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Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og avdelingene
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.
Kommunedelplan for skredsikring av fylkesveg 347 på ArnøyByggetrinn 2. Ny behandling
Strategisk næringsplan

PS 104/08

Avtale med Inter Maritim A/S for å få gjenåpnet ungdomsklubben

PS 105/08
PS 106/08

VEDR. ETABLERING AV INDUSTRIKAI OG
NÆRINGSAREAL INDRE HAVN SKJERVØY
Vedr. prosjektet "Dypvannskai ved Skarbruket"

PS 107/08

Søknad om endring og utvidelse av lokaliteten "Klokkstein"

PS 102/08

Ordføreren orienterer

PS 100/08

Ordføreren orienterer

Ordførerens
innstilling:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:

Starten på prosessen med Nergård.
Ordføreren la fram diverse dokumenter i saka.
-

Nergård ønsker Skjervøy kommunes uttalelse på konsesjonen
fra å gjelde på Skjervøy til i Skjervøy kommune.

l. Ordføreren har vært i kontakt med Fiskeridepartementets Bergliot Strømme
Svendsen. Hun er spesialist på konsesjonssaker og har sagt seg villig til å møte
Skjervøy kommune.
2. Formannskapet ønsker en spesifikk beskrivelse fra Skjervøy Fiskarlag hvilke
tilbud de mener må være i Skjervøy havn.
3. Møte med mottaksstasjonen i Nord Troms.
4. Ordføreren gis fullmakt til å signalisere videre til Nergård at bedriften ikke bør
inngå intensjonsavtaler med noen eller selge anlegget på Skjervøy før kommunen
er orientert.
Skjervøy SV ønsket en diskusjon på om det er mulig å overføre l konsesjon
til kystfiskerne dersom bedriften ”flagger ut” til Lauksundskaret

Ordføreren orienterte også om kravet fra Fylkeskommune på 10 mill. kroner i
forbindelse med Arnøy-forbindelsen og at de hadde frafalt kravet.
Ordfører og rådmannen gir ei positiv tilbakemelding til fylkesrådet i brevsform.

PS 101/08

Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms Museum og
avdelingene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord.

Rådmannens
innstilling:
Saka legges fram uten innstilling.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:
Nord Troms Museum v/Nina Einevoll Strøm ga følgende orienterte om museet.:
-

Oversikt over bygninger og inventar
79 hus og bygninger
23 båter
17000 gjenstander
45000 bilder
Nord Troms Museum er et økomuseum
- Tverrfaglig tilnærming til kulturelle og naturmessige undersøkelser av nærmiljøet
- Fungere som en databank
- Representativ innsamlingspoliltikk
Fra nasjonalt hold ble det bestemt at det skulle være mindre enheter.
Hovedkontoret i Sørkjosen – 5 avd.kontor
Museet har 8 tilsatte;., bestyrer, konservator, teknisk konservator, It-konsulent, 2
avd.ledere, l snekker og l kontormedarbeider
Økonomi:
KKD
2.285.000.Troms Fylke 913.000 ,6 kommuner 1173.520.NTRM underskudd i 2006
NTRM overskudd i 2007

kr. 697.283,kr 474.007,-

Div. prosjekter i dag;
- Vedlikeholdsprosjekt v/Maurund, Holmenes og Opdal
- Kvenen i arkiv og museum (utstilling til Baaskifestivalen)
- Havets helter
- Prosjektsamarbeid med Lassagammi-stiftelsen
- Veien til Ruija
- Forberedelser til kulturminneåret 2009, samarbeid med fylkeskommunen
- Hellogropprosjekt i Kvænangen, samarbeid med UITØ
Antall besøkende i 2007: 3092 i 2008: 2544.
Kommuneavtaler

-

Mål: Godt samarbeid med kommunene
Forutsigbarhet
Synlighet
Regional bedrift

Utbygging av Bjørkligården for utstillingslokale
Samarbeid med Aja samiske senter

Ordføreren foreslo:
Formannskapet fremmer saken til kultur- og fritidsutvalget og kommunestyret med
slik innstilling:
l.

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom NordTroms Museum og kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord ,
Lyngen og Storfjord.

2.

Skjervøy kommune skal fra og med 2009 bevilge Nord Troms Museum et årlig
driftstilskudd på kr 60,- pr. innbygger basert på folketallet den 1. januar hvert år.
Beløpet skal reguleres hvert år etter konsumprisindeksen.

3.

Kostnaden søkes innarbeid i budsjett og økonomiplan.

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Enst. som ordføreren forslag.

PS 102/08

Kommunedelplan for skredsikring av fylkesveg 347 på
Arnøy- Byggetrinn 2. Ny behandling

Rådmannens
innstilling:
Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
l. Kommunestyret vedtar alt. 4, Lauksundskaret fergeleie – Haugen, som endelig
løsning for byggetrinn 2.
2. Kommunestyret ber Statens vegvesen innarbeide alt. 4 i sine handlingsplaner.
3. Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4 som endelig løsning for
byggetrinn 2, som en del av kommunedelplanen for skredsikring av fylkesvei
347, Arnøy.
4. Kommunestyret ber også om at en i det videre planarbeidet ser skredsikringens
byggetrinn 2 i sammenheng med undersjøisk forbindelse til Kågen.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:
Ordføreren foreslo tillegg til pkt.l:
Alternativet må imidlertid også inneholde skredsikring mellom Oterelven og fergeleiet.
Tillegg til pkt 3:
Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4 med tillegget i pkt l som endelig
løsning for byggetrinn 2 osv

