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Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
26.10.2009
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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ingrid Lønhaug
Ordfører
Thor Nygaard
Medlem
Jørn Cato Angell
Medlem
Mona Jørgensen
Medlem
Ørjan Albrigtsen
Medlem

Representerer
SKSV
SKSP Perm. Kl. 14.00
SKFRP
SKH
SKKP Perm. Kl. 13.55

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Roy Waage
Ordfører
Elisabeth Larsen
Medlem

Representerer
SKKP
SKKP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Geir Helgesen
Roy Waage
Peder A. Amundsen
Elisabeth Larsen

Representerer
SKKP
SKKP

Merknader til innkallingen: Ingen
”
” sakslisten:
Økonomisjefen vil orientere om økonomien i kommunen
Kirkevergen - orienterer om økonomien i kirkelig sektor
Under sak 78/09 vil ordføreren orientere om;
- skolestrukturen
- Solovki-prosjektet
Sakslisten godkjent. Møtet lovlig satt.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Yngve Volden
Teknisk sjef
Bjørn V.Johansen Saksbeh. Teknisk etat
Rune Stifjell
Økonomisjef
Turid Tvenning
Sekretær

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
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Politisk sak
PS 77/09 Klage på vedtak - Ulovlig etablert vei i Lillevika
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Mottatt klage finnes å tilfredsstille betingelser for klagebehandling, i tråd med
bestemmelser gitt i FVL.
2. Iht. FVL § 33 endres ikke påklaget vedtak. Dette med bakgrunn i de vurderinger som
følger av denne sak.
3. Klagesaken videresendes Fylkesmannen i Troms for videre behandling jfr. FVL § 33

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:
Ørjan Albrigtsen ba formannskapet vurdere hans habilitet i saka.
Enst. Formannskapet erklærte Ørjan Albrigtsen inhabil.
Vedtak:
Innstillingen enst. bifalt.
PS 78/09 Økonomirapport, 2009
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning
for de behov som fremkommer av skjema 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:
Kirkeverge Jon Andreassen orienterte om økonomien i kirkelig sektor og svarte på spørsmål.
Vedtak:
Enst. som innstillinga.

PS 79/09 Økonomiplan 2010 - 2013Økonimiplan 2010 - 2013
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Kommunestyret har vedtatt økonomiske rammer for sentraladministrasjonen for planperioden
med kr. 22.266.000.- for 2010, kr. 22.103.000.- for 2011 og kr. 21.682.000.- for 2012.
I rammen ligger kutt for etaten med kr. 283.000.- for 2010 og 2011.
Rammekutt:
Nedleggelse av Kultur- og fritidsutvalget kr. 60.000.Innsparing felles sak/arkivsystem kr. 90.000.Innsparing ordfører/ rådmannspost kr. 25.000.Innsparing formannskapets reservebevilling kr. 35.000.Refusjon fra Omstillingsprosjektet kr. 73.000.DRIFT
Nødvendige MÅ-tiltak som legges inn i perioden:
Tiltak 1 tom. 7

Drift A.
Tiltal 1. Lønn og pensjoner
Etaten får økning i lønns- og pensjonsutbetalingene, inkl. menighetsrådet kr. 66.900.-, med
kr. 292000.Forslag: Økt ramme kr. 292.000.Tiltak 2. Forsikringer og kontingenter
Det er for inneværende år kommet til en økning i forsikringspremier om tilsvarer kr.
10.000.- Kontingenter OU, justert for egenandeler, er økt med kr. 45.000.- Kontingenter til
KS vil bli på kr. 60.000.-. Økning for tilskudd ASVO (justert 4%), er kr. 73.000.Arbeidsgiverkontroll vil komme i tillegg kr. 12.000.- Revisjon viser økning på kr. 30.000.Samlet behov vil bli kr. 240.000.Forslag: Rammen økes med kr.240.000.Tiltak 3. Porto og frankeringsmaskin
Det har vist seg være et større forbruk av porto enn antatt, økning kr. 50.000.- pr. år. I tillegg
skal legges om fra analog til digital frankeringsmaskin kr. 10.000.- Det er bebudet
takstøkning på porto fra 01.01.2010 fra kr. 6,50.- til kr. 8.- pr. brev. Dette vil utgjøre kr.
40.000.-. Samlet behov vil bli kr. 100.000.Forslag: Det bevilges kr. 100.000.Tiltak 4. Innkjøp Nord- Troms
Prosjektdeltagelse i Leverandørutviklingsprosjektet i regi av Halti Næringshage vil på sikt gi
besparelse og vil for Skjervøy kommune være lønnsomt. Det ansettes prosjektleder og
kommunens andel av lønn vil være kr. 105.000.Forslag: Rammen økes med kr. 105.000.-

