Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
04.11.2009
15:00 – 20.45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Roy Lennart Waage
Leder
Ingrid Lønhaug
Medlem
Einar Lauritzen
Medlem
Vidar Langeland
Medlem
Pål S. Mathiesen
Medlem
Geir Helgesen
Medlem
Mona Jørgensen
Medlem
Ørjan Albrigtsen
Medlem
Jørn Cato Angell
Medlem
Hans Kristian Mikalsen
Medlem
Kjell Arne Sørensen
Medlem
Jon Ole Andreassen
Medlem
Arnulf Steffensen
Medlem
Peder Andre Amundsen
Medlem

Representerer
SKKP
SKSV
SKAP
SKFRP
SKSV
SKKP
SKH
SKKP
SKFRP
SKAP
SKKP
SKKP
SKAP
SKKP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Thor Nygaard
MEDL
Elin Einarsen
MEDL

Representerer
SKSP
SKFRP

Helge Arnold Andersen
Elisabeth Larsen

MEDL
MEDL

SKKRF
SKKP

Helge Guttormsen

MEDL

SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Bjørg Mikalsen
Helge Guttormsen
Arnt Hugo Sørensen
Elisabeth Larsen
Arnfinn Pedersen
Thor Nygaard
Jan Roger Johansen
Helge Arnold Andersen
Jan Aimar Larsen
Elin Einarsen
Merknader til innkallinga: Ingen. Møtet lovlig satt.
Merknader til sakslisten.

Tilleggsdokumenter til sak 32/09

Representerer
SKSP
SKKP
SKSP
SKKRF
SKFRP

-

- Formannskapets innstilling av 29.10.09
- Forskrift om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
- Skriv av 23.10.08 fra Nergård AS
- Uttalelse fra Skjervøy SP av 01.10.09
- Skriv fra Arnøy Laks AS av 26.10.09
- Uttalelse fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaka av 29.10.09
- Bekreftelse på mottak av fisk fra Nergård AS av 29.10.09
- Skriv av 29.10.09 fra Fiskeri- og kystdep.
- Skriv av 2.11.09 fra Fiskeri- og kystdep. v/Ulriksen
ad. Skriv fra Anrulf Steffensen
-Notat fra rådmannen ang. habilitetsvurdering
- Skiv fra Fiskeri- og kystdep. Av 03.11.09
Til sak 33/09; F. sak 78/09
Til sak 36/09 : Rapport sjumilssteget- vedtak fra Oppvekst- og
Levekårsutvalget
Tilleggssak; 37/09 Nye fergeruter til Arnøy/Laukøy – Storstein

Uttalelse om skolestrukturen i de videregående skoler
Saklisten med overnevnte tillegg godkjennes.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling

Fylkesmann Svein Ludvigsen representerer Fiskeri- og kystdepartementet i sak 32/09.
Avd. direktør Jan-Peder Andreassen fra Fylkesmannen i Troms.
Kenneth Mikkelsen som kommunens advokat i sak 32/09.

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen sammen med ordføreren:
Bjørg Mikalsen og Einar Lauritzen

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.

Roy Waage

Einar Lauritzen

Bjørg Mikalsen

Saksliste
MØTE MED FYLKESMANNEN
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 32/09

Nergård-saka

2009/2840

PS 33/09

Ballansering av budsjettendringer 2009

2009/960

PS 34/09

Økonomirapport investering høsten 2009

2009/960

PS 35/09

Interpellasjoner

2009/9365

PS 36/09
PS 37/09

Referatsaker
Nye fergeruter til Arnøy/Laukøy - Storstein

PS 32/09 Nergård-saka
Rådmannens innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Protokollen fra forhandlingsutvalget tas til etterretning og godkjenner avtalen mellom
partene.
2. Ordfører og rådmann får i oppdrag å skaffe en oversikt over aktuelle interessenter som
ønsker å drive virksomhet ved anlegget i Skjervøy havn.
3. Formannskapet skal på dette grunnlaget velge ut aktuelle interessenter som det skal
forhandles med.

Vedlegg:
Brev fra Nergård datert 23.10.08
K-sak 87/08
K-sak 8/09
Brev fra Nergård datert 03.09.09
F-sak 75/09
F-sak 76/09
Protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken som inkl. avtalen med Nergård AS.
Det vises for øvrig til tidligere tilsendte dokumenter i saken.

Saksopplysninger:
Nergård AS eier to fiskeindustrianlegg i Skjervøy kommune. Ett ligger i Skjervøy indre havn og
ett på Lauksundskaret på Arnøy. I tillegg har selskapet avtaler med flere mottaksstasjoner i
regionen. Konseptet er organisert under Skaretfisk AS.

Konsernet eier også to trålkonsesjoner gjennom sitt datterselskap, Ytre Rolløya AS, som tilhører
tråleren ”Kågtind”. Gjennom konsesjonsvilkårene har konsesjonene bindinger til anlegget i
Skjervøy og leveringsplikt på 1/6 av råstoffet på torsk og hyse til Årviksand.
23.10.08 mottok Skjervøy kommune brev fra Nergård AS der selskapet ber om at kommunen
støtter en endring av konsesjonsvilkårene tilknyttet torsketrålkonsesjonene. Dette fordi
konsernet ønsket å konsentrere all virksomhet gjennom datterselskapet Skaretfisk AS ved
anlegget i Lauksundskaret. Etter grundig debatt og vurderinger endte det med at kommunestyret
22.12.08 ga en midlertidig uttalelse til Nergård AS om at de kunne endre konsesjonsvilkårene
fra å drive industrivirksomhet ”på Skjervøy” til ”i Skjervøy kommune”.
Saken har flere utfordrende elementer i seg. Formannskapet besluttet 08.12.08 å få en juridisk
vurdering av saken vedrørende trålkonsesjonene.
Kommunens administrative og politiske ledelse har i samarbeid med kommunens advokat og
Fiskeri- og kystdepartementet avklart at det i anledning utskiftninger foretatt i periode
2002/2003 er begått saksbehandlingsfeil fra fiskerimyndighetenes side.
15.04.09 ga kommunestyret mandat til ordfører, varaordfører, rådmann og kommunens advokat
(forhandlingsgruppen) til å føre forhandlinger med departementet for å få avklart om
leveringsplikten til ”Kågtind” er bortfalt (de øvrige 5/6-delene), og i så tilfelle hvilken
konsekvens et eventuelt bortfall skal få. I konsesjonsdokumentet fremgår det klart at 1/6 av
fangsten på torsk og hyse er det leveringsplikt på til anlegget i Årviksand.
Skjervøy kommune ba Fiskeri- og kystdepartementet om å svare på om saksbehandlingsfeilen
som er gjort i forbindelse med endring av konsesjonsvilkårene kunne rettes opp.
Fiskeri- og kystdepartementet ga i møte med forhandlingsutvalget 28.05.09 tilbakemelding om
at reetablering av leveringsforpliktelsen ikke ville innebære noen realitetsforskjell, da begrunnet
i det regime som er etablert ved endring av forskrift om leveringsplikt for fartøy med
torsketråltillatelse (FOR 2003-09-12 –nr. 1131), slik denne lyder etter endringen i 2008. Dette
ble også meddelt kommunen skriftlig etter møtet i Fiskeri- og kystdepartementet.
Saken tok en ny vending rett før ferien da Nergård AS meddelte kommunen at de vil omgjøre
sin beslutning om å legge ned industriproduksjonen i Skjervøy havn. Dette ble bekreftet
gjennom brev datert 03.09.09, at konsernstyret i Nergård AS hadde besluttet å redusere
virksomheten på Arnøya til muligens kun å omfatte en mottaksenhet for fisk. Samtidig ble
administrasjonen i Nergård AS satt til å utrede mulige alternativer for aktivitet ved anlegget i
Skjervøy havn.
Den 24.09.09 i et ekstraordinært formannskapsmøte i Skjervøy tilkjennega Nergård AS at de
ønsket å legge ned all virksomhet i Skjervøy kommune, og at de i den forbindelse ba om dialog/
forhandlinger med Skjervøy kommune. Formannskapet tok dette til orientering, men lovet å
komme tilbake til saken snarest.
Den 01.10.09 behandlet formannskapet i sak 76/09 og fattet følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune viser til Nergård A/S sin redegjørelse i Skjervøy formannskap den 24.
september, om at man ønsker å legge ned all virksomhet i datterbedriften Skaretfisk A/S.
Skjervøy kommune beklager på det sterkeste at Nergårdkonsernet ikke har funnet
grunnlag for videre drift i Skjervøy og Nord Troms.
2. Nergård AS eier gjennom datterselskapet Ytre Rolløya AS tråleren ”Kågtind”, hvor det
er tildelt ervervstillatelse og trålkonsesjon på blant annet vilkår om at Nergård AS er

forpliktet til å opprettholde sin industriaktivitet i kommunen. En nedbygging vil lede til
at konsesjonstildelingen vil bli revurdert.

3. Etter nøye overveielse vil Skjervøy kommune åpne for dialog/forhandlinger med Nergård
A/S. Skjervøy kommune er villig til å vurdere at Nergård A/S fritas fra sine forpliktelser
mht. å drive industrivirksomhet i Skjervøy havn på følgende vilkår:
•

Nergård A/S og Ytre Rolløya A/S forplikter seg gjennom avtale med Skjervøy
kommune og gjennom vilkårstillelse i konsesjonsdokumentet å levere all torskeog hysefangstene fra tråleren ”Kågtind” til anlegg i Skjervøy kommune – det vil
si 6/6 og ikke bare 1/6 som i dag. Avtalen og vilkårene skal videreføres til ny eier
eller nytt fartøy ved eventuelt eierskifte eller utskiftning.

•

Industrianlegget i Skjervøy havn med alt av fast eiendom, tilbehør og utstyr,
rettigheter etc. skal vederlagsfritt overdras til selskap utpekt av kommunen.

•

Partene skal sammen søke å etablere ny aktivitet ved fiskeindustrianlegget i
Lauksundskaret. Det må særlig legges vekt på fiskerinæringens interesser i
området. Løsningen betinger en godkjennelse fra Skjervøy kommune.

•

Det forutsettes videre at Nergård A/S bidrar med en økonomisk kompensasjon
som kan aksepteres av Skjervøy kommune.

4. En eventuell avtale skal sluttbehandles av kommunestyret i Skjervøy.

Samtidig gjorde formannskapet vedtak om at forhandlingsutvalget skulle utvides fra tre til fem
medlemmer. Forhandlingsutvalget utgjorde da: ordfører Roy Waage, rådmann Reidar Mæland,
Ingrid Lønhaug, Arnulf Steffensen og Jørn Cato Angell. Forhandlingsutvalgets arbeid er nedfelt
i protokollen fra forhandlingsutvalget i Nergårdsaken.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:

Ordføreren tok opp habilitetsspørsmålet vedrørende
Ørjan Albrigtsen KP, Arnulf Steffensen AP og Arnfinn Pedersen SP og
viste til kommunelovens § 40 nr 3 som sier at forvaltningsloven gjelder for
politiske organ.
Forvaltningslovens § 8 sier at det er organet – her kommunestyret som avgjør

Inhabilitetsspørsmålet uten at den det gjelder deltar. Er det flere som skal
vurderes kan ingen av dem delta – dvs alle tre trer tilbake mens kommunestyret
debatterer og avgjør for hver enkelt.
Det ble vist til rådmannens notat angående habilitetsvurderingen
Ørjan Albrigtsen ble erklært habil mot 3 stemmer.
Arnfinn Pedersen ble erklært habil - enst. bifalt.
Arnulf Steffensen ble erklært habil – enst. bifalt.
Gunleif Soleng fikk ordet innledningsvis i saken for å presentere underskriftskampanjen i saken. Etter kort orientering overleverte Soleng 626 underskrifter.

Ordføreren orienterte om forhandlingene mellom Skjervøy kommune og
Nergård AS og innholdet i forslaget til avtalen.

Fylkesmann Svein Ludvigsen
Redegjørelse i Skjervøy kommunestyre
4. nov 2009
Oppdrag å representere FKD — redegjøre — ikke forhandle
1. Konsesjonen/e gitt til rederi/industrianlegg — følger
eierskapet
2. Kommunen har ikke rettigheter til konsesjoner —
kan ikke selge - eller forhindre salg med mindre de
får politisk gjennomslag for sine synspunkter i FKD
3. Leveringsplikten knyttes til en kommune - det gjør
ikke konsesjonen.
4. FKD avgjør/revurderer leveringsplikten og andre
konsesjonsvilkår ved eierskifte eller misslighold
5. FKD har sagt "V ed en eventuell revurdering av
konsesjonstildelingen på grunn av en nedleggelse
eller nedbygging av industrivirksomheten som
Nergård AS kontrollerer på Skjervøy, vil FKD
blant annet foreta en helhetsvurdering av
begrunnelsen for og omfanget av en slik
nedbygging og hvilken betydning og virkning det

