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PS 36/10 Budsjett og økonomiplan 2011 - 2014
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2011 og
økonomiplan for 2011 - 2014:
1. Drift
1.1 Skattøret for 2011 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2011.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:
(Tall i 1000 kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre frie inntekter
Sum frie inntekter
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte
Inndekning av tidligere underskudd
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.
Fordelt til netto driftsrammer
Balanse

Årsbudsj.
2011
42 900
118 855
7 550
2 820
172 125
(10 604)
(3 179)
(82)
(158 260)
-

Økonomiplan
2012
2013
2014
43 100
43 100
43 100
113 919
112 271
111 809
7 550
7 550
7 550
2 390
1 650
920
166 959
164 571
163 379
(11 537)
(12 322)
(12 293)
(362)
457
(10)
(155 060) (152 706) (151 076)
-

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for
utskriving blir slik:
Februar
April
August
Oktober

Eiendomsskatt for 1. Halvår
Vann, kloakk mv for 1. Halvår
Eiendomsskatt for 2. Halvår
Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av
kommunestyrets budsjettvedtak
2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Startlån
Sum investeringsramme

Årsbudsj.
2011
2 325
4 000
6325

2012
2 000
2 000
4000

Økonomiplan
2013
0
2 000
2000

2014
0
3 000
3000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.
2.2 Finansiering av investeringer
(Tall i 1000 kr)
Låneopptak
Bruk av fond
Sum finansiering

Årsbudsj.
2011
4 000
2 325
6 325

2012
4 000
0
4 000

Økonomiplan
2013
2 000
0
2 000

2014
3 000
0
3 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.
Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og
økonomiplan.
Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.
Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen
kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.
For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i
november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og
investeringsprosjekter.
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på
oppbygging av buffer for framtida
4. Prosjekt ny kunstgressbane legges fram som egen sak for kommunestyret når svar på
spillemiddelsøknad eller annen fullfinansiering foreligger. Rådmannen bes jobbe med
øvrig finansiering med sikte på oppstart i mai/juni.
5. Rådmannen bes jobbe videre med rehabilitering av svømmehallen, idrettshallen og evt
ungdomsskolen når fylket har konkludert vedr evt samlokalisering.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 18.11.2010
Behandling:
Forslag 1: Helhetlig fellesforslag fra KP, SV og KrF
Endringer på rådmannens forslag til Budsjett- og økonomiplan 2011 - 2014
1. Opprettholdelse av Årviksand skole.
Beskrivelse: Årviksand skole legges ikke ned skoleåret 2011/2012. Skolen er et viktig
ressurssenter i bygda for både barn og voksne. Foreldrene ønsker at
skolen i bygda skal opprettholdes. Befolkningen er bekymret for
konsekvensene av en skolenedleggelse i forhold til å skaffe arbeidskraft til
bedriftene i bygda. Forsvinner skolen er det vanskelig å få unge familier
til å bli/bosette seg i bygda. Befolkningen ønsker en mer forutsigbar
framtid for skolen sin og vurderer å opprette privatskole.
Konsekvens: Elevene slipper ulemper med skolebusskjøring og får et skoletilbud i
nærmiljøet sitt. Foreldre og lærere får tid til å vurdere om det skal
opprettes privatskole i bygda.
Økonomi:
Utgift på netto kr.475.000,- i 2011 og kr. 565 000,- i 2012.
2. Ny avtale for PPT og Skjervøy videregående skole
Beskrivelse:
Konsekvens
Økonomi

Avtalen med PPT og Troms fylkeskommune forlenges.
Økt inntekt
Inntekt kr.60 000, - i 2011

3. Vakanse planlegger
Beskrivelse:
Konsekvens
Økonomi

Utsetter oppstart av plansamarbeid i Nord Troms til 1.07.11.
Utsettelse av planarbeid
Redusert utgift kr.100 000,-

4. Økt inntekt på sykehjemmet
Beskrivelse:
Økonomi

Skjervøy sykehjem får økte inntekter
Inntekt kr.150 000,-

5. Økt aksjeutbytte
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Ymber øker utbyttet til eierne.
Økte inntekter
Inntekt i 2011 kr.200 000,-

6. Drift av kommunal ungdomsklubb.
Beskrivelse:

Ungdomsklubb i kommunal regi opprettholdes i 2012. Det er viktig at det
gis et aktivitetstilbud for barn og ungdom i fritida utover det som fins i
nnenfor idrett og kulturskole..
Konsekvens: Barn og ungdom får et allsidig tilbud på fritida.
Økonom:
Utgift på kr.268 000,- i 2012.

7. Nye skolebøker i grunnskolen.
Beskrivelse:

Grunnskolen har ikke kjøpt inn nye lærebøker i tråd med fagplanene for
Kunnskapsløftet. Det er vanskelig å få supplert gamle lærebøker da de er
gått ut av produksjon. Skolen trenger nye lærebøker for å følge opp loven.
Konsekvens: Elevene får oppdaterte lærebøker og kan følge den nye læreplanen på en
enklere måte.
Økonomi
Utgift kr.200 000,- i 2012.
8. Økning i INGAR
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Ny beregning gir 1,1 mill. i inntekt i 2012 og 2013.
Økte inntekter
Inntekt på 1.1 mill i 2012 og 1,1 mill i 2013

9. Utgifter til spesialundervisning reduseres.
Beskrivelse

Elevtallet reduseres og en forventer en nedgang i utgifter til
spesialundervisning.
Konsekvens Utgiftene senkes
Økonomi
Utgiftene senkes med kr.500 000,- i 2014.
10. Oppgjør mot fond og buffer
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Udisponerte midler settes av til fond i 2011 og 2012 og til lønnsbuffer i
2013 og 2014
Ingen
35.000,- til fond i 2011 og 67.000,- i 2012. Lønnsbufferen styrkes med
1.100.000,- i 2013 og 500.000,- i 2014

Forslag tilleggspunkter i F-sak 111/10 (tillegg til Rådmannens innstilling)
6. Kommunestyret vil støtte en videreføring av Årviksand skole. En søknad
om privatskole fra senest høsten 2012 vil bli behandlet som egen sak i
kommunestyret når dette foreligger. Ungdomstrinnet skal i sin helhet være i
Arnøyhamn.
7. Boligfeltet Rypeveien bygges ut i 2011. Dette lånefinansieres og dekkes
inn ved salg av tomter. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne
kostnadene og fastsette tomterefusjon.
8. Det må bygges ny veilystrase i Taskeby og på Lauksletta. Rådmannen bes
fremme en sak på dette til formannskapet senest våren 2011 når
kostnadsoverslag foreligger.
9. Kommunestyret ber rådmann og ordfører arbeide for å skaffe kommunen
alternativ finansiering til innkjøp av skolebøker fra og mot skoleåret
2011/12.

10. Kommunestyret ser et klart behov for bygging av flere
omsorgsboligplasser og sykehjemsplasser. Kommunestyret ber
formannskapet vedta en strategi for bygging av flere plasser. Dette må
fremmes som egen sak til kommunestyret.
11. Kommunestyret ønsker et tettere samarbeid med menighetsrådet i
arbeidet med utvidelse av menighetshus. Kommunestyret støtter forslaget
om å nedsette et felles arbeidsutvalg som skal jobbe frem prosjektet og
eventuelle løsninger.
Formannskapet oppretter utvalget etter forslag fra menighetsrådet.

