Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
11.09.2012
09:30 – møtet hevet ca kl 2030

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
LEDER
Kurt Michalsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Irene Toresen (permisjon ifm
MEDL
tema omdømme)
Øystein Skallebø
MEDL
Vidar Langeland
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag Hugo Lorentzen (til kl
MEDL
1500)
Ørjan Pedersen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL
Roger Johansen
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hanne Høgstad (til kl 1500)
Dag Hugo Lorentzen
Ronny Laberg
Mona Jørgensen
Sigmund Mathiassen (permisjon Ørjan Pedersen
fra 1500 – før sak 34)
Helge Andersen
Roger Johansen
Vidar Brox-Antonsen
Ørjan Albrigtsen
Paul Stabell
Jørn Cato Angell

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

Representerer
SKSP
SKH
SKH
SKKRF
SKKP
Uavhengig

Representerer
SKSP
SKH
SKH
SKKRF
SKKP
SKFRP

Merknader til innkallingen: ingen, møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Sak 34/12 trekkes da den er ført opp ved en feil – er ikke ferdig behandlet
- spørsmål fra Kurt Michalsen (KP) om status på brannberedskap i lys av to branner den
senere tid – teknisk sjef svarte på vegne av rådmannen
- det er kommet to interpellasjoner som blir behandlet under sak 40.
- Ordfører ba kommunestyret om å ta stilling til evt åremål på rådmannsstillingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef

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

Kari-Ann Olaisen

Einar Lauritzen

Utlysning av rådmannsstilling:
Utlysningsteksten er behandlet i administrasjonsutvalget og formannskapet, men ihht k-sak
29/12 besluttet formannskapet at spørsmålet om åremål skal legges fram for kommunestyret.
Behandling:
Forslag fra Dag-Hugo Lorentzen (SP)
- Stillingen vil være en åremålsstilling på 6 år, med mulighet for forlengelse i 6 nye år.
Vedtak:
Forslaget falt mot to stemmer.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Tema

Møte med KS – ROBEK-nettverket

Kl 0930-1500

Tema

Grunnskole

Kl 1530-1730

Tema

Omdømmeprosjektet

Kl 1730-1830

PS 34/12

Revisjon av Renovasjonsforskrift: politisk
behandling

2012/765

PS 35/12

Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til
Skjervøy Idrettsklubb.

2011/2279

PS 36/12

Oppnevning av meddommere og
lagrettemedlemmer til N-Troms tingrett

2012/1091

PS 37/12

Oppgradering av det kvenske språket

2011/1994

PS 38/12

Fast stilling - regional ungdomskonsulent i NordTroms

2012/3714

PS 39/12

Finansiering av fylkeskommunalt lånutarbeidelse av reguleringsplan Fv 866
Langbakken

2011/1308

PS 40/12

Interpellasjoner

2012/502

PS 41/12

Avtaler mellom Skjervøy kommune og UNN

2012/114

PS 42/12

Referatsaker

RS 11/12

En bedre skolehverdag - hva er en god skole?
Innspill fra representantene

2012/2606

RS 12/12

Skrotnisseprosjektet - orientering og innspill

2012/2606

RS 13/12

Særutskrift regionrådet ang entreprenørskap i
skolen

2012/866

RS 14/12

Referat fra styremøte N-T regionråd 29.6.12

2012/866

RS 15/12

Protokoll styremøte N-Troms regionråd 28.08.12

2012/866

PS 34/12 Revisjon av Renovasjonsforskrift: politisk behandling
Rådmannens innstilling
Forslag til Lokal Renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,
Kåfjord, Storfjord og Lyngen sendes ut på høring
Høringsfristen settes til 4 uker

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Saken trukket grunnet ikke ferdig behandlet.
Vedtak:

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 35/12 Anmodning om utbetaling av Lerøymidler til Skjervøy Idrettsklubb.
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Idrettsklubb innvilges kr.200.000,- (Lerøymidler) som øremerkes
dugnadsarbeidet ved bygging av kunstgressbanen. Beløpet finansieres ved reduksjon av
tilsvarende beløp -kr. 200.000 fra prosjekt 9: Lekeplass på følgende måte:
Skjervøy kommunes tusenårsmidler reduseres med kr. 100.000,- til kr.19.500,Tilskudd fra utviklingsfondet reduseres med kr.100.000,- til kr. 14.850,2. Kr. 200.000 søkes innarbeid i økonomiplanen til prosjekt 9 Lekeplass fra 2013 for å
dekke tilsvarende reduksjoner i pkt.1

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Øystein Skallebø erklærte seg inhabil som leder i SIK-fotballgruppa
- Øystein Skallebø enstemmig erklært inhabil og fratrådte i saken
Forslag fra Einar Lauritzen (AP):
- punkt 2 strykes

Vedtak:
Votering:
- innstillingens punkt 1: enstemmig vedtatt
- innstillingens pkt 2: vedtatt mot to stemmer
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 09.08.2012
Behandling:
Administrativ endring:
- Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak
Vedtak:
Med administrativ endring: innstillingen enstemmig bifalt.

PS 36/12 Oppnevning av meddommere og lagrettemedlemmer til N-Troms
tingrett
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret utnevner følgende personer som meddommere/ lagrettemedlemmer i N-Troms
tingrett:
- Eldbjørg Nyvoll
- Jorunn Simonsen
- Berit Martinussen
- Kari Mathiassen
- Liv Grethe Lauritzen
- Hanne N. Høgstad
- Jon Ole Andreassen
- Jan Harald Hansen
- Peder Amundsen
- Ronny Laberg
- Jan Larsen
- Pål S. Mathiesen
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 37/12 Oppgradering av det kvenske språket
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Skjervøy kommune støtter oppgradering av kvensk språk fra nivå II til nivå III i
språkcharteret.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 38/12 Fast stilling - regional ungdomsskonsulent i Nord-Troms
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Skjervøy kommune støtter ikke opprettelsen av en fast stilling som ungdomskonsulent i
Nord-Troms, da kommunen etter 1. januar 2013 ikke vil ha en kommunal ungdomsleder.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Forslag fra flertallsgrupperingen Kp, SV, SP og Krf (ved Ingrid Lønhaug, SV)
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Skjervøy kommune vil vurdere ungdomskonsulentstillingen i Nord-Troms i økonomiplanen.
Stillingen søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2013-2016.
Vedtak:
Forslaget vedtatt med 12 mot 5 stemmer.

PS 39/12 Finansiering av fylkeskommunalt lån- utarbeidelse av
reguleringsplan Fv 866 Langbakken
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune inngår en avtale med Troms Fylkeskommune hvor Skjervøy
kommune påtar seg å betale rentene på et lån på 2 mill. kroner som Troms
fylkeskommune tar opp for å finansiere reguleringsplan for Fv 866 Langbakken fram til
prosjektet har prioritet i handlingsprogrammet.
2. Det forutsettes at Skjervøy kommune inngår en avtale med Lerøy Aurora AS som påtar
seg å betale Skjervøy kommunes renteutgifter fullt ut for nevnte lån i pkt.1 .
3. Rådmannen gis myndighet til å inngå avtaler med Troms Fylkeskommune og Lerøy
Aurora AS.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 40/12 Interpellasjoner
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Interpellasjon fra Vidar Langeland (Frp) ang Årvikbruket Eiendom AS
Kurt Michalsen og Irene Thoresen enstemmig erklært inhabil (hhv styreleder og styremedlem i
Årvikbruket Eiendom AS)
Skjervøy FrP har følgende spørsmål til saken:
 Nekter ordføreren fortsatt å legge frem forespurte styre- og
generalforsamlingsprotokoller fra Årvikbruket Eiendom AS?
 Kan ordføreren legge frem avtalene som viser at driftsselskapet skulle få pengene og
forplikte seg til å holde anlegget i orden, innefor de kravene Mattilsynet stilte
 Vil ordføreren stilltiende godta at Skjervøy Fiskeriutvikling bevilger 3,1 millioner på
bakgrunn av en renoveringsrapport som aldri har eksistert eller vil han ta iniativ til å
finne ut hvor pengene er blitt av?
Forslag til vedtak:
Det er gjennom stadig nye vidløftige forklaringer dokumentert at det ikke er noen i Skjervøy
kommune, eller styrene i Skjervøy Fiskeriutvikling og Årvikbruket Eiendom AS som kan
dokumentere bruk av en eneste krone av de bevilgede 3,1 millioner fra Skjervøy
Fiskeriutvikling i form av en renoveringsrapport eller et byggeregnskap. Da 3,1 millioner
kommunale kroner ikke kan fordufte uten at noen gjør et forsøk på å finne ut hvor pengene ble
av forlanger Skjervøy Frp at saken granskes og at det settes ned et representativt
granskningsutvalg med representanter utnevnt av både posisjon og opposisjon av
kommunestyret.
Ordføreren svarte (punktvis gjengitt):
- viser til tidligere svar på tilsvarende spørsmål
- viser til møte i vår hvor det ble lagt fram en politirapport med intet straffbart forhold
- avtalene som etterspørres tilhører selskapets styre og ordføreren kan derfor ikke legge
dette fram
- ordfører er trygg på at pengene har gått til renovering som forutsatt
- forslag til vedtak avvises

