Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
15.12.2011
10:15 – møtet hevet kl 16:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Kurt Michalsen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Dag Hugo Lorentzen
MEDL
Irene Toresen
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL
Ørjan Pedersen
MEDL
Vidar Langeland
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL
Roger Johansen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL

Representerer
SKH
SKKRF
SKKP
SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Aksel Jørgensen
Mona Jørgensen
Helge Andersen
Roger Johansen
Vidar Brox-Antonsen
Peder Andre Amundsen
Liv Grethe Lauritzen
Einar Lauritzen

Representerer
SKH
SKKRF
SKKP
SKAP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- ordfører foreslår at sak 37 flyttes til etter sak 43, da sak 43 kan få betydning for sak 37.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
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

Kurt Michalsen

Irene Toresen
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PS 37/11 Evt etterbruk av ungdomsskolen
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Det nedsettes en utredningsgruppe som skal vurdere eventuelt etterbruk av Skjervøy
ungdomsskole. Gruppen består av følgende:
- Vedlikeholdsleder
- Økonomisjef
- Representant fra Kultur- og undervisningsetaten
- Representant fra Helse- og sosialetaten
- En politiker utpekt av formannskapet
2. Gruppa legger fram sitt arbeid for kommunestyret før sommeren.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Saksoppdatering:
Kommunestyret vedtok i sak 43 følgende:
Kommunestyret setter ned et utvalg som skal vurdere alternativ bruk av lokalene til
ungdomsskolen. Dette må sees i sammenheng med Kystens kompetansesenter.
Rådmannens innstilling i denne saken har samme formål, men definerer sammensetningen av
utredningsgruppa og at formannskapet skal utpeke en politisk representant.
Kurt Michalsen (KP) foreslo at kommunestyret utpeker politisk representant i stedet for
formannskapet, og at dette blir ordføreren.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 38/11 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner vedlagte plandokument for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Forslag fra flertallsgruppa (ved Kurt Michalsen, KP)
Kommunestyret ber om at punkt 5 og 6 i opplisting av idrettsanlegg og punkt 3, 4 og 5 på
nærmiljøanlegg kostnads- og tidsplanlegges og at planen omorganiseres / omarbeides i tråd
med brevet fra fylkeskommunen.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 39/11 Søknad om forsøk i grunnskolen i forbindelse med
prosjektdeltakelse "Ny Giv" - overgangsprosjektet
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune søker om sentralt initiert forsøk – intensivopplæring for elever på
ungdomstrinnet i siste semester av 10. trinn i forbindelse med NY GIV – Overgangsprosjektet.
Forsøksperioden vil vare fra januar 2012 til og med skoleåret 2013/14.
Saksprotokoll i - 15.12.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 40/11 Møteplan 2012
Rådmannens innstilling
Rådmannen foreslår følgende møteplan:
Januar
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

to 26

Mars

April
man 16

Mai
ti 29

Juni
ons13

ti-ons 7-8
(opplær.)

ons 14
30-31

Juli
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

Februar
man 20

27

August

September
man 10

ons 18
24

Oktober
man 15
man 29

19

November Desember
m. 5 / m 26
man 17
to 29

ti 28

ti 30

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Forslag fra flertallsgruppa v/ Kurt Michalsen (KP)
Kommunestyret ber ordføreren vurdere å avholde et ekstra kommunestyre første halvår 2012.
Dette for å få en forsvarlig behandling av alle de temaer kommunestyret skal behandle.

Ordføreren bør også sterkt vurdere å holde møtene på dagtid.
Vedtak:
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

PS 41/11 Ordførergodtgjøring 2012
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til ordførers godtgjøring for 2012.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Vidar Langeland (Frp) foreslo utsettelse av saken.
Forslag fra flertallsgruppa ved Kurt Michalsen (KP)
Formannskapet nedsetter et utvalg som gjennomgår reglementet. Eventuelle endringer fremmes
på junimøtet (kommunestyre).
På bakgrunn av flertallsgruppas forslag trakk Vidar Langeland sitt utsettelsesforslag.
Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
Ordførers godtgjørelse settes til 550 000 kr for 2012.
Forslag fra Irene Toresen (AP):
Ordførers godtgjørelse skal for hele valgperioden utgjøre 85 % av fylkesordførers godtgjørelse
og reguleres til en hver tid i tråd med denne.
Gjeldende reglement for varaordfører og de øvrige godtgjørelser samt tapt arbeidsfortjeneste
(se vedlegg [dvs godtgjøringsreglementet, sekr merkn]) fastsettes også for hele inneværende
valgperiode.
Vedtak:
Votering:
Forslaget fra AP mot forslaget til FRP
- forslaget fra AP vedtatt mot fire stemmer
Tilleggsforslaget fra flertallsgruppa:
- enstemmig vedtatt.

