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Ingrid Lønhaug

Torgeir Johnsen

Elevtallsutvikling barne- og ungdomsskole
Kultur- og undervisningssjefen orienterte i saken.
Foresatte har gitt signal om ønske for deling av neste års 8.klasse.
Denne klassen vil bli delt fra høsten 2017, det vil dermed bli fem klasser ved Skjervøy
ungdomsskole fra høsten 2017.
Søknadstall barnehagene
Kultur- og undervisningssjefen orienterte i saken.
Det trengs to ekstra avdelinger fra høsten 2017, dette vil være nødvendig i 2 år framover.
Det er to muligheter for løsning på dette.
 Det arbeides med mulighet for brakkerigger, dette er det innhentet priser på. Det er
da snakk om en rigg ved Eidekroken barnehage og en ved Solstua barnehage.
 Det arbeides også med å se om man kan bruke eksisterende kommunale arealer.
Det ønskes at rådmannen redegjør for disse to mulighetene, samt økonomiske rammer. Dette
skal opp som en politisk sak i formannskapet 19.april 2017.
Hovedentreprise til barnehagen på Prestegårdsjorda.
Teknisk sjef orienterte i saken.
I følge vedtak i byggekomiteen (barnehagen på Prestegårdsjorda) må det behandles hva slags
entreprise form som skal benyttes ved oppføringen av barnehagen.
Teknisk sjef orienterer om fire mulige entrepriser:
 Deltenterprise
 Hovedentreprise
 Generalentreprise
 Totalentreprise
Byggekomiteen ønsker en totalentreprise. Byggekomiteen tar denne avgjøringen i henhold til
mandat.
Forespørsel fra Skjervøydagan 2017 ang. politisk programpost.
Rådmann og Silja Karlsen orienterte i saken.
Det har på møtet i Skjervøy.no 29.mars kommet forslag om at man ønsker en politisk debatt
under Skjervøydagan 29.juni til 01.juli da det er stortingsvalg i år.
Det ønskes at man skal kunne få profilerte politikere på debatten, samt media. Skjervøydagan
2017 ønsker en tilbakemelding fra formannskapet om dette kan være interessant og om de er
villige til å jobbe mot sine respektive politikere.
Formannskapet er positive til dette og ønsker en avklaring rundt tema (samferdsel, fiskeri,
sjømat) da dette er en faktor for å få sentrale politikerne til debatten. Det ønskes også en frist å
jobbe mot, samt en dato for arrangementet. Ordfører tar ansvar for å setting av tema, samt dato
og tidspunkt.
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Saksprotokoll i Formannskap - 30.03.2017
Behandling:
Ordfører innledet i saken.
Forslag fremmet av ordfører på vegne av formannskapet:
Formannskapet ber ordføreren jobbe ut ifra tre følgende punkter:
Primært:
1. Skjervøy kommune krever at tilbudsplikten opprettholdes. Trålerne er den flåtegruppen
som best kan levere råstoff til industrien på høsten. For å stimulere til at trålerne skal
levere mer fersk råstoff til industrien, innføres det ferskfiskordning etter samme modell
som hos kystflåten. Dette innebærer at de trålerne som leverer ferskfisk i et gitt tidsrom
får kvotebonus. Denne kvotebonusen tas fra grunnlaget til alle trålerne.
2. Skjervøy kommune støtter at bearbeidingsplikten fjernes. De aktuelle bedriftene må
kunne ha fleksibilitet til å bruke råstoffet på en best mulig måte.
Subsidiært:
3. Om pliktsystemet skal fjernes forutsetter formannskapet at det etableres ei ordning som
sikrer råstoff til de tilgodesette bedriftene/kommunene.
Formannskapet ber Stortinget opprette en kvotebank av det råstoffet som trekkes inn/
avkortes.
Dette råstoffet skal i størst mulig grad rettes inn mot de berørte kommunene, slik at
intensjonen bak pliktene oppnås.
Nergård har plikt til å tilby tilgodesette bedrifter i Skjervøy kommune ca.2 400 000 kg
torsk og ca. 670 000 kg hyse (ifølge 2017-tall). For å slippe denne tilbudsplikten har
regjeringen foreslått at Nergård skal betale ca. 4 mill. kroner. Sett i lys av at en sjark med
ei kvote på 60 000 kg i dag koster mellom 4 og 5 mill. kroner virker dette urimelig.
Formannskapet ber Stortinget gjøre ei ny prisvurdering av gevinsten ved å slippe
tilbudsplikten, spesielt for de rederiene som ikke har aktivitetsplikt.
4.

Representantene Reidar Mæland og Vidar Langeland skal bistå ordfører i prosessen om
det skulle være nødvendig

Votering:
- Forslaget fremmet av formannskapet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet ber ordføreren jobbe ut ifra tre følgende punkter:
Primært:
1. Skjervøy kommune krever at tilbudsplikten opprettholdes. Trålerne er den flåtegruppen
som best kan levere råstoff til industrien på høsten. For å stimulere til at trålerne skal
levere mer fersk råstoff til industrien, innføres det ferskfiskordning etter samme modell
som hos kystflåten. Dette innebærer at de trålerne som leverer ferskfisk i et gitt tidsrom
får kvotebonus. Denne kvotebonusen tas fra grunnlaget til alle trålerne.
2. Skjervøy kommune støtter at bearbeidingsplikten fjernes. De aktuelle bedriftene må
kunne ha fleksibilitet til å bruke råstoffet på en best mulig måte.
Subsidiært:
3. Om pliktsystemet skal fjernes forutsetter formannskapet at det etableres ei ordning som
sikrer råstoff til de tilgodesette bedriftene/kommunene.
Formannskapet ber Stortinget opprette en kvotebank av det råstoffet som trekkes inn/
avkortes.
Dette råstoffet skal i størst mulig grad rettes inn mot de berørte kommunene, slik at
intensjonen bak pliktene oppnås.
Nergård har plikt til å tilby tilgodesette bedrifter i Skjervøy kommune ca.2 400 000 kg
torsk og ca. 670 000 kg hyse (ifølge 2017-tall). For å slippe denne tilbudsplikten har
regjeringen foreslått at Nergård skal betale ca. 4 mill. kroner. Sett i lys av at en sjark
med ei kvote på 60 000 kg i dag koster mellom 4 og 5 mill. kroner virker dette urimelig.
Formannskapet ber Stortinget gjøre ei ny prisvurdering av gevinsten ved å slippe
tilbudsplikten, spesielt for de rederiene som ikke har aktivitetsplikt.
4.

Representantene Reidar Mæland og Vidar Langeland skal bistå ordfører i prosessen om
det skulle være nødvendig

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

