Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
18.02.2013
10:15 – møtet hevet kl 16:55

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ingrid Lønhaug
VARAORDFØRER
Kurt Michalsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Geir Helgesen (Møtte kl 1200, MEDL
ikke med på sak 7)
Leif-Peder Jørgensen
MEDL
Irene Toresen
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL
Vidar Langeland
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ørjan Pedersen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Peder André Amundsen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Dag Hugo Lorentzen
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL
Roger Johansen
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Brox-Antonsen
Kjell-Arne Sørensen
Elin Johannessen (permisjon fra
Peder Andre Amundsen

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKSP
SKAP
SKAP
SKFRP

Representerer
SKH
SKH
SKSV
SKKP
SKAP
SKSP
Uavhengig
SKKRF

Representerer
SKKP
SKKP

1315-1400 ifm sak 1-4 )

Kristina Torbergsen
Rolf Larsen
Rita Mathiesen
Paul Stabell
Aksel Jørgensen

Einar Lauritzen
Dag Hugo Lorentzen
Pål S. Mathiesen
Jørn Cato Angell
Mona Jørgensen

SKAP
SKSP
SKSV
SKFRP
SKH

Merknader til innkallingen:
- Fra Rolf Larsen (SP): Ved forespørsel til Hanne Høgstad om å møte som vara i dag
tidlig fikk hun ikke lov fra arbeidsgiver med henvisning med at hun måtte søke om dette
– er dette riktig, hva sier regelverket?
o Rådmannen svarte at arbeidsgiver kan nekte permisjon hvis det får
uforholdsmessige store konsekvenser for daglig drift
- Med overstående merknad: innkallingen godkjent
Merknader til sakslista:
- Orientering fra regionlensmannen utgår
- som varslet, ny sak 10, styrking av barnevernet legges frem for kommunestyret i dag
- Ørjan Albrigtsen: Det vil bli foreslått en uttalelse fra kommunestyret ang
fergesambandet (Storstein – Arnøy – Laukøy)
- Leif-Peder Jørgensen: ønsker kopi av møtereferat regionrådet som referatsak til
kommunestyret
- Leif-Peder Jørgensen: ved korte kommunestyremøter bør det legges inn presentasjon fra
de ulike virksomhetene for å gi politikerne bedre innsikt i kommunens daglige drift
- Ingrid Lønhaug: vil foreslå en uttalelse fra kommunestyret om ikke å legge ned
Finnmarkskollektivet
- Med overstående merknader: sakslista godkjent

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Kontor- og personalsjef
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

Rolf Larsen

Kristina Torbergsen

Tema: Arnøy- Laukøyforbindelsen AS
- orientering ved styreleder Roy Waage
Forslag til uttalelse: Skjervøy krever bedre fergetilbud
- Ørjan Albrigtsen (KP) la fram saken på vegne av alle representerte partier (KP, SP, SV,
AP, H og Frp)
- Forslag:
o Kommunestyret støtter uttalelsen
- Vedtak:
o Forslaget enstemmig vedtatt
Forslag til uttalelse: Ikke legg ned Finnmarkskollektivet
- Ingrid Lønhaug (SV) la fram uttalelsen på vegne av SV, SP, KP, H og Frp
- Behandling:
o Kristina Torbergsen (AP) enstemmig erklært inhabil (styremedlem i Helse Nord)
og fratrådte i saken
- Forslag:
o Kommunestyret støtter uttalelsen
- Vedtak:
o Forslaget vedtatt mot to stemmer

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Tema

Orientering ang Arnøy- Laukøyforbindelsen

Tema

Regionlensmannen orienterer

PS 1/13

Søknad om fritak fra verv som
kommunestyrerepresentant

2011/4015

PS 2/13

Suppleringsvalg, forliksrådet og medlemmer
jordskifteretten

2011/4015

PS 3/13

Budsjettregulering investering februar 2013

2012/4692

PS 4/13

Endring av selskapsform for Nord Troms
Museum

2013/283

PS 5/13

Politisk behandling: plan for selskapskontroll

2013/229

PS 6/13

Politisk behandling: Plan for forvaltningsrevisjon

2013/229

PS 7/13

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Skjervøy
2012

2012/621

PS 8/13

Referatsaker

RS 1/13

Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen forvaltningsrevisjonsrapport

2012/1556

RS 2/13

Oppnevning av dyrevernsnemnd for Nord-Troms
2013-2016

2012/4048

PS 9/13

Interpellasjoner

2013/643

PS 10/13

Styrking av barneverntjenesten 2013

2012/2718

Ved styreleder Roy
Waage
Utgikk

PS 1/13 Søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant
Ordførers innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Peder André Amundsen innvilges fritak fra vervet som kommunestyrerepresentant med
virkning fra dagens dato.
- Fritaket gjelder så lenge Amundsen er student ved høyskole eller universitet.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
-

Ørjan Albrigtsen (KP) stilte spørsmål om 1. vara som rykker opp til fast representant i
kommunestyret automatisk tar Amundsen plass som vara til formannskapet.
Rådmannen bekreftet dette.

Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 2/13 Suppleringsvalg, forliksrådet og medlemmer jordskifteretten
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Forslag fra valgnemnda ved Kurt Michalsen (KP):
- Marit Sakka erstatter Cissel Samuelsen i forliksrådet
- Jarle Strøm erstatter Cissel Samuelsen i jordskifteretten
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 3/13 Budsjettregulering investering februar 2013
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 06.02.13
2. Kommunestyret godkjenner låneopptak til bygging av kai ved anlegget til Arnøy Laks as
med inntil kr. 6.000.000,- forutsatt Fylkesmannens godkjenning.
3. Kommunestyret godkjenner låneopptak av 5.000.000,- i Startlån i Husbanken forutsatt
Fylkesmannens godkjenning.
4. Kommunestyret aksepterer utvidelsen av prosjekt renseanlegg og vil komme tilbake til
fullfinansiering senere i år når ny ramme er avklart.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 4/13 Endring av selskapsform for Nord Troms Museum
Rådmannens innstilling
1. Skjervøy kommune godkjenner omgjøring av Nord Troms Museum til aksjeselskap og
godkjenner foreliggende vedtekter for Nord Troms Museum AS.
2. Skjervøy kommune bevilger kr 30 000 til selskapets aksjekapital fra kommunalt
utviklingsfond.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Forslag – endring av punkt 2 – fra Kp, SP og SV
- Skjervøy kommune bevilger kr 30 000,- til selskapets aksjekapital fra formannskapets
utviklingsmidler
Vedtak:
Votering: forslaget mot innstillingen:
- forslaget vedtatt mot 2 stemmer

PS 5/13 Politisk behandling: plan for selskapskontroll
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommunestyre vedtar Plan for selskapskontroll i Skjervøy kommune
2013-2016 Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Forslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP):
1.
2.
3.
4.

Skjervøy kommunestyre vedtar Plan for selskapskontroll i Skjervøy kommune 2013-2016
med følgende rekkefølge:
Årvikbruket Eiendom AS
Skjervøy Fiskeriutvikling AS
Avfallsservice AS
Skjervøy Arbeidssamvirke AS

Forslag på nytt punkt 2 fra Vidar Langeland (Frp):
- Kommunestyret vedtar i tillegg til kontrollutvalgets innstilling forvaltningsrevisjon av
Skjervøy fiskeriutvikling og Årvikbruket Eiendom AS
Vedtak:
Votering:
- Forslaget fra Vidar Langeland mot innstillingen:
o forslaget falt med 3 mot 14 stemmer
- Forslaget fra Leif Peder Jørgensen mot innstillingen:
o Innstillingen vedtatt med 15 mot 2 stemmer

PS 6/13 Politisk behandling: Plan for forvaltningsrevisjon
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon i Skjervøy kommune 2012–2016.
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012–
2016.
Prioritering: Prosjekt:

1. Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
2. Kvalitet og ressursbruk i grunnskolen – med spesielt fokus på tilpasset
opplæring og spesialundervisning
3. Rus- og psykiatritjenesten
4. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
5. Økonomistyring/økonomisk internkontroll
6. Innføringen av samhandlingsreformen
3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden,
jf. forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Utsettelsesforslag fra Leif-Peder Jørgensen (SP)
Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- forslaget falt mot 2 stemmer
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 7/13 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Skjervøy 2012
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Fremlagte tilstandsrapport for grunnskolen i Skjervøy 2012 tas til etterretning.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Tilleggsforslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av Kp, SP og SV
- Kommunestyret ber om at tiltak som er skissert i rapporten blir fulgt opp.
Vedtak:
Votering: innstillingen med tilleggsforslaget mot kun innstillingen
- innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt

PS 8/13 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.