Tiltak 5. Nytt økonomisystem
Regionalt er det vedtatt at Nord- Troms skal ha felles økonomisystem på plass innen 2011.
Totalkostnadene for prosjektet er beregnet til kr. 5.000.000.Basert på intensjonsavtalen vil Skjervøy kommune sin andel av utgiftene beløpe seg til kr.
875.000.- fordelt på 75% i 2010 kr. 656.250.- og kr. 218.750 for 2011.
Forslag: Rammen økes med kr. 875.000.Tiltak 6. Portalløsning, og samarbeidsprosjekt IKT.
I forbindelse med innføring av ny portalløsning/ intranett vil det påløpe kostnader. Dette er
ikke sluttforhandlet og vi vil komme tilbake med beløp. Samarbeidsprosjektet er vedtatt
videreført uavhengig av tilskudd. Det er pt. ikke lovnader om tilskudd fra fylkesmannen,
men det arbeides med andre finansieringsmåter. Budsjett for oppgradering i Olderdalen, lønn
til prosjektleder og innkjøp av Tjenestekatalog vil for Skjervøy kommune utgjøre kr.
250.000.-.
Forslag: Rammen økes med kr. 250.000.Tiltak 7. Lærlinger
Det er for perioden beregnet at kommunen skal til enhver tid ha 10 lærlinger. Dette
innebærer en kostnad totalt på kr. 1.360.000.- Budsjett er pt. på kr. 515.000.- Dette
innebærer en økning på kr. 605.000.-. Tilskuddet fra Kommunal Opplæring utgjør kr.
480.000.- totalt for lærlinger i 2 år, med kr. 240.000 pr budsjettår.. Lærlinger er en
nødvendighet i rekruttering av yngre medarbeidere og dette vil bli spesielt viktig innen
helse- og sosialsektoren. Skjervøy kommune har dratt stor nytte av de lærlingene vi har hatt
til nå og disse har i de fleste tilfeller valgt å søke fast ansettelse i kommunen etter endt
utdanning. For å sikre videre rekruttering økes rammen med kr. 605.000.Forslag; Ramme økes med kr. 605.000.-

Høyt prioriterte tiltak 8 tom. 14
Tiltak 8. Videreføring av omstillingsprosjektet.
Omstillings- og utviklingsprosjektet har lovnad om videre finansiering fra Troms fylke med
kr. 840.000.-. Dette innebærer en egenandel for Skjervøy kommune på kr. 210.000.- pluss
egeninnsats kr. 52.500.Prosjektet skal arbeide med næringssaker og rekruttering. Totalkostnad vil være kr.
1.102.500.-.
Forslag: Det bevilges kr. 1.102.500.- til videreføring av omstillings- og
utviklingsprosjektet under forutsetning av medfinansiering fra Troms fylke på kr.
840.000.Tiltak 9. Arkivløsning
Skjervøy kommune har hatt inspeksjon vedr. arkiv og har fått pålegg om enkelte
utbedringer, som godkjente arkivskap i noen av virksomhetene kr. 54.000.-. Samtidig er det
avdekket behov for flere hyllemeter for arkivering, arkivene på rådhuset har ikke kapasitet
til å dekke behov ut over 2010.
For å etterkomme pålegg samt skaffe rom for framtidige behov må det investeres i
oppgradering/ utvidelse og/ eller bortsetting. Bortsetting er til IKAT og dette koster pt. kr.
600.- pr. hyllemeter. I tillegg kommer kostnader for ordning av arkiv før bortsetting, dette

krever en 50% stilling i 1 år. Kr. 250.000.Forslag: Ramme økes med kr. 310.000.Tiltak 10. Politisk virksomhet
Skjervøy kommune er en omstillingskommune og dette medfører økt reisevirksomhet i
forbindelse med omstilling og rekruttering samt økte utgifter til tapt arbeidsfortjeneste for
deltagelse fra andre politikere enn ordfører.
Forslag: Post 100 politisk virksomhet økes med kr. 70.000.Tiltak 11. Renovering av gjerder rundt kirkegård
Gjerdene rundt kommunens kirkegårder er i forfall og krever renovering. Arbeidet er
beregnet til kr. 500.000.Forslag: Rammen økes med kr. 500.000.Tiltak 12. GIS- kart
Første års kostnad vil bli kr. 80.000.- og senere kr. 20.000.- i årlig drift.
Forslag: Rammen økes med kr. 80.000.- for 2010 og kr. 20.000.- pr.år
Tiltak 13. Turløyper
Tiltaket inneholder skilting, merking og utbedring av turløyper i kommunen. Arbeidet er
beregnet til kr. 200.000.Forslag: Rammen økes med kr. 200.000.Tiltak 14. Sponsoravtale, SIK fotball
SIK fotball er flaggskipet innen idrett i Skjervøy kommune. Gruppa har hatt og har skaffet
publisitet i riksmedier for sin innsats og dermed også Skjervøy kommune. Det bes om
sponsorkontrakt med kommunen verdt kr. 20.000.Forslag: Rammen økes med kr. 20.000.-

Investering B.

