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2. Thor Nygaard
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1. Jørn Cato Angell
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1. Ingrid Lønhaug
2. Pål S. Mathiesen

Antall:
Herav:
19 av 19 medlemmer
18 faste
1 vara
Rådmann Reidar Mæland, øk.sjef Rune Stifjell, H/s-sjef Lise Roman
k/u-sjef Torleif Nordfjærn, tekn.sj. Yngve Volden
sekretær Turid Tvenning, kontor- og personalkons. Frode Schultz

Behandlede saker Sak nr./år (f.o.m. – t.o.m.):
48/07 – 62/07
Merknader til
protokollen
Underskrift

Ekspedisjonspåtegning

Roy Waage
Einar Lauritzen
Elisabeth Larsen
Faste medlemmer
Partiene
Etatene
Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio

Saker til behandling:
Utvalgs
saksnr:
PS 48/07

Sakstittel

PS 49/07
PS 50/07

Balansering av budsjettreguleringer høsten 2007 - deles ut i møte
23.10
Økonomirapport investeringer 2007 - deles ut i møte 23.10

PS 51/07

Aksjetegning i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS

PS 52/07

Egenandel bredbånd på Arnøy

PS 53/07

RAPPORT VEDRØRENDE INDUSTRIPARKEN SKJERVØY
AS
Revidering av retningslinjer for eiendomsskatt

PS 54/07
PS 55/07

Ordføreren orienterer

PS 56/07

Sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede endring av reglement
Diverse valg

PS 57/07

Referatsaker

PS 58/07

B-sak

PS 59/07

B-sak

PS 60/07

Uttalelse om politiberedskapen i Nord Troms regionen

PS 61/07

Suppleringsvalg til kontrollutvalget

PS 62/07

Endring av formannskapets og driftsutvalgets varamannsrekkeKystpartiet

PS 48/07

Ordføreren orienterer

Ordførerens
innstilling:

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Ordføreren orienterte:
Vedtak som er fattet og som lyder:
”Konkurranseutsetting av fergesambandene rv 869 Storstein-Lauksundskaret-Nikkeby.
Ordføreren viser til den sterke fokus det i den senere tid har vært på kravet om et bedre
fergetilbud på Arnøy og Laukøysambandet.
Kravet blir ikke mindre berettiget når offisielle tall nå viser at tilbudet på nevnte samband
ligger under den nasjonale standard.
Behovet for å intensivere arbeidet og kravet mot sentrale myndigheter er tvingende
nødvendig.
På dette grunnlag nedsetter ordføreren følgende komite i hht §7 i forskriften om endret
myndighet til ordføreren:
Thor Nygaard, leder
Ingrid Lønhaug
Kjell Arne Sørensen
Komiteen skal:
- fremme innspill til formannskapet om lokale krav som skal ligge til grunn
ved konkurranseutsetting av fergesambandet Storstein-LauksundskaretNikkeby.
- fremme innspill til kommunestyret og driftsutvalget som krever utvidet
åpningstid på sambandet før dette blir konkurranseutsatt.
Komiteen avklarer praktiske spørsmål med ordføreren ”
Ellers ble følgende nevnt i debatten:
-

Orienteringsmøte om konkurranseutsettingen i Tromsø 25. okt. med vegkontoret
Kort frist for å komme med uttalelser til Vegvesenet.
Komiteen skal fremme forslag til kommunestyret

PS 49/07

Balansering av budsjettreguleringer høsten 2007 - deles ut i
møte 23.10

Rådmannens
innstilling:

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med
skjema datert 22.10.07 godkjennes.
2. Kommunestyret godkjenner bruk av lånekostnadsfondet i drifta.

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007:

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007:
Enst. som innstillinga.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
Økonomisjefen orienterte om saka.
Arnulf Steffensen AP;
Ønsker at alle etater bruker samme mal som h/s-etaten ved økonomirapporteringa.
Helge Andersen foreslo på vegne av SV, FRP, KRF, KP og SP nytt pkt 3:
Kommunestyret ber formannskapet i forbindelse med budsjett og økonomiplanarbeidet legge til grunn at kirkelig sektor har utvidet stillingen som kirkeverge til 100%.

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga enst. bifalt.
Tilleggsforslaget nytt pkt 3 :vedtatt mot 4 stemmer.

