Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skj ervøy Rådhus
17.06.2009
16:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Roy Lennart Waage
ORDFØRER
Medlem
Kjell Arne Sørensen
Medlem
Peder Andre Amundsen
Jon Ole Andreassen
Medlem
Elisabeth Larsen
Medlem
Øijan Albrigtsen
Medlem
Medlem
Geir Helgesen

Representerer
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP

Pål S. Mathiesen
Ingrid Lønhaug

Medlem
Medlem

SKSV
SKSV

Mona Jørgensen

Medlem

SKH

Helge Guttormsen
Thor Nygaard

Medlem
Medlem

SKSP
SKSP

Hans Kristian Mikalsen
Arnulf Steffensen

Medlem
Medlem

SKAP
SKAP

Vidar Langeland
Jøm Cato Angell
Elin Einarsen

Medlem
Medlem
Medlem

SKFRP
SKFRP
SkFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Medlem
Helge Andersen
Medlem
Einar Lauritzen
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
May Britt Klevstad
Einar Lauritzen
Roger Johansen møtte 18.30
Helge Andersen

Representerer
SKKRF
SKAP

Representerer
SKAP
SKKRF

Merknader til innkallinga: Ingen. Møtet lovlig satt.
Merknader til sakslisten: Omrokering av sakslisten. Sak 20/09 behandles etter

Sak 21 09 og 22/09.

Det ble lagt fram 4 vedlegg til sak 20/09;
Orientering om gebyrer og avgifter.
Utskrift fra protokoll fra styremøtet i Skjervøy Idrettsråd
Skisseprosjekt med kostnadsoverslag kunstgress
Skriv av 02.06.09 fra Skjervøy Idrettsråd ang. økonomien
i idretten i Skjervøy.
Utskrift fra generalforsamlingsprotokoll Sendemasta AS
-

-

-

-

-

—

I tillegg ble følgende ref. sak lagt frem:
Søknad om fritak fra politisk verv Gøril Hoti-Isaksen
—

Interpellasjon fra Skjervøy SV v/Ingrid Lønhaug
Fisketurisme en næring som må styres?
-

—

ørjan Albrigtsen KP, bebudet at de ville komme med forslag
til adhoc utvalg som skulle se på fergerutene til Arnøy.

Sakslisten med ovennevnte endringer enst. bifalt.

Elin Einarsen og Pål S. Mathiesen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
ordføreren.

Fra administrasjonen møtte:
Stilling
Navn
Reidar Mæland
Rådmann
TorleifNordfjærn Kultur- og undervisningssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Lise Roman
Helse- og sosialsjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Sekretær
Turid Tvenning

Permisjoner.
Ordføreren gjorde kommunestyret oppmerksom på at enkelt representanter fra Arnøya
hadde ordnet seg selv alternativ båtskyss siden møtet ikke blir avssuttet før siste ferge går.
På dette grunnlag ba ordføreren representantene vurdere eventuelle permisjonssøknader
i lys av dette.

Roger Johansen Krf, fikk permisjon kl. 21.15 før avstemming i sak 20/09.
Elin Einarsen FRP og Thor Nygaard SP, fikk permisjon kl. 21.25 før avstemming i sak 20/09.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene vare at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, e
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Elin Einarsen

Pål

.

Mathiesen

Saksliste
U.Off

Sakstittel

Utv.saksnr

Arkivsaksnr

PS 19/09

Orientering

2009/6254

PS 20/09

Rullering budsjett/økonomiplan 2009-20 12

2009/960

PS 2 1/09

Tema Edruskapspolitisk plan i Skjervøy
kommune

2009/6226

PS 22/09

Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for
ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret

2009/622 8

PS 23/09

Referatsaker

RS 12/09

Nasjonal transportplan 2010-20 19
handlingsprogram 2010-20 13 innspill til
f’lkeskommunens uttalelse

2009/5832

RS 13/09

Utskrift fra møte i representantskapet

2009/6245

RS 14/09

Likestilling av kommunene i Nord Troms og
finnmark

200 9/6240

RS 15/09

Resultatrapport fra KS

2009/6251

RS 16/09

Utvidelse av pasientombudets arbeidsområde

2009/6252

RS 17/09

Vedr. RV 866 Langslett Skjervøy

2009/5982

-

-

PS 19/09 Orientering
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 17.06.2009
-

Behandling:

Sigmund Mathiassen fra kommunalt råd for funksjonshemming orinterte om rådets
Arbeid og viste film og tilgjengelighet til offentlige bygg.
Ida Kvalvåg fra K.L.P. orienterte om den kommunale pensjonsordningen og om bedriften fra
starten for 60 år siden og fram til i dag.
Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.

Interpellasjon fra Skjervøy SV vflngrid Lonhaug.
Fisketurisme

—

en nærings om må styres?

Fisketurisme er blitt en viktig næring for stadig flere turistbedrifter i Nord Norge. Hoveddelen
av slike bedrifter er fortsatt lenger sør, men næringa har et vekstpotensiale i nord.
Turistnæringa skal markedsføre fiske som et opplevelsesbasert tilbud og ikke et tilbud om
matauk. Diskusjonene om turistfiske har vært mange og interessemotsetningene store.
Fiskerne har sagt at fiskefