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Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017
Vedlegg i egne dokumenter: Rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013
Behandling:
Administrativ endring av rådmannens innstilling:
Nytt punkt 1.9: Mål for enhetene vedtas i tråd med vedlegg 1.
Med utgangspunkt i rådmannens innstilling ble det foreslått to endringsforslag:
- Ørjan Albrigtsen (KP) la frem endringsforslag på vegne av KP, SV, SP og Krf.
- Vidar Langeland (Frp) la fram endringsforslag på vegne av Frp og Høyre.
Forslagene legges frem i egne dokument som vedlegg til protokollen.
Vedtak:
Votering over forslagene:
- Rådmannens forslag støttet av 0 stemmer
- Forslaget fra KP, SV, SP og Krf støttet av 6 stemmer
- Forslaget fra Frp og Høyre støttet av 1 stemme.

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2014 og
økonomiplan for 2014 - 2017:

1. Drift
1.1 Skattøret for 2014 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 2014.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B
1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. 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 2014.
2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og
2B
2.2 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.
2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.
2.4 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 som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere
denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene
kan videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.
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 en samlet 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

Saksopplysninger/Vurdering
På vanlig måte er kommentarer og begrunnelser for rådmannens forslag samlet i eget dokument
med tilhørende vedlegg
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Økonomirapport drift desember 2013
Vedlegg
1 Reguleringsskjema des 2013
2 Skjema 1A desember 2013
3 Skjema 1B desember 2013
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapporten tas til etterretning og budsjettreguleringer vedtas i tråd med skjema
datert 09.12.13 og oppdaterte skjema 1A og 1B

Saksopplysninger/Vurdering
I tråd med ny rutine og kommunestyrets vedtak i økonomirapporten i oktober har etatene foretatt
en ekstra gjennomgang av sin virksomhet i begynnelsen av desember. Opprinnelig var tanken at
denne rapporteringen skulle bidra til at vi i større grad kunne forutsi resultatet av årets drift enn
det som var tilfelle i fjor. I tillegg kom i høst behovet for å se på muligheten til å styrke
premieavviksfondet for å unngå framtidige kutt når virkningen av pensjon øker i årene foran oss.
Gjennomgangen har vørt gjort ganske enkel og hovedspørsmålet til virksomhetene har vært om
budsjettrammen holder eller ikke. Evt områder med midler til gode har blitt bedt om å
rapportere dette slik at vi kunne bruke det til styrking av fondet.
Siden det er første gang vi gjør dette hefter en viss usikkerhet mht treffsikkerheten i analysene,
men rådmannen mener det burde være mulig å se i hvert fall de store avvikene. Så gjenstår det å
se om innmeldingen har vært preget av en viss forsiktighet eller ikke.

Finansområdet har ikke blitt gjennomgått da de samme usikkerheter som ble rapportert i oktober
fremdeles vil være tilstede til vi gjør opp i slutten av januar og det er da ikke regulert noe her.

KORT OM ETATENES RAPPORTERING
LØNNSOPPGJØRET OG PENSJON
Lønnsoppgjøret ble jo som tidligere meldt billigere og vi hadde i oktober midler til gode på
lønnsbufferen. Etter at vi nå har gjort opp alle lokale forhandlinger samt regnet på pensjon på
nytt ut fra en oppdatert prognose fra selskapene kommer vi ut med en litt større pluss. Pensjon
bidrar netto med 400.000,- ut fra september-prognosen. Noe usikkerhet her da det gjensto 4 mnd
da prognosen ble laget men det legges opp til at et evt avvik i årsoppgjøret kommer med positivt
fortegn.
Lønnsbufferen omfatter også midler til lærlinger. Etter oppfordring tok vi i år inn ekstra mange
lærlinger og fikk også et engangstilskudd på 30.000,- pr lærling. Vi har dermed 100.000,- ekstra
her. Totalt er det da 1,9 mill til gode på lønnsbufferen og alt går til premieavviksfondet.
SENTRALADMINISTRASJONEN
Melder å være i rute og har netto ingen avvik.
KULTUR- OG UNDERVISNING
Skolene ser ut for å gå netto 500.000,- i pluss som følge av lavere vikarutgifter og høyere NAVrefusjon. Midlene tas inn nå. I vår vedtok kommunestyret å ta opp et lån for å kjøpe PCer til
skolene mot at de selv dekket dette over 3 år. I og med at de nå har penger til overs har de spurt
om de i stedet kan dekke alt i år for så å slippe renter på et lån. Dette er rådmannen enig i og det
brukes da 205.000,- nå i tillegg til de 120.000,- som skolene bidro med i vår. Øvrige midler
overføres til premieavviksfondet.
Ut over dette melder etaten å være i balanse med mulighet for en pluss opptil 200.000,- på de
øvrige virksomhetene, men det er pr nå såpass usikkert at det ikke gjøres omdisponeringer. Det
trekkes fram usikkerhet vedr NAV-refusjoner for november og desember, utgifter vedr skole og
barnehage for barnvernsplasserte barn i andre kommuner og oppgjør tilskudd private
barnehager.
HELSE- OG OMSORG
Melder om 200.000,- til gode på barnevern som følge av at ikke alle tiltak får full
regnskapsmessig effekt før i 2014 og at staten har dekt en del av utgiftene vedr saker om
omsorgsovertakelser. Videre er det 400.000,- til gode på NAV. Herav 100.000,- på ordinær
økonomisk sosialhjelp og 300.000,- på kvalifiseringsordningen ut fra et lavere antall aktuelle
klienter.
Ellers er virksomhetene i balanse med kanskje en liten pluss som vi ikke justerer nå. Totalt sett
antas etaten å gå i null eller litt i pluss ved årets slutt.
TEKNISK
Melder å være i rute og har netto ingen avvik.

OPPSUMMERING
Totalt ender vi da opp med en ekstra avsetning til premiavviksfondet med 2,8 mill og dette er
gode penger å ha i årene som kommer samtidig som det også gir en positiv effekt på likviditeten
allerede fra i år. I tillegg har vi også redusert årets låneopptak litt og det er også en positiv
utvikling.
Ut over dette er det jo en del usikre faktorer, men basert på tilbakemeldingene fra etatene ligger
vi godt an til å komme ut uten underskudd også i år.
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Budsjettendring investeringer
Vedlegg
1 Budsjettregulering investeringer
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 03.12.13

Saksopplysninger
I tråd med ny rutine fra i fjor skal det foretas budsjettregulering av investeringsprosjekter med
endret framdrift. Vi justerer ned nå før jul og opp igjen på første møte neste år.
Vurdering
520 VANNVERK
Ny reserveledning vil ikke bli ferdigstilt i år og overføres til 2014.
558 INDUSTRIKAI SKARET
Etter avtale med Arnøy Laks blir bygging av kai gjort på våren 2014 hvis den nye prisen er
akseptabel. Uansett påløper da ikke stort annet enn planlegging i høst og resten overføres til
neste år.
590 FORMIDLINGSLÅN
Etter nytt reglement har det blitt færre lån og i tillegg er det en del av tilsagnene fra i fjor som
det ikke blir noe av og nivået tas ned.

Budsjettendring 2013 - investeringsrapport høsten
Konto

Ansvar

02350
09100
02350
09100
05200
09100

Funksjon Prosjekt Beløp
520
520
558
558
590
590

SUM (skal være null)
Dato og sign:

031213/ Rune Stifjell

340
340
330
330
283
283

Per.nøkkel Beskrivelse

-2 000 000
2 000 000
-9 750 000
9 750 000
-9 000 000
9 000 000
-

Rebud inv des 2013
Rebud inv des 2013
Rebud inv des 2013
Rebud inv des 2013
Rebud inv des 2013
Rebud inv des 2013
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Godkjenning av sluttregnskap på investeringsprosjekt –
utvidelse av Naturklatrejungel
Rådmannens innstilling:
Skjervøy kommunestyre godkjenner fremlagte sluttregnskap for
utvidelse av Naturklatrejungel.