Forslag 2: Helhetlig forslag fra FrP
Endringer på rådmannens forslag til Budsjett- og økonomiplan 2011 - 2014
1) Kutt Møtegodtgjørelse 2011
Beskrivelse: Møtegodtgjørelse for de folkevalgte reduseres med 40 % .
Konsekvens: Ingen
Økonomi:
En besparelse på kr 80.000.- i 2011 -2012-2013-2014
2) Reduksjon i tilskudd Menighetsrådet.
Beskrivelse: Alle etatene må ta sin del av reduksjonen, også menighetskontoret.
Konsekvens: Kan ikke se noe konsekvenser av dette.
Økonomi:
Dette innebærer en besparelse på kr 50.000.- i 2011-2012-2013-2014
3) Reduksjon 0,5 årsverk bibliotek fra 01.07.2011
Beskrivelse: Her kan man kutte 0,5 årsverk, allikevel har man 1 årsverk igjen
som kan betjene Skjervøys befolkning
Konsekvens: Det blir redusert åpningstid fra og med 01.07.2011.
Økonomi:
En besparelse på kr 110.000.- i 2011 og kr 215 000.- 2012-2013-2014
4) Avslutte Fysak fra 01.07.2011
Beskrivelse: Fysak er et aktivitetstilbud for voksne mennesker som bør aktivisere seg
selv.
Konsekven: Aktiviseringstilbudet opphøres og lag og foreninger oppfordrer til å
starte et slik tilbud.
Økonomi:
Fysak avsluttes fra 01.07.2011, og vil da få en innsparing på kr 70.000 i
2011 og kr 140.000.- 2012-2013-2014.
5) Mopedopplæring i ungdomskolen
Beskrivelse: Vi synes det er meget synd at man tidligere måtte fjerne denne ordningen,
men her ønsker vi å få denne ordningen på plass, fordi vi registre at dette
er et meget godt og nødvendig tiltak for vår ungdom som skal i trafikken,
både sikkerhetsmessig og nødvendig opplæring vil sikre disse
ungdommene.
Konsekvens: Dette tiltaket anser vi som meget viktig, og medfører ingen konsekvenser
annet en positiv tiltak for ungdom og ikke minst trafikkforebyggende
tiltak.

Økonomi:

Her vil vi få et utgiftnivå på kr 100.000.- 2011-2012-2013-2014.

6) Ny lærerbøker
Beskrivelse: Kommunestyre bevilget i 2006-2008 kr 200.000.- hvert år til innkjøp av
nye lærebøker som er i tråd med fagplanen for kunnskapsløfte. Det
mangler fortsatt midler til innkjøp av nye lærerbøker.
Konsekvens: At man slipper å kopiere mange fagbøker vi styrke skolen.
Økonomi:
Et utgift nivå på kr 270.500.- i 2011 og kr 250.000.- 2012-2013- 2014.
7) Kutt vedlikeholdsleder fra 01.07.2011
Beskrivelse: Her ønsker vi å kutte stillingen som vedlikeholdsleder fra og med
01.07.2011.
Konsekvens: Skulle man ha behov for denne tjenesten leier man inn noen som kan gjøre
jobben. Dette kan bidra at det går litt senere med drift avprosjekter samt
anbuds prosesser.
Økonomi:
Her er det en innsparing på kr 260.000.- 2011 og kr 520.000.- 2012-20132014
8) Kutt 0,5 årsverk vaktmester fra 01.07.2011
Beskrivelse: Å redusere 0,5 årsverk fra 01.07.2011 vaktmester er ingen dramatikk, da
Skjervøy kommune kan omorganiseres slik at dette kan ivaretas.
Konsekvens: En del utfordringer blir det, men vi tror at dette kan ordnes med den
bemanningen vi har i dag. Dette kan selvfølgelig gå utover
vedlikeholdstempoet siden Kommunen eier så mange enheter.
Økonomi:
En besparelse på kr 90.000.- i 2011 og kr 180.000.- i 2012 -20132014.
9) Salg av bygg /bolig red driftutgifter nto
Beskrivelse: Grunnen til at man ønsker å selge en del av kommunens eiendommer er at
Skjervøy Kommune sliter med mye lånegjeld, derfor ønsker man å selge
for å nedbetale gjelden.
Konsekvens: Her må man også se på de innsparingene det vil gi, blant annet
vaktmester stillinger samt vedlikehold. Og dessuten så kan de private
markedene drive på med utleie noe mer.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man selger de
Kommunale bygg og bolig som ikke er så moderne i dag. Et økonomisk
innsparing på kr 500.000.- netto effekt etter renter og avdrag i løpet 20112012-2013-2014.
10) Stenging av miljøgata (Strøm 01.01.2011)
Beskrivelse: Stenging av miljøgata fra og med 01.01.2011. å la statens vegvesen overta
drifta av gaten.
Konsekvens: Driften av miljøgaten vil mest sannsynelig bli brøytet av statens vegvesen,
og en mer stabilitet rundt kvalitet på miljøgata.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man stenger Miljøgata
på strøm, Vi kommer mest sannsynelig til å bruke ca kr 400.000.- mer i
strøm i 2010 enn det som var meningen. Et økonomisk innsparing på kr
400.000.- netto effekt i løpet 2011- 2012-2013-2014. og kanskje enda mer,
med de usikre momenter som er lagt til grunnen kan utslaget slå begge
veier, men mest sannsynelig et større forbruk på strøm og da vil
innsparingen bli større.

11)Reduksjon i eiendomsskatten fra 01.01.2011
Beskrivelse: Skjervøy Kommunen har i dag en eiendomsskatt på 7 promille med i
budsjettet 2011. Vi ønsker ikke å ha full effekt på eiendomsskatten og vil
da redusere den med 0,5 promille.
Konsekvens: Mindre på fond
Økonomi:
Reduksjon på eiendomskatten utgjør ca kr 500.000.- i 2011- 2012-20132014.
12) Ikke stenging av gatelys
Beskrivelse: Vedlikeholdsplan på gatelys holder som planlagt. Det vil ikke være aktuelt
å stenge deler av lysene i tettstedet Skjervøy eller andre steder.
Konsekvens: God vedlikehold fører til stabilt gatelys i Skjervøy Kommune.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 100.000.- 2011-2012-2013-2014.
13)Fjerning HMS Vaskeriet
Beskrivelse: HMS er en del av oppussingen av vaskeriet, og her ønsker vi og
privatisere vaskeriet slik at behovet er ikke til stede nå.
Konsekvens: Å fjerne HMS i Vaskeriet, når det ikke er vaskeri har ingen konsekvens.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man slipper og beholde
vaskingen selv. Da slipper man HMS også. Og har en effekt på kr
162.000.- i 2011.
14)Aktivitør 0,5 årsverk
Beskrivelse: Skjervøy Sykehjem har pr i dag en 0,5 årsverk aktivitør stilling og vi har
fått flere signaler fra både beboere og pårørende at behovet er sterkt
ønsket
Konsekvens: Det utvides til en 100 % stilling for miljøarbeider/ aktivitør for å bidra til
økt aktivitet og trivsel for beboerne på Sykehjemmet.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 187.000.- 2011-2012-2013-2014.
15)4 Nattevakta
Beskrivelse: institusjonen har 3 nattevakter på hver natt- 2 gjemmepleiere og 1
sykepleier. Det ønskes 4 nattevakter for å dekke pleie- og tilsynsbehovet
for hjemmeboende bruker, beboere i omsorgsboligene i helsesentret,
beboere på sykehjem og på skjerma enhet og for sykestuepasientene.
Konsekvens: Det opprettes 3 X 66,67 % nattevaktstilling for å ivareta behovet for pleie
og tilsyn i hjemmetjenesten.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 400.000.- i 2011 og kr 963.000.- 2012-2013-2014.
16)Privatisering av vaskeriet .01.07.11
Beskrivelse: Privatisering / Konkurranseutsett av vaskeriet er ikke vanskelig å gjøre.
Konsekvens: Å Privatisering / Konkurranseutsett vil ikke få noe konsekvenser. Det med
arbeidsplasser kan ordnes med en virksomhetsoverdragelse.
Økonomi:
Her er det muligheter til å spare en del penger mener vi, en effekt på kr
100.000.- i løpet 2011,- og kr 200.000.- 2012-2013-2014.
17) INGAR
Beskrivelse: Etter beskjed fra fylkesmannen og Ks om at KRD har gitt tilstrekkelig nye
opplysninger til at det er blitt mulig å lage anslag for INGAR
Konsekvens: Med en så usikker inntekt som INGAR så bør man ikke bruke disse
pengene på tiltak.

Økonomi:

Her kan man legge inn en lønnsbuffer for 2012 med kr 1.1 mill og kr 1.1
mill 2013.