vil ha for Nergårds fortsatte industrivirksomhet,
hvilke lokale virkninger det vil ha mv."
6. FKD har lagt til grunn at den gjensidige
informasjonen og gode kommunikasjonen som
Nergård AS og kommunen har seg imellom vil
fortsette fremover.
7. FKD er selvsagt gjort kjent med den privatrettslige
avtalen kommunen og Nergård AS har
fremforhandlet. For FKD endrer ikke dette at
konsesjonsinnehaver fortsatt er Nergård AS.
8. Det har vært en god dialog mellom FKD og
Skjervøy kommune (Ordføreren) hvor man har
diskutert forståelsen av den privatrettslige avtalen,
og partenes ønske om at deler av den skal
innarbeides i konsesjonsvilkårene.
9. Nergård AS fikk i 2005 tillatelse til å overta
Skjervøyfisk AS som også eide en torsketråler. Til
torsketrålkonsesjonen var det knyttet vilkår om at
1/6 av fangsten skulle leveres til anlegg i
Årviksand. FKD knyttet også tildelingen av
torsketrålkonsesjonen opp mot industrivirksomhet
på Skjervøy.
10. Nergård AS vil nå trekke seg ut av all
fiskeforedlingsvirksomhet på Skjervøy, og
konsernet og Skjervøy kommune har inngått en
avtale som forutsetter at FKD skal knytte nye vilkår
til torsketrålkonsesjonen. FKD anså i
utgangspunktet leveringsavtalen som en
privatrettslig avtale som departementet ikke er part
i. Kommunen har opplyst at denne delen av avtalen
er en avgjørende forutsetning for at avtalen vil bli
gjennomført.
11. Sitere fra brev av 3.11.09 fra FKD til Skjervøy
kommune:
"Fordi begge avtaleparter er innstilt på og
innforstått med at vilkåret om leveringsplikt i tillegg
til å være en privatrettslig avtale også ønskes inntatt
som et vilkår knyttet til torsketrålkonsesjonen tildelt
Nergård AS for "Kågtind" T-37-S, vil departementet
etter søknad fra Nergård AS likevel knytte et slikt
vilkår til konsesjonen."
12. Vilkår knyttet til torsketrålkonsesjoner er
regulert i forskrift om leveringsvilkår av 12.9.2003.
Det er Fiskeridirektoratet som kontrollerer at
pålagte leveringsvilkår er fulgt opp av fartøyeier.

13. Plikten som følger av leveringsforskriften § 3
er at fartøyets eier skal tilby fartøyets fangst til
tilgodesett bedrift eller bedrifter på tilgodesett sted,
i dette tilfelle Skjervøy kommune. Denne plikten
omfatter 80 % av fartøyets faktiske fangst av torsk
og 60 % av fartøyets fangst av hyse på årsbasis for
begge fiskeslag nord for 62 grader nord.
Sammenholdt med avtalen vil det si at Nergård AS
må tilby denne andelen av fangsten til alle
eventuelle anlegg i kommunen etter en
fordelingsnøkkel som ligger til grunn for
konsesjonsvilkårene og den delen av den
privatrettslige avtalen som etter søknad fra Nergård
nå skal innarbeides i de nye konsesjonsvilkårene.
14. Når det gjelder prisfastsettelsen på råstoffet
viser jeg til forskriftens § 5.
15. Det følger ikke av forskriften at fangsten skal
tilbys i en bestemt tilstand. Det vil være opp til
fartøyets eier om fangsten tilbys fersk eller fryst, og
det er heller ingen restriksjoner i regelverket for
øvrig med hensyn til installasjon og bruk av fryseri
om bord, uavhengig av hvilke preferanser eller
faktiske muligheter den tilgodesette bedriften/e
måtte ha i så måte.
16. Dersom den eller de tilgodesette bedriftene
ikke velger å kjøpe tilbudt fangst, følger det av
forskriftens § 3 tredje ledd at fangsten skal tilbys til
bedrifter innenfor Region II, dvs Vest-Finnmark og
Nord-Troms (jfr fjerde ledd).
17. Dette er hva FKD har gitt meg i oppdrag å
redegjøre for.

Forslag fra Einar Lauritzen AP:
Saka utsettes inntil det er inngått avtale med interessent for drift av anlegget i
Skjervøy havn.

Roger Johansen KRF støtter AP`forslag og foreslår følgende tillegg:
På bakgrunn av flere momenter i saken som ikke er avklart trenger vi lengre tid for å komme
frem til endelig avgjørelse i saken. Følgende momenter er lagt til grunn for å få saken utsatt.