Saksopplysninger:
Skjervøy kommune søkte om spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg til
naturklatrejungel i 2010. Vi fikk innvilget kr 25 000,- Klatrejungelen ble bygd i september samme år.
Skjervøy kommune søkte spillemidler til utvidelse av naturklatrejungelen i 2011, og fikk bevilget kr
160 000,- fra Troms fylkeskommune 06.06.2011. Anlegget ble vedtatt i kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet 2012-2015, i kommunestyret 15.12.2011. I august 2012 startet arbeidet med å utvide
klatrejungelen, og det ble sluttført vår / sommer 2013.
Arbeidet ble gjennomført av kommunen ( egeninnsats, utstyr, administrasjon ), innleid ekspertise fra KForum, Kristiansund kommune, dugnad fra Skjervøy sykkel og skøyteklubb, Ishoceyklubben og en del
kjøpte tjenester.
Det har vært en del vanskeligheter knyttet til samarbeidet med Kristiansund kommune, som har forsinket
arbeidet. Vi venter fortsatt på en revidert kontrollmanual for naturklatrejungelen. En av vaktmesterene i
kommunen har ansvar for tilsyn og vil bli kurset / oppdatert i februar.

Økonomi
Oppsett av regnskapet er gjort i tråd med kravene til Troms Fylkeskommune i forbindelse med
utbetaling av spillemidler til anlegget. Avviket er innenfor det akseptable.

Konto

Oppr. Budsj Rev. Budsj Regnskap Avvik

Klatrejungel
SUM UTGIFTER

320 000
320 000

320 000
320 000

316 140
316 140

-3 860

Spillemidler
Gaver/Dugnad
Driftsmidler
SUM INNTEKTER
NETTO

160 000
160 000
320 000
-

160 000
125 000
35 000
320 000
-

160 000
120 000
36 140
316 140
-

-3 860
-
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Møteplan 2014 - kommunestyrets behandling

Formannskapets innstilling
Formannskapet foreslår følgende møteplan:
Januar
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Kontrollutvalget
Regionrådet
KS

KS

Mars

April
Man 7

Ons 12

Mai
Man 19
Ons 7

Tors 13
Tirs 28

Juli
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Kontrollutvalget
Regionrådet

Februar
Man 3

Tirs 25

August

September
Man 8

Tors 5
Tirs 29

Oktober
Man 13
Ons 29

Tors 25
Forsk.dag 22-27

Tirs 2

Juni
Man 2,
man 23
Ons 18

Tirs 13

Tirs 24

November
Man 3, 24

Desember
Ons 17

Tors 27
Tirs 28

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013
Behandling:
Forslag fra Einar Lauritzen (AP)
- Forslag: flytte formannskapsmøtene til mandager
Forslag fra SP, KP og SV ved Ørjan Albrigtsen (KP)
- Formannskapet og kommunestyret starter kl 1015
- Formannskapsmøtene holdes på mandager og kommunestyret flyttes til onsdager
Einar Lauritzen (AP) slutter seg til flertallsgruppas forslag og trekker sitt forslag.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt
Saksopplysninger
Nye saksopplysninger ifm kommunestyrebehandlingen:
Rådmannen la som vanlig sitt forslag til møteplan frem for formannskapet som innstiller til
kommunestyret. Formannskapet vedtok endringer av møtedager for formannskap og
kommunestyremøter. Disse endringene er nå innarbeidet i tabellen.
For øvrig; nytt fast møtetidspunkt for formannskap og kommunestyret foreslås til kl 1015.
Kommuneloven § 9, punkt 5 omhandler det som populært omtales som ”sommerfullmakt til
ordfører”:
5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til
å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Vurdering
Skjervøy kommune har nå i to år hatt mandag som møtedag for formannskap og kommunestyre.
Bakgrunnen har vært av hensyn til ukependlere. Det har imidlertid kommet tilbakemeldinger fra
både posisjonspartier og opposisjonspartier om at mandager er en ugunstig møtedag siden
partiorganisasjonenes forberedelser til møtene må legges til helga før. Dette ønsker rådmannen å
ta hensyn til og foreslår derfor tirsdager som ny møtedag.
Rådmannen foreslår at kommunestyremøter fortsatt starter kl 10:15, men at formannskapsmøter
starter tidligere; kl 0915. Det er ofte mange saker på formannskapsmøtene og ved å starte
tidligere utnyttes dagen bedre. Kommunestyremøtene bør fortsatt starte kl 10:15 slik at partier
og grupperinger kan ha interne møter i forkant.
Rådmannen anbefaler også i år at kommunestyret vurderer å gi ordfører en ”sommerfullmakt”
for å sørge for smidig saksbehandling og god service for innbyggerne i juli og august. Dette er
spesielt aktuelt for byggesaksbehandling som har høysesong i barmarksperioden mens det ikke
er planlagt formannskapsmøter.
En slik fullmakt kan i så fall vedtas av kommunestyret i junimøtet.

Rådmannen foreslår at to formannskapsmøter legges utenom rådhuset, ett på Skjervøy ASVO og
ett til N-Troms videregående, skolested Skjervøy (viss KKS), alternativt ungdomsskolen.
Rådmannen foreslår følgende temaer ifm møtene:
- Kommunestyret den 11. mars: eldreomsorg
- Kommunestyret den 6. mai: Plan og bygningsloven
- Formannskapet (dato ikke fastsatt): flyktninger og boliger
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Politisk behandling - søknad om fritak fra verv i kommunestyret
Henvisning til lovverk:
- LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven
Ordførers innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Søknaden om fritak avslås

Saksopplysninger
Arnt Hugo Sørensen søker i mail datert 25.10.2013 om fritak fra vervet som vararepresentant til
kommunestyret (KP) grunnet studier.
Kommuneloven § 15, punkt 2 gir kommunestyret myndighet til å frita fra verv:
2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.

Vurdering
Studier i seg selv kan ikke anses som en legitim permisjonsgrunn ihht kommuneloven, så lenge
det ikke medfører fysisk fravær fra kommunen over tid. Oppmøte på skole eller praksis ifm med
studier er derimot gyldig forfall ved innkalling til kommunestyret. Representanten bes dermed
fortsatt om lovlig å melde forfall når studiet krever møteplikt.
Sørensens verv som varamedlem vil derfor være forenlig med hans studier.

PS 54/13 Referatsaker

Informasjon

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms
RS 16/13

Regional nettportal
Tiltak i omdømmeprosjektet.
MÅL:
Rekrutteringskanal

RS 16/13

Kommuneloven §4
§ 4 Informasjon om kommunens og
fylkeskommunens virksomhet
Kommuner og fylkeskommuner skal drive
aktiv informasjon om sin virksomhet.
Forholdene skal legges best mulig til rette
for offentlig innsyn i den kommunale og
fylkeskommunale forvaltning.