18)Ekstramilliarden til kommunene
Beskrivelse: Etter beskjed fra Regjeringa så får kommunene en ekstra bevilgning på kr
1 milliard, som bør brukes på eldreomsorgen i norske kommuner noe man
bør gjøre.
Konsekvens: Dette vil styrke eldreomsorgen i Skjervøy
Økonomi:
Ingen virkning 2011
19) Overføring til Lønnsbufferen
Beskrivelse: Siden rådmannen har kuttet i lønnsbufferen med kr 2,5 millioner for årene
2012-2014 så ønsker vi å styrke lønnsbufferen.
Konsekvens: Positiv for Skjervøy Kommune, men vi mangler fortsatt ca kr 300.000.- til
lønnsbufferen.
Økonomi:
Her kan man legge inn en lønnsbuffer for 2012 med kr 1.1 mill og kr 1.1
mill 2013. (INGAR pengene.)
20) Overføring til fond
Beskrivelse: Alt av fond midler er brukt opp pr i dag, derfor ønsker man å styrke fond
fremover mot 2014.
Konsekvens: Positivt at man kan bygge opp en reserve for fremtidige utfordringer.
Økonomi:
Her kan man legge inn på fondet kr 265.000,- for 2011og kr 335.000.- i
2012 -2013-2014. Litt endring pga. helhetlig budsjett.

Forslag tilleggspunkter i F-sak 111/10 (tillegg til Rådmannens innstilling)
6. Kommunestyret ønsker å gjøre noe med eiendomsskatten og ønsker derfor at man
kommer tilbake til eiendomsskatten i juni møte 2011 for å se på en ytterligere
nedsettelse.
7. Kommunestyret ber Rådmannen å utarbeide en strategi på hvordan man kan
rasjonalisere og effektivisere tekniske etat ”Uteseksjonen” Blant annet å se på
mulighetene til anbud på deler av tekniske sin virke.
8. Kommunestyret ber Rådmannen og tekniske sjef igangsette en prosess med og innhente
tilbud på vaskeri tjenester (privatisering) og legger dette frem til formannskapet.
9. Kommunestyret ber Rådmannen og teknisk sjef igangsette en prosses med å få laget en
vaktmesterplan, og innhenter tilbud på denne tjenesten, og fremlegger det til
formannskapet.
10. Kommunestyret viser til bemanning situasjonen inne for omsorgsektoren, og ber
Rådmannen og utarbeide en situasjonsplan over de utfordringene som er der samt
løsninger.
11. Kommunestyret ønsker og prioriterer de primære oppgavene i kommunen fremover.
12. All Næringsvirksomhet som kommunen er involvert i, Ønsker kommunestyret å avvikle
over tid. Og ber derfor rådmannen og utarbeide en nedtrappingsplan for dette.

13. Kommunestyre ønsker ikke å legge inn noe merinntekter i forbindelse med INGAR.
Utover 1.1 millioner i 2012-2013. som avsettes til lønnsbuffer.
14. Kommunestyret ønsker enøk tiltak i forbindelse med inn besparelse av strøm derfor
ønsker man at Rådmannen utarbeider en uttredelse på hvor det er muligheten til å
spare. (Gatelys)
15. Kommunestyret ønsker å utarbeide en finansieringsplan over utbygging av nye
sykehjemspasser samt omsorgs-boliger, og i denne forbindelse ber kommunestyre
Rådmannen igangsette dette. Regjeringen har signalisert å øker støtten til utbygging av
nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Støtten til sykehjemsplasser øker fra 660.000
kroner til 890.000 kroner.

Vedtak:
Rådmannens innstilling:
- støttet med 1 stemme
Forslag 1 (Kp, Sv, Krf)
- støttet med 4 stemmer
Forslag 2 (Frp):
- støttet med 1 stemme

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Kommunestyret vedtok fem minutter taletid pr hovedinnlegg, tre minutter pr innlegg deretter.
Forslag fra Skjervøy Høyre – endringer til rådmannens innstilling.

SKJERVØY HØYRES ALTERNATIVE BUDSJETT
1
2
3
4
5

ADM
Red. ordførerlønn (varaordf.)

Anbud KLP/ rammekutt mv
Stillingskutt jfr. Byråkratibarometer
Red. ekstraordinære FS
Red Ordf/ rådmann post
K. OG U.
6 Årviksand skole utsatt nedlegging, netto
7 Skolebøker
8 Ungdomsklubb fortsetter

2011

2012

2013

2014

30

125

125

125

100
250
20
20

100
500
20
20

-475
-250
-268

-565
-100
-268

100
500
20
20
-565
-100
-268

100
500
20
20
-565
-100
-268

9
10
11
12
13

Red utg. spesialundervisning
Inntekter kulturhus
Kulturhuset selvstendig
Frivillighetssentral
PPT avtale
H. OG S.

14 Aktivitør
15 Økt inntekt sykehjem

TEKNISK
16 Red. vedlikehold boliger pga salg
17 Effekt nedleggelse. renhold netto
18 Red. vaktmester
19 Kutt eiendomsskatt
20
21
22
23

Finans
Reduserte renter pga salg av boliger
INGAR
Økt utbytte Ymber
Disp.fond

sum

500
100
100
100
100
-235
-235
-235
-75
-75
-75
60
60
60
60
-187
150
100
250
-

-187

-187

0

100
250
180
0

100
250
180
-500

50
1001

50
1001

50

100
250
180
0

50
200
-87

-1076

-1076

0

0

0

-

-

-

-75
0
0

Sum:
-2314

-

Forklaring til Høyres budsjettforslag

1. I dag betaler vi 120 % ordførerlønn. Skjervøy Høyre mener det er riktig
å spare inn denne posten ved at varaordfører kun mottar lønn som ordfører
den tid vedkommende faktisk fungerer som ordfører.
2. Pensjon er en av kommunens største utgifter. Skjervøy Høyre mener det
er riktig å ”shoppe” etter de rimeligste løsninger til enhver tid, selvsagt
under forutsetning av at pensjonene sikrer arbeidstagerne som i dag
3. Byråkratibarometeret på VG nett viser i november 2010 at Skjervøy
kommune ligger i toppskiktet når det gjelder administrasjonsutgifter i % av
samlede utgifter, i årsverk i administrasjonen i % av samlede kommunale
årsverk, og i årsverk i adm. Pr 1000 innbyggere. Det er derfor nærliggende
at også administrasjonen må ta sin del av innsparingene i kommunen. Det
er også behov for å splitte budsjettene til politikk og administrasjon. Det er
to ulike avdelinger, og derfor unaturlig å se de samlet, som idag. Det kan
derfor være lettere å finne ytterligere innsparinger når dette er gjennomført.
4. Høyre ønsker ikke å kutte i godtgjørelsen til politikerne. Vi kan være med
på å fryse utbetalingene slik at de ikke økes i inneværende år. Men det er
relativt mange ekstraordinære møter i kommunen. Dette både kan og må
innstrammes, slik at vi kan spare inn en del på dette tiltaket

5. Ytterligere kutt ift rådmannens innstilling
6. Årviksand skole skal bestå inntil videre. Dette under forutsetning av at
det straks igangsettes andre tiltak for å samkjøre skolene for å oppnå
økonomiske innsparinger. Tiltak som må vurderes er felles utnyttelse av
lærere, administrasjon, en felles rektor og vaktmester mv. Mao at en
innfører Arnøy skole med to avdelinger a la Skjervøy kompetansesenter.
7. Skjervøy Høyre ønsker å satse på kunnskap og skole. En viktig
forutsetning for dette er at elevene har oppdaterte bøker i tråd med
kunnskapsløftet
8. Skjervøy Høyre satser på ungdommen. Ungdomsklubben må bestå slik at
vi har et allsidig tilbud i tillegg til idrett og kulturskole.
9. Iht de signaler vi har fått fra adm. om red i framtidige behov
10. Inntekter kulturhus- ses i sammenheng med at Skjervøy Høyre ønsker å
videreføre kulturhuset som i dag. Vi ønsker også på sikt å iverksette tiltak
som å øke personalet på kulturhuset slik at vi kan få tilbake et levende
kulturhus og storstue med kino, musikk, teater og andre aktiviteter.
Skjervøy Høyre ønsker også å se på hvordan kulturhuset kan brukes mer av
lag og foreninger, slik at det igjen blir et viktig samlingspunkt i hverdag og
fest.
11. Kulturhuset forblir selvstendig med egne ansatte.
12. Skjervøy Høyre ønsker å gi et løft for det frivillige arbeidet i kommunen.
Vi ønsker å bidra til at det kan etableres en frivillighetssentral i kommunen
om dette fortsatt er ønskelig hos lag og foreninger.
13. Iht info fra adm
14. Få ytterligere en halv stilling som aktivitør
15. Iht info fra adm
16. Konsekvens av at boliger / bygg selges
17. Nedlegge vaskeriet. Inngå leieavtale for vask av tøy
18. Effekt av salg av bygg
19. Skjervøy Høyre ønsker trinnvis nedtrapping av den usosiale
eiendomsskatten. Foreløpig fom 2014, men raskere om økonomien tillater
det
20. Effekt av salg av bygg / boliger
21. Iht info fra adm
22. ds
23. Avsatt på fri fond kr. 2.314.000,24. Skjervøy Høyre ønsker å selge boliger i hele kommunen. Fortrinnsvis til
dagens leietagere

