Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
30.11.2011
10:15 – møtet hevet kl 17:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
Ordfører
Ingrid Lønhaug
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKKP
SKSP
SKAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL

Representerer
SKH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Mona Jørgensen
Kurt Michalsen (sak 116)
Ørjan Albrigtsen (inhabil)

Representerer
SKFRP
SKKP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- To nye referatsaker legges fram på møtet:
o RS 38/11 Statusrapport fra Tscudi ang arbeidet om å etablere basevirksomhet på
Skjervøy – unntatt offentlighet
o RS 39/11Høringsvar om videregående skoletilbud ved N-Troms videregående
skole
- Ordfører vil be formannskapet om forslag til styremedlemmer i Avfallsservice AS
- Leif Peder Jørgensen vil stille et spørsmål ang skredberedskapen på Arnøy

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Terje Tretten
Teknisk sjef (fungerende)
Asle Amundsen
Saksbehandler jordbruk og plansaker
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Personalkonsulent
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken

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.

Torgeir Johnsen

Ingrid Lønhaug

Vidar Langeland

Tema: Robek-møte
Besøk av fylkesmannen v/avdelingsdirektør Jan Tore Andreassen og Asle Tjeldflåt
- Orientering om hva ROBEK-statusen innebærer, samt deres vurdering av økonomisk
status for Skjervøy kommune. ’
Telefonsystem legekontoret
Ordføreren stilte rådmannen spørsmål om status vedrørende telefonsystemet på legekontoret.
Rådmannen svarte at IT-konsulenten arbeider med to alternativer, enten kjøpe nytt system eller
basere seg på fri programvare. Sistnevnte vil koste arbeidstid og konsulenttjenester.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Politisk sak
PS 111/11

Ny behandling søknad om konsesjon for erverv
av eiendommen Lyngnes 66/4

2011/3131

PS 112/11

Kai i LAngfjorden på Arnøya

2011/4453

PS 113/11

Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen

2011/2949

PS 114/11

Deling av eiendommen gnr 66 bnr 35 på
Lauksletta

2011/2378

PS 115/11

Oppnevning av plankomite til etablering av ny
barnehageavdeling

PS 116/11

Årvikbruket eiendom as - orientering om
salgsprosessen

2011/1207

PS 117/11

Politisk behandling av budsjett og økonomiplan

2011/4554

PS 118/11

Referatsaker

2011/57

Referat sak
RS 34/11

Administrasjonens oppfølging vedtak budsjett og
økonomiplan 2011 - 2015

2010/4242

RS 35/11

Høringssvar bussruter fra Nord-Troms Regionråd

2011/1129

RS 36/11

Kommentarer til konsesjonsbehandling av gnr 66
bnr 4

2011/3131

RS 37/11

Slaktemerdetillatelse

2010/3487

RS 38/11

Statusrapport etablering av oljebase Skjervøy

RS 39/11

Høring – Rullering av opplæringstilbudet ved
Nord – Troms videregående skole 2012 – 2013.

X

2010/1681
2010/2417

Politisk sak
PS 111/11 Ny behandling søknad om konsesjon for erverv av eiendommen Lyngnes 66/4
Rådmannens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet viser til søknad fra Marianne Jakobsen om konsesjon for erverv av eiendommen
Lyngnes gnr. 66 bnr. 4 i Skjervøy og avslår søknaden som søkt.
Det er ved avgjørelsen vektlagt følgende:
Ved avslaget er det lagt vekt på at formålet med ervervet er fritidsformål. En så vidt stor
landbrukseiendom med 25 daa dyrka jord og ideelle 1/3 andel i utmark på 690 daa beliggende
inne og ved dyrka mark i full drift synes uheldig. Ved gårdsdrift oppstår det lett støy, lukt og
andre forhold som generelt lett kan skape konflikt mellom fritidsbruk og av aktivt jordbruk i
området.
Landbruksinteressene i området synes best tjent med at eiendommen i framtiden knyttes opp
mot brukere som driver aktivt jordbruk og har bruk for tilleggsjord. Jordsøker Henrik Nygaard
har ønsker om å styrke eget arealgrunnlag i stedet for leiejord. Dette gir større trygghet for
framtidig satsing for ny generasjon som ønsker å overta drifta.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Ingrid Lønhaug orienterte om forsøket på megling mellom partene; som ikke førte fram.
Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
Formannskapet viser til søknad fra Marianne Jakobsen om konsesjon for erverv av eiendommen
Lyngsnes gnr 66, bnr 4 i Skjervøy og innvilges søknaden som søkt:
Grunnlag for avgjørelsen:
- Eiendommen har vært brukt som fritidseiendom siden 1959
- Nygaard er gitt anledning til å drive jorden på samme betingelser som under nåværende
eier.
- Søker har signalisert egen drift dersom Nygaard ikke ønsker å drifte som hittil
- Ved avslag på søknad vil arealet bli liggende brakk, da eier ikke vil segle til Nygaard.
Vedtak:
Votering – Rådmannens innstilling mot forslaget fra Vidar Langeland:
- Rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

