Moteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy Rådhus
25.03.2009
16:30

Følgende faste medlemmer matte:
Navn
Funksjon
Ingrid Lønhaug
Medlem
Mona Jørgensen
Medlem
Medlem
01:1 an Albrigtsen
Elisabeth Larsen
Medlem
Jørn Cato Angell
Medlem
Roy Waage
Ordfører

Representerer
SV
H
KP
KP
FRP
KP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Thor Nygaard
Medlem

Representerer
SP

Følgende varamedlemmer matte:
Navn
Møtte for
Helge Guttonnsen
Thor Nygaard

Representerer
SP

Ingen merknader til innkalimga. Møtet lovelig satt.
Merknader: Til sakslista : Ordføreren orienterte om en ekstra sak som er unntatt off.,
formannskapet må ta stilling til behandlinga.
Denne saka ble behandlet i lukket møte jf kommunel. §31
Nr 3 jf fvl §13 1. ledd nr 2.
Sakslista godkjent.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Yngve Volden
Teknisk sjef
Rune Stifjell
økonomisjef
Sekretær
Turid Tvenning
Leder omstillingsprosjektet
Silja Karlsen

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som
ble vedtatt på møtet.

Roy

ørn Cato Angell

%L
Ingrid Lønhaug

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 18/09

Ordføreren orienterer 25.mars 2009

2009/3585

PS 19/09

Strategisk næringspian

2009/3325

PS 20/09

Deling av eiendommen 3/6 på Haukøya

2009/3489

PS 21/09

Søknad på tomt Skjervøy MC-klubb

2009/3571

PS 22/09

Reguleringsendring Strandveien 49/51
Tilbakesending fra Kommunestyret

PS 23/09

Søknad om ny akvakulturlokalitet Arnøy Laks
“Storelva”

PS 24/09

Referatsaker

RS 6/09

Oversendelse av akvakulturtillaltelse kopi av
brev til Lerøy Aurora

2009/50 1

RS 7/09

Oversendelse av kopi av akvakulturtillatelse

2009/1920

RS 8/09

Orientering om søknad om tilskudd fra
statsbudsjettet kap 1062 kommunale
fiskerihavner

2009/2526

Tillatelse til dumping av kongekrabbeskall

2009/2247

-

-

-

2009/1866
2009/2348

-

RS 9/09

PS 18/09 Ordføreren orienterer 25.mars 2009

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:

Vedtak:
1

Nasjonal transportplan;
Fokus på store samferdselsprosjekt ved framleggingene på fylke
Fylkestinget har vedtatt strategivalg på fylkesveier i mars og
skal prioritere tiltak på regionveiene i oktober.
I 2010 blir fylkesvegene regionveier. En del av veiene overføres fra stat til fylke.
Krav på vedlikehold fra fylket til staten på 1,8 milliarder bør ligge i bunnen.
Nord Troms vil fremme et felles forslag til fylket i oktober,
Samferdselskonferansen i Nord Troms bør formannskapet og driftsutvalget
delta på.
Støtte opp om Nord Troms Næringsforum.

Formannskapet fokusert på RV 866.
2 Ekstra ordinært kommunestyre etter påske
Politiet vil også møte.

—

15. april kl. 16.30.

3. økonomisjefen orienterte om regnskapet.

PS 19/09 Strategisk næringspian
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Strategisk næringspian for Skjervøy kommune 2008-20 12 vedtas som styringsdokument
for perioden med de endringer som styringsgruppa anbefaler, etter innspill fra
høringsrunden.
2. Skjervøy kommune slutter seg til Strategisk næringspian for Nord-Troms.
3. Ski ervøy kommune slutter seg til Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Forslag fra Ingrid Lonhaug SV:
Redaksjonelle endringsforslag:
1. Gjennomføring/tiltak s.5 Utvikle sjømatsenter ved Skjervøy videregaende skole flyttes
til Handlingsprogram. Rekruttering og kompetanse under Gjennomføring/tiltak.
Ansvar: Punkt 3. Skjervøy videregående skole og samarbeidspartnere.
2. Strategisk grep s.7 Forslag fra Arnøy laks Det må jobbesfor a intensivere satsingenpa
utdanning/videregående opplæring innen fiskeri- og havbruksnæringen settes opp under
Handlingsprogram. Rekruttering og kompetanse Strategisk grep 2 punkt under
Gjennomføring/tiltak.
Ansvar punkt 4: Skjervøy videregående skole og havbruks- og fiskerinæringa.
3. Strategisk grep 1 s.11. Gjennomføring/tiltak punkt 1 jobbe for utdanningstilbud innen
maritim/offshorepå alle niva flyttes til s.29 Rekruttering og kompetanse. Strategisk grep 2
Gjennomføring / tiltak punkt 4.
Ansvar punkt 4: Skjervøy videregående skole, næringsliv og kommune.
4. Rettelse s. 29. Strategisk grep 1. Gjennomføring/tiltak punkt I Høyere utdanning må endres
til formell utdanning.