Tidligere eiere av industriparken med trålkonsesjoner har vært organisert under ett selskap.
Skjervøyfisk AS sto som eier at trålkonsesjonene. Viser til tidligere konsesjons vilkår.
Departementet har tidligere lagt sterke føringer vedrørende organiseringsform på trålkonsesjoner og landanlegget, for å forsikre seg om at all leveransen av fisk til fiskebedriften.
Nordgård AS fikk i 2005 tillatelse til å omorganisere. Trålkonsesjonene ble ført fra Skjervøyfisk
AS og inn i selskapet Skjervøy hav som eies 100% av Ytre Rolløya AS. Dette er en endring fra
tidligere konsesjonsvilkår, og har i stor betydelig grad svekket trålerens tilknytting til Skjervøy.
Kommunens tidligere rolle i saken bør utredes, og den negative effekten av endringen i
vilkårene bør legges frem for fiskeridepartementet.
Selv om det ble gjort en saksbehandlingsfeil i departementet ble det gitt en klar intuisjon om
fortsatt opprettholdelse av industri virksomhet på Skjervøy. Viser til advokat Mikkelsens
saksfremlegg av 24. februar 2009. Departementets forutsetning for å tildele konsesjon til
Nergård i 2005 var at industrivirksomheten i Skjervøy skulle opprettholdes. Ved vurdering av
saken må Nergårds nedbygging av industrianlegget på Skjervøy vurderes opp mot
konsesjonsvilkårene. Vi siterer uttalelser fra kommunens advokat Kenneth Mikkelsen. Ved en
eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nergård gruppen har på Skjervøy, vil
ervervstillatelsen og torsketråltillatelsen for fartøyene bli trukket tilbake. Den industrielle
driften av fiskebedriften på Skjervøy, fra overtakelsen av Nergård konsernet, og til i dag bør
vurdere av opp mot industriplikten i konsesjonsvilkår.
Krf viser til brev fra Fiskeridepartementet av 16. februar 2009. Brevet opplyser at vilkårene er
endret for begge trålkonsesjonene, men inneholder ingen nærmere vurdering, eller begrunnelse
for et slikt standpunkt. Advokat Mikkelsen som er engasjert av kommunen mener at
departementet ikke har foretatt en tilstrekkelig og forsvarlig vurdering av dette spørsmål. På
grunn av manglende mandat fra Skjervøy kommune har advokaten bare påpekt
problemstillinga. Viser til brev datert 24. februar 2009. Krf mener at kommunen gir utvidet
mandat for videre utredning av saken før vi tar en endelig avgjørelse i kommunestyret.
Skjervøy Krf har sendt saken til Stortingets Næringskomite for å få en grundig vurdering. Dette
er en prosess som vi har satt i gang, men som vil ta noe lengre tid. Vi ber kommunestyret utsette
saken til den er behandlet i næringskomiteen, og tatt opp i Stortingets spørretime.

Votering over utsettelsesforslaget: Utsettelsesforslaget forkastet mot 5 stemmer.

Forslag fra Skjervøy Høyre v/Mona Jørgensen:
Kommunestyret ser nødvendigheten av å sikre framtidig hvitfiskindustriaktivitet på Skjervøy og
på Lauksundskaret. Betingelsene for dette er at konsesjonsvilkårene fortsatt står fast i Skjervøy
kommune.
Avtalen med Nergård forkastes.

Skjervøy AP foreslår:

Kommunestyret ser nødvendigheten av å sikre framtidig hvitfiskindustriaktivitet på Skjervøy og
på Lauksundskaret. Betingelsene for dette er at konsesjonsvilkårene fortsatt står fast i Skjervøy
kommune.
Skjervøy kommunestyre krever overfor Fiskeri- og kystdepartementet at Nergård AS ivaretar
Industriproduksjon i henhold til konsesjonsvilkårene frem til ny eier og driver på Skjervøy er
avklart.

Kommunestyret ble enig om å votere enkeltvis over alle forslagene.
Voterings måten enst. vedtatt:
Høyres forslag l stemme
AP`forslag 4 stemmer
Innstillinga 15 stemmer
Vedtak:
Innstillinga vedtatt mot 4 stemmer.

PERMISJONER
Arnulf Steffensen og Mona Jørgensen fikk permisjon.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 04.11.2009

Behandling:

Vedtak:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.10.2009

Behandling:
Formannskapet debatterte saka. Ordføreren opplyste at det til behandlinga i kommunestyret den

4.11. ville komme en representant fra Fiskeridepartementet/Staten.
Felles forslag fra SV, FRP, SP og KP:
Tillegg til innstillinga:
4. Kommunestyret viser til pkt. 2.3 i forslag til avtale. I tråd med avtalens pkt. 2.3.2 gis
Formannskapet myndighet til å godkjenne nevnte løsning.
5. Kommunestyret ber formannskapet fremme forslag til etablering av selskap eller stiftelse
Jfr. Avtalens pkt. 2.4.2. Kommunestyret skal godkjenne slik dannelse med tilhørende vedtekter.
6. Kommunestyret viser til at Skjervøy kommune over tid har mistet store kvoterettigheter.
Blant annet var det tidligere tre trålkonsesjoner knyttet til industrianlegget i Skjervøy havn.
Kommunestyret ber formannskapet fremme forslag til strategier som kan øke kvotegrunnlaget i
Skjervøy og Nord-Troms for øvrig. Det forventes at regjering og storting bidrar med tiltak som
kan styrke næringen i utsatte regioner som Nord – Troms.
Høyre v/Mona Jørgensen foreslo:
¨Skjervøy Høyre ser nødvendigheten av å sikre framtidig hvitfisk industrivirksomhet på
Skjervøy og på Lauksundskaret. Betingelsene for dette er at konsesjonsvilkårene fortsatt står fast
og at konsesjonene blir i Skjervøy kommune.
Avtalen med Nergård forkastes.

Votering: Rådmannens innstilling:
Høyres forslag.

6 stemmer
1 stemme

Tillegg til innstillinga: Pkt. 4: Vedtatt mot l stemme
Pkt. 5:
- ” Pkt. 6 Enst.

Vedtak:
Rådmannens innstiling med fellesforslaget vedtatt.