RS 16/13

Kommunens kanaler
• Servicetorg/ arkiv. Direkte oppmøte.
• Telefon. Direkte henvendelser.
• Nyhetslefser; Mangfolderen,
Kvænangstikka, Nasjonalparkmagasinet,
Kåfjordnytt
• Hjemmeside
• Sosiale medier
RS 16/13

Hvorfor har vi en hjemmeside
OSS
- Aktiv informasjon
- Systematiserte
tjenestebeskrivelser
- Off. loven
- Møteplaner, dok
- Nyhetskanal
- Postlister

BRUKER
- 97 % av alle
nordmenn
- De fleste foretrekker
informasjon på nett
(18-54 år)
- Åpent døgnet rundt

RS 16/13

I dag er
internett det
stedet der folk
flest forventer
å finne
informasjon
RS 16/13

Funn
• Hjemmesidene våre har til dels utdatert
informasjon
• Enkelte viktige tjenestebeskrivelser
mangler
• Ansatte har ikke følelse av at
informasjonsplikten angår dem
• ”Mental sperre” hos ansatte i kommunen
på bruk av vårt publiseringsverktøy.
RS 16/13

Kvænangen

I venstremeny under
”Barn og
familie”. Relativt lett å
finne, men må
orientere seg ut fra
venstremeny.

Har OK informasjon, men
krever flere klikk. Noen
nyhetsartikler innimellom (ledig
stilling).
Ikke direktelenker til skjema.
Bilder?
Har kart.

Relativt lett å finne.
Mye informasjon tilgjengelig.
Krever mange klikk (kan vurdere samleside med all informasjon).
Pluss for kart.
Henviser til lenker i stedet for å legge inn lenker.

Nordreisa

I venstremeny under
”Barn og
unge”. Relativt lett å
finne, men må
orientere seg ut fra
venstremeny.

God informasjon.
Direktelenker til skjema.
Mangler kart.
Mangler bilder.

God og relevant informasjon som er relativt lett å finne.
Kan redusere et klikk med enkel redigering.
Pluss for lenke til skjema
Minus for kart og bilder.

Skjervøy

I venstremeny under
”Kultur og
undervisning”. Relativt
lett å finne, men må
orientere seg ut fra
venstremeny.

En del informasjon, men kunne
med fordel vært mer
utfyllende. Må klikke seg inn på
den enkelte barnehage.
Mangler kart.
Mangler bilder.

Relativt lett å finne.
Bør fylle inn mer informasjon på ei samleside, med lenkehenvisninger til alle
barnehagene på samme side.
Pluss for skjema, men hvorfor ikke elektronisk?
Minus for kart og bilder.

Kåfjord

Ligger under
”SkoleWeb”, langt nede
på sida.

Ingen samelside med felles
informasjon om barnehagene i
kommunen, man må klikke seg
inn på den enkelte barnehage.
Disse sidene er ikke
ferdige/oppdaterte.

Vanskelig å finne, SkoleWeb er ikke intuitivt når man leter etter barnehage.
Ingen informasjon.

Lyngen

Direktevalg på
førstesida. Meget lett å
finne.

Har OK informasjon, men
krever flere klikk. Noen
nyhetsartikler innimellom (flere
om vedtekter).
Mangler kart.
Mangler bilder.

Lett å finne.
Bør fylle inn mer informasjon på ei samleside.
Pluss for lenke til skjema.
Minus for kart og bilder.

Storfjord

På venstremeny under
”Oppvekst”. Relativt
lett å finne.

Relevant og kortfattet
informasjon på ei samleside,
utfyllende informasjon også
tilgjengelig.
Direktelenker til skjema.
Bilder og kart.

Relativt lett å finne.
God informasjon.
Pluss for kart og bilder.
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Status på hjemmesidene
Barnehage

Skole

Kulturskole

Voksenopplæring

Næring

Kvænangen

X

X

X

X

X

Kåfjord

C

C

C

C

C

Lyngen

C

C

C

?

X

Nordreisa

X

X

C

B

A

Skjervøy

C

C

D

C

A

Storfjord

D

X

X

E

C

Grønt nivå = informasjonen er vurdert / blir ivaretatt
Gult nivå = kommunen mangler kompetanse til å ivareta informasjonen
Rødt nivå = kommunen avsetter ikke tid til å ivareta informasjonen

? Foreløpig svar uten avkryssing
X Ikke besvart
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Kommunetesten 2013
Internett
• Informasjon og hjelp på flere sektorer
• 2 minutter, finner ikke det de leter etter -0 poeng
Telefon
• Ringt 2 samtaler på to sektorer
• Manglende svar – 0 poeng
E-post
• 3 ulike e-poster
• Svartid over 10 virkedager -0 poeng
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Jobb smart –bruk nett!
• Den enkelte virksomhetsleder må få og ta ansvar
for god og riktig informasjon om sine tjenester på
nett tilpasset brukerne
• Nettsidene må ha en struktur som gjør det
lett å finne fram til den informasjonen man
trenger
• Det må innføres rutiner for jevnlige
gjennomganger av informasjonen for å sikre at
den er oppdatert, minimum en gang per år.
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Ansvarlig redaktør;
Rådmann

Ansvarlig redaktør;
Leder
næringsgruppe

Redaksjon;
Lokal
webgruppe

Redaksjon;
Næringsgruppa

Infoansvarlig;
Tjenesteleder

Lokal
kampanjegruppe

www.region.no

www.kommune.no

Forslag til organisering
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MØTEPLAN 2014

MØTE:

DAG:

DATO:

STED:

STYREMØTE

TIRSDAG

28.01.2014

NORDREISA

TIRSDAG

25.03.2014

KÅFJORD

TIRSDAG

13.05.2014

KVÆNANGEN

TIRSDAG

24.06.2014

STORFJORD

TIRSDAG

02.09.2014

LYNGEN

STYREMØTE

TIRSDAG

28.10.2014

SKJERVØY

RÅDMANNSMØTE
FORSKNINGSDAGENE/
VETT@UVETT

ALLE DAGER

22.-27.09.2014

NORD-TROMS

07.01.2014

Møtested avtales/

25.02.2014

LYD-BILDE

RÅDMANNSMØTE
STYREMØTE
RÅDMANNSMØTE
REPRESENTANTSKAP/
RÅDSFORSAMLING
STYREMØTE
RÅDMANNSMØTE
STYREMØTE
RÅDMANNSMØTE

MØTE I ARBEIDSUTVALGET
(Rådsordfører, leder
rådmannsutvalget og
sekretariatsleder)

UKE 39

27.05.2014
12.08.2014
30.09.2014

Vedtatt på styremøte 29.10.13
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SKJERVØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen
Møtedato: 03.12.2013
Varighet: 1000 – 1400
Møteleder:
Sekretær:

Robert Hansen
Audun Haugan

Faste medlemmer
Robert Hansen

Varamedlemmer
Grethe B. Hansen
Hans Kristian Mikalsen
Bodil Amundsen
Elin Johannessen
Harald Sjøblom
Kjell Skallebø
Kolbein Simonsen
Arne Nilsen

Geir Helgesen
Arnfinn Pedersen
Liv Wang
Paul Stabell

Fra utvalget møtte:
Robert Hansen
Liv Wang
Paul Stabell

Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem

Medlemmene Arnfinn Pedersen og Geir Helgesen møtte ikke. Varamedlemmer var
kontaktet før møtet, men de kunne heller ikke stille.
Fra politiske ledelse møtte:
Ordfører Torgeir Johnsen.
Fra administrasjonen møtte:
Økonomisjef Rune Stifjell til sak 33/13
Fra KomRev NORD IKS møtte:
Revisor Max Kaspersen.
Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Audun Haugan
Møtet ble holdt for åpne dører, med unntak av sak 33/13 og 34/13.
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Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

SAKLISTE
Saknr
32/13
33/13
34/13
35/13
36/13
37/13
38/13
39/13
40/13

Tittel

U.off.