PS 42/11 Valg diverse utvalg
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas innstilling:
Valgnemnda forslag:
1. Valg av talsperson i barnevernssaker

Elin Vinje
Einar Lauritzen
Merknad: Vi skal ikke velge noen nye. De som evt ønsker å bli skiftet ut må selv gi beskjed til
fylkesnemnda om at de ønsker avløsning. Vi kan imidlertid komme med forslag til fylket. Ingen varaer.

2. Valg av representanter til barnehagenes styrer
Vågen (Ole Brum)
- Turid Solbakken
- vara Randi Henriksen

Vågen (Tigergutt)
- Kari Anne Lund
- vara Pål S. Mathiesen
Eidekroken
- Berit Jørgensen
- vara: Henning Engen
Arnøyhamn - felles med Arnøyhamn skole
3.

Valg av representanter til skolemiljøutvalgene

Skjervøy barneskole
- Lill Solveig Arneng
- vara Henning Engen
Skjervøy u-skole
- Tommy Hansen
- vara Rita Mathiesen

Arnøyhamn
- Svein Roger Karlsen
- vara: May Tove Mikkelsen
Årviksand
- Ørjan Albrigtsen
- vara Maria Andersen

4. Valg av kontrollerende overformynder
Bente Volden

5. Skatteutvalg
SKATT NORD OPPNEVNER DETTE

6. Heimevernsnemnd
Håvard Larsen
Pål Nilsen
Vara:

Are Klevstad
Bjørn Pedersen

7. Representant til AMU utvalg
Pål S Mathiesen

Vara: Irene Thoresen
8. Tilflyttingsnemnd:
Rolf Johansen
Astrid Mæland
Trond Østvang
Vara

Sigmund Mathiassen
Jenvald Kristiansen
Henning Engen

9. Innkvarteringsnemnd

Lauksletta: Reidar Berg, Margrete Bentsen og Oddrun Nygaard
Årviksand: Jorun Jørgensen, Helge Andersen og Eldbjørg Johannesen
Maursund: Karin T Nyvoll, Per Antonsen og Helga Samuelsen
Akkarvik: Borgny Mikkelsen, Stein Andreassen og Agnar Mikkelsen
Nikkeby: Jan H Hansen, Kari H Hansen og Knut Mikalsen
Arnøyhamn: Kjell A. Sørensen, Gerd Larsen, Rolf Larsen
Uløybukt: Kjell Pedersen, Ann Marie Storelv og Roger Bjørkestøl

10. Kirkelig Fellesråd
Roger Johansen

Vara: Kari Ann Olaisen

11. Skjønnsmenn for fartøyer
Svein Roger Karlsen
Arnfinn Pedersen
Vara:

Helge Olsen
Jan Petter Johansen

12. Komrev nord
Ingrid Lønhaug

Vara: Leif P. Jørgensen

13. IKS sekretariatet
Torgeir Johnsen

Vara: Kari Ann Olaisen

14. IKAT

Grethe B Hansen
Vara: Helge Guttormsen

15. Takstnemnd for eiendomsskatt
Øyvind Isaksen, leder
Håvard Albrigtsen
Roald Sebergsen
Vara:

Anne Henriksen
Kristin Dalheim

16. Overtaksnemnd for eiendomsskatt
Rolf Johansen
Øystein Skallebø
Vidar Langeland
Kolbein Simonsen
Ole Bithammer
Jon Haugen
Vara:

Jan R Holmgren
Rita Mathiesen
Kjell A Sørensen

17. Regionrådets representantskap og rådsforsamling
Ørjan Albrigtsen
Leif Peder Jørgensen
Irene Toresen
Vara:

Ingrid Lønhaug
Roger Johansen
Vidar Langeland
Kari Ann Olaisen
Ørjan Pedersen

Merknad: medlemmer og varaer må sitte i kommunestyret

18. Synskontakt

Funksjonshemmedes råd kommer med forslag

19. Barnas talsperson
Ørjan Pedersen

20. Forslag til fylket på skjønnsmenn
Ann Kristin Kristiansen
Jim Andersen
Knut Mikalsen
Aina Olufsen
Rune Iversen
21. Jordskiftesaker
Rolf Johansen
Bodil Amundsen
Edmund Jørgensen
Henrik Nygaard
Arnfinn Pedersen

Bjørg Mikalsen
Elin Einarsen
Frode Stabell
Cissel Samuelsen
Jan Erik Jørgensen
Kjell Skallebø
Liv Grete Lauritsen
Are Klevstad
Ellen Reiersen

