Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
15.06.2011
10:15 – møtet hevet 18:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Roy Lennart Waage
ORDFØRER
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Elisabeth Larsen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Jon Ole Andreassen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Thor Nygaard
MEDL
Hans Kristian Mikalsen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL
Vidar Langeland
MEDL

Representerer
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKSV
SKSV
SKSP
SKAP
SKAP
UAVHENGIG
SKFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Helge Arnold Andersen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL
Arnulf Steffensen
MEDL
Elin Einarsen
MEDL
Helge Guttormsen
MEDL

Representerer
SKKRF
SKH
SKAP
SKFRP
SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Roger Johansen
Helge Andersen
Bjørg Mikalsen
Helge Guttormsen
Jan Aimar Larsen
Elin Einarsen
Arnt Hugo Sørensen (i sak 26
Hhv Ørjan Albrigtsen og
og 27)
Roy Waage grunnet
inhabilitet

Representerer
KRF
SP
FrP
KP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista: rekkefølgen på sakslista kan bli justert for å ta hensyn til
vararepresentanter innkalt i forbindelse med enkeltsaker

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Torleif Nordfjærn
Kultur- og undervisningssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Personalkonsulent
Magnar Solbakken Formannskapssekretær

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

Thor Nygaard

Hans Kristian Mikalsen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 12/11

Årsregnskap og årsmelding 2010

2011/163

PS 13/11

Balansering av budsjettendringer våren 2011

2010/4242

PS 14/11

Økonomirapport investering våren 2011

2010/4242

PS 15/11

Godkjenning av ny selskapsavtale IKAT

2011/1632

PS 16/11

Søknad om skjenkebevilling - overdragelse av
Public bar

2011/575

PS 17/11

Søknad om skjenkebevilling- overdragelse av
cafe-cafe

2011/575

PS 18/11

Mandat for arbeidsgruppa for FYSAK og
folkehelsearbeidet i Skjervøy

2009/3720

PS 19/11

Mandat for styringsgruppa for folkehelsearbeidet
i Skjervøy

2009/3720

PS 20/11

Detaljplan Fiskenes

2010/6122

PS 21/11

Reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

2009/4632

PS 22/11

Forskrift om orden i og bruk av havner og
sjøområder i Skjervøy kommune, Troms

2009/9591

PS 23/11

Interpellasjoner

2011/1125

PS 24/11

Referatsaker

RS 6/11

Kontrollutvalgets årsrapport for 2010

2011/2135

RS 7/11

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011
- lånegodkjenning

2010/4242

RS 8/11

Salg av Årvikbruket Eiendom AS

2011/1207

RS 9/11

Utbyggingsplanene for helsesenteret -

2011/1335

RS 10/11

Astma og allergiplager av parfyme og andre
sterke lukter

2011/2083

RS 11/11

Søknad om fritak fra verv - Turid Tvenning

2010/930

RS 12/11

Manifest mot mobbing - Kampanje

2011/2308

RS 13/11

Utskrift fra Regionrådet 28 og 29.03.11

2011/1129

RS 14/11

Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep

2011/2357

PS 25/11

Revidering av politisk reglement og nytt
delegasjonsreglement

2010/4241

PS 26/11

Godkjenning av salgsavtale Årvikbruket Eiendom
AS

2011/1207

PS 27/11

Ny kunstgressbane på Skjervøy - økonomiske
forutsetninger for realisering

2009/8947

PS 28/11

Salg av fiskerianlegget i Skjervøy havn Havnegaten 38

2011/2343

PS 12/11 Årsregnskap og årsmelding 2010
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Årsregnskap for 2010 vedtas. Underdekning på drift som følge av selvkostunderskudd på feiing
dekkes inn gjennom feiegebyret i 2011 og 2012.
Årsmelding for 2010 godkjennes.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

PS 13/11 Balansering av budsjettendringer våren 2011
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema
datert 25.05.11 godkjennes.
2. Kommunestyret beklager at det ser vanskelig ut for å komme ut av ROBEK i år og ber
rådmannen ha fokus på inndekning av dette i høstrapporteringen. Etatene kan ikke
påregne rammeøkninger ut over lønnsoppgjør og pensjon og må ha et sterkt fokus på
økonomistyringen resten av året.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Forslag til nytt punkt 3 fra SV, KP, SP, AP og KrF:
Kommunestyret viser til flere søknader og henvendelser angående asfaltering og forskjønning
av området rundt Arnøyhamn grendehus.