Godkjenning av protokoll fra møtet 11.09.2013.
Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2013.
Revisjon av beboerregnskap for 2012 – Skjervøy helsesenter.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet Forebyggende arbeid, saksbehandling og
internkontroll i barneverntjenesten – overordnet prosjektskisse.
Oppfølging av kontrollutvalgssak 14/13 – Utleie av industrikai –
regelverket om offentlig støtte - orientering om status.
Møteplan for kontrollutvalget 2014.
Formannskapsaker.
Referatsaker.
Eventuelt.
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Sak 32/13

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 11.09.2013
Innstilling:
Protokollen fra møte 11.09.2013 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen fra møte 11.09.2013 godkjennes.

Sak 33/13

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2013 –
SKJERVØY KOMMUNE
Innstilling til v e d t a k:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Behandling:
Møtet ble lukket, jf kommunelovens §31.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 34/13
REVISJON AV BEBOERREGNSKAP FOR 2012 – SKJERVØY
HELSESENTER.
Innstilling til v e d t a k:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Skjervøy
helsesenter for 2012 til orientering.
Behandling:
Møtet ble lukket, jf kommunelovens §31.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetningen for beboerregnskapene ved Skjervøy
helsesenter for 2012 til orientering.
Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk til:
- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor

Sak 35/13
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «FOREBYGGENDE ARBEID,
SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN»
– OVERORDNET PROSJEKTSKISSE.
Innstilling til v e d t a k:
(saken fremmes uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Saken ble drøftet og leder foreslo følgende felles forslag til vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektskissen og ber om en rapportering
av status for prosjektet til kontrollutvalgets møte i mai.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til den fremlagte prosjektskissen og ber om en rapportering
av status for prosjektet til kontrollutvalgets møte i mai.
Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk til:
- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 36/13
OPPFØLGING AV KONTROLLUTVALGSSAK 14/13 – UTLEIE AV
INDUSTRIKAI – REGELVERKET OM OFFENTLIG STØTTE ORIENTERING OM STATUS.
Innstilling til v e d t a k:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Behandling:
Felles forslag til endring av innstillingen:
Etter "til" føyes til: «foreløpig».
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Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til foreløpig orientering.
Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk til:
- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

Sak 37/13
MØTEPLAN FOR KONTROLLUTVALGET 2014.
Innstilling til v e d t a k:
For

2014

fastsettes

følgende

foreløpige

møteplan

for

kontrollutvalget:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til foreløpig orientering.
For 2014 fastsettes følgende foreløpige møteplan for

kontrollutvalget:

25. februar
13. mai
16. september
18. november
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:

25. februar
13. mai
16. september
18. november
Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk til:
- Skjervøy kommune v/Magnar Solbakken

Sak 38/13
FORMANNSKAPSSAKER.
Innstilling til v e d t a k:
Gjennomgangen tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 39/13
REFERATSAKER.
Innstilling til v e d t a k:
Gjennomgangen tas til orientering.
Behandling:
Felles forslag til endring av innstillingen:
Det føyes til i innstillingen: Til referatsak B «Utestående fordringer til Skjervøy
kommune»: Mona Jørgensen gis kopi av notat fra revisor datert 02.12.2013 med
vedlegg.
Vedtak:
Gjennomgangen tas til orientering. Til referatsak B «Utestående fordringer til Skjervøy
kommune»: Mona Jørgensen gis kopi av notat fra revisor datert 02.12.2013 med
vedlegg.
Utskrift av saksprotokoll og notat med vedlegg er den 11.12.2013 sendt til:
- Mona Jørgensen per e-post og post.

Sak 40/13
EVENTUELT
Innstilling:
Behandling:
Ingen saker til behandling.
Vedtak:

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

RS 17/13

Fra: Mona Jørgensen [mailto:mona@hotell-maritim.no]
Sendt: 13. november 2013 21:49
Til: post@komrevnord.no; audun@k-sek.no
Kopi: Post Skjervoy
Emne: Utestående fordringer i Skjervøy kommune

Vedrørende utestående fordringer i Skjervøy kommune
Viser til brev av 04.04.2013 Uteståede fordringer -mangler ved innfordringer- Fra KomRev Nord til
kontrollutvalget i Skjervøy kommune.
I kommunestyret 4.november 2013, stilte jeg igjen spørsmål til rådmannen angående dette brevet,
da jeg finner det svært bekymringsverdig at kommunen pr. 31.12.2012 hadde utestående fordringer
på 15,2 millioner kroner. Jeg har tidligere tatt opp saken i formannskapet, men blitt avvist.
Jeg hadde håpet at revisor skulle være til stede slik at jeg også kunne stilt spørsmål til revisor. Siden
jeg ikke fikk svar på mine spørsmål i kommunestyret velger jeg å sende spørsmålene på nytt direkte
til dere.
Jeg ber om at revisor svarer på følgende spørsmål:
I brevet er det kommentert at de utestående fordringene pr. 31.12.2010 var på 12,6 millioner
koner og pr. 31.12.2011 var det utestående kroner 12,4 millioner.
Hvorfor har ikke revisor slått alarm om disse utestående fordringene tidligere?
Hvordan har revisor utarbeidet rapporten? Bygger rapporten utelukkende på skriftlige svar fra
økonomisjef/rådmann eller har revisor også innhentet kontrollopplysniger?
I brevet er det skrevet at fordringer fra 2006 og tidligere er avskrevet. Hvordan vet revisor at disse
foreldete kravene virkelig er avskrevet?
Hvor mye er i tilfelle avskrevet?
Hvor mye er totalt foreldret de siste 10 år? Dtte er viktig å få avklart i og med
kommunens økonomiske situasjon.
Brevet beskriver at det er utestående fordringer for 2,6 millioner kroner for perioden 2007-2009.
Er disse utestående fordringene foreldet og står for tur til å bli avskrevet?
Når vil avskriving av foreldete fordringer være avsluttet?
Vil avskriving av alle foreldete fordringer medføre at kommunen igjen blir meldt inn i ROBEK?
Videre vil jeg be om at kontrollutvalget gjennomgår denne saken grundig raskest mulig!! For å
begrense tapene til kommunen.
Jeg har hørt flere historier der innbyggerne hevder at de blir innkrevet foreldrede krav. Stemmer
dette med deres funn?
Skjervøy 13.11.2013
Mona Jørgensen

Kommunestyre og Formannskapsmedlem for Skjervøy Høyre
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Skjervøy kommune
Økonomisjefen

121213
NOTAT
Til: Kommunestyret 161213

Tilleggsopplysninger vedr orientering om innfordring
I forbindelse med referatsak og orientering om innfordringsarbeidet har jeg etter avtale
med ordfører laget en kortfattet opplisting av de rapporteringene administrasjonen har
avgitt til kommunestyret fra 2009, samme periode som revisors orientering omfatter.
Opplistingen omfatter relevante sitater fra sakspapirer til saker behandlet i
kommunestyret, med tilføyelse av vedtak i sakene.

2009
Årsmelding:
Som i 2007 og 2008 har vi heller ikke i 2009 hatt den ordinære bemanningen, men vi
har hatt vikar inne slik at vi var godt hjulpet. Fra 1. desember har vi fått ny fast ansatt
og er nå godt skodd for de oppgaver vi skal utføre.
Innsats for å hente inn etterslepet på innfordring av kommunale krav ble påbegynt
høste 2008 og det har blitt jobbet noe mer med dette i år, men ikke fullt ut
tilfredsstillende. Dette er det viktigste satsingsområdet når vi nå har fått full
bemanning. Pr utgangen av regnskapsåret var det opprettet vel 1600 saker og ved
avleggelsen av årsmelding er vi kommet under 400 gjenstående saker. Selv om dette er
et bra tall er det de vanskeligste som gjenstår, men vi har en formening om at vi nå i
rimelig stor grad har klart å venne kundene til at det kommer purringer slik at det er
grunn til å tro at antall nye saker går ned utover 2010.