Nina Einevoll
22. Forliksråd

Ronny Laberg, leder
Vidar B Antonsen
Cissel Samuelsen
Vara:

Gerd Larsen
Aksel Jørgensen
Solveig Fagerheim

23. Møtefullmektige til Forliksrådet
Nils H Alm
Halvar Solheim
Vidar Langeland

24. Forslag på repr. til styret i UNN og sykehusapoteket
UNN
Mona Jørgensen
Ingrid Lønhaug
Roy Waage
Pål S Mathiesen
Sykehusapp.
Jørn C Angell
Helge Andersen

25. Brukerutvalg
Medlem
Pål S Mathiesen (leder)
Helge Andersen (nestleder)
Liv G Lauritzen
Jørn C Angell
Bjørg Mikalsen

26. Eldreråd:

Harald Sjøblom
Jenvald Kristiansen
Borgny Mikkelsen
Sigmund Mathiassen
Bodil Bæverdal

Vara
Ulla Laberg og Aram Abdul Raman (Kawa)
Ann Kristn Tyldum og Vidar Brox Antonsen
Ruth Samuelsen og Sveinung Moen
Jan Larsen og Elin Alexandersen
Hanne Høgstad og Dag Hugo Lorentzen

Vara:

Lilla Pettersen
Sigmund Edvardsen
Tor Arnesen

Rigmor Moslett
Jan Larsen

27. Funksjonshemmedes råd
Berit Jørgensen
Arnfinn Hansen
Åshild Isaksen
Laila Johansen
Lars Hansen
Vara:

Sigmund Mathiassen
Karin T Nyvoll
Margareth Pedersen
May Britt Klevstad
MANGLER EN VARA

28. Lønnsforhandlingsutvalg for Rådmannens lønn
Ørjan Albrigtsen
Leif P Jørgensen
Mona Jørgensen

29. Utvalg som skal se på (hoved)utvalgsstruktur
Valgnemnda

30. Opprettelse av kontaktutvalg
Einar Lauritzen, leder
Torgeir Johnsen
Leif P Jørgensen
Mona Jørgensen
Ingrid Lønhaug

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 43/11 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 Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Rådmann Reidar Mæland orienterte om arbeidet med budsjett og økonomiplanen.
Lise Román orienterte om samhandlingsreformen og dens konsekvenser for kommunen.
Forslag fra flertallsgruppa samt AP:

Endring av verbalpunkter i innstillingen:
Tillegg til innstillingens punkt 4:
Det gjøres også en særskilt vurdering om Skjervøy ASVO kan utføre bringetjenester, snørydding
av flytebrygger og lagerhold / drift av hjelpemidler. Kommunestyret ber også rådmannen
innlede en dialog med menighetsrådet vedrørende drift av kirkegårdene og kirkeparkene.
Endring av innstillingens punkt 8.
Kommunestyret setter ned et utvalg… osv
Tillegg til innstillingens punkt 9:
Det nedsettes en komité bestående av ordfører, varaordfører og rådmannen som skal fremme
saken til formannskapet for behandling.
Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å godkjenne avtalen.
Forslag til nye verbalpunkter:
12. Kommunestyret ber ordfører og rådmann igangsette forhandlinger med Ørneveien
Naturbarnehage, der målet må være å forhandle frem en avtale om opprettelse og drift av en ny
barnehageavdeling på Skjervøy.
13. Kommunestyret ønsker grunnskolen fremtid i Skjervøy kommune som eget tema i et av
kommunestyremøtene før neste budsjett og økonomiplanbehandling. Fokus bør blant annet være
kvalitet i skolen, nødvendige økonomiske rammer og miljø og samarbeid.
14. Kommunestyret aksepterer at kultur og undervisningssjefen ser den økte rammen til drift av
kino i sammenheng med prosjektet kultur, næring og idrett. Det forutsettes imidlertid at driften
av kinoen ivaretas.
15. Kommunestyret ber om en oversikt over planer som må rulleres eller omarbeides i 2012.
Formannskapet setter ned et utvalg som skal jobbe med de ulike planene.
16. Kommunestyret ber rådmannen starte allerede nå en prosess hvor en jobber for å styrke
netto driftsresultat for 2013 og fremover. Dette for at vi for ettertiden klarer å få forbedret
økonomisk handlerom.
-----------------------------------------------Forslag fra Skjervøy Høyre:
Årviksand skole skal fortsatt være en kommunal skole. Formannskapet foreslår nødvendig
endringer i budsjettet for 2012 som behandles ved budsjettregulering våren 2012.
Dette finansieres gjennom generelle kutt i rammene i budsjettet.
Vedtak:
Votering:
- Frp sitt forslag:
o støttet av to stemmer
- Flertallsgruppa og AP:
o støttet av 15 stemmer
- Høyres forslag:
o Støttet av to stemmer