25. Plansamarbeidet i Nord-Troms må i gang snarest. Tid er penger for
næringslivet og private
26. Finne åpning i budsjettet for den 4. nattevakten.
27. Ønsker å arbeide for å finne budsjett for idrettskolen
28. Skjervøy Høyre ønsker at kommunen skal konsentrere driften rundt
politikk som skole, helse og kultur, og ikke butikk. Vi vil derfor snarest
mulig avvikle investeringene i forretningsdrift.
Et budsjett som skal styrke bo-lysten og satse på tiltak som gjør kommunen
attraktiv for nåværende og framtidige innbyggere og næringsdrivende
Forslag fra Arbeiderpartiet – endringer til rådmannens innstilling.
1. Drift av ungdomsklubben
Beskrivelse: Drift av ungdomsklubben 2012 og 2013
Konsekvens: Viktig tilbud til barn og ungdom på fritida, utenom de tilbud som
kulturskole og idrett gir.
Økonomi: Utgift 330 000
2. Nye skolebøker.
Beskrivelse: Skolen har stort behov for nye skolebøker
Konsekvens: Elevene får oppdaterte lærebøker og kan følge den nye læreplan på en
enklere måte, og man slipper å kopiere fra fagbøker.
Økonomi: Utgift 200 000 i 2011 og 2012
3. Forlenget avtale ppt vgs.
Beskrivelse: avtalen med ppt og Troms fylkeskommune forlenges
Konsekvens: økt inntekt.
Økonomi: inntekt kr 60000,- i 2011
4. Miljøarbeider sykehjemmet
Beskrivelse: Skjervøy sykehjem har i dag bare en halv stilling som Miljøarbeider denne
utvides til en hel stilling.
Konsekvens: Øke trivselen for beboerne på sykehjemmet
Økonomi: Utgifter fra 2011 kr 120000 og 236000 i 2012 -2013 -2014
5. Økt inntekt på Sykehjemmet.
Beskrivelse: Skjervøy sykehjem får økte inntekter
Økonomi: Inntekt kr. 150 000
6. Stegning av oppvarming fortau.
Beskrivelse: oppvarmingen av fortauet fungerer ikke slik det var ment, lakseslakteriet
leverer ikke varme nok til å holde fortauet is fritt, fyring med el kjele fordyrer driften av
det som skulle være et miljø tiltak.
Konsekvens: Mesta tar over brøytinga
Økonomi: Innsparing på 200 000 2011-2014
7. Økt velikehold gatelys.

Beskrivelse: Vedlikehold av gatelys forsettes i hele kommunen.
Konsekvens: Trafikksikkerheten blir bedre med godt vedlikehold av gatelys.
Økonomi: Utgift 100 000 i 2011-2012-2013-2014.
8. Økning INGAR.
Beskrivelse: Ny beregning gir 1.1 mill. I inntekt i 2012-2013
Konsekvens: Økt inntekt
Økonomi: inntekt på 1.1 mill. I 2012 og 2013.
9. Økt aksjeutbytte.
Beskrivelse: Ymber øker utbytte til eierne.
Konsekvens: økte inntekter
Økonomi: Økt inntekt i 2011 kr 200 000.
10. Utgiftene til spesial undervisning reduseres
Beskrivelse: Elevtallet reduseres og en forventer nedgang i utgiftene
til spesialundervisning.
Konsekvens: Utgiftene senkes.
Økonomi: Utgiftene senkes med kr. 500 000,- i 2014
11. Oppgjør mot fond og lønnsbuffer.
Beskrivelse: Udisponerte midler settes av til fond 2011-2014 lønnsbufferen i 2014
Konsekvens: ingen
Økonomi: 190000,- til fond i 2011. 496000,- i 2012. 696000,- i 2013. og 136000,- i 2014.
Lønnsbufferen styrkes med kr.500000,- i 2014.

Forslag fra KP, SV, KRF og SP – tilleggspunkter 12-21 til KP, SV og KRF sin innstilling
fra Formannskapet.
12. Kommunestyret ber formannskapet starte arbeidet med å rullere retningslinjene for
ordningen med startlån.
13. Kommunestyret ber rådmannen evaluere drifta av de oppvarma fortauene i Skjervøy
sentrum. Dette må legges frem før budsjett og økonomiplanbehandlingen høsten
2011.
14. Det nedsettes et arbeidsutvalg som skal evaluere spesialundervisningen i kommunen.
Evalueringen med evt forslag til tiltak legges fram for formannskapet i løpet av april.
Formannskapet oppretter arbeidsutvalget.
15. Skjervøy kommune ønsker å sette fokus på økonomisk sosialhjelp. Det nedsettes et
arbeidsutvalg som skal se spesielt på utfordringa med langtidsmottaker og ungdom.
16. Skjervøy kommune vil i årene som kommer få mange eldre. Kommunen har i dag
boliger i Arnøyhamn og Årviksand som eft kan brukes innenfor eldreomsorgen.
Kommunestyret ber rådmannen vurdere mulighetene for dagsenter / omsorgsboliger
på Arnøy.

17. Kommunestyret ber om at det arrangeres barnas kommunestyre på verdens miljødag
5. juni.
18. Kommunestyret ber om at det vurderes en forlengelse av ordningen med undervisning
i tegning / maling i kulturskolen innenfor dagens ramme.
19. Kommunestyret har merket seg at Kiilgården har vært stengt over lang tid.
Kommunestyret ber rådmannen redegjøre i formannskapet for hvilke tiltak som må
gjøres der, hva det vil koste og i tillegg legge fram noen modeller på hvordan vi kan få
Kiilgården i bruk igjen.

Forslag fra KP, SV, KRF og SP – tilleggspunkter 20-21
20. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å styrke IKT-drifta i kommunen.
21. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å styrke trosopplæringa innenfor
kirkelig sektor.

Forslag fra KP, SV, KRF og SP – K-sak 36/10 Budsjett og økonomiplan 2011-2014
Kommunale avgifter og gebyrer – vedtatt desember 2010.
Egenandeler kultur og undervisning.
Forslag til endring av satser i kulturhuset:
Storsalen – arrangement kveldstid – leies ut til lag og foreninger i Skjervøy kommune for
10 % av billettinntekter.

Forslag fra FrP –Inkl korrigering av FrPs forslag til formannskapets innstilling
Tekst
Administrasjon
Red møtegodgjørelsen
Redusere tilskudd Menighetsrådet
Økt aksjeutbytte

2011

2012

2013

2014

Nr

80 000
50 000
200 000

80 000
50 000

80 000
50 000

Kultur og Undervisning
Red 0,5 årsverk biblitek 01.07.11
Avslutte Fysak 01.07.11
Mopedopplæringen i ungdomskolen
Ny Skolebøker
Refusjon PPT fra videregående: 60.000,- i 2011

110 000
70 000
-100 000
-270 000
60 000

215 000
140 000
-100 000
-100 000

215 000
140 000
-100 000
-100 000

215 000
140 000
-100 000
-100 000

Teknisk
Kutt Vedlikeholdsleder 01.07.11
Kutt 0,5 årsverk Vaktmester
Salg av bygg / bolig -Red drift Nto
Steng oppvarming fortau

260 000
90 000
500 000
250 000

520 000
180 000
500 000
250 000

520 000
180 000
500 000
250 000

520 000 7
180 000 8
500 000 9
250 000 10

80 000 1
50 000 2
21

3
4
5
6

Reduksjon i eiendommskattet 0,5 promille 01.07.11
Ikke stenging av gatelys ( 42 )
Fjerne HMS Vaskeriet
Privatisering vaskeriet 01.07.11

-500 000
-100 000
162 000
100 000

-500 000
-100 000
200 000

-500 000
-100 000
200 000

-500 000
-100 000
200 000

Helse og Sosial
Aktivitør 0,5 årsverk
4 Nattevakten 01.08.2011
Økt inntekt Sykehjem
4 Nattevakten 01.08.2011 Reguleres