Kommunestyret ber formannskapet vurdere økonomisk medvirkning til dette tiltaket gjennom
ubrukte fondsmidler innenfor næring.
Forslag til nytt punkt 4 fra ordfører (på vegne av teknisk sjef):
Tillegg til havneregulativet fra 01.01.2011:
Vederlag for bruk av kai, strøm og vann til båtpuss: Kr 200 første dag, kr 150 påfølgende dager.
Vedtak:


Innstillingen enstemmig bifalt.



Forslaget til nytt punkt 3 vedtatt mot tre stemmer.



Forslaget til nytt punkt 4 enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt

PS 14/11 Økonomirapport investering våren 2011
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer
i tråd med budsjettskjema datert 23.05.11.
Det tas opp kr. 3.000.000,- i startlån og 150.000,- til digitalisering av kino forutsatt
Fylkesmannens godkjenning.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Forslag (tillegg til innstillingen) fra SV, KP, SP, AP og KRF:
Prosjektering av utvidet kirkegård innarbeides med 250 000 kr som finansieres med årets
investeringsinntekter supplert med til gode lånemidler.
Vedtak:


Innstillingen enstemmig bifalt



Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.05.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt

PS 15/11 Godkjenning av ny selskapsavtale IKAT
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre gjør følgende vedtak:
Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale med Interkommunalt arkiv Troms IKS
(IKAT).
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 16/11 Søknad om skjenkebevilling - overdragelse av Public bar
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gir slikt vedtak:
1. Public bar v/ Alexandru Cuc gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden i
perioden 15.06.11 – 30.06.12.
2. Skjenketidene følger pkt.4 i Edruskapspolitisk handlingsplan.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt

PS 17/11 Søknad om skjenkebevilling- overdragelse av cafe-cafe
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Skjervøy Kafedrift v/ Ottar Friis gis skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i perioden

15.06.11 – 30.06.12 i skjenkelokalet Nordlys Kafe.
2. Skjenketidene følger pkt. 4 i Edruskapspolitisk handlingsplan.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Forslag til nytt punkt 1 fra KRF, SP, SV og KP:
1. Skjervøy kafédrift ved Ottar Friis gis skjenkebevilling for øl og vin i perioden 15.06.1130.06.12.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det nye lokalet i Strandveien 82.
2. Skjenketidene følger pkt. 4 i Edruskapspolitisk handlingsplan.
Endring til innstillingens punkt 1 fra Rådmannen: ”…i skjenkelokalet Nordlys Kafé.” slettes og
erstattes med:
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det nye lokalet i Strandveien 82.
Vedtak:
Votering:
Fellesforslaget mot innstillingen:
Fellesforslaget vedtatt med 14 stemmer mot 3 stemmer.

PS 18/11 Mandat for arbeidsgruppa for FYSAK og folkehelsearbeidet i
Skjervøy
Vedlegg: Arbeidsgruppas forslag til mandat
Lovens bestemmelser
I Lov om helsetjenesten i kommunen §§1-2 og 1-3 er kommunen pålagt å drive helsefremmende
og forebyggende arbeid.
Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag vedtas som mandat for kommunens arbeidsgruppe for FYSAK og
folkehelsearbeid
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Forslag fra Frp og uavhengig representant Angell:
Kommunestyret foreslår at rådmannen får i oppgave å avvikle Fysak og folkehelsearbeidet som
skissert i saksfremlegget innen 01.01.12, innsparte midler brukes til å finansiere den kommunale
egenandelen til ny kunstgressbane på Skjervøy. Det forutsettes at rådmannen fordeler
lovpålagte oppgaver mellom helse- og sosial og kultur- og undervisning.

Vedtak:
Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer.