Votering over tilleggspunkter til flertallsgruppa med AP
- Punkt 1: Vedtatt med 16 mot 3 stemmer
- Punkt 2: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 3: Enstemmig vedtatt.
- Punkt 4: Enstemmig vedtatt.
Endringer av verbalpunkter:
- punkt 4: Vedtatt mot 1 stemme
- punkt 8: Enstemmig vedtatt.
- punkt 9: Enstemmig vedtatt
Nye verbalpunkter
- punkt 12: enstemmig vedtatt.
- punkt 13: enstemmig vedtatt
- punkt 14: enstemmig vedtatt
- punkt 15: enstemmig vedtatt
- punkt 16: enstemmig vedtatt
Votering over hele budsjett- og økonomiplanen
- vedtatt med 15 mot fire stemmer
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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tillegg til punkt 4 i rådmannens innstilling:
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 44/11 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
Vedtak:
Referatsaken er referert og behandlet.

RS 15/11 Oppnevning av politiker til veiledning av veilederkorpset 2012-2013

PS 45/11 Interpellasjoner
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 15.12.2011
Behandling:
1. Angående Årvikbruket Eiendom AS:
Forslag fra Vidar Langeland (FRP)
Det er heftet så stor tvil ved bruken av de 3,1 millioner kr som er bevilget at kommunestyret gir
kommunens kontrollutvalg fullt innsyn i de involverte kommunale selskaper Skjervøy
Fiskeriutvikling AS og Årvikbruket Eiendom AS.
Kommunestyret ber kontrollutvalget granske alle forhold og transaksjoner rundt tildelingen av
3,1 millioner kroner fra Skjervøy Fiskeriutvikling AS og legge frem resultatet av sine
undersøkelser for kommunestyret.
Ordføreren besvarte med følgende (punktvis gjengitt):
- formannskapet er rådgivende organ og generalforsamling, og ber om at slike spørsmål
drøftes i formannskapet og ikke kommunestyret
- ordføreren vil legge til rette for at eierskapsdrøftinger med Årvikbruket Eiendom AS
gjennomføres i formannskapet i god tid før generalforsamlingen, samt få en redegjørelse
fra styret i selskapet og anledning til å stille spørsmål. Her vil også partiene som ikke er
representert i formannskapet bli invitert.
Forslag fra Kurt Michalsen (KP)
Kommunestyret viser til kommunestyrets reglement der det framgår at formannskapet er
rådgivende organ i eierskapsspørsmål i selskap der kommunen har eierinteresser.
I tillegg er formannskapet generalforsamling i selskaper der kommunen er 100 % aksjonær.
Kommunestyret forventer at formannskapet, som eierskapsorgan, får grundig informasjon om
drift og forvaltning fra alle selskaper der kommunen er 100 % aksjonær.
Kommunestyret støtter ordførerens forslag om å gjennomføre eierskapsdrøftinger med
Årvikbruket Eiendom AS og at dette skal prioriteres.
Ørjan Albrigtsen og Helge Andersen ble enstemmig erklært inhabil i denne saken og fratrådte.
2. Ang Skjervøy Fiskeriutvikling AS
Ørjan Albrigtsen og Helge Andersen gjeninntrådte kommunestyret.
Spørsmålene fra Vidar Langeland (FRP) var:
- Det har nå vært fire formannskapsmøter etter valget uten at det er gjort noe for å velge et
lovlig styre i Skjervøy fiskeriutvikling AS. Hvorfor er det ikke avviklet ekstraordinær
generalforsamling og valgt nytt styre på et av de fire formannskapsmøtene etter valget?
- Når vil ordføreren avvikle ekstraordinær generalforsamling og velge et lovlig styre i
Skjervøy Fiskeriutvikling AS?
Ordføreren besvarte med følgende (punktvis gjengitt):

-

Som i andre selskaper der kommunen er eier sitter det valgte styret til første ordinære
generalforsamling etter valget. Selv om vedtektene er førende må vi alltid måtte leve med
en overgangsfase ifm valg
Ordføreren ser ikke noe grunn til å avvikle ekstraordinær generalforsamling i selskapet,
og nytt styre vil bli valgt i første ordinære generalforsamling.

Vedtak:
1. Ang Årvikbruket
Votering: Kurt Michalsens forslag mot Vidar Langeland sitt forslag:
- Kurt Michalsens forslag vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
Interpellasjonene anses besvart og behandlet.