PS 50/07

Økonomirapport investeringer 2007 - deles ut i møte 23.10

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar
omdisponeringer og underskuddsdekning i tråd med budsjettskjema datert 22.10.07.

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007:

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007:
Enst. som innstillinga.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 51/07

Aksjetegning i Arnøy og Laukøyforbindelsen AS

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune tegner seg for 200 aksjer a`kr 500,- d.v.s. for kr 100.000,- i
selskapet Arnøy og Laukøyforbindelsen AS.
Utgiftene dekkes fra formannskapets utviklingsfond.

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007:

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007:
Enst. som innstillinga.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 52/07

Egenandel bredbånd på Arnøy

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen mellom Skjervøy kommune og Nord
Troms Kraftlag AS om forskuttering av utgifter inntil kr.1.5 mill. til utbygging
av ”bredbånd på Arnøy”.
2. Godkjenningen forutsetter en finansiering av nevnte beløp i 2009 på følgende
måte…

Behandling i Formannskapet - 23.10.2007:

Vedtak i Formannskapet - 23.10.2007:
Saka utsettes.
Formannskapet behandlet saka på nytt i møte 06.11.07 og foreslo nytt pkt 2:
Beløpet dekkes inn gjennom aksjeutbytte.
Forslaget ble vedtatt med 6 mot l stemme.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
Forslag fra FRP:
Pga økonomiske problemer i kommunen og 6 dobling av egenkapital fra
Kr. 200.000,- til 1.500.000,- foreslås det at saken sendes tilbake til administrasjonen
for utredning av rimeligere løsninger.

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga vedtatt mot 2 stemmer for FRP` forslag.

PS 53/07

RAPPORT VEDRØRENDE INDUSTRIPARKEN
SKJERVØY AS

Rådmannens
innstilling:
I tråd med kontrollutvalgets vedtak tar kommunestyret rapporten til orientering.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
Kontrollutvalgets leder Grethe B. Hansen orienterte om forvaltningsrevisjonen som ligger
som grunn for rapporten.
Ordføreren kommenterte følgende.
- Endringsmeldinga skal ikke sendes til foretaksregisteret.
Foretaksregisteret får melding ved årsmeldinga/regnskap ved årets slutt.
- Hensiktsmessigheten av politiske vedtak
- Fullmakt ved salg av tomter – utvidet myndighet til ordfører gitt av kommunestyret
enst.
- Spørsmålet om det er gjort feil ved salgsprosessen ?
West Com bestemmer selv hvilke selskap de skal selge til. Det er ikke gjort feil.
- Subsidiering av tomteprisen. Her må vi få en avklaring.
Fellesforslag fra KP, SV, KRF OG SP:
l. Som innstillinga.
2. Kommunestyret vil sterkt understreke at det er – kommunestyret alene som har og skal ha kompetanse på å vurdere hensiktsmessigheten av politiske
vedtak.
3.Kommunestyret ber rådmannen få på plass nye rutiner for salg av tomter
generelt i form av kjøpekontrakter. Formannskapet gis myndighet til å
godkjenne disse.

4 Kommunestyret konstaterer at Kontrollutvalget reiser spørsmål om nivå
på prisen av næringstomter i det kommunale regulativ.
Konkret aktualiserer spørsmålet påstanden om mulig offentlig
subsidiering som er ulovlig. Kommunestyret ber rådmannen legge frem en
egen juridisk vurdering av problemstillingen i forbindelse med formannskapets
budsjett - økonomiplaninnstilling.
5.Kommunestyret avslutter med dette saken rundt Industriparken Skjervøy AS
Halvard Solheim:
- Ingen meldingsplikt til foretaksregisteret
- Ikke plikt til å skifte styre ved aksjeendring
- Økonomiske situasjonen i Industriparken - ca 7,6 mill kr i gjeld 20. juni.
- Kjøpesummen for den samlede aksjeportefølje kr. 375.000,-.
- Kommunen har kommet godt ut av salget
Forslag fra AP og H:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
Kommunestyret ber om at følgende problemstillinger på generelt grunnlag blir tatt opp til
behandling:
l. |Skriftlig kontrakter ved kjøp og salg av kommunal eiendom
2 Reglement for bi verv for ledende politikere og ledere i administrasjonen
3. Rutiner for oppfølging av politiske vedtak
4. Reglement for kjøp og salg av næringstomter
5. Reglement for formannskapet som generalforsamling i heleide kommunale
selskap
6. Utarbeidelse av eierstrategier for selskap som kommunen er involvert i.
Votering:
AP og H forslag. 4 stemmer
KP; KRF; SV, SP 15 stemmer
Innstillinga: Rådmannens innstilling falt mot 3 stemmer