Tiltak 1. Kai Vorterøy
Det har i lengre tid vært arbeidet med renovering av kaien på Vorterøy. Beregnet kostnad for
dette er kr. 2.150.000.- Kommunens andel vil bli kr. 750.000.- Prosjektet er startet og det er
brukt kr. 56.000.- til konsulent. Vorterøy bygdelag går inn med kr. 600.000.- og det er avtalt
leie med Lerøy Aurora. Fylkeskommunen har innvilget kr. 800.000.- RR17/09.
Forslag: Rammen økes med kr. 2.150.000.- under forutsetning av medfinansiering
Tiltak 2. Forprosjekt industriareal Sandøra
Konsekvensutredning for mulig etablering av industriareal. Beregnet kostnad er kr.
500.000.Forslag: Rammen økes med kr. 500.000.Tiltak 3. Planlegging av ny kirkegård
Kapasiteten er sprengt på nåværende kirkegård og det må til en utvidelse. Planarbeidet er
beregnet til kr. 250.000.Forslag: Rammen økes med kr. 250.000.-

Tiltak 4. Industriareal, utfylling Kollagernes
Skjervøy tettsted har pt. begrensede arealer tilgjengelig for nyetableringer. Innen
havneområdet må det til opparbeiding for å tilrettelegge for nye etableringer og/ eller
utvidelser. En utfylling vil gi industriarealer og betydelig kaifront.
Forslag: Investering bevilges kr. 15.000.000.- under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50%
Tiltak 5. Molo/ småbåthavn Akkarvik.
Akkarvik ser ut til å være attraktiv for etablering av sjø/ ski relaterte turistaktiviteter.
Samtidig er det et behov for skjerming av fiskemottaket. Beregnet kostnad er kr. 3.000.000.inkl. prosjektering. Det forutsettes at brukere deltar i finansiering samt at det utarbeides
leieavtaler.
Forslag: Rammen økes med kr. 3.000.000.- under forutsetting av medfinansiering og
leie tilsvarende kr. 3.000.000.Tiltak 6. Almenningskai Skaret
På Arnøy produseres for ca. kr. 300 mill. pr år og Skaretfisk alene har omsetning ca. kr. 180
mill. Fiskeindustrien og næringslivet for øvrig er avhengig av infrastruktur tilpasset
næringene. Arnøy har i dag ikke mulighet til å ta i mot større skip for lasting/ lossing. Det
anses som en hemsko for næringsbedriftene og lite miljøvennlig at omlasting må skje på
Skjervøy og gods må videretransporteres derfra til Arnøy på bil. Oppgradering av
kaiforholdene til å omfatte dypvannskai har en totalramme på ca. kr. 10 mill. Dette
innebærer en kommunal egenandel på 50%, kr. 5 mill. Egenandelen forutsettes innbakt i
avtale med brukere på en slik måte at egenandelen finansieres ved leieinntekter.
Investeringsprosjektet er tildelt kr. 4.500.000.- fra fylket OM 07/07 med frist 01.06.2010.
Forslag: Investeringsprosjektet bevilges kr. 10.000.000.- for 2010
Tiltak 7. Bredbånd Akkarvik.
Bredbånd er tilført Arnøysamfunnene, bare Akkarvik gjenstår. Dette vil være viktig for
etablering av reiselivsbedrifter i bygda. Kostnad er beregnet til kr. 1.520.000.- og Skjervøy
kommune sin andel vil være kr. 608.000.- og det er søkt Troms fylkeskommune, RUP om
kr. 912.000.- Eierform er ikke avklart.
Forslag: Rammen økes med kr. 1.520.000.- under forutsetning av medfinansiering
Tiltak 8. Forprosjekt, Eidevannet
Eidevannet var i mange år en perle og et yndet utfartssted for bading og rekreasjon. Dette
ønskes gjenopprettet og er kostnadsberegnet til kr. 200.000.- med en kommunal andel på kr.
100.000.- samt egeninnsats kr. 100.000.Forslag: Rammen økes med kr 200.000.Tiltak 9. Gjestebrygger Skjervøy.
Dette må ses på i sammenheng med reiselivssatsingen på tettstedet og er kostnadsberegnet til
kr. 1.000.000.Forslag: Rammen økes med kr. 1.000.000.Tiltak 10. Forprosjekt, Vågavannet.
Forprosjekt for friluftsområde. Beregnet til kr. 200.000.- Skjervøy kommune sin andel er kr.
100.000.- samt egeninnsats kr. 100.000.Forslag: Rammen økes med kr. 200.000.-

Tiltak 11. Menighetshus
Menighetsrådet har i lengre tid arbeidet med utvidelse av menighetshuset samt en
oppgradering av kontorfasilitetene. Prosjektet er beregnet til å koste kr. 5.000.000.- som
planlegges investert over 2 år.
Forslag: Rammen økes med kr 2.500.000.- for 2010 og 2011.