PS 33/09 Ballansering av budsjettendringer 2009
1
2
3
4

HS-Økonomirapport
KU-Økonomirapport-opplev
TEKN-Økonomirapport
KU-Økonomirapport-kultfri

5
6

m-rådet-høst
budskjema 2009-balansering

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema
datert 26.10.09 godkjennes.

Vurdering:
I tråd med innarbeidet rutine har etatene og menighetsrådet i forbindelse med høstens
økonomirapportering framlagt behov for endring av sine budsjettrammer, jf økonomirapportene.
Basert på etatenes økonomirapportering lager rådmannen denne sammenfatningen av behovene
samt en vurdering av mulighetene for å imøtekomme de innmeldte behov, blant annet i form av
bruk av buffere. I tillegg gis det også en rapportering omkring hovedansvarsområde 1.9 som
består av lånekostnader, utbytte, skatt, rammetilskudd og øvrig generell finansiering.

KORT OM ETATENES SKJEMA 3
LØNNSOPPGJØRET
Lønnsoppgjøret ble som forventet og vi har nok på lønnsbufferen til å dekke det. Noe usikkerhet
vedr pensjon fra i fjor.
SENTRALADMINISTRASJONEN
Totalt innmeldt behov for 604.000,-. Brutto lønnsoppgjør på vel 240.000,- er i hovedsak dekt på
eget budsjett. Behovet fordeler seg med 30.000,- til politisk godtgjørelse, 140.000,- til lærlinger
(egen buffer), 7.000,- til valget og 427.000,- til dekning av egenandel for bredbåndsutbygging
på Arnøya.
KULTUR- OG UNDERVISNING
Hovedutvalgene har meldt et totalt behov for 2.901.000. Behovet er fordelt med 40.000,- til
studiebibliotek og resten til lønn og pensjon, herav knappe 1,1 mill grunnet lønnsoppgjøret.
HELSE- OG SOSIAL
Hovedutvalget har meldt totalt behov for kr. 2.405.000,-. Fordeles med netto 1.187.000,- til lønn
og pensjon (av brutto 1.577.000,-), 603.000,- til økonomisk sosialhjelp, 542.000,- til lærlinger
(egen buffer) samt 73.000,- til etablering av ny legevaktordning.

TEKNISK
Hovedutvalget har meldt totalt behov for kr. 421.000.-. Fordeles med 140.000. til pensjon for
brannvesenet etter ny sentral avtale, 150.000,- til sommerarbeidsplasser og 131.000,- til
lærlinger. Hele lønnsoppgjøret på 450.000,- er dekt innenfor eget budsjett.
MENIGHETSRÅDET
Totalt meldt behov på drifta for 162.000,-. Fordeles med 97.000 til lønn og pensjon, 15.000,- til
dekning av menighetsrådsvalget og 50.000,- i ønske om generell styrking av driften som følge
av redusert statlig bevilgning.

ØVRIGE BEHOV OG INNDEKNING
PENSJON
Som følge av lønns- og trygdeoppgjøret er det betalt en reguleringspremie på ca 6 mill i år - en
nedgang på nesten 2 mill fra i fjor. Dyrt oppgjør i fjor ga oss da en inntektsføring av
premieavvik på 3,2 mill og var en medvirkende årsak til det gode resultatet. Denne utsatte
utgiftsføringen må vi på vanlig måte dekke inn i år.
Tidligere har ikke dette vært så stort problem fordi årets premieavvik har vært minst like høyt
som fjoråret. Så er ikke tilfelle i år. Basert på de siste prognosene fra pensjonsleverandørene vil
årets premieavvik være bare halvparten så stort som i fjor – 1,5 mill. Isolert er det bra at
summen blir lavere, men ikke akkurat når vi må finne dekning for differansen. Når vi i tillegg
har tatt 1 mill på forskudd i budsjettet blir totalt avvik å dekke inn på 2,5 mill.
Gjør oppmerksom på at beregningen er basert på en prognose – endelig beløp vet vi ikke før
siste lønnsutbetaling er gjort i desember. Prognosen er også påvirket av resultatet hos
leverandøren og har endret seg ca en halv mill fra i fjor høst. Rådmannen ender derfor opp med
å foreslå at vi dekker inn så mye som mulig etter at andre behov er dekt. Dette tilsvarer 1,4 mill
og det er dermed en potensiell mangel på vel 1 mill.
BUFFERE
Buffere for lønnsøkning og lærlinger brukes fullt utt. Dette utgjør samlet kr. 5.779.000,-. Siden
det var et mellomoppgjør i år går ikke hele lønnsbufferen med til å dekke lønnsoppgjøret.
Lærlingebufferen har ikke vært justert i takt med lønnsøkningen på lenge og når vi i år har fått
inn det ønskede antall lærlinger blir behovene nesten 300.000,- større enn bufferen. I tillegg blir
lærlinger i barnehagene dekt av fond.
Rådmannen foreslår også i år å tildele midler fra lønns-/lærlingebuffere basert på etatenes brutto
behov uavhengig av netto innmelding på skjema 2. Dette gir slik fordeling:
Tildelt
382.000
Sentraladm
1.087.000
Kult/underv
2.119.000
Helse/sos
421.000
Teknisk
97.000
Menighetsrådet
SUM
4.106.000