Enstemmig godkjent av kommunestyret, sak 9/10.

2010
Årsmelding:
For første gang på 4 år har vi i 2010 hatt alle stillinger besatt slik at vi har klart å være
med à jour med oppgavene. Som følge av nyansettelse har det også vært ekstra stor
opplæringsaktivitet i fjor.
Innfordringsarbeidet har vært fokusert tidligere og vi har i løpet av 2010 etablert
forbedrede rutiner med mer fortløpende purringer enn tidligere og antall nye saker har
gledelig nok vist en litt nedadgående tendens. Fremdeles er totalt utestående noe
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høyere enn ønskelig, men vi håper dette vil bedres med et sterkere fokus på tyngre
innfordring i 2011.

Enstemmig godkjent av kommunestyret, sak 12/11.

2011
Årsmelding
2011 har i stor grad vært preget av bestemmelsen om anskaffelse av felles
økonomisystem for kommunene i Nord-Troms. Vinter og vår gikk med til
anbudsrunde, forhandlinger og kontraktsinngåelse. 16. juni var det oppstartsmøte i
prosjektet og fra midten av august og resten av året var det stor aktivitet med
opplæring og andre forberedelser. 1. januar 2012 var vi i gang som planlagt med en del
nytt og noe gammelt og kjent. Opplæringen vil fortsette utover 2012 med hoveddelen
før påske, men også noe spredt utover våren og tidlig høst.
Ekstra innsats til det nye systemet har til tider gitt lavere intern service enn vanlig,
men ikke mindre enn forhåndsvarslet. Overgangen på nyåret medførte også at
regnskapet ble avlagt 12 dager etter fristen.
Innfordringsarbeidet har vært fokusert tidligere og den bedrede utviklingen i 2010
fortsatte også i 2011 med en utflating i antall nye saker. Fremdeles er totalt utestående
noe høyere enn ønskelig, og vi vil ha et sterkere fokus på tyngre innfordring når
prosjektperioden med nytt økonomisystem er over. Det ligger også en opsjon i
kontrakten på anskaffelse av felles innfordringssystem i Nord-Troms og det vil bli
vurdert fra 2013.

Enstemmig godkjent av kommunestyret, sak 7/12.

2012
Økonomirapport juni:
Etter skifte av økonomisystem er vi enda litt på etterskudd med utfakturering og
innfordring slik at en del inntekter er litt forsinket. Regner med å bli ajour til ferien
slik at vi tar oss inn utover høsten.

Enstemmig tatt til etterretning av kommunestyret, sak 9/12.
Årsmelding
Som i 2011 har også 2012 i stor grad vært preget av bestemmelsen om anskaffelse av felles
økonomisystem for kommunene i Nord-Troms. Mens det i 2011 var mye planlegging og
forberedelser har vi utover 2012 tatt i bruk systemet i flere etapper og med opplæring spredt
utover hele året. Selvsagt var det noe som ikke gikk helt som planlagt underveis, men i det
store og hele oppsummerer vi med at vi kom greit gjennom overgangen. En del ting tok mer
tid enn forventet så vi var i deler av året på etterskudd, men hanket oss rimelig greit inn til jul.
Så lærdommen til en evt senere gang er å beregne mer tid og mer opplæring.
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Ekstra innsats til det nye systemet har til tider gitt lavere intern service enn vanlig, men ikke
vesentlig verre enn forhåndsvarslet.
Den mest uheldige konsekvensen ved overgangen er at innfordringsarbeidet ble nedprioritert
sammenlignet med tidligere år. Den gode utviklingen fra 2010 og 2011 klarte vi ikke å
videreføre og både antall uløste saker og total restanse gikk opp. Dette er også rapportert
underveis i året. Det blir derfor en prioritert oppgave i 2013 å jobbe ekstra mye med dette og
da særlig den tyngre innfordringen. Det ligger også en opsjon i kontrakten på anskaffelse av
felles innfordringssystem i Nord-Troms og det vil bli vurdert fra 2013.

Enstemmig godkjent av kommunestyret, sak 16/13.

2013
Økonomirapport juni
Arbeidet med innfordring etter nytt opplegg kommet godt i gang med jevnlige
purringer og vi har også fått på plass betalingsavtaler for en del gamle krav. Pr nå ser vi
ut for å være godt over kravet på 80 % for oppgjorte 2013-fakturaer innen 3 mnd.
Fortsetter dette vil målet kunne justeres opp neste år. Arbeidet med vurdering av felles
innfordringssystem i Nord-Troms påbegynnes før ferien med tanke på evt oppstart fra
årsskiftet.

Enstemmig tatt til etterretning av kommunestyret, sak 19/13.

Rune Stifjell (s.)
Økonomisjef
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2013/4123 -1

Arkiv:

144

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

09.12.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
55/13

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
16.12.2013

Rullering av edruskapspolitisk plan
Henvisning til lovverk:
- Alkoholloven (1989)
- Lov om sosiale tjenester (1991)
- Barnevernsloven (1992)
- Lov om psykisk helsevern (1999)
- Helse- og omsorgstjenesteloven (2011)

Ordførers innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
- Kommunestyret ber kommunens rusforum – ved leder Ingrid Lønhaug – om å rullere
edruskapspolitisk plan
- Ny edruskapspolitisk plan legges frem for kommunestyret i junimøtet 2014.

Saksopplysninger
Skjervøy kommune vedtok edruskapspolitisk plan for første gang for perioden 1992-96. Planen
ble siden rullert i 1998 og i 2004 (bevillingsdelen) og hele planen i 2005. I 2008 ble
bevillingsdelen igjen rullert, mens hele planen som nå gjelder ble vedtatt i 2009, mens gjeldende
bevillingsdel ble vedtatt i 2012.
Planen definerer ansvaret for oppfølging av planen til kommunens rusforum. Denne er slik
sammensatt:
- Ingrid Lønhaug (leder)
- Pål S. Mathiesen (STYRK-prosjektet)
- Sissel Eriksen (NAV)
- Eldbjørg Ringsby (koordinator)
- Einar Lauritzen (AP)
- Ann Kristin Tyldum (KP)
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Vurdering
Rutinen med å rullere planen og bevillingsdelen hver for seg er altså innarbeidet, og skyldes
kravet i lovverket om at bevillingsdelen skal behandles av det nyvalgte kommunestyre i hver
periode. Det er ikke noe i veien for at hele planen kan behandles samtidig, men av
kapasitetshensyn har selve planen blitt behandlet senere.
I kommunestyremøtet i oktober ble ordføreren bedt om å ta opp saken om tak på antall
skjenkebevillinger for kommunestyret. Det mest ryddige er å se dette i sammenheng med hele
den edruskapspolitiske planen, og siden den ikke har vært rullert i inneværende
kommunestyreperiode passer det også av den grunn bra.
Rusforumet er definert av den edruskapspolitiske planen fra 2009, og kommunestyret bes
vurdere om de politiske representantene skal gjenvelges.
Siden denne saken er initiert av ordføreren er formannskapssekretæren saksbehandler på dette
saksfremlegget. I fortsettelsen vil helse- og omsorgssjefen være saksansvarlig. Dette
saksfremlegget er skrevet i samråd med ham.
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Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2013/1467 -3

Arkiv:
Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

09.12.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
56/13

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
16.12.2013

Rullering av politivedtekter for Skjervøy kommune
Henvisning til lovverk:
- Politiloven av 1995, §§ 11 og 14

Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Skjervøy kommunestyre ber rådmannen starte opp arbeidet med å rullere kommunens
politivedtekter fra 1998.
- Forslag til ny forskrift utarbeides i samarbeid med lensmannen og sluttbehandles i
kommunestyret i løpet av 2014
.
Saksopplysninger
De kommunale politivedtektene er hjemlet i politiloven og godkjennes av justisdepartementet.
Politilovens § 14 gir bestemmelser om følgende områder; i vedtektene benevnt kapitler:
1

Om å opprettholde ro og orden, sikre ferdselen og for å hindre tilgrising. Bestemmelser om
hunder og hundehold fastsettes etter hundeloven.