RS 1/13 Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen - forvaltningsrevisjonsrapport
RS 2/13 Oppnevning av dyrevernsnemnd for Nord-Troms 2013-2016

PS 9/13 Interpellasjoner
Rådmannens innstilling
Ordføreren besvarer interpellasjonen
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Rådmannen – ved økonomisjef Rune Stifjell – orienterte om punkt 1.17 i reglement for politiske
styringsorganer, Forespørsler – interpellasjoner og spørsmål

1. Interpellasjon fra Vidar Langeland (Frp)
Vil ordføreren og flertallet være med på at bassenget ikke stenger 15. mars, men har åpent til
påske som har vært vanlig de siste år?
Kultur og undervisningssjefen utreder hvilken reell besparelse som kan oppnås. Resultatet
legges frem for kommunestyret før ferien slik at ordinær åpning til høsten kan vedtas i
budsjettreguleringen til våren.
Forslag til vedtak:
- Vedtatt reduksjon i åpningstid utsettes gjennomført til budsjettregulering i juni.
- Finansieres ved å redusere tilskudd til tilflyttingsprosjektet for Arnøya som ikke er
definert med 10 000 kr og tiltakssummen som omstillingsprosjektet har med 20 000 kr.

2. Interpellasjon fra Leif-Peder Jørgensen (SP)
Skjervøy SP merker stort fokus på samferdselssaker, både regionalt og nasjonalt.
Skjervøy kommune har de siste årene hatt store samferdselssaker.
- Skredsikring Arnøy
- Fergeforbindelse til Arnøy og Laukøy
- Skjervøy/Arnøy – Langslettkrysset inkl. langbakken
- Arnøy-Laukøyforbindelsen
Hva er status i ovennevnte saker?
Ordføreren svarte (punktvis gjengitt)
- Skredsikring Arnøy: det er satt av penger til dette i regional transportplan med virkning
fra 2014. Usikkert om dette lar seg realisere da vi vet at det pr i dag er
samferdselsprosjekt i fylket som er utsatt (Bjarkøy, Langsund)
- Fergesambandet: anbudsarbeidet avsluttes i februar, vet ikke status enda. Dagens
uttalelse er et ledd i vårt arbeid i saken.
- Skjervøy – Arnøy Langslettkrysset, inkl Langbakken: Avtalen med fylket er signert og
sendt fylket om at vi forskutterer kapitalkostnadene med reguleringsplanarbeidet. Vi
forsøker å få reguleringsarbeidet med avkjøring Sandøra inkludert i reguleringsplanen.

-

Utbedring av fylkesveien 866 ligger inne fra 2016. Ordføreren vil utøve press sammen
med næringslivet (som øker sin produksjon fremover) for å få fortgang i arbeidet.
Arnøy- Laukøyforbindelsen: viser til orientering tidligere i dag.

Forlag fra Ørjan Albrigtsen (KP)
- viser til interpellasjon fra SP angående samferdsel. I tillegg har fylkeskommunen ute et
høringsforslag til ny fylkesvegplan. Kommunestyret ber administrasjonen og ordføreren
legge fram en sak angående dette til førstkommende formannskapsmøte.
Vedtak:
Ang interpellasjon og spørsmål fra Langeland:
Votering over forslaget – strekpunkt 1 – fra Langeland:
- forslaget falt med 3 mot 13 stemmer
Strekpunkt 2 om finansiering avvises da det ikke er anledning til å bruke penger fra
utviklingsfondet (20 000 kr fra omstillingsmidler) til drift.
Øvrige spørsmål fra Langeland (ang tilskudd Årvikbruket Eiendom, lån Skjervøy sjømat og
industriparken) besvares av ordfører i formannskapet da formannskapet er rådgivende organ for
kommunale selskap.
Ang interpellasjon fra Jørgensen
Forslaget fra Ørjan Albrigtsen enstemmig vedtatt.
Interpellasjonene anses besvart og behandlet.

PS 10/13 Styrking av barneverntjenesten 2013
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune søker Fylkesmannen om tilskudd til styrking av det kommunale barnevernet
med en 100% stilling for barnevernspedagog. Søknadsfrist er 18.02.13.
Søknaden begrunnes med at Skjervøy barneverntjeneste til tross for tildelt ekstra stilling i 2011,
fremdeles har en økning av antall barnevernssaker, vedtak og tiltak i løpet av året.
Barneverntjenesten har også frist overskridelser i forhold til undersøkelsessaker.
I tillegg søkes det om kompetanse- og samhandlingstiltak. Barneverntjenesten skal innen fristen
22.04.13 søke om relevante kompetansehevende - og samhandlingstiltak.
Det vises for øvrig til opplysninger i saksfremlegget.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 18.02.2013
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