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Forslaget fra KP, KRF, SV, SP vedtatt mot 4 stemmer

PS 54/07

Revidering av retningslinjer for eiendomsskatt

Rådmannens
innstilling:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Retningslinjer for eiendomsskatt vedtas med virkning fra 2007 i tråd med forslag
datert 26.10.07

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 55/07

Sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede endring av reglement

Rådmannens
innstilling:
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1.

Det opprettes et felles råd for eldre og funksjonshemmede med virkning fra
inneværende valgperiode.

2.

Reglementet endres ved at kap 10 erstattes av nye regler for fellesrådet i tråd
med forslag datert 26.10.07. Kap 12 tas ut og etterfølgende kap gis tilsvarende
opprykk i nr.

3.

Valgnemnda skal innhente forslag på kandidater til rådet før det nye rådet
oppnevnes

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
AP foreslo:
Saka utsettes.
Forslag til endring av pkt l.18 i kommunestyrets reglement.
SPØRRETIME FOR ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER
1. Umiddelbart etter at kommunestyret er satt kan det avsettes inntil 30 minutters
offentlig spørretid i møtesalen.
2. Alle personer bosatt i Skjervøy kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets
medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
3. Spørretimen ledes av ordfører, og spørsmålene besvares av ordfører eller den
ordfører utpeker.

4. Spørsmålene skal være innlevert skriftlig til ordfører innen kl.10.00 senest to
dager før møtet.
5. Spørsmålene bør være korte og ligge innenfor kommunestyrets virkeområde.
Spørrer skal selv framføre spørsmålet fra talerstol.
6. Etter spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 1 kort replikk hver mellom
spørrer og den som svarer på spørsmålet.
7. Spørsmål som gjelder enkeltvedtak i saker som står til behandling i møtet, kan
ikke tas opp. Ordfører plikter ovenfor kommunestyret å gi informasjon om
personer/grupper som ikke er gitt tilgang til spørretimen og gi en begrunnelse
for det.

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Enst.bifalt: Sammenslåing av eldreråd og råd for funksjonshemmede utsettes.
Enst.bifalt: Endring av pkt. 1.18 i kommunestyrets reglement;
Spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer.

PS 56/07

Diverse valg

Rådmannens
innstilling:
Valgnemnda tar stilling til valgene og legger forslag fram for
kommunestyret.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
Valgnemndas forslag:

1. Talspersoner i barnevernssaker som behandles i fylkesnemnda:
Medlemmer:

Varamedlemmer:

Elin Vinje Skallebø
Einar Lauritzen

May Lisbeth Kristiansen
Trygve Isaksen

.
2. Valg av representanter til barnehagenes styrer:
Vågen l. Hilde Arild
Vågen 2: Berith Martiussen
Eidekroken:
Alexander Sebergsen

Einar Lauritzen
Jørn Ove Davidsen
Vegar Ballovarre.

3. Valg av representanter til skolemiljøutvalget:
Skjervøy barneskole: Henning Engen
”
u-skole
: Elisabeth Larsen
Årviksand skole.
Ørjan Albrigtsen
Arnøyhamn skole
Kari Ann Jørgensen

Ann Karin Westby
Kjell Skallebø
Maria Jørgensen Andersen
Linda Laupstad

4. Valg av overformynder
Wenche Waage Johansen

Bjørg Mikalsen

5. Valg av takstutvalg for boliger
Håvard Larsen, leder
Bodil Amundsen
Rune Iversen

Kristin Dalheim
Oddgeir Hansen
May Lillian Hansen

6. Skatteutvalg
Ordfører Roy Waage, leder
Varaordfører Ingrid Lønhaug, nesteleder
Jørn Cato Angell
7. Heimevernsnemnd
Thor Henriksen
Pål Nilsen

Åshild Simonsen
Helge Guttormsen

Håvard Larsen
Are Klevstad

Det 3. medlem er representant for politiet.
8. Representant til arbeidsmiljøutvalget
Pål S. Mathiesen