PS 112/11 Kai i LAngfjorden på Arnøya
Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Formannskapet omgjør sitt vedtak i sak 35/05 og takker nei til overtakelse av Statens vegvesens
kai ved Fv. 347 i Langfjorden på Arnøya.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 113/11 Deling av eiendommen 53/3 i Simavågen
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 avslås søknad om deling av eiendommen 53/3 i
Sandvågen for oppføring av anneks.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med strandsonevernet.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (FRP):
Ber om at søker gjøres oppmerksom på at et anneks må bygges i tilknytning til et
hovedhus, og at søker eventuelt må søke om oppføring av hytte.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
PS 114/11 Deling av eiendommen gnr 66 bnr 35 på Lauksletta
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis følgende dispensasjoner i fra
kommuneplanens arealdel til fradeling av 2000 kvm fra eiendommen 66/35 som skal benyttes
som tilleggsareal til eiendommen 66/69 på Lauksletta.
Det gis samtidig dispensasjon i fra PBL § 1-8 vedr stransonevernet.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke kommer i konflikt med andre
arealbruksinteresser og allmennhetens frie ferdsel i området. Det er også lagt vekt på at det ikke
skal utføres nye tiltak på eiendommen.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.

PS 115/11 Oppnevning av plankomite til etablering av ny barnehageavdeling
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Utsettelsesforslag fra SP, Kp og SV:
SP, KP og SV foreslår å utsette saken til etter at budsjettet er vedtatt.
Vedtak:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 08.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Saken utsettes til neste formannskapsmøte.
PS 116/11 Årvikbruket eiendom as - orientering om salgsprosessen
Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:

1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning og avlyser salget av aksjene I
Årvikbruket eiendom as inntil videre.
2. Driftsselskapets forkjøpsrett videreføres og de bes ta ny kontakt når den finansielle
situasjonen er bedret.
3. Formannskapet ber ordføreren jobbe aktivt opp mot Kystverket for å få realisert tiltakene
i Årviksand havn så raskt som mulig
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært inhabil i saken og fratrådte (nær slekt med eiere av
driftsselskapet).
Kurt Michalsen tok sete i hans sted.
Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
- Nytt punkt 1:
o Anlegget legges ut for salg
- Nytt punkt 2:
o Formannskapet stiller seg undrende til at salget som sist i mai måtte behandles
som hastesak etter kommunelovens § 13 da man ikke hadde tid til å vente på
kommunestyremøtet midt i juni ikke er gjennomført i tråd med den framstilling
som ble gitt formannskapet da.
o Formannskapet ber kommunestyrer gi kontrollutvalget mandat til å granske alle
forhold rundt kommunens engasjement i Årvikbruket Eiendom AS.
- Nytt punkt 3:
o Formannskapet ber ordføreren orientere kommunestyret om den ekstraordinære
nedskrivingen som er gjort fra 2009 til 2010 fra 6 499 000 til 3 272 000 i neste
møte.
Forslag fra Einar Lauritzen (AP)
Nytt punkt 1: Salget av aksjer i Årvikbruket Eiendom AS gjennomføres som tidligere foreslått.
Punkt 2 og 3: Som rådmannens innstilling.
Vedtak:
Votering:
Innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland:
- Innstillingen støttet med 6 stemmer, forslaget 1 stemme.
Innstillingen mot forslaget fra AP:
- Innstillingen vedtatt med 5 mot 2 stemmer.
PS 117/11 Politisk behandling av budsjett og økonomiplan
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2012 og
økonomiplan for 2012 - 2015:
1. Drift

1.1 Skattøret for 2012 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 2012.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall (Mangler tall i tommer
ruter – vil komme før møtet):
(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.
2012
47 800
124 320
7 550
179 670
(1 692)
(1 652)
176 326

2013
47 800
121 907
7 550
177 257
1 161
178 418

Økonomiplan
2014
47 800
120 470
7 550
175 820
175 820

2015
47 800
119 345
7 550
174 695
491
175 186

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
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20
millioner i 2012.