-187 000
-400 000
150 000
-

-187 000
-963 000

-187 000
-963 000

-187 000 14
-963 000 15

-160 000

-160 000

-160 000

INGAR 1
INGAR 2

1 100 000

1 100 000

470 000
1 125 000
1 100 000
25 000

1 125 000
1 100 000
25 000

Sum
Overføring til lønnsbuffer
Overføres til fond

995 000
995 000

11
12
13
16

17

25 000
19
25 000 20

10. Stenging av miljøgata (Strøm 01.01.2011)
Beskrivelse: Stenging av miljøgata fra og med 01.01.2011 og la Statens Vegvesen overta
drifta av gaten
Konsekvens: Driften av miljøgaten vil mest sannsynlig bli brøytet av statens vegvesen, og
en mer stabilitet rundt kvalitet på miljøgata.
Økonomi: Her der det mulighet til å spare en del penger hvis man stenger miljøgata på
strøm. Vi kommer mest sannsynlig til å bruke ca 250 000 mer i strøm i 2010 enn det som
var meningen. Et økonomisk innsparing på kr 250 000 netto effekt i løpet av 2011-20122014-2014 og kanskje enda mer, med de usikkerhetsmomenter som er lagt il grunn kan
utslaget slå begge veier, men mest sannsynlig et større forbruk på strøm og da vil
innsparingen bli større.
20. Overføring til fond
Beskrivelse: Alt av fondsmidler er brukt opp pr i dag, derfor ønsker man å styrke fond
fremover mot 2014.
Konsekvens: Positivt at man kan bygge opp en reserve for fremtidige utfordringer.
Økonomi: Her kan man legge inn på fondet kr 995 000,- for 2011, og kr 25.000 i 20122013-2014.
21) Økt Aksje utbytte
Beskrivelse: Ymber øker utbyttet til eierne
Konsekvens: Økte inntekter
Økonomi: Inntekter i 2011 kr 200.000.22) Økt inntekter på sykehjemmet
Beskrivelse: Skjervøy Sykehjem får økte inntekter pga. Flere beboere.
Konsekvens: Dette er en meget usikker inndekning.
Økonomi: Inntekt kr 150.000.- i 2011
Forslag fra FrP – nye tilleggspunkter

 Kommunestyret vil komme tilbake i budsjettet 2012-2016 når det gjelder
Skjervøy Ungdomsklubben og ser på mulighetene for videre drift.
 Kommunestyret ønsker å signalisere at man stiller seg positiv til en utvidelse av
menighetshuset. Og ønsker derfor å nedsette et felles arbeidsutvalg bestående av
politikere og personer fra menighetsrådet for og finnen en finansieringsplattform til
utvidelse av menighetshuset.
 Kommunestyret ber rådmannen å utarbeide en nedtrappingsplan for prisen på
kommunale leiligheter slik at prisene blir laver i budsjettet 2012-2016. Dette vil også
bidra til en god boligpolitikk for Skjervøy kommune, ikke minst tanken på nyetablerte,
ungdom, enslige og andre som trenger bolig over kortere perioder.
 Kommunestyret ønsker å satse på en skole på Arnøya. Og er positiv til planene om en
privat skole i Årviksand.
 Kommunestyre ønsker å signalisere at kuttet i politiske virksomhet som adm. har med i
sitt budsjett på kr 100.000.- må ses i sammenheng med en avvikling av Varaordførerens
godtgjørelse 2011.

Votering:
- Innstillingene fra Formannskapet:
o Flertallsinnstillingen fra KP, SV og KRF: 12 stemmer for, mot 7 stemmer
o Rådmannens innstilling: 0 stemmer.
- Frp sitt forslag (innstilling fra Formannskapet med korrigering): støttet av 3 stemmer
- Høyres forslag: 1 stemme
- AP’s forslag: 3 stemmer
- K-Sak 36/10 (leie av Kulturhuset): vedtatt mot 3 stemmer.
-

Flertallsgruppering punkt for punkt:
o Punkt 12: vedtatt mot 3 stemmer.
o Punkt 13: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 14: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 15: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 16: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 17: enstemmig vedtatt
o Punkt 18: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 19: vedtatt mot 3 stemmer
o Punkt 20: vedtatt mot 7 stemmer
o Punkt 21: vedtatt mot 6 stemmer

-

Votering over enkeltpunkter fra forslag fra FrP:
o Første kulepunkt: Enstemmig vedtatt som punkt 22
o Andre kulepunkt (menighetsråd): falt mot 3 stemmer (allerede vedtatt)
o Tredje kulepunkt: falt mot 3 stemmer
o Fjerde kulepunkt: falt mot 3 stemmer
o Femte kulepunkt: falt mot 4 stemmer

Vedtak:
Innstillingen med vedtatte endringer vedtatt mot 7 stemmer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 18.11.2010

Behandling:
Forslag 1: Helhetlig fellesforslag fra KP, SV og KrF
Endringer på rådmannens forslag til Budsjett- og økonomiplan 2011 - 2014
11. Opprettholdelse av Årviksand skole.
Beskrivelse: Årviksand skole legges ikke ned skoleåret 2011/2012. Skolen er et viktig
ressurssenter i bygda for både barn og voksne. Foreldrene ønsker at
skolen i bygda skal opprettholdes. Befolkningen er bekymret for
konsekvensene av en skolenedleggelse i forhold til å skaffe arbeidskraft til
bedriftene i bygda. Forsvinner skolen er det vanskelig å få unge familier
til å bli/bosette seg i bygda. Befolkningen ønsker en mer forutsigbar
framtid for skolen sin og vurderer å opprette privatskole.
Konsekvens: Elevene slipper ulemper med skolebusskjøring og får et skoletilbud i
nærmiljøet sitt. Foreldre og lærere får tid til å vurdere om det skal
opprettes privatskole i bygda.
Økonomi:
Utgift på netto kr.475.000,- i 2011 og kr. 565 000,- i 2012.
12. Ny avtale for PPT og Skjervøy videregående skole
Beskrivelse:
Konsekvens
Økonomi

Avtalen med PPT og Troms fylkeskommune forlenges.
Økt inntekt
Inntekt kr.60 000, - i 2011

13. Vakanse planlegger
Beskrivelse:
Konsekvens
Økonomi

Utsetter oppstart av plansamarbeid i Nord Troms til 1.07.11.
Utsettelse av planarbeid
Redusert utgift kr.100 000,-

14. Økt inntekt på sykehjemmet
Beskrivelse:
Økonomi

Skjervøy sykehjem får økte inntekter
Inntekt kr.150 000,-

15. Økt aksjeutbytte
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Ymber øker utbyttet til eierne.
Økte inntekter
Inntekt i 2011 kr.200 000,-

16. Drift av kommunal ungdomsklubb.
Beskrivelse:

Ungdomsklubb i kommunal regi opprettholdes i 2012. Det er viktig at det
gis et aktivitetstilbud for barn og ungdom i fritida utover det som fins i
nnenfor idrett og kulturskole..
Konsekvens: Barn og ungdom får et allsidig tilbud på fritida.

Økonom:

Utgift på kr.268 000,- i 2012.

17. Nye skolebøker i grunnskolen.
Beskrivelse:

Grunnskolen har ikke kjøpt inn nye lærebøker i tråd med fagplanene for
Kunnskapsløftet. Det er vanskelig å få supplert gamle lærebøker da de er
gått ut av produksjon. Skolen trenger nye lærebøker for å følge opp loven.
Konsekvens: Elevene får oppdaterte lærebøker og kan følge den nye læreplanen på en
enklere måte.
Økonomi
Utgift kr.200 000,- i 2012.
18. Økning i INGAR
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Ny beregning gir 1,1 mill. i inntekt i 2012 og 2013.
Økte inntekter
Inntekt på 1.1 mill i 2012 og 1,1 mill i 2013

19. Utgifter til spesialundervisning reduseres.
Beskrivelse

Elevtallet reduseres og en forventer en nedgang i utgifter til
spesialundervisning.
Konsekvens Utgiftene senkes
Økonomi
Utgiftene senkes med kr.500 000,- i 2014.
20. Oppgjør mot fond og buffer
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi

Udisponerte midler settes av til fond i 2011 og 2012 og til lønnsbuffer i
2013 og 2014
Ingen
35.000,- til fond i 2011 og 67.000,- i 2012. Lønnsbufferen styrkes med
1.100.000,- i 2013 og 500.000,- i 2014

Forslag tilleggspunkter i F-sak 111/10 (tillegg til Rådmannens innstilling)
6. Kommunestyret vil støtte en videreføring av Årviksand skole. En søknad
om privatskole fra senest høsten 2012 vil bli behandlet som egen sak i
kommunestyret når dette foreligger. Ungdomstrinnet skal i sin helhet være i
Arnøyhamn.
7. Boligfeltet Rypeveien bygges ut i 2011. Dette lånefinansieres og dekkes
inn ved salg av tomter. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne
kostnadene og fastsette tomterefusjon.
8. Det må bygges ny veilystrase i Taskeby og på Lauksletta. Rådmannen bes
fremme en sak på dette til formannskapet senest våren 2011 når
kostnadsoverslag foreligger.
9. Kommunestyret ber rådmann og ordfører arbeide for å skaffe kommunen
alternativ finansiering til innkjøp av skolebøker fra og mot skoleåret
2011/12.