2

Om hus- eller grunneiers plikt til å holde det rent og ryddig på fortau eller tilsvarende
område i umiddelbar tilknytning til eiendommen, rydde for snø og strø når det er glatt

3

Om meldeplikt ifm arrangement som er allment tilgjengelig, selv om arrangementet ikke
skjer på offentlig sted

4

Om at det for kulturarrangement på offentlig sted på visse betingelser må leveres søknad i
stedet for melding

5

Om at barn under 15 år ikke har adgang til offentlig dans eller lignende allment
tilgjengelig tilstelning uten i følge med foreldre eller andre foresatte
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6

Om regulering av ervervsvirksomhet på offentlig sted som ikke faller inn under regulering
i andre lover

7

Om politiets kontroll med pantelånervirksomhet.

Gjeldende politivedtekter for Skjervøy kommune ble siste vedtatt av kommunestyret i 29. april
1998. Det er tidligere i år foreslått et tilleggspunkt til vedtektene angående bruk av fyrverkeri
som ikke er politisk behandlet.
Vedtektene har blitt aktualisert gjennom en henvendelse til kommunen datert 26. november i år,
hvor det klages på vedvarende støyplage fra en bjeffende hund. I denne prosessen blir
kommunen oppmerksom på at flere paragrafer i politivedtektene (§22-24 om farlige hunder,
båndtvang, salg avliving av hunder) er opphevet gjennom den nye hundeloven som kom i 2006.
Vurdering
Våre politivedtekter har vært delvis utdatert i mange år, og har også vist seg utilstrekkelig ift den
aktuelle saken med støy fra hunder. Til tross for at den ikke er planlagt rullert ifm vedtaket i
planstrategien er de nylig avdekkede mangler så pass alvorlige at planen bør prioriteres neste år.
Ved en slik rullering av vedtektene kunne det vært naturlig å sette ned et utvalg. Imidlertid har
det i dialog med Skjervøy lensmannskontor blitt klart at det finnes gode vedtekter i andre
kommuner som vi kan bruke som utgangspunkt for arbeidet, samt at lensmannsbetjent Haugseth
har sagt seg villig til å bidra. Rådmannen foreslår derfor at administrasjonen i samarbeid med
Skjervøy lensmannskontor utarbeider et utkast for nye politivedtekter. Etter politisk behandling i
formannskapet og påfølgende høringsrunde kan nye politivedtekter vedtas av kommunestyret
før departementet endelig godkjenner disse.
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Interpellasjoner 16.12.13
Henvisning til lovverk:
- Reglement for politiske styringsorganer, vedtatt 15.06.2011
Rådmannens innstilling
Interpellasjonene anses besvart og behandlet.

Saksopplysninger
I kommunens reglement for politiske styringsorganer står følgende om behandling av
interpellasjoner (punkt 1.17):
Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl.10.00 to dager før møtet. Ved
behandling av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren, og den som eventuelt svarer på
vegne av ordfører få ordet 2 ganger. Andre av kommunestyrets medlemmer kan få ordet en
gang. Taletiden for interpellantens første innlegg og svarerens første innlegg er begrenset til 5
minutter. For det andre innlegget, og for de øvrige representanter er taletiden 2 minutter.
Interpellasjonsdebatten må ikke vare mer enn 30 minutter med mindre kommunestyret vedtar å
forlenge den med ytterligere 10 minutter. Forslag som settes fram i forbindelse med
interpellasjonen kan ikke avgjøres i møtet hvis ordføreren eller ¼ av de møtende motsetter seg
det.
Det er kommet inn tre interpellasjoner fra Vidar Langeland (Frp)
- Årvikbruket
- Industriparken
- Prestegårdsjordet
Vurdering
Ordføreren besvarer innkomne interpellasjoner
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Interpellasjon
Til Ordføreren

Skjervøy 10.12.13

lån til Industriparken AS
I saksframlegget til styret i Skjervøy Fiskeriutvikling As var det viktigheten av drift i
Industriparkens lokaler fremstilt som avgjørende for fiskere som leverte i Skjervøy havn, siden
høsten 2010 har det ikke vært drift som har tilbydd service og reparasjoner i lokalene.
Skjervøy fiskeriutvikling har i låneavtalen stilt krav til at låntaker har plikt til å opprettholde
driften ved anlegget.
Industriparken AS fikk på den bakgrunn innvilget et lån på 2,5 millioner kroner fra Skjervøy
Fiskeriutvikling AS. Øvrige aktører som har søkt støtte fra næringsfondet siden høsten 2010
har fått tilskudd godt under 75.000.- kroner.
I kommunestyremøte 28.10.13 sa ordføreren at han skulle kontakte eierne, og få en juridisk
vurdering av om Industriparken AS oppfyller sin plikt til å opprettholde drift i anlegget, hva er
status?
Hvorfor var drift i Industriparken verdt 2,5 millioner, mens andre aktører som driver service til
fiskeflåten har fått redusert sine søknader til næringsfondet, og aldri oppfordret til å søke lån
og tilskudd fra Skjervøy Fiskeriutvikling?
Hvorfor er det bevilget lån på 2,5 millioner til Industriparken AS, men kun utbetalt ca 2,1
million?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å granske alle forhold rundt lånet som ble gitt fra
Skjervøy Fiskeriutvikling til Industriparken AS.
Med hilsen
Vidar Langeland
Kommunestyrerepresentant Skjervøy Frp

1
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Interpellasjon
Til Ordføreren

Skjervøy 10.12.13

Med bakgrunn i at utbyggingsprosjektet på prestegårsdjordet ble stanset med
knappest mulig flertall i formannskapet, (3-3, ordførerens stemme medførte at
prosjektet ble skrinlagt av formannskapet.), er det ønskelig å få saken opp til
behandling i kommunestyret.
Det fremgår av behandlingen i formannskapet så langt at utbygger er villedet av
Skjervøy kommune i prosessen som har vært fra 2009, på grunn av det er saken
nå blitt en klagesak til formannskapet. Det som skulle vært et løft for Skjervøy
kommune og løst våre boligutfordringer er nå etter formannskapets behandling
blitt til en klage med sannsynlig erstatningsansvar for Skjervøy kommune.
Ut fra at det nylig har vært i media at verneinteressene hos kulturminneetaten har
bifalt et bygg ved siden av kirken på ca. 12 X 30 meter virker det som om
vrangviljen mot prosjektet er i formannskapets knappe flertall, som ikke ønsker å
oppfylle kommunens lovpålagte veiledningsplikt overfor utbygger som forespurt.
Har ordfører svar på spørsmål fra kommunestyremøte 28.10.13? Har
formannskapet myndighet til å stanse en prosess som kommunestyret har
vedtatt uten at formannskapets vedtak stadfestes av kommunestyret?
Vil ordfører legge frem saken for kommunestyret som forespurt?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret er positive til prosjektet/utbyggingen på Prestegårdsjordet som
kan bidra til å løse boligmangelen kommunen har. Administrasjonen bes gå i
dialog med utbygger og vernemyndigheter for å få realisert et prosjekt på
prestegårdsjordet.
Med hilsen
Vidar Langeland
Kommunestyrerepresentant Skjervøy Frp