2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:
(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Startlån
Sum investeringsramme

Årsbudsj.
2012
7 875
2 000
9875

2013
4 800
2 000
6800

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.
2.2 Finansiering av investeringer

Økonomiplan
2014
0
3 000
3000

2015
0
3 000
3000

(Tall i 1000 kr)
Låneopptak
Tilskudd
Mvakomp
Bruk av fond/annet
Sum finansiering

2012
6 569
2 031
400
875
9 875

2013
5 900
720

2014
3 000

2015
3 000

180
6 800

0
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. Kommunestyret ber rådmannen foreta en vurdering av muligheter og konsekvenser
forbundet med evt konkurranseutsetting av følgende oppgaver; snøbrøyting offentlige
plasser, renhold og vaskeri. Arbeidstakerrepresentanter skal delta i arbeidet og
arbeidsmiljølovens bestemmelser ivaretas. Arbeidet forutsettes sluttført til oppstart av
arbeidet med budsjett/økonomiplan for 2013-16
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Ørjan Albrigtsen gjeninntrådte formannskapet.
Ørjan Albrigtsen la fram forslaget fra KP, SV, SP og Krf.
Forslag til tilleggspunkt i innstillingen fra KP, SV, SP og KRF:
4.

Tillegg til punkt 4 i rådmannens innstilling:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kommunestyret ber om at arbeidet med vaskeri prioriteres, og at det gjøres en
særskilt vurdering av om Skjervøy ASVO kan overta dette.
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen utrede behovet for sommeråpne barnehager og
beregne hva det vil koste å lage et tilbud.
Skjervøy kommune satser på demokratiopplæring for barn og unge ved å avholde et
barnas kommunestyre hver vår og et ungdommens kommunestyre hver høst.
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen vurdere tiltak som kan styrke kulturhusets drift i
forhold til bemanning og aktiviteter.
Kommunestyret ber formannskapet sette ned et utvalg som skal vurdere alternativ bruk
av lokalene til ungdomsskolen. Dette må sees i sammenheng med Kystens
kompetansesenter.
I forbindelse med etablering av privatskole i Årviksand vil kommunestyret at det inngås
en avtale som avklarer de bygningsmessige forhold og partenes forpliktelser og ytelser.
Kommunestyret ber om at slik avtale legges frem for kommunestyret i juni 2012.
Kommunestyret ber om en total gjennomgang på drift av veilys i hele kommunen.
Formannskapet nedsetter et utvalg som legger frem en total oversikt og forslag til tiltak
for drift av veilys i kommunen.
Årviksand barnehage beholdes i kommunal eie. Den private barnehagen skal fortsatt få
benytte barnehagen uten direkte betaling mot trekk i tilskuddet.

Beskrivelse av tiltak:
1) Nedlegging sentralbord fra 1.07.12
Beskrivelse: Sentralbordfunksjonen avvikles fra 1.07.12. Oppgavene må fordeles på rådhuset og
dette må ses på i løpet av første halvår. Ses også opp mot generelle stillingskutt fra
2014.
Konsekvens: Arbeidsoppgavene må fordeles på øvrig merkantil bemanning. Nedbemanningen
gjøres med omplassering, men kan medføre oppsigelse.
Økonomi:
Innsparing på 107 000,- i 2012.
2) Krisesentertilbud
Beskrivelse: Alle kommuner er pliktig til å tilby sine innbyggere et krisesentertilbud etter den
nye krisesenterloven. Skjervøy m.fl. kommuner har valgt Tromsø som sin
vertskommune for et krisesentertilbud. Rådmannen har lagt inn kr.100 000,- til et
slikt tilbud. Det viser seg at tilbudet vil koste Skjervøy kommune kr.88 000,-.
Konsekvens: Ingen konsekvenser
Økonomi:
Mindre utgift enn forventet 12 000,3) Barnas kommunestyre
Beskrivelse: Vi har organisert et barnas kommunestyre i 2011 og ønsker å fortsette med et
årlig barnas kommunestyre hver vår. Elevene har ikke hatt penger å forvalte i
denne sammenheng.
Konsekvens: Ved at elevene får prøve ut demokratiske spilleregler, kan det skape større
politisk innsikt og engasjement i framtida. Det vil være ekstra motiverende å ha
en sum penger å forvalte.
Økonomi:
Økt utgift på10 000,- fra 2012
4) Ungdomsråd / ungdommens kommunestyre
Beskrivelse: Vi ønsker et årlig ungdommens kommunestyre som avvikles på høsten.