10. Kommunestyret ser et klart behov for bygging av flere
omsorgsboligplasser og sykehjemsplasser. Kommunestyret ber
formannskapet vedta en strategi for bygging av flere plasser. Dette må
fremmes som egen sak til kommunestyret.
11. Kommunestyret ønsker et tettere samarbeid med menighetsrådet i
arbeidet med utvidelse av menighetshus. Kommunestyret støtter forslaget
om å nedsette et felles arbeidsutvalg som skal jobbe frem prosjektet og
eventuelle løsninger.
Formannskapet oppretter utvalget etter forslag fra menighetsrådet.

Forslag 2: Helhetlig forslag fra FrP
Endringer på rådmannens forslag til Budsjett- og økonomiplan 2011 - 2014
21) Kutt Møtegodtgjørelse 2011
Beskrivelse: Møtegodtgjørelse for de folkevalgte reduseres med 40 % .
Konsekvens: Ingen
Økonomi:
En besparelse på kr 80.000.- i 2011 -2012-2013-2014
22)Reduksjon i tilskudd Menighetsrådet.
Beskrivelse: Alle etatene må ta sin del av reduksjonen, også menighetskontoret.
Konsekvens: Kan ikke se noe konsekvenser av dette.
Økonomi:
Dette innebærer en besparelse på kr 50.000.- i 2011-2012-2013-2014
23)Reduksjon 0,5 årsverk bibliotek fra 01.07.2011
Beskrivelse: Her kan man kutte 0,5 årsverk, allikevel har man 1 årsverk igjen
som kan betjene Skjervøys befolkning
Konsekvens: Det blir redusert åpningstid fra og med 01.07.2011.
Økonomi:
En besparelse på kr 110.000.- i 2011 og kr 215 000.- 2012-2013-2014
24)Avslutte Fysak fra 01.07.2011
Beskrivelse: Fysak er et aktivitetstilbud for voksne mennesker som bør aktivisere seg
selv.
Konsekven: Aktiviseringstilbudet opphøres og lag og foreninger oppfordrer til å
starte et slik tilbud.
Økonomi:
Fysak avsluttes fra 01.07.2011, og vil da få en innsparing på kr 70.000 i
2011 og kr 140.000.- 2012-2013-2014.
25)Mopedopplæring i ungdomskolen
Beskrivelse: Vi synes det er meget synd at man tidligere måtte fjerne denne ordningen,
men her ønsker vi å få denne ordningen på plass, fordi vi registre at dette
er et meget godt og nødvendig tiltak for vår ungdom som skal i trafikken,
både sikkerhetsmessig og nødvendig opplæring vil sikre disse
ungdommene.
Konsekvens: Dette tiltaket anser vi som meget viktig, og medfører ingen konsekvenser
annet en positiv tiltak for ungdom og ikke minst trafikkforebyggende
tiltak.

Økonomi:

Her vil vi få et utgiftnivå på kr 100.000.- 2011-2012-2013-2014.

26)Ny lærerbøker
Beskrivelse: Kommunestyre bevilget i 2006-2008 kr 200.000.- hvert år til innkjøp av
nye lærebøker som er i tråd med fagplanen for kunnskapsløfte. Det
mangler fortsatt midler til innkjøp av nye lærerbøker.
Konsekvens: At man slipper å kopiere mange fagbøker vi styrke skolen.
Økonomi:
Et utgift nivå på kr 270.500.- i 2011 og kr 250.000.- 2012-2013- 2014.
27)Kutt vedlikeholdsleder fra 01.07.2011
Beskrivelse: Her ønsker vi å kutte stillingen som vedlikeholdsleder fra og med
01.07.2011.
Konsekvens: Skulle man ha behov for denne tjenesten leier man inn noen som kan gjøre
jobben. Dette kan bidra at det går litt senere med drift avprosjekter samt
anbuds prosesser.
Økonomi:
Her er det en innsparing på kr 260.000.- 2011 og kr 520.000.- 2012-20132014
28)Kutt 0,5 årsverk vaktmester fra 01.07.2011
Beskrivelse: Å redusere 0,5 årsverk fra 01.07.2011 vaktmester er ingen dramatikk, da
Skjervøy kommune kan omorganiseres slik at dette kan ivaretas.
Konsekvens: En del utfordringer blir det, men vi tror at dette kan ordnes med den
bemanningen vi har i dag. Dette kan selvfølgelig gå utover
vedlikeholdstempoet siden Kommunen eier så mange enheter.
Økonomi:
En besparelse på kr 90.000.- i 2011 og kr 180.000.- i 2012 -20132014.
29)Salg av bygg /bolig red driftutgifter nto
Beskrivelse: Grunnen til at man ønsker å selge en del av kommunens eiendommer er at
Skjervøy Kommune sliter med mye lånegjeld, derfor ønsker man å selge
for å nedbetale gjelden.
Konsekvens: Her må man også se på de innsparingene det vil gi, blant annet
vaktmester stillinger samt vedlikehold. Og dessuten så kan de private
markedene drive på med utleie noe mer.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man selger de
Kommunale bygg og bolig som ikke er så moderne i dag. Et økonomisk
innsparing på kr 500.000.- netto effekt etter renter og avdrag i løpet 20112012-2013-2014.
30) Stenging av miljøgata (Strøm 01.01.2011)
Beskrivelse: Stenging av miljøgata fra og med 01.01.2011. å la statens vegvesen overta
drifta av gaten.
Konsekvens: Driften av miljøgaten vil mest sannsynelig bli brøytet av statens vegvesen,
og en mer stabilitet rundt kvalitet på miljøgata.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man stenger Miljøgata
på strøm, Vi kommer mest sannsynelig til å bruke ca kr 400.000.- mer i
strøm i 2010 enn det som var meningen. Et økonomisk innsparing på kr
400.000.- netto effekt i løpet 2011- 2012-2013-2014. og kanskje enda mer,
med de usikre momenter som er lagt til grunnen kan utslaget slå begge
veier, men mest sannsynelig et større forbruk på strøm og da vil
innsparingen bli større.