MVAKOMPENSASJON

Basert på fremdrift i pågående investeringer kan det bli opptil 200.000,- i merinntekt på
mvakompen. Dette går til dekning av øvrige behov. Fra 2010 kommer nye regler som tilsier at
momskompen skal inntektsføres i investeringsregnskapet og ikke i drift. Dette innføres over 5 år
med 20 % virkning første året. Vi tar sikte på å budsjettere med 100 % allerede fra starten neste
år.
SKATT OG RAMMETILSKUDD
Samtidig med statsbudsjettet kom ny prognose for skatt og rammetilskudd basert på oppdaterte
befolkningstall. Totalt gir denne oss en økning på vel 500.000,- som tas inn til dekning av
innmeldte behov.
EIENDOMSSKATT
Nye regler åpnet for skattlegging av oppdrettsanlegg i sjøen fra i år. Det er kun de fysiske
anleggene og ikke verdien av fisken som inngår i grunnlaget. Etter fradrag for påløpte utgifter til
taksering sitter vi igjen med en netto økning på 70.000,-.

RENTER OG AVDRAG
Rentene har gledeligvis hatt en veldig fin utvikling fra toppen i fjor høst og en foreløpig bunn i
juni i år. Alle eksperter sier at vi i løpet av høsten starter på en ny økning, men det er stor
forskjell i spådommene om størrelsen og farten så det er fremdeles veldig utfordrende å lage
rentebudsjett. Det vi vet er at første halvår var greit innenfor budsjetterte utgifter og hvis det
ikke kommer noe veldig uventet vil vi klare andre halvår på en grei måte.
Men samtidig har vi hatt en tilsvarende nedgang i renteinntekter og det er ingen grunn til å tro at
vi klarer å nå budsjettet. Ut fra dette fastholder vi synspunktet fra juni om at vi ser utgifter og
inntekter opp mot hverandre og satser på total balanse uten å regulere noe nå.

SOMMERARBEIDSPLASSER
Midlene som er avsatt til sommerarbeidsplasser på sentraladm overføres til teknisk for dekning
av vedlikehold grøntanlegg.
REDUSERT UNDERSKUDDSDEKNING
I en situasjon med større behov enn muligheter for inndekning blir det nødvendig å se på den
planlagte delinndekningen av underskudd fra 2007. Det er budsjettert med 4 mill til dette.
Rådmannen foreslår at dette opprettholdes og så tas heller en delvis dekning av pensjon ut fra
den usikkerheten som er knyttet til prognosen. Det er viktig å være oppmerksom på at ved
regnskapsavslutningen blir det reelle premieavviket lagt til grunn og det vil være
underskuddsdekningen som blir redusert. Det er dermed usikkert om vi klarer planlagt
inndekning i år, jf potensielt avvik på pensjon med over 1 mill.
REDUSERING AV SØKNADER
Totale innmeldte behov for regulering er som vanlig noe større enn det vi har mulighet til å
dekke. En gjennomgang av behovene fra rådmannen gir rom for å ikke hensynta følgende av det
som er innmeldt:
•
•
•

306.000,- vedr assistenter i skolen er tatt med dobbelt og tas ut en gang.
Nye opplysninger fra Nord-Troms Kraftlag vedr bredbånd på Arnøya medfører at
merutgiften for oss blir 300.000,- og det gir en reduksjon på 127.000,-.
Menighetsrådet har også søkt om 50.000,- som kompensasjon for redusert
statstilskudd. Dette er det heller ikke rom for i år.

OPPSUMMERING
Vedtatt styrking av lønnsbufferen gjør at vi for første gang på lenge har nok til å dekke årets
lønnsoppgjør inkl dekking av for lav lærlingebuffer. De nye pensjonsreglene som kom for noen
år siden skaper stadige utfordringer enten vi kommer i pluss eller minus og gjør at det også i år
er heftet noe usikkerhet til sluttresultatet ved årsskiftet. Pensjon sammen med renter gjør at det
kan bli vanskelig å dekke så mye som planlagt av ROBEK-underskuddet. Rent regnskapsmessig
tyder alt på balanse.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:
Kst. rådmann innledet i saka og besvarte spørsmålene.
Vedtak:
Innstillinga enst, bifalt.
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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 Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:
Kst. rådmann innledet i saka og besvarte spørsmål.
Vedtak:
Innstillinga enst. bifalt.