Irene Sandnes

9. Tilflyttingsnemnd
Rolf Johansen, leder
Astrid Mæland
Trond Østvang

Thor Henriksen
Sigmund Mathiassen
Jenvald Kristiansen

10. Innkvarteringsnemnd
Lauksletta:
Leder Reidar Berg
Sekretær Margrete Bentsen
Medlem Oddrun Nygaard
Årviksand:
Leder Jorunn Jørgensen
Sekretær Ottar Friis
Medlem Elbjørg Johannessen
Simonsen
Maursund:
Leder Karin T. Nyvoll
Sekretær Per Antonsen
Medlem Helge Samuelsen

Nikkeby:
leder Åshild Isaksen
sekretær Kari H Hansen
medlem Knut Mikalsen
Arnøyhamn:
leder Kjell A. Sørensen
sekretær Gerd Larsen
medlem Kjellaug
Uløybukt:
leder Lars Lilleng
sekretær Kjell Pedersen
medlem Anne M.Storelv

Akkarvik:
Leder Borgny Mikkelsen
Sekretær Stein Andreassen
G.Wilhelmsen
Medlem Agnar Mikkelsen

Skjervøy:
leder Ellen Steffensen
sekretær Per
medlem Jostein Henriksen

Kommunens representant til kirkelig fellesråd
Helge Andersen
Irene Sandnes
11. Skjønnsmenn for fartøyer
Walter Korneliussen
Arnfinn Pedersen

Helge Olsen
Jan Petter Johansen

12. KomRev Nord – representantskapet
Ingrid Lønhaug

Pers.vara Roy Waage

13. IKAT – representantskapet
Grete B. Hansen

Helge Guttormsen

14. Takstnemnd for eiendomsskatt
Øyvind Isaksen, leder
Håvard Albrigtsen
Ivar Isaksen
15. Overtakstnemnd for eiendomsskatt
Rolf Johansen, leder
Liv Grete Lauritzen
Ann Karin Westby
Roald Sebergsen
Ole Bithammer
Jon Haugen
16. Kommunenes Sentralforbund:
Ordfører Roy Waage

Anne Henriksen
Kristin Dalheim

Åshild Simonsen
Rita Mathiesen
Kjell Arne Sørensen

Varaord. Ingrid Lønhaug

17. Valg til representantskapet og rådsforsamlinga i Nord Troms Regionråd
Irene Sandnes
Ingrid Lønhaug
Helge Guttormsen
Helge Andersen
Vidar Langeland
Arnulf Steffensen
18. Synskontakt i Skjervøy kommune
John Erik Nyvoll, Maursund
19. Brukerutvalg
Helge Andersen, leder
Einar Lauritzen
Vidar Langeland
Bjørg Mikalsen
Elisabeth Larsen

Ann Kristin Tyldum
Pål S Mathiesen

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Enst. vedtatt og i henhold til avtalevalg etter kommunelovens § 38a.

PS 57/07

Referatsaker

RS 11/07

Kronprinsparets besøk i Skjervøy

RS 12/07

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

RS 13/07

Møteprotokoll - kontrollutvalget

RS 14/07

System for varsling

RS 15/07

Møteplan 2007

Referatene tas til etterretning.

B- saker 58 og 59.

PS 60/07

Uttalelse om politiberedskapen i Nord Troms regionen

Ordførerens
innstilling:
Kommunestyret vedtar å sende følgende uttalelse til regjering og Storting:
Politiets beredskap i Nord Troms er kritikkverdig. Skjervøy kommune har hatt
uheldige episoder hvor det kan reises spørsmål ved om politiet har en god nok
beredskap. I et tilfelle brukte politiet 2 ½ time på å komme fram til den som trengte
hjelp. Det er altfor lang tid å vente når du opplever situasjonen som truende. Som
befolkning i regionen kan en ikke basere seg på at tilfeldige forbipasserende skal
hjelpe til i krisetilfeller. Slike situasjoner bryter på sikt ned tilliten til politiet.
Befolkningen mister troen på at de får hjelp når de trenger det.
Det har vært flere avisoppslag som viser svakheter ved politiets beredskap.
Forklaringer som gis er at rekrutteringen til politiet er for svak, at de nye
arbeidstidsbestemmelsene gir for dårlig beredskap, og at vi har lange avstander som
gir lang utrykningstid. En kombinasjon av disse faktorene gir oss for dårlig
politiberedskap.
Skjervøy kommune krever at regjeringa ser på svakhetene ved beredskapen og styrker
polititjenesten. Det bør snarest settes i gang kortsiktige tiltak og ellers må regjeringa
jobbe med mer langsiktige tiltak som sikrer oss en god beredskap, i
distriktskommunene våre.