1
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Interpellasjon
Til Ordføreren

Skjervøy 10.12.13

Tilskudd Årvikbruket Eiendom:
Vi har aldri fått svar på hva pengene er brukt til, men stadig nye forklaringer på at de er
brukt til gode og verdige formål. Ordføreren har i flere omganger nektet innsyn i
styreprotokoller som kan belyse styrets vurderinger, senest i kommunestyremøte
28.10.13. Her henviste ordføreren til at politiet var sannhetsvitne på at 3,1 millioner var
brukt til oppgradering av anlegget. Konklusjonen i politirapporten er sitert under:

I motsetning til politiet har kommunestyret i Skjervøy både en rett og en plikt til å be om
innsyn i de forretningsmessige beslutninger som medførte at 3,1 millioner kommunale
kroner ikke er brukt i henhold til den takstrapporten som var grunnlag for søknaden til
Skjervøy Fiskeriutvikling AS. Denne kunnskapen har ordføreren blokkert ved å nekte
innsyn i styreprotokollene som må inneholde en beskrivelse av de forretningsmessige
forhold som er vurdert av styret i Årvikbruket Eiendom AS når de aksepterte tilskuddet
fra Skjervøy Fiskeriutvikling og valgte å bruke store deler på noe annet enn det som var
omsøkt. I dokumentasjon som er utdelt finnes det ingen steder et byggeregnskap som kan
sannsynligjøre og dokumentere hva 3,1 millioner er brukt til.
Vil ordføreren bidra til at styreprotokollene i Årvikbruket Eiendom AS blir
offentliggjort?
Vil ordføreren legge frem renoveringen av Årvikbruket som sak til kommunestyret?
Vil ordføreren i forbindelse med avviklingen av Skjervøy Fiskeriutvikling komme med
en sak til kommunestyret som kan belyse hvordan 10 av 15 millioner kunne forsvinne i 3
gamle bygninger?
Forslag til vedtak:
Ordføreren legger frem en sak som belyser forholdene rundt renoveringen av Årvikbruket
for kommunestyret i mars 2014.
Med hilsen
Vidar Langeland
Kommunestyrerepresentant Skjervøy Frp
1
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Regulering av Sandøra industriområde.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Lov om kulturminner
Vedlegg
1 Sitasjonsplan
2 Reguleringsplanområde
3 Skisse av tenkt anlegg 1
4 Skisse av tenkt anlegg 2
5 Skisse av tenkt anlegg 3
6 Innspill fra Kulturetaten
7 Innspill fra Sametinget
Teknisk sjefs innstilling
Skjervøy kommunestyre er positiv til reguleringsendring og utvidelse av gjeldene
reguleringsplan Sandøra industriområde. Reguleringsendringen og utvidelsen av Sandøra
industriområde skal reguleres til industri i tilknytning til havbrusknæringen. Deler av dette
området skal kunne brukes til smoltanlegg.
Skjervøy kommunestyre tar forbehold om at alle relevante forhold blir belyst og godkjent av alle
fagetater/høringsinnstanser før egengodkjenning av planen kan gis.
Skjervøy kommunestyret ønsker at søknad om konsesjon for smoltanlegget og
revidering/utvidelse av reguleringsplan Sandøra industriområde behandles parallelt.
Det søkes om dispensasjon fra ”Lov om kulturminner av 1978 § 3 første ledd (er det ikke tillatt
med tiltak som egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne, eller fremkalle fare for at dette
kan skje) for kulturminnene i område, dette kan medføre økte kostnader i forbindelse
arkeologiske utgravninger av i forminnene.
Skjervøy kommunestyre tar stilling til kostnaden og finansieringen av eventuelle utgravninger
når de foreligger.

PS 58/13

Saksopplysninger
Skjervøy kommunen har i lengre tid jobbet med regulering av område Sandøra, deriblant foretatt
grunnundersøkelser samt masseberegnet og prosjektert kai i dette område. Det foreligger i dag
en reguleringsplan for område som omfatter ca 30 dekar og som er regulert til formålet industri i
tilknytning til havbrusknæringen. Kommunen har inngått intensjonsavtale med Marine Harvest
om et område som dekker ca 60 dekar, området skal brukes til et nytt smoltanlegg som skal
romme ca 15 000 000 smolt og vil bli verdens største i sitt slag.
Marine Harvest skal søke om konsesjon for smoltanlegg inntil 15 000 000 smolt. I denne
forbindelse er det slik at reguleringsplanen for område må være ferdigstilt og vedtatt av
kommunestyre, før konsesjonssøknaden blir tatt til behandling. For at smoltanlegget skal bli en
realitet må det en reguleringsendring/utvidelse av eksisterende reguleringsplan til.
Reguleringsplanens planområde vil da omfatte ca 350dekar, og da også innholde arealer for
fremtidig industri tilrettelagt for havbruksnæringen.

Vurdering
Skal smoltanlegget til Marine Haverst bli en realitet må det på plass en revidering/utvidelse av
reguleringsplanen Sandøra industriområde. Nord-Troms Plankontor har fått i oppdrag og
utarbeide den ”nye” reguleringsplanen.
Marine Harvest må søke om konsesjon for det nye smoltanlegget og i den forbindelse ønskes det
samkjøring av konsesjonssøknaden og reguleringsplanen. For å få samkjøringen er det viktig at
kommunen gir signaler på at det er smoltanlegg/industri i tilknytning til havbrusknæringen som
det jobbes med å få til i det pågående reguleringsplanarbeidet.
I reguleringsområde er det registrert flere kulturminner, for å få planen godkjent må det søkes
om dispensasjon fra kulturminneloven § 3. Dette vil antakelig føre til utgravninger av
kulturminnene som da vil generere kostnader på kommunen i forbindelse med de eventuelle
utgravningene. Kommunen må ta forbehold om kostnadene og finansieringen før eventuelle
utgravninger kan finne sted.
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SKJERVØY KOMMUNE, SANDØRA - INNSPILL TIL PLANLAGT
REGULERINGSENDRING