Vedtak:
Innstillinga med redaksj onelle endringsforslag fra SV enst. bifalt.

PS 20/09 Deling av eiendommen 3/6 på Haukoya
Teknisk Sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak.
Søknaden godkjennes. Det gis dispensasjon i fra kommuneplanens arealdel og pian- og
bygningslovens § 7 og 17-2 til fradeling av en hyttetomt på eiendommen 3/6 på Haukøya.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Elisabeth Larsen erklærte seg inhabil.

Vedtak:
Innstilling enst. bifalt.

PS 21/09 Søknad på tomt Skjervøy MC-klubb
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak
Søknad om tildeling av tomt til Skjervøy Mc-klubb avslås. Det gis ikke dispensasjon til
omregulering av reguleringspianen for Vågvann friluftsområde.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det omsøkte areal må sees i sammenheng med hva
steinbruddet blir regulert til.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Teknisk sjef vil se på alternative områder.

Vedtak:
Innstillinga enst. bifalt.

PS 22/09 Reguleringsendring Strandveien 49/51
Kommunestyret

-

Tilbakesending fra

Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Retningslinjer fra Kommunestyret i sak 3/09, tas til etterretning. Nytt kulepunkt under
Reguleringsformål lyder:’
“Nybygg/påbygg i Strandveien 49/51, skal ha saltak og møneretning som orienteres på
langs med Strandveien.”
2. Tiltakshavers forslag til endringer, av brev datert 07.03.09, tas ikke til etterretning.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Ordføreren foreslo:
Pkt. 2 i rådmannens innstilling strykes og fremmer nytt pkt 2:
Reguleringsplan med dets bestemmelser endres i tråd med pkt. 1.

Vedtak:
Pkt. 1 i rådmannens innstilling og ordførerens forslag til nytt pkt 2. enst. bifalt
Protokolltilførsle.
Skjervøy FRP registrerer at tiltakshavende har trekt sin uttalelse ang. reguleringsendring
Strandveien 49/51 og støtter kommunestyrets vedtak. Derfor fremmer ikke Skjervøy FRP
Noe forslag til endring.

PS 23/09 Søknad om ny akvakulturlokalitet Arnøy Laks “Storelva”
-

Rådmannens innstilling:
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune har ingen innvendinger til omsøkte ny lokalitet “Storelva” for
akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i Lauksundet og tilrår positiv
behandling av saken.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:

Vedtak:
Rådmannens innstilling enst. bifalt.

PS 24/09 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 25.03.2009
-

Behandling:
Vedtak:
Ref. brev fra Skjrvøy Frp Vedrørende ansettelse av ny rektor på bameskolen.

Rådmannen orienterte om saka og la fram et dokument fra kultur- og undervisningssjefen
om innsparing med en felles rektor kontra en på hver skole, samt om den pedagogiske siden.
ue øvrige referatene ble tatt til etterretning.
RS 6/09 Oversendelse av akvakulturtillaltelse kopi av brev til Lerøy Aurora
-

RS 7/09 Oversendelse av kopi av akvakulturtillatelse
RS 8/09 Orientering om søknad om tilskudd fra statsbudsjettet kap 1062 kommunale
fiskerihavner
-

RS 9/09 Tillatelse til dumping av kongekrabbeskall

PS 25/09

SAK U]NTATT OFFENTLIGHET

Møtet ble lukket før saken ble tatt opp til behandling. Kommunelovens
1. ledd.

Vedtaket unntas offentlighet i hht off.lovens

§ 31 nr. 3, jffvl § 13,

§ 13,jffvl §13, 1. ledd nr. 2.

