbeidet.
3. Arbeidet føres frem til at budsjett for byggeprosjektet kan fremlegges, herunder
fremskaffing av reelle priser for byggearbeidene, utkast til leieavtale med idrettslaget samt
finansieringsplan forøvrig.
4. Det gis tilsagn om kommunal garanti til idrettslaget som grunnlag for søknad om
tippemidler og øvrig låneopptak.
5. Kommunestyret sier seg villig til å overføre eiendomshjemmel til grunnen som hallen
bygges på til Værøyhallen AS.
6. Kommunen forskutterer midler til planlegging av idrettshallen inntil endelig leieavtale med
idrettslaget foreligger. Da forutsettes at Værøyhallen refunderer påløpte kostnader
forholdsvis i forhold til investeringens størrelse for hver av partene. Dette punktet skal inngå i
leieavtale med Værøyhallen.
11.06.2019 Kommunestyre
Representanten Rita Adolfsen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Alf Kristian Sørheim
tiltrådte som vara.
Representanten June Johansen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Ingen tiltrådte som
vara.
Personlig forslag fra Asbjørn Myklebust:
Forslag til vedtak i kommunestyresak 32/19. Administrasjonen legger fram en oversikt over
vedtatte investeringer i Værøy kommune. Her må med det fremkomme ca. (estimerte)

investeringskostnade, og hvordan disse vil påvirke den fremtidige drift av kommunen. Hvor
skal man eventuelt redusere dagens kostnader. Forslag til vedtak: Arbeidet med skole/hall
prosjektet settes på vent inn til ovenforstående avklaringer er framlagt.
Felleslista og Kristelig Folkeparti la fram følgende forslag:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:
Jobben med eiendomsovertakelse starter umiddelbart. Vi ber om en gjennomgang av saken
og eventuelt signering av kontrakt med Værøyhallen på nybygg på et ekstraordinært
kommunestyremøte i august.
Forslaget til Felleslista og Kristelig Folkeparti ble vedtatt med 7 stemmer mot 3 stemmer for
Asbjørn Myklebust sitt forslag.
KS - 032/19 Vedtak:
1. Arbeidet med ombygging og utvidelse av «Nyskolen» videreføres i nært samarbeid med
Værøyhallens arbeid med å etablere ny idrettshall.
2. Riving av «Gammelskolen» tas med som en forutsetning og inngår i arbeidet.
3. Arbeidet føres frem til at budsjett for byggeprosjektet kan fremlegges, herunder
fremskaffing av reelle priser for byggearbeidene, utkast til leieavtale med idrettslaget samt
finansieringsplan forøvrig.
4. Det gis tilsagn om kommunal garanti til idrettslaget som grunnlag for søknad om
tippemidler og øvrig låneopptak.
5. Kommunestyret sier seg villig til å overføre eiendomshjemmel til grunnen som hallen
bygges på til Værøyhallen AS.
6. Kommunen forskutterer midler til planlegging av idrettshallen inntil endelig leieavtale med
idrettslaget foreligger. Da forutsettes at Værøyhallen refunderer påløpte kostnader
forholdsvis i forhold til investeringens størrelse for hver av partene. Dette punktet skal inngå i
leieavtale med Værøyhallen.
Jobben med eiendomsovertakelse starter umiddelbart. Vi ber om en gjennomgang av saken
og eventuelt signering av kontrakt med Værøyhallen på nybygg på et ekstraordinært
kommunestyremøte i august.

033/19: Værøy skole - behov for videreføring av ressurser
Rådmannens innstilling:
60 % stilling som personlig assistent for elev på småskoletrinnet og 70% stilling som tiltak for
for å øke voksentetthet i klasse videreføres fram til 20.desember.
Kostnaden for stillingene, kr 125 000,- + 175 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond,
og innarbeides i budsjettregulering 2/2019.

04.06.2019 Formannskap
Felleslista og Krf la fram følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
Rådmannens innstilling vedtas med følgende tillegg:
Ressurser ved Værøy skole gis under forutsetning av at det gjøres en ressurskartlegging ved
Værøy skole. Rådmannen bes igangsette kartleggingen.
FS - 024/19 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å vedta følgende:
60 % stilling som personlig assistent for elev på småskoletrinnet og 70% stilling som tiltak for
for å øke voksentetthet i klasse videreføres fram til 20.desember.

Kostnaden for stillingene, kr 125 000,- + 175 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond,
og innarbeides i budsjettregulering 2/2019.
Ressurser ved Værøy skole gis under forutsetning av at det gjøres en ressurskartlegging ved
Værøy skole. Rådmannen bes igangsette kartleggingen.

11.06.2019 Kommunestyre
Kommunestyret kom fram til følgende forslag som ble enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling beholdes med følgende endring:
Inntil 60 % stilling og inntil 70% stilling tilføyes i forslaget.
Kostnaden for stillingene, kr 125 000,- + 175 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond,
og innarbeides i budsjettregulering 2/2019.
KS - 033/19 Vedtak:
Inntil 60 % stilling som personlig assistent for elev på småskoletrinnet og inntil 70% stilling
som tiltak for for å øke voksentetthet i klasse videreføres fram til 20.desember.
Kostnaden for stillingene, kr 125 000,- + 175 000,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond,
og innarbeides i budsjettregulering 2/2019.

034/19: Veteranplan for kommunene i Lofoten
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret i Værøy kommune vedtar Veteranplan for Lofoten 2019 – 2023 slik den
foreligger.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 034/19 Vedtak:
1. Kommunestyret i Værøy kommune vedtar Veteranplan for Lofoten 2019 – 2023 slik den
foreligger.

035/19: Utvidelse av skjenkeareal
Rådmannens innstilling:
Værøy kommunestyre innvilger Lofoten Pub 1 skjenkebevilling for utvidelsen av veranda, jfr.
Vedlagte teikning.

11.06.2019 Kommunestyre
Værøylista og Værøy Arbeiderparti la fram følgende forslag:
Rådmannens innstilling beholdes med følgende tilføyelse:
Under forutsetning av at all nødvendig dokumentasjon leveres Værøy kommune før arbeidet
med utvidelsen iverksettes.
Rådmannen gis delegert myndighet til å behandle saken.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
KS - 035/19 Vedtak:
Værøy kommunestyre innvilger Lofoten Pub1 skjenkebevilling for utvidelse av veranda, jfr.
vedlagte tegning, under forutsetning av at all nødvendig dokumentasjon leveres Værøy
kommune før arbeidet med utvidelsen iverksettes.
Rådmannen gis delegert myndighet til å behandle saken.

036/19: Opptak av startlån for 2019
Rådmannens innstilling:
Værøy kommune tar opp et startlån pålydende kr 1.500.000 hos Husbanken til videre utlån.

Rådmannen får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med vedtaket.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 036/19 Vedtak:
Værøy kommune tar opp et startlån pålydende kr 1 500 000 hos Husbanken til videre utlån.
Rådmannen får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med vedtaket.

037/19: Delegering av myndighet etter folkehelseloven til Helse- og
miljøtilsyn Salten
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS:
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr.29 om
folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i medhold av § 9,
I.ledd fra kommunestyret til Helse og miljøtilsyn Salten IKS.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knytet til tilsynsplan og
basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen.
Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.
Delegering gjelder fra vedtaksdato, og innlemmes i Værøy kommunes politiske
delegeringsreglement.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS - 037/19 Vedtak:
Kommunestyret delegerer følgende til Helse og Miljøtilsyn Salten IKS:
Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern etter lov av 24.06.11 nr. 29 om
folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap 3, miljørettet helsevern, delegeres i medhold av § 9,
I.ledd fra kommunestyret til Helse og miljøtilsyn Salten IKS.
Delegering omfatter enkeltvedtak av ikke prinsipiell betydning knytet til tilsynsplan og
basisfunksjoner som Helse og miljøtilsyn Salten IKS utfører for kommunen.
Det etableres rutiner for å sikre kommunelegens medisinsk faglig skjønn i saksbehandlingen.
Klage på vedtak etter disse bestemmelsene behandles etter folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens bestemmelser. Fylkesmannen er klageinstans.
Delegering gjelder fra vedtaksdato, og innlemmes i Værøy kommunes politiske
delegeringsreglement.