PS 19/11 Mandat for styringsgruppa for folkehelsearbeidet i Skjervøy
Rådmannens innstilling
Vedlagte forslag til mandat for styringsgruppa for folkehelsearbeidet vedtas.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Forslag fra Frp og uavhengig representant Angell:
Kommunestyret foreslår at rådmannen får i oppgave å avvikle Fysak og folkehelsearbeidet som
skissert i saksfremlegget innen 01.01.12, innsparte midler brukes til å finansiere den kommunale
egenandelen til ny kunstgressbane på Skjervøy. Det forutsettes at rådmannen fordeler
lovpålagte oppgaver mellom helse- og sosial og kultur- og undervisning.
Presisering fra Torleif Nordfjærn:
Torleif Nordfjærn er medlem av styringsgruppa i kraft av sin funksjon og ikke som person.
Vedtak:
Innstillingen vedtatt med 14 mot 3 stemmer.

PS 20/11 Detaljplan Fiskenes
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
I henhold til § 12.12 i plan- og bygningsloven egengodkjennes detaljplan for Fiskenes med
tilhørende planbeskrivelse og bestemmelser.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 21/11 Reguleringsplan Uløybukt ferjeleie
1

Innkomne merknader

2

reguleringskart

3

Reguleringsbestemmelser

Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
I.h.h.t Pbl § 12-12 vedtas reguleringsplan for Uløybukt ferjeleie med tilhørende planbeskrivelse
og bestemmelser.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 22/11 Forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområder i Skjervøy
kommune, Troms
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar ny forskrift om orden i og bruk av havner og sjøområde i Skjervøy
kommune, Troms.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 23/11 Interpellasjoner
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
1. Interpellasjon til Skjervøy kommunestyre om kystens kompetansesenter og etterbruk av
dagens ungdomsskole – fra Skjervøy SP
o Besvart av rådmannen.
2. Skjervøy Fiskeriutvikling AS – fra Frp
o Besvart av ordføreren blant annet med henvisning til generalforsamlingen i
selskapet senere i sommer.
3. Årvikbruket Eiendom AS – fra Frp
o Besvart av ordføreren blant annet med henvisning til tidligere orienteringer og
svar på interpellasjoner.
o Forslaget i interpellasjonen avvist av ordføreren med henvisning til reglementets
punkt 1.17.3.1.
4. Bruk av lerøymidler – fra Frp
o Avvist som interpellasjon av ordføreren da det ikke er en forespørsel ihht
reglementet.
Vedtak:
Interpellasjonene besvart og behandlet.

PS 24/11 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Ang RS 8/11: Håvard Albrigtsen er feilaktig nevnt som styremedlem, riktig navn skal være
Kolbein Simonsen.

Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.
RS 6/11 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010
RS 7/11 Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2011 - lånegodkjenning
RS 8/11 Salg av Årvikbruket Eiendom AS
RS 9/11 Utbyggingsplanene for helsesenteret RS 10/11 Astma og allergiplager av parfyme og andre sterke lukter
RS 11/11 Søknad om fritak fra verv - Turid Tvenning
RS 12/11 Manifest mot mobbing - Kampanje
RS 13/11 Utskrift fra Regionrådet 28 og 29.03.11
RS 14/11 Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep

PS 25/11 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 - 15.06.2011
Behandling:
Fellesforslag fra SV, KP, KRF, SP, og AP
Nytt punkt 1:
Revidert politisk reglement vedtas i tråd med framlagt forslag men med følgende endringer:
Pkt 2.2.4:

Formannskapet tillegges myndighet som kommunens næringsutvalg. Formannskapet er
fondsstyre for kommunens næringsmidler og tildeler midler fra nærings- og utviklingsfondet.
Det føres særskilt møtebok for slike saker.
Pkt 2.2.6:
Formannskapet er generalforsamling i selskaper der kommunen er 100 % aksjonær. I øvrige
selskaper representerer ordføreren kommunen i generalforsamlingen.
Pkt 2.2.6 og 2.2. 7 i forslag til reglement blir 2.2.7 og 2.2.8.
Nytt punkt 2:
Dagens brukerutvalg opprettholdes ut inneværende valgperiode. Nytt brukerutvalg velges i tråd
med kapittel 5 etter valget høsten 2011.
Nytt punkt 3:
Delegasjonsreglementet vedtas i tråd med framlagte forslag. Reglementet gis umiddelbar
virkning.
Punkt 4:
I tråd med innstillingen.
Vedtak:
Fellesforslaget på punkt 1-3 enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 4 enstemmig bifalt.
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 26/11 Godkjenning av salgsavtale Årvikbruket Eiendom AS
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Utkast til avtale om salg av aksjene i Årvikbruket eiendom as av 10.06.11 godkjennes.
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget i tråd med avtalen.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært inhabil grunnet nær slektskap med kommunens motpart i
saken.
Arnt Hugo Sørensen tok sete i Albrigtsens sted:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 27/11 Ny kunstgressbane på Skjervøy - økonomiske forutsetninger for
realisering
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommunestyre godkje n n e r bygging av ny kunstgressbane på eksisterende
naturgressbane under følgende forutsetninger:
1. Kommunens egenandel ved bygging av banen skal ikke overstige kr 2.500.000,- i
låneopptak.
2. Låneutgiftene og vedlikeholdskostnadene, som antas å ville utgjøre ca 250.000 – 300.000
kroner per år, finansieres i 2012 ved nedlegging av ungdomsklubben fra 01.01.2012, eller
ved hjelp av pengebidrag fra andre. Fra og med 2013 dekkes disse årlige kostnadene inn ved
at skolenes rammetimetall reduseres med 15 uketimer.
3. Låneopptaket må godkjennes av fylkesmannen.
4. Prosjektering inklusiv nødvendige tegninger i tråd med skisseprosjektet må være på plass før
byggestart.
5. Endelig plassering av banen (spilleflate) må avklares med SIK/idrettsrådet.
6. Det inngås samarbeidsavtale med SIK om grunnarbeidet i tråd med kravsspesifikasjonen
basert på skisseprosjektet.
7. Det inngås driftsavtale med SIK når det gjelder drift og vedlikehold av banen. Det legges til
grunn at SIK foretar dette arbeidet på dugnad.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011
Behandling:
Roy Waage enstemmig erklært inhabil som leder av SIK, og fratrådte.
Arnt Hugo Sørensen tiltrådte kommunestyret.
Ørjan Albrigtsen tok sete som setteordfører.

Forslag fra FRP og uavhengig representant Angell:
Kommunestyret foreslår at rådmannen får i oppgave å avvikle Fysak og
folkehelsearbeidet som skissert i saksfremlegget innen 01.01.12, innsparte midler brukes
til å finansiere den kommunale egenandelen til ny kunstgressbane på Skjervøy. Det
forutsettes at rådmannen fordeler lovpålagte oppgaver mellom helse- og sosial og
kultur- og undervisning.
Forslag fra SV og KP – tillegg til innstillingens punkt 2:
Kommunestyret ber om at også andre finansieringsmuligheter av låneutgiftene og
vedlikeholdskostnadene vurderes under behandlingen av budsjett og økonomiplanen
høsten 2011.
Forslag fra SP:
Sp synes ny kunstgressbane er viktig men ber om at byggingen utsettes til 2012 og
innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2012.
Vedtak:
Votering:
Forslaget fra SP falt med 3 stemmer.
Innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 2 mot forslaget fra Frp og den uavhengig:
Innstillingens punkt to vedtatt mot fem stemmer
Tilleggsforslaget fra SV og KP – tillegg til innstillingens punkt 2:
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling punkt 3-7 enstemmig bifalt.

PS 28/11 Salg av fiskerianlegget i Skjervøy havn - Havnegaten 38
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Det igangsettes forhandlinger for salg av Fiskerianlegget i Skjervøy havn, Havnegaten
38 til Atlantic Seafood AS.
2. Ordfører, rådmann og økonomisjef gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene med
Atlantic Seafood AS.
3. Formannskapet skal godkjenne en endelig salgsavtale.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.06.2011

Behandling:
Endringsforslag til punkt 3 fra uavhengig representant Angell og Frp:
Kommunestyret skal godkjenne en endelig salgsavtale.
Vedtak:


Innstillingens punkt 1 og 2 enstemmig bifalt.



Innstillingens punkt 3 mot endringsforslaget.
o Innstillingens punkt 3 vedtatt med 14 stemmer mot 3.