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 35/09 Interpellasjoner
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:

Vedtak:
Det ble ikke framlagt noen interpellasjoner.

----------------------

Skjervøy SV v/Ingrid Lønhaug la fram en uttalelse om skolestrukturen i de videregående
skoler

Forslag til uttalelse i kommunestyret 4.11.09
Uttalelse i forbindelse med diskusjonen om nedlegging av Skjervøy videregående skole.
Skjervøy kommune registrerer med sjokk at fylkesrådet i Troms har foreslått å legge ned
Skjervøy videregående skole i sin helhet. I forkant var det laget et diskusjonsnotat hvor det ble
foreslått å flytte utdanningstilbud fra Skjervøy videregående skole til Nordreisa. Et forslag som

Skjervøy kommune også var sterkt imot. Forslaget om nedleggelse har ført til brudd mellom SV
og AP i fylkesrådet.
I Skjervøy kommune forstår vi at Troms fylkeskommune framover må føre en diskusjon om
skolestruktur i sammenheng med lavere elevtall i Troms og en økonomi som ikke strekker til.
Prosessen det er lagt opp til og diskusjonsnotatet som er lagt fram i denne sammenheng, er
imidlertid under enhver kritikk. De løsninger som skisseres i notatet vil få kjempestore
konsekvenser for vårt lokalsamfunn. Troms fylkeskommune skylder oss og andre kommuner i
lignende situasjon å få bruke tid på denne prosessen som betyr så mye for lokalsamfunnene
våre.
Faktagrunnlaget som er lagt fram gir et feilaktig bilde av skolesituasjonen på Skjervøy vgs..
Strukturanalysen baserer seg på inntaksårene 08 og 09 som er de årene med absolutt færrest
elever, mens neste år allerede øker elevgrunnlaget med 40 %. At man heller ikke viser til alle
tilbudene som er ved skolen, blir misvisende. Pr.1.okt. er det 12 elever på teknisk fagskole,
næringsmiddeltekniske fag og 16 elever ved fagskolen for kreftomsorg og lindrende pleie. I
tillegg har Skjervøy og Senja en spesiell avtale når det gjelder elever på fiske og fangst vg 2. I
revidert notat har Skjervøy videregående blitt godskrevet med 62 elever når det beviselig går
115 elever der.
Målet for fylkeskommunen er å spare penger. Den økonomiske analysen er heller ikke
tillitssvekkende. I notatet antas det at det enkelt og greit er mulig å flytte klasser mellom
skolene. Når du likevel må opprette nye klasser eller bygge ut skoler, er fortjenesten liten eller
helt borte..
Skjervøy er i en vanskelig omstillingstid hvor næringslivet er i stor endring. Det er få stabile
fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser i forhold til andre regioner i Troms. Å redusere eller
fjerne en så stor kompetansearbeidsplass i denne fasen vil kunne få store konsekvenser for
regionen.
Lerøy Aurora er en av de store bedriftene som har valgt Skjervøy som etableringssted, fordi det
bl.a. er en videregående skole her. Det styrker rekrutteringa til slike bedrifter, og alle som tenker
på å etablere seg her. Helsefag både på videregående og fagskolenivå er et nasjonalt
satsningsområde. Det eneste fagmiljøet i distriktet med fagskolemiljø er nå truet med de forslag
som legges fram. Folk fra skolens næringsmiddeltekniske fagskole finnes innen
fiskeridirektorat, mattilsyn og næringsmiddelbedrifter i hele landsdelen. Skolen har et stort
potensiale i skjæringspunktet mellom naturbruk og service og samferdsel, kanskje kan nye
reiselivstilbud komme til i kommunen.
Skjervøy kommunestyre krever at de videregående skolene i vår region, får delta i en prosess
hvor faktagrunnlaget er vel fundert, og hvor skolene har fått delta i en prosess med sjanse til å
påvirke hvordan skolestrukturen skal være i årene framover i vårt distrikt.

PS 36/09 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:

Vedtak:
RS 20/09 Sjumilssteget.
Referatet tas til etterretning og kommunestyret slutter seg til innstillingen fra oppvekst- og
levekårsutvalget.
De øvrige referatene tas til etterretning.

RS 20/09 Sjumilssteget - satsing på barn og unge i Skjervøy kommune
RS 21/09 Oppfordring til å klage på antall kommuner som for delta på prøveordnign for
16-årig stemmerett.

PS 37/09 Nye fergeruter til Arnøy/Laykøy - Storstein
Ordførerens innstilling
Kommunestyret slutter seg til ad hoc utvalgets forslag.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 04.11.2009

Behandling:

Vedtak:
Faktafeil rettes opp av ad hoc utvalget.
Innstillinga enst. bifalt.