31)Reduksjon i eiendomsskatten fra 01.01.2011
Beskrivelse: Skjervøy Kommunen har i dag en eiendomsskatt på 7 promille med i
budsjettet 2011. Vi ønsker ikke å ha full effekt på eiendomsskatten og vil
da redusere den med 0,5 promille.
Konsekvens: Mindre på fond
Økonomi:
Reduksjon på eiendomskatten utgjør ca kr 500.000.- i 2011- 2012-20132014.
32) Ikke stenging av gatelys
Beskrivelse: Vedlikeholdsplan på gatelys holder som planlagt. Det vil ikke være aktuelt
å stenge deler av lysene i tettstedet Skjervøy eller andre steder.
Konsekvens: God vedlikehold fører til stabilt gatelys i Skjervøy Kommune.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 100.000.- 2011-2012-2013-2014.
33)Fjerning HMS Vaskeriet
Beskrivelse: HMS er en del av oppussingen av vaskeriet, og her ønsker vi og
privatisere vaskeriet slik at behovet er ikke til stede nå.
Konsekvens: Å fjerne HMS i Vaskeriet, når det ikke er vaskeri har ingen konsekvens.
Økonomi:
Her er det mulighet til å spare en del penger hvis man slipper og beholde
vaskingen selv. Da slipper man HMS også. Og har en effekt på kr
162.000.- i 2011.
34)Aktivitør 0,5 årsverk
Beskrivelse: Skjervøy Sykehjem har pr i dag en 0,5 årsverk aktivitør stilling og vi har
fått flere signaler fra både beboere og pårørende at behovet er sterkt
ønsket
Konsekvens: Det utvides til en 100 % stilling for miljøarbeider/ aktivitør for å bidra til
økt aktivitet og trivsel for beboerne på Sykehjemmet.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 187.000.- 2011-2012-2013-2014.
35)4 Nattevakta
Beskrivelse: institusjonen har 3 nattevakter på hver natt- 2 gjemmepleiere og 1
sykepleier. Det ønskes 4 nattevakter for å dekke pleie- og tilsynsbehovet
for hjemmeboende bruker, beboere i omsorgsboligene i helsesentret,
beboere på sykehjem og på skjerma enhet og for sykestuepasientene.
Konsekvens: Det opprettes 3 X 66,67 % nattevaktstilling for å ivareta behovet for pleie
og tilsyn i hjemmetjenesten.
Økonomi:
Tiltaket vil koste kr 400.000.- i 2011 og kr 963.000.- 2012-2013-2014.
36)Privatisering av vaskeriet .01.07.11
Beskrivelse: Privatisering / Konkurranseutsett av vaskeriet er ikke vanskelig å gjøre.
Konsekvens: Å Privatisering / Konkurranseutsett vil ikke få noe konsekvenser. Det med
arbeidsplasser kan ordnes med en virksomhetsoverdragelse.
Økonomi:
Her er det muligheter til å spare en del penger mener vi, en effekt på kr
100.000.- i løpet 2011,- og kr 200.000.- 2012-2013-2014.
37) INGAR
Beskrivelse: Etter beskjed fra fylkesmannen og Ks om at KRD har gitt tilstrekkelig nye
opplysninger til at det er blitt mulig å lage anslag for INGAR

Konsekvens: Med en så usikker inntekt som INGAR så bør man ikke bruke disse
pengene på tiltak.
Økonomi:
Her kan man legge inn en lønnsbuffer for 2012 med kr 1.1 mill og kr 1.1
mill 2013.
38)Ekstramilliarden til kommunene
Beskrivelse: Etter beskjed fra Regjeringa så får kommunene en ekstra bevilgning på kr
1 milliard, som bør brukes på eldreomsorgen i norske kommuner noe man
bør gjøre.
Konsekvens: Dette vil styrke eldreomsorgen i Skjervøy
Økonomi:
Ingen virkning 2011
39) Overføring til Lønnsbufferen
Beskrivelse: Siden rådmannen har kuttet i lønnsbufferen med kr 2,5 millioner for årene
2012-2014 så ønsker vi å styrke lønnsbufferen.
Konsekvens: Positiv for Skjervøy Kommune, men vi mangler fortsatt ca kr 300.000.- til
lønnsbufferen.
Økonomi:
Her kan man legge inn en lønnsbuffer for 2012 med kr 1.1 mill og kr 1.1
mill 2013. (INGAR pengene.)
40) Overføring til fond
Beskrivelse: Alt av fond midler er brukt opp pr i dag, derfor ønsker man å styrke fond
fremover mot 2014.
Konsekvens: Positivt at man kan bygge opp en reserve for fremtidige utfordringer.
Økonomi:
Her kan man legge inn på fondet kr 265.000,- for 2011og kr 335.000.- i
2012 -2013-2014. Litt endring pga. helhetlig budsjett.

Forslag tilleggspunkter i F-sak 111/10 (tillegg til Rådmannens innstilling)
15. Kommunestyret ønsker å gjøre noe med eiendomsskatten og ønsker derfor at man
kommer tilbake til eiendomsskatten i juni møte 2011 for å se på en ytterligere
nedsettelse.
16. Kommunestyret ber Rådmannen å utarbeide en strategi på hvordan man kan
rasjonalisere og effektivisere tekniske etat ”Uteseksjonen” Blant annet å se på
mulighetene til anbud på deler av tekniske sin virke.
17. Kommunestyret ber Rådmannen og tekniske sjef igangsette en prosess med og innhente
tilbud på vaskeri tjenester (privatisering) og legger dette frem til formannskapet.
18. Kommunestyret ber Rådmannen og teknisk sjef igangsette en prosses med å få laget en
vaktmesterplan, og innhenter tilbud på denne tjenesten, og fremlegger det til
formannskapet.
19. Kommunestyret viser til bemanning situasjonen inne for omsorgsektoren, og ber
Rådmannen og utarbeide en situasjonsplan over de utfordringene som er der samt
løsninger.
20. Kommunestyret ønsker og prioriterer de primære oppgavene i kommunen fremover.

21. All Næringsvirksomhet som kommunen er involvert i, Ønsker kommunestyret å avvikle
over tid. Og ber derfor rådmannen og utarbeide en nedtrappingsplan for dette.
22. Kommunestyre ønsker ikke å legge inn noe merinntekter i forbindelse med INGAR.
Utover 1.1 millioner i 2012-2013. som avsettes til lønnsbuffer.
23. Kommunestyret ønsker enøk tiltak i forbindelse med inn besparelse av strøm derfor
ønsker man at Rådmannen utarbeider en uttredelse på hvor det er muligheten til å
spare. (Gatelys)
15. Kommunestyret ønsker å utarbeide en finansieringsplan over utbygging av nye
sykehjemspasser samt omsorgs-boliger, og i denne forbindelse ber kommunestyre
Rådmannen igangsette dette. Regjeringen har signalisert å øker støtten til utbygging av
nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Støtten til sykehjemsplasser øker fra 660.000
kroner til 890.000 kroner.

Vedtak:
Rådmannens innstilling:
- støttet med 1 stemme
Forslag 1 (Kp, Sv, Krf)
- støttet med 4 stemmer
Forslag 2 (Frp):
- støttet med 1 stemme

PS 37/10 Godtgjørelse til ordføreren
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til ordførerens godtgjørelse for 2011.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Fellesforslag fra KP, SV, SP og KrF
Ordførers godtgjørelser for 2011 settes til kr 631.216,- som er 85 % av fylkesordførers
godtgjørelse.
Varaordførers godtgjørelse for 2011 skal være 20 % av ordførers godtgjørelse. De øvrige
møtegodtgjørelse for 2011 skal være på samme beløp som i 2010.
Forslag fra AP:
Fellesforslaget endres til 80 % (kr 594 085,-) av fylkesordførers godtgjørelse.

Forslag fra H:
Ønsker å fryse all godtgjørelse pga trang kommuneøkonomi. Ordfører i Skjervøy har en av de
høyeste godtgjørelse i Nord-Troms.
Vedtak:
Flertallsforslaget: vedtatt med 12 stemmer
AP: 3 stemmer
H: 4 stemmer

PS 38/10 Revidering av politisk reglement og nytt delegasjonsreglement
Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Revidert politisk reglement vedtas i tråd med framlagt forslag med umiddelbar virkning.
2. Formannskapet får fullmakt til å oppnevne representanter til brukerutvalget med
funksjonstid ut inneværende valgperiode. Oppnevning skal skje i første møte i 2011.
3. Delegasjonsreglement vedtas i tråd med framlagt forslag. Reglementet gis umiddelbar
virkning, herunder at økonomibestemmelsene gjelder for regnskapsåret 2010.
4. Delegasjonsreglementet erstatter alle tidligere gitte delegasjoner på tilsvarende
fagområder

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Forslag fra FrP:
Utsettelsesforslag.
Ordføreren har tidligere uttrykt at det nye reglementet skulle utredes politisk før det ble lagt
frem til vedtak. Skjervøy FrP foreslår at saken utsettes og at ordføreren nedsetter et utvalg med
bred politisk deltakelse som sammen med administrasjonen utarbeider forslag til nye vedtekter
som legges frem til politisk behandling til våren.
Vedtak:
Delegasjonsreglementet enstemmig vedtatt.
Behandling av politisk reglement utsettes til neste kommunestyremøte hvor begge reglementene
behandles politisk.