038/19: Fremtidig organisering av kontrollutvalgssekretariat i
Lofoten
Kontrollutvalgets innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler overfor kommunestyret at det opprettes dialog med K-sekretaiatet
IKS, med formål å tilknytte seg selskapet fra 01.01.2020.
Forslag til selskapsavtale fremlegges kommunestyret på et senere tidspunkt.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 038/19 Vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler overfor kommunestyret at det opprettes dialog med K-sekretaiatet
IKS, med formål å tilknytte seg selskapet fra 01.01.2020.
Forslag til selskapsavtale fremlegges kommunestyret på et senere tidspunkt.

039/19: Fremtidig organisering av revisjon for Lofotkommunene
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kontrollutvalget viser til revisjonsstyrets vedtak, og anbefaler overfor kommunestyret at
fremtidig revisjonsordning for Værøy kommune er å tilslutte seg KomRev Nord IKS, fra og
med 01. januar 2020, jfr. Kommuneloven § 78 nr. 3 samt forskrift om kontrollutvalg § 16.
2. Forslag til selskapsavtale fremlegges kommunestyret på et senere tidspunkt.

11.06.2019 Kommunestyre

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 039/19 Vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til revisjonsstyrets vedtak, og anbefaler overfor kommunestyret at
fremtidig revisjonsordning for Værøy kommune er å tilslutte seg KomRev Nord IKS, fra og
med 01. januar 2020, jfr. Kommuneloven § 78 nr. 3 samt forskrift om kontrollutvalg § 16.
2. Forslag til selskapsavtale fremlegges kommunestyret på et senere tidspunkt.

040/19: Kommunens bevilgninger til kirkelige fellesråd;
kontrollutvalgets rolle
Kontrollutvalgets innstilling:
Som en del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til
å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.

11.06.2019 Kommunestyre
Representanten Jill Arntsen fratrådte møtet på grunn av inhabilitet. Ingen vara tiltrådte.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 040/19 Vedtak:
Som en del av kommunens bevilgningsvedtak gir kommunestyret kontrollutvalget adgang til
å føre kontroll med hvordan den kommunale bevilgning til kirkelig fellesråd forvaltes.

041/19: Skoleskyss på Værøy
Rådmannens innstilling:
Værøy kommune avvikler ordningen med å tilby gratis skoleskyss til elever som ikke har krav
på det.
Søknad om gratis skoleskyss utover lovkravene sendes til rektor for behandling.

11.06.2019 Kommunestyre
Værøylista og Værøy Arbeiderparti la fram følgende forslag til vedtak:
Værøy kommune opprettholder dagens skoleskyssordning.
Forslaget til Værøylista og Værøy ble vedtatt med 7 mot 5 stemmer for rådmannens
innstilling.
KS - 041/19 Vedtak:
Værøy kommune opprettholder dagens skoleskyssordning.

042/19: Værøy fyrstasjon - Søknad til Værøy kommune om støtte til
levering og opprydding av avfall i forbindelse med TV-program
Rådmannens innstilling:
Værøy kommune gir ikkje økonomisk støtte til avfallshåndtering i forbindelse med TVproduksjon for Værøy fyrstasjon.

11.06.2019 Kommunestyre
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
KS - 042/19 Vedtak:
Værøy kommune gir ikke økonomisk støtte til avfallshåndtering i forbindelse med TVproduksjon for Værøy fyrstasjon.