Tiltak 12. Kiilgården kultur- og reiselivspark
Prosjektet vil være et ledd i utviklingen av Skjervøy kommune som reiselivskommune samt
gi mulighet for lokaler til bruk for frivillige organisasjoner. Prosjektet har en beregnet
totalkostnad på kr. 3.000.000.- og Skjervøy kommunes andel vil være 50%, kr. 1.500.000.Forslag: Investering bevilges kr. 3.000.000.- under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50% kr. 1.500.000.-

Tiltak 13. Forprosjekt Veksthus
Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert en eller annen form for veksthus/
næringshage/ inkubator i Skjervøy kommune. For å få utredet muligheten for en slik
etablering behøves til foranalyse kr. 500.000.-. Skjervøy kommunes andel vil være 50% kr.
250.000.Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til tiltaket under forutsetning av medfinansiering
tilsvarende 50% kr. 250.000.- fra Troms fylkeskommune.
Tiltak 14. Lekeplass i Værret
Sikre lekeplasser for barn er en del av retningslinjene og anbefalingene innen universell
utforming. Tiltaket vil også kunne ses i sammenheng med satsingen på reiseliv. Kostnad kr.
200.000.- medfører en kommunal andel på kr. 100.000.- og det forventes at lokalt næringsliv
dekker resterende 50%.
Forslag: Det bevilges kr. 200.000.- til etablering av sikker lekeplass for barn under
forutsetning av at lokalt næringsliv finansierer 50%, kr. 100.000.-.
Tiltak 15. Forprosjekt Fyrtårn, fiskerihistorisk senter
Skjervøy kommune har lange tradisjoner som fiskerikommune. Langs kysten er det få
historiske senter som er spesielle for fiskeri. Et slikt senter vil også være en del av satsingen
på reiseliv. Kostnad for forprosjektet vil være kr. 500.000.Forslag: Det bevilges kr. 500.000.- til forprosjektet under forutsetning av
medfinansiering tilsvarende 50% av kostnadene kr. 250.000.-

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:
Økonomisjefen orienterte om økonomien i kommunen og besvarte spørsmål.
Vedtak:
Innstillinga enst. bifalt.
PS 80/09 Økonomirapport investering høsten 2009
1

Budsjettskjema investering

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer
og underskuddsdekning i tråd med budsjettskjema datert 15.10.09.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:

Vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer
i tråd med budsjettskjema datert 26.10.09.

PS 81/09 Reguleringsendring Ytre Havn
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Reguleringsprosessen må starte på nytt, der det gjennomføres et grundigere forarbeid
som er i tråd med vurderinger i denne sak og Pbl kapittel 4.
2. Ut i fra vurderingene i denne sak, skal det iht. Pbl § 4-2 utarbeides planprogram for
reguleringsendringen
3. Ut i fra vurderingene i denne sak, skal det iht. Pbl § 4-2, gjennomføres
konsekvensutredning i tråd med bestemmelser gitt i forskrift om konsekvensutredninger.
4. Jfr. Fvl § 10 og 6 vurderes AR- ing AS som innhabil i forhold til utførelse av
planarbeidet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:
Mona Jørgensen erklærte seg inhabil.
Hans Kristian Mikalsen tok sete.
Peder Andre Amundsen ble erklært inhabil.
Jon Andreassen tok sete.
Forslag fra ordføreren:
Saka trekkes av kartet.
Vedtak:
Saka trekkes av kartet.

PS 82/09 Ordføreren orienterer

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.10.2009

Behandling:
Ordføreren orienterte om:
Skolestrukturen
- Framtidig skolestruktur i Troms
- Skriv fra Skjervøy vg. skole om deres situasjon
- Kostnader pr elev i Troms kontra andre fylker
- Ordføreren oppfordret formannskapet om å påvirke
representant deres før endelig behandling på fylke.

Solovki-prosjektet
- Bussturen til Russland
- Besøk av russiske elever
- Ønsket fra Skjervøy-elever om å besøke Russland
- Det lages en kalender for salg med bilder fra Russland og Skjervøy