Vi viser til tidligere vårt brev av 15.11.2009, befaring i juni 2010, samt telefonsamtaler med
Yngve Volden.
Den foreslåtte reguleringsendringen innebærer en betydelig arealutvidelse av gjeldende plan
mot øst. Arealbruksformålene er industri, friområde/park, kjøreveg, vann- og avløpsanlegg,
samt bevaringsområde. Bestemmelsen til bevaringsområdet i gjeldende plan fra 1987 sier at
"området kan ikke bearbeides eller på annen måte berøres uten at der er foretatt de
nødvendige undersøkelser og utgravninger som Tromsø Museum finner nødvendige".
Bevaringsområdet gjelder et felt med hustufter fra yngre steinalder, jf idnr 56821i
kulturminnedatabasen Askeladden. Avgrensningen av bevaringsområdet har tatt utgangspunkt
i kartavmerkingen i Askeladden. Stedfestingen der er imidlertid ikke korrekt, og antall tufter
samsvarer ikke med oppføringen i Askeladden. Under befaring i 2010 ble det registrert 7
hustufter, K1-K7 (se figur 1). K1 -K4 er uberørt, men K5-K7 er berørt av massetak inn i
planens verneområde. Innenfor område regulert til kjøreveg finnes ei steinpakning som kan
være et gravminne (K8), samt et ildsted (K9) som sannsynligvis tilhører eldre
reindriftsnomadisme. Ildstedet er på påvirket av friluftsliv.
Iht. Lov om kulturminner av 1978 § 3 første ledd er det ikke tillatt med tiltak som er egnet til å
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme automatisk fredet kulturminne, eller framkalle fare for at dette kan sk.e:
Hustuftene K5-K7 er allerede direkte berørt. Veggvollene ligger på kanten av massetaket.
Den automatiske sikringssonen på fem meter rundt kulturminnene etter kulturminnelovens §
6, ligger innenfor dagens uttaksområde. Virksomheten på det planlagte industriområdet vil
med stor sannsynlighet framskynde erosjon og ytterligere slitasje og skader på disse
hustuftene. Hustuftene K3-K4 ligger utsatt til i forhold til kjørevegen. Fra kjøreveg til
sikringssonen rundt er det rundt 20 meter. Den knappe avstanden utgjør en stor risiko for at
disse to hustuftene vil bli berørt når kjørevegen skal anlegges og det blir aktivitet i området i
forbindelse med utvidet massetak. Planen er derfor i direkte strid med kulturminnelovens 3
førsteledd.
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Selv om hustuftene lengst mot vest, K1 -K4, ligger nært opp til massetaket oppleves ikke dette
som sterkt skjemmende. Det er fritt utsyn mot havet, samt at et vegetasjonsbelte langs kanten
av massetaket hindrer innsyn dit. Den planlagte kjørevegen inn i det urørte området mellom
tuftene og havet vil imidlertid redusere opplevelsen av disse hustuftene, spesielt når det
gjelder forståelsen av landheving og bosetting i steinalder.
Planen er også i direkte strid med kulturrninnelovens § 3 lenger mot øst, da kjørevegen vil
berøre et grayminne (R8) og et ildsted (R9) som kan knyttes til reindriftsnomadisme eldre enn
100 år.
INNSPILL TIL DET TENKTE PLANARBEIDET

1. Vi oppfordrer til å vurdere andre løsninger for kjøreveien som gjør at Kl —K4 ikke blir
utsatt for skade eller utilbørlig skjemming. Vi anbefaler at et alternativ øst for den
eksisterende atkomstvegen til Sandøra utredes. Dersom denne løsning velges vil vi
komme tilbake med nærmere angitt hensynsone d) der hustuftene K1 -K4 inngår med
bestemmelse om at området er fredet etter Lov om kulturminner av 1978. Vi anbefaler
videre at vegen legges slik at også K8 og K9 unngås, og merkes med hensynssone d). Vi
anbefaler ikke å legge vegen lenger ned mot strandsona og nærmer Skjervøyabrua, da det
vil være et uheldig tiltak i de flotte sammenhengende områdene med svaberg langs
Skattørsundet. Her minner vi også om Skattøra på vest for Skjervøybrua, som er regulert til
bevaring og tilrettelagt for publikum gjennom Fotefar mot Nord på grunn av et mangfold
av kulturminner.
2. Tuftene K5 - K7 kan enten sikres fysisk mot utrasing. I så fall må uttaksområdet begrenses.
Alternativt kan disse tuftene frigis som en del av reguleringsprosessen, gjennom
dispensasjonsvedtak hos Riksantikvaren etter at fylkeskommunen som regional
kulturminneforvaltning har gjort sin faglige vurdering av saken. Siden disse tuftene
allerede er skadet, kan dispensasjon etter utgravning tilrås. Riksantikvarens vurdering skal
tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Dersom det blir gitt dispensasjon fra
kulturmffineloven, gjøres det gjerne med en forutsetning om arkeologisk utgravning av de
berørte kulturminnene. Det er tiltakshaver som må dekke kostnadene ved disse
undersøkelsene, jf KIVIL§10.
3. Dersom planen utarbeides som foreslått, må spørsmålet om dispensasjon fra
kulturminneloven for alle kulturminnene legges frem for Riksantikvaren. Spørsmålet om
innsigelse til planen må dessuten legges frem for fylkesrådet, da automatisk fredete
kulturminner vil bli berørt.
4. Sametinget er rette forvaltningsmyndighet
kulturminnet.

for K9 og må ta endelig stilling til dette

5. Plangrensen må før offentlig ettersyn endres slik at det samsvarer med det faktiske
uttaksområdet av masse. Dersom dette innspillet etterfølges, må det også reguleres en
hensynssone d). der Kl -1(2 inngår med bestemmelse om at området er fredet etter Lov om
kulturminner av 1978.
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ANDRE MERKNADER

Planområdet er stort og ligger i vakre omgivelser ved Skattørsundet, omgitt av de majestetiske
fjellene på Kågen. Industriområdet er noe av det første tilreisende vil møte når de kommer til
selve Skjervøy. Kanskje bør en vurdere alternative lokaliseringer av industriområdet, eller i
alle fall redusere det i omfang.
Med vennlig hilsen
„
. ,
__( i
,L,.,...,12
Anne-Karine Sandmo
. Fylkeskonservator

(----1...,_ j

' Harald G. Johnsen
Konservator / arkeolog

Kopi til:
Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga,
Troms.
Tromsø museum, universitetsmuseet,
fagenhet for arkeologi, 9037 TROMSØ
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Skjervoy kommune
Postboks 145-G

SÅMEDIGGI

SAMETINGET

Åvjovårgeaidnu 50
9730 KåråSjohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00

9189 SKJERVØY

Telefåksa +47 78 47 40 90
samediggi@samediggi.no
www.samediggi.no
NO 974 760 347

Å:MEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

DIN el1.1./DERES
REF.

MIN eUJ./VÅRREF.

BEAIVI/DATO

Rudi Angell Mikalsen, +47 48 09 09 17

08/4929 - 8

22.12.2009

rudi.angell.mikalsen@samediggi.no

Alrnmut go våIddåt oktavuoda/
Oppgisved henvendelse

Uttalelse til Regulering - Gnr/bnr 69/1Sandøra,

Skjervøy kommune

Vi viser til vårt befaringsvarsel datert 20.01.2009
Sametinget har nå befart planområdet. Det ble registrert flere automatisk fredete kulturrninner som faller
inn under Troms fylkeskommunes ansvarsområde. Vi viser til deres saksbehandling. Det ble også
(gjen)registrert ei røys like øst for grustaket. Dersom det viser seg at dette er ei gravrøys tilhører
kulturminnet Sametingets forvaltningsansvar.
Reguleringsplan er i direkte konflikt med dette kulturminnet. Imidlertid er røysa usikker som kulturminne
og Sametinget er innstilt på å anbefale at det gis dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminnet.
Dispensasjonsbehandlingen vil skje gjennom vedtak av reguleringsplanen, jf. kml. 58 fjerde ledd. Vi ber
forslagsstiller (kommunen) om skriftlig å bekrefte at de ønsker at dispensasjonsbehandlingen skal
iverksettes.
Riksantikvaren er dispensasjonsmyndighet for automatisk fredete kulturminner, men Sametinget vil være
saksforbereder. Dersom Riksantikvaren gir dispensasjon fra kulturminneloven vil det kunne stilles vilkår
om særskilt granskning av kulturminnet. Utgiftene til slik særskilt granskning bæres av
tiltakshaver/ foreslagsstiller, jf. km1 § 10.
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune, Kulturetaten.

Dearvvuoclaiguin/Med

hilsen

491/1d'‘
Rudi Angell Mikalsen
Rådgiver
Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune

Kulturetaten

Stine B. Sveen

9296 TROMSØ
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