Konsekvens: Ved at elevene får prøve ut demokratiske spilleregler, kan det skape større
politisk innsikt og engasjement i framtida. Det kan være motiverende å ha en sum
penger å forvalte til prioriterte tiltak.
Økonomi:
Økt utgift på 30 000,- i 2012 og 50 000 fra 2013.
5) Fortsatt støtte til Nikkeby og Lauksletta skoler
Beskrivelse: De nedlagte skolene legges ikke ut for salg. Kommunen vil i fortsettelsen betale
forsikring, strøm, vedlikehold m.m.
Konsekvens: Bygdene har et samfunnshus å bruke til sine arrangement noe som skaper større
trivsel og samhold.
Økonomi:
Økt utgift på 50 000,- i 2012 og 100 000,- i 2013.
6) Orgelundervisning
Beskrivelse: Skjervøy menighetsråd og Skjervøy kulturskole har samarbeidet om
tilsetting av organist. Organisten har vært tilsatt i 80 % som organist og 20 %
undervisning i kulturskolen. Vi ønsker å fortsette med denne ordningen ved å
opprettholde en 20 % stilling til orgelundervisning.
Konsekvens: Kirka får større mulighet til å beholde sin organist, og kulturskolen får lærer til
undervisning i orgelspill.
Økonomi:
Økt utgift 40 000,- i 2012 og 80 000 fra 2013
7) Økt vedlikehold veilys
Beskrivelse: Teknisk etat har hatt for lite penger til å vedlikeholde veilysene i kommunen. Vi
vil styrke muligheten til et bedre vedlikehold og foreta en vurdering av dagens
ordning.
Konsekvens: Veilysene blir vedlikeholdt.
Økonomi:
Økt utgift på 200 000,- i 2012 og 100 000,- fra 2013.
8)
Beskrivelse:
Konsekvens:
Økonomi:

Justering utbytte
Vi justerer utbytte i tråd med Ymbers økonomiplan.
Mulighet til å styrke kommunens økonomi
Økt inntekt på 500 000 i 2014 og 2015.

9) Justering ansvar 199 buffere
Beskrivelse: Kommunen har satt av penger til lønnsbuffer hvert år. Vi ser at 2013 er et
mellomår for lønnsoppgjør og reduserer dette beløpet.
Konsekvens: Det vil være litt mindre satt av som buffer, men ingen konsekvenser utover det.
Økonomi:
Reduksjon av lønnsbuffer med 500 000,- i 2013.

Einar Lauritzen la fram forslaget fra AP.
Endring på rådmannens forslag:
Beskrivelse: Endringer i stillinger innenfor samhandlingsreformen:
- ikke opprette ny fysioterapeut (Innsparing på 1 309 000 i BØP-perioden)
- ikke økning i ergoterapeut (Innsparing på 826 000 i perioden)
- Styrking av hjemmetjenesten (Økning på 1 578 000)

Konsekvens:
- ingen, gitt den riktige opplæringen kan hjemmetjenesten bidra med opptrening og
forebyggende behandling.
Økonomi:
- ingen endring
Vidar Langeland la fram forslaget fra FrP.
Forslagene i sin helhet er vedlagt protokollen.
Vedtak:
Votering:
- Rådmannens innstilling: 0 stemmer
- KP, SV, SP, KRF sitt forslag: 5 stemmer
- AP sitt forslag: 1 stemme
- FRP sitt forslag: 1 stemme

PS 118/11 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.

Referat sak
RS 34/11 Administrasjonens oppfølging vedtak budsjett og økonomiplan 2011 - 2015
RS 35/11 Høringssvar bussruter fra Nord-Troms Regionråd
RS 36/11 Kommentarer til konsesjonsbehandling av gnr 66 bnr 4
RS 37/11 Slaktemerdetillatelse
RS 38/11 Statusrapport etablering av oljebase Skjervøy
RS 39/11 Høring – Rullering av opplæringstilbudet ved Nord – Troms videregående skole
2012 – 2013.