---------------------------------------------------Interpellasjon fra Dag Hugo Lorentzen (SP)
Jeg viser til e-post datert 23.08.12 fra daglig leder i Boreal Offshore AS Yngvar Hansen, og den
til dels harde kritikk av rådmann.
Skjervøy SP ber om en redegjørelse for hva som har skjedd i denne saken, og hva som er status i
saken.
Vidar Langeland enstemmig erklært inhabil som nær kollega med Yngvar Hansen i selskapet –
og fratrådte i behandlingen av interpellasjonen.
Ordføreren svarte (punktvis gjengitt):
- viser til svarbrev fra ordfører og varaordfører til Yngvar Hansen og Boreal Offshore AS
- tar sterk avstand fra hans karakteristikk av rådmannen
- ordfører er positiv til all arbeid med å etablere arbeidsplasser i kommunen, så lenge det
ikke går ut over eksisterende arbeidsplasser i kommunen
Vedtak:
Interpellasjonene anses referert og behandlet.

PS 41/12 Avtaler mellom Skjervøy kommune og UNN
Rådmannens innstilling
1. Skjervøy kommune inngår tjenesteavtale med UNN HF slik:
 Tjenesteavtale nr. 2: Retningslinjer for samarbeid i tilknytting til innleggelse, utskriving,
lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings- og
rehabiliteringstjenester
 Tjenesteavtale nr. 6: Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 Tjenesteavtale nr. 7: Samarbeid om forskning, utdanning. Praksis og læretid
 Tjenesteavtale nr. 8: Samarbeid om jordmortjenester
 Tjenesteavtale nr. 9: Samarbeid om IKT- løsninger lokalt
 Tjenesteavtale nr. 10: Samarbeid om forebygging

2. Skjervøy kommune inngår videre Tjenesteavtale nr. 4: Samarbeid om og beskrivelse av
kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester §3-5 tredje ledd med UNN HF.
Skjervøy kommune har søkt og er blitt innvilget døgnplass for øyeblikkelig hjelp fra
2.halvår 2012, jfr. tjenesteavtale nr. 4 undertegnet av UNN HF, søknad og driftplan sendt
til Helsedirektoratet 29.juni d.å.

Det fremgår av Driftsplan for øyeblikkelig hjelp for Skjervøy kommune at døgnplass for
øyeblikkelig hjelp skal etableres i en kjede slik: døgnplass for øyeblikkelig hjelp,
innleggelse på sykestua og korttidsplass, jfr. pkt. 6 i Driftsplanen.
Skjervøy kommunestyre forutsetter at UNN opprettholder avtalen om drift av Skjervøy
Sykestue tilsvarende dagens situasjon slik at den vedlagte driftsplan kan fungere etter
intensjonen og i samsvar med Samhandlingsreformen.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 42/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 11.09.2012
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.
RS 11/12 En bedre skolehverdag - hva er en god skole? Innspill fra representantene
RS 12/12 Skrotnisseprosjektet - orientering og innspill
RS 13/12 Særutskrift regionrådet ang entreprenørskap i skolen
RS 14/12 Referat fra styremøte N-T regionråd 29.6.12
RS 15/12 Protokoll styremøte N-Troms regionråd 28.08.12