Behandling i Kommunestyret - 06.11.2007:
Mona Jørgensen H, foreslo:
Følgende tillegg i siste avsnitt, siste setning….. beredskap, at de nye arbeidsbestemmelsene
gir for dårlig beredskap da større vaktdistrikt er tvunget frem i
distriktskommunene vår.

Vedtak i Kommunestyret - 06.11.2007:
Innstillinga med tillegget fra H enst. bifalt.

INTERPELLASJON FRA SKJERVØY AP V/ÅSHILD SIMONSEN
UNGDOMSKLUBBEN PÅ SKJERVØY
Spørsmålet blir i dette tilfellet om vi har ivaretatt sikkerheta til ungdommen ved å åpne
ungdomsklubben uten å utføre de pålegg/mangler som er på brannsikkerheta
og arbeidsmiljøet ?
Teknisk sjef svarte.
Ansvarlig prosjekterer/rådgiver har ansvaret for branntekniske spesifikasjoner
og han kommer med organisatoriske endringer som gjorde at klubben kunne, ved å
etterkomme endringen, åpne.
Spørsmål fra Arnulf Steffensen AP
Hvem skal utbedre manglene og når skal det gjøres ?
Teknisk sjef svarte.
Grunnen til at de fikk midlertidig brukstillatelse var at de ikke fikk noen til å gjøre jobben.
De har fått frist til l4 nov. Hvis ikke det er gjort til da kan klubben bli stengt, hvis ikke
ny søknad om utvidet frist blir fremmet og innvilget.
Det er eier som skal utbedre manglene.
E. Lauritzen AP:
Midlertidige løsninger – hva går de ut på ?
Svar.
De ansatte skal være kjent med rømningsvei. Det skal være en ekstra brannvakt .

PS 61/07

Suppleringsvalg til kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal bestå av minst 3 medlemmer. Minst ett av utvalgets medlemmer skal
velges blant kommunestyrets medlemmer. Dette ble ikke tatt hensyn til ved valg av
kontrollutvalg i møte 02.10.07.
Følgende ble valgt i overnevnte møte:
Ronny Laberg
Torgeir Johnsen
Gøril Hoti-Isaksen

Høyre
Kystpartiet
Sosialistisk Venstreparti

Leder
Nestleder

Som varamedlemmer velges:
Grete B. Hansen
Arnfinn Pedersen
Cesilie Jacobsen

Det Norske Arbeiderparti
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti

Det er et ønske om at det kontrollutvalget suppleres med 2 representanter-

Valgnemndas
innstilling:
Valgnemndas tar stilling til valget og fremmes forslaget for kommunestyret.
VEDTAK
Kontrollutvalget suppleres med følgende medlemmer/varamedlemmer.
Kjell Arne Sørensen KP
Grete B Hansen AP

l. vara Arnfinn Pedersen SP
2. vara Jonny Bless FRP
3.vara Cecilie Jacobsen KRF

Vedtak enst. og i h h t avtalevalg etter Kommunelovens § 38a.
Som innstillinga.

PS 62/07

Endring av formannskapets og driftsutvalgets varamannsrekke - Kystpartiet

Ved suppleringsvalget til kontrollutvalget ble Kjell Arne Sørensen valgt om representant
til kontrollutvalget. Sørensen sitter som 5. varamann til formannskapet og l. varamann til
driftsutvalget.

Valgnemndas
innstilling:
l. Varamannsrekke til formannskapet endres ved at Kjell Arne Sørensen utgår.
2.Valgnemnda tar stilling til valg av varamedlem til driftsutvalget og fremmer
forslaget til kommunestyret.

Vedtak enst. og i h h t avtalevalg etter Kommunelovens § 38a.
Pkt. l enst.
Pkt 2 enst. Som 1. varamedlem til driftsutvalget velges: Jan Ole Johansen