PS 39/10 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner vedlagte plandokument for idrett og fysisk aktivitet 2011 – 2014.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Forslag fra KP, SP, SV og KrF
Kommunestyret ber formannskapet igangsette et forprosjekt for bygging av fotballhall /
flerbrukshall på Skjervøy.
Dette for å avklare kostnader, plassering og forslag til finansiering.
De konkrete innspill fra Fysak-Skjervøy og Skjervøy idrettsråd innarbeides i planen og
handlingsprogrammet til planen.
Vedtak:
Rådmannens innstilling enstemmig bifalt.
Tilleggsforslaget er vedtatt mot 3 stemmer.

PS 40/10 Endring av salg og skjenketider for alkohol i Skjervøy kommune
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgene vedtak:
Det gjøres følgende endringer i pkt.4 – skjenketider -i Edruskapspolitisk plan –IV
Bevillingspolitikk:
1. Skjenkesteder som har skjenkebevilling for øl og vin kan skjenke øl og vin fra kl. 11.00
til kl. 02.00.
2. Skjenkesteder som har skjenkebevilling for brennevin kan skjenke brennevin fra kl.
13.00 til kl. 02.00.
Det gjøres følgende endringer i pkt. 7 – salgstider - i Edruskapspolitisk plan – IV
Bevillingspolitikk:
Tidspunkt for salgstider for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m. 4.75 volumprosent
fra butikkene settes til:
1. Mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 20.00.
2. Dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi Himmelfartsdag
fra kl. 08.00 til kl. 18.00.

3. Salg av øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m 4.75 volumprosent skal ikke skje
på søndager og helligdager , 1. mai og 17.mai, og på stemmedagen for stortingsvalg,
kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og folkeavstemming vedtatt i lov.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Representantene Elin Johannessen, Mona Jørgensen og Hans Kristian Mikalsen ba
kommunestyret vurdere deres habilitet.
De tre ble enstemmig erklært inhabil.
Forslag fra FrP; endring i Edruskapspolitisk plan
Endring punkt 4 Skjenketider:
1. Skjenkesteder som har skjenkebevilling for øl og vin kan skjenke øl og vin fra kl 1000 til
0200.
2. Som forslaget fra Rådmannen.
Endring punkt 7 Salgstider:
1. Mandag til fredag fra kl 0800 til 2000.
2. Dager før søndager og helligdager, utenom Kristi Himmelfartsdag fra kl 0800 til 2000.
3. Som Rådmannens forslag.
Fellesforslag fra KP, SV, SP og KrF endring i Edruskapspolitisk plan
1. Tidligere vedtak i kommunestyret i forbindelse med edruskapspolitisk plan videreføres.
2. Tidspunkt for salgstider for øl og annen alkoholholdig drikk over 2.5 t.o.m. 4.75
volumprosent fra butikkenes settes til:
- mandag til fredag fra kl 0900-1800
- Dager før søndag og helligdager, utenom Kristi Himmelfartsdag fra kl 0900 til kl 1500.
1. Skjenkesteder som har skjenkebevilling for øl og vin kan skjenke øl og vin fra kl 1100 til
kl 0100 på hverdager fra kl 1100-0200 for fredager, lørdager og dag før bevegelige
helligdager.
2. Skjenkesteder som har skjenkebevilling for brennevin kan skjenke brennevin fra kl 1300
til kl 2400 på hverdager og fra kl 1300 – 0100 på fredager, lørdager og dag før
bevegelige helligdager.
Vedtak:
Flertallsforslaget mot Frp sitt forslag:
- flertallsforslaget støttes med 13 stemmer
- Frp sitt forslag støttes med 3 stemmer.
Flertallsforslaget mot rådmannens forslag:
- flertallsforslaget vedtatt med 11 stemmer.
- Rådmannens forslag: falt mot 5 stemmer

PS 41/10 Søknad om tilskudd til styrking av barnevernet i Skjervøy
kommune
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av det kommunale barnevernet
med 1)100% stilling for barnevernspedagog med kr. 454.000 og 2) midler til interkommunal
veiledning for barnevernstjenesten med kr. 60.000
Søknaden begrunnes med at Skjervøy barneverntjeneste de siste årene har hatt en økning av
antall barnevernsvedtak, antall barn med tiltak i løpet av året, antall barn med tiltak ved årets
slutt og antall nye barnevernsmeldinger, jfr. årsmelding for 2009.
Det fremgår også av KOSTRA tall at Skjervøy kommune har flere barn under tiltak enn de
kommuner det er naturlig å sammenligne oss med.
Det vises for øvrig til opplysninger i saksfremlegget.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 42/10 Møteplan 2011 - overordnet
Rådmannens innstilling:
Rådmannen foreslår følgende møteplan:
Januar
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet
10-11

Juli
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

Februar
24

Mars

April
13

Mai
30

17

Juni
15

11
28-29

August

September
7

3

Oktober
13
26

November
8 og 30

21

Desember
15
5

30

24-25

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Forslag fra FrP
Kommunestyret ønsker 6 kommunestyremøter i løpet av et kalenderår.
Møtedatoer: 28. februar, 5. mai, 21. juni, 3. august, 26. oktober og 15. desember.
Vedtak:
Rådmannens innstilling vedtatt mot tre stemmer.

PS 43/10 Interpellasjon
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Interpellasjon om barnehageoppslaget fra Skjervøy FrP.
Torleif Nordfjærn og Rune Stifjell svarte på vegne av ordføreren.
Interpellasjon om Årvikbruket Eiendom AS fra Skjervøy FrP.
Ordføreren svarte.
Forslag fra FrP:
Ordføreren pålegges å sørge for at anlegget blir avertert til salgs innen utgangen av januar
2011.
Vedtak:
Interpellasjon om barnehageoppslaget besvart og behandlet.
Interpellasjon om Årvikbruket Eiendom AS fra Skjervøy FrP besvart og behandlet.
Votering om avvisning av Frp sitt forslag:
- Avvist med 15 mot 3 stemmer

PS 44/10 Ruteplan fergesambandet Storstein - Lauksundskaret - Nikkeby
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til vedlagte ruteplan for fergesambandet Storstein – Lauksundskaret
– Nikkeby.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Forslag til ny ruteplan fra SP, KP, KrF og SV vedlagt med 2 endring:
1. Avgang søndag fra Storstein anløper Nikkeby først kl 1015, så Skaret 1030 før retur
til Storstein.
2. Siste leddsetning i punkt 2 etter ”utvidet” strykes.
1. Skjervøy kommune fremmer følgende forslag til ruteplan for fergesambandet StorsteinLauksundskaret- Nikkeby fra januar 2011:

Ruteforslag Storstein – Nikkeby – Skaret etter 1.1.11. Med stasjonering Skaret
Mandag – fredag
Storstein
Nikkeby
Skaret
Nikkeby
Storstein

|
|
0620
0625
0645

0650
0710
0730
|
0750

0800
|
0830
0840
0855

0900
|
0930
0935
0955

1100
1115
1125
|
1145

1315
|
1335
1340
1400

1415
1430
1440
1445
1500

0800
|
0825
0830
0845

1000
|
1030
1035
1050

1330
1345
1355
|
1415

1630
|
1700
1705
1720

1800
1815
1825
|
1850

2100
2115
2130
|
2150

2300
2315
2325
|
2345

0900
0915
0930
|
0950

1000
|
1030
1035
1050

1100
|
1130
|
1150

1430
1445
1500
|
1520

1630
1645
1700
|
1720

1730
1745
1800
|
1820

1900
|
1930
1935
1950

1515
|
1535
1540
1600

1615
|
1635
1640
1700

1800
1815
1825
|
1845

2000
2015
2100
2105
2120

2130
|
2200
2205
2220

2300
2315
2325
|
|

2000
|
2030
2035
2050

2130
2145
2200
|
2220

Lørdag
Storstein
Nikkeby
Skaret
Nikkeby
Storstein
Søndag
Storstein
Nikkeby
Skaret
Nikkeby
Storstein
*-kun fredag

2. Skjervøy kommune vil understreke viktigheten av at lokale innspill blir hørt.
Fergesambandet Storstein- Lauksundskaret- Nikkeby har i lengre tid hatt en
altfor dårlig åpningstid. Det er derfor svært gledelig at åpningstiden på nevnte
samband nå blir utvidet, men viktigheten av at lokale innspill blir hørt er som
sagt svært viktig.
Vedtak:
Forslaget enstemmig bifalt som fellesforslag fra Skjervøy kommunestyre.

2250
2305
2315
|
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PS 45/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 14.12.2010
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.
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