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
l. Kommunestyret vedtar alt. 4, Lauksundskaret fergeleie – Haugen, som endelig
løsning for byggetrinn 2. Alternativet må imidlertid også inneholde skredsikring
Oterelven og fergeleiet.
2. Kommunestyret ber Statens vegvesen innarbeide alt. 4 i sine handlingsplaner.
3. Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4. med tillegget i pkt l som
endelig løsning for byggetrinn 2, som en del av kommunedelplanen for skredsikring av fylkesveg 347, Arnøy.
4. Kommunestyret ber også om at en i det videre planarbeidet ser skredsikringens
byggetrinn 2 i sammenheng med undersjøisk forbindelse til Kågen.
.

PS 103/08

Strategisk næringsplan

Rådmannens innstilling:

Planutvalget vedtar visjon og hovedmål for strategisk næringsplan i perioden
2008-2012.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Enst.

Visjon:

Skjervøy - en attraktiv kystkommune !

Hovedmål:

Skjervøy kommune skal styrke sin status som kyst- og fiskerikommune i
Nord Norge gjennom et mangfoldig og livskraftig nærings- og kulturliv.

PS 104/08

Avtale med Inter Maritim A/S for å få gjenåpnet
ungdomsklubben

Rådmannens
innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Det delegeres til rådmannen å inngå en avtale med Nordic Intermaritim A/S
der nødvendige tiltak for å få gjenåpnet Skjervøy ungdomsklubb finansieres
ved hjelp av den husleia kommunen normalt skal betale til bedriften for leie av
lokalene.
2. Endelig avtaleforslag forelegges formannskapet til godkjenning.

Rådmannens
innstilling:

Formannskapet gjør slikt vedtak:
3. Det delegeres til rådmannen å inngå en avtale med Nordic Intermaritim A/S
der nødvendige tiltak for å få gjenåpnet Skjervøy ungdomsklubb finansieres
ved hjelp av den husleia kommunen normalt skal betale til bedriften for leie av
lokalene.
4. Endelig avtaleforslag forelegges formannskapet til godkjenning.
Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Enst. som innstillinga.

PS 105/08

VEDR. ETABLERING AV INDUSTRIKAI OG
NÆRINGSAREAL INDRE HAVN SKJERVØY

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1.
Formannskapet gir sin tilslutning til gjennomføring av prosjektet under forutsetning
av at betjening av lånet dekkes ved leieinntekter.
2.
Før oppstart må området være overdratt Skjervøy kommune vederlagsfritt.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Innstilling enst. bifalt.

PS 106/08

Vedr. prosjektet "Dypvannskai ved Skarbruket"

Rådmannens
innstilling:
Formannskapet gjør følgende vedtak:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til gjennomføring av prosjektet under
forutsetning av at betjening av lånet dekkes ved leieinntekter.
2. Før oppstart må området være overdratt Skjervøy kommune.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Enst. som innstillinga.

Uttalelse fra Skjervøy formannskap 12.11.08:
Nedleggelse av helsefaglinjene på Skjervøy videregående skole?
Skjervøy formannskap er kjent med at administrasjonen i fylkeskommunen innstiller på å
kutte helsefaglige linjer på Skjervøy videregående skole. Tilbudet i dag består av vg1 helseog sosialfag og vg 2 helsefagarbeider. Disse linjene har stor betydning for rekruttering til
kommunens helseinstitusjoner. Linjene er også med på å gi et allsidig tilbud for både jenter
og gutter i regionen.
Skjervøy kommune vil sterkt fraråde en nedleggelse av linjene. Antall søkere til ulike linjer
på vid.skole varierer veldig fra år til år. Lave årskull kan være årsaken til at det var færre
søkere forrige år.
Inneværende skoleår kjøres vg1 og vg2 klassene sammen med et minimum av ressursbruk.
Skjervøy formannskap mener at fylkesrådet får gi denne modellen en sjanse. Vi bør i alle fall
se hva resultatene av denne driftsmodellen blir før en legger ned hele helsefagtilbudet ved
skolen.
Helsefagutdanning er et satsingsområde i fylkeskommunen. Vi vet at det vil være stort behov
for faglært arbeidskraft i helsesektoren i årene som kommer. Nedleggelse av helsefagtilbud er
et totalt uakseptabelt signal å sende til både ungdom under utdanning og arbeidsgivere. Vi vet
det er rekrutteringsproblem til vg2 helsefag, men vi kan ikke forstå at det løses ved at tilbudet
flyttes fra en skole til en annen. Å legge ned helsefagtilbud eller flytte slike tilbud mellom
skolene er en svært defensiv løsning, og vi forventer i stedet at fylkesrådet stiller opp med en
offensiv satsing på rekruttering til helsefag.
Skjervøy kommune krever at fylkeskommunen ser saken over et lengre tidsrom og
opprettholder helsefagtilbudet til neste år.
Uttalelsen enst. bifalt.

PS 107/08

Søknad om endring og utvidelse av lokaliteten ”Klokkstein”

Rådmannens
innstilling:
Planutvalget gjør følgende vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte endring og utvidelse av
lokaliteten og tilrår positiv behandling av søknaden.

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008:

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008:
Enst. som innstillinga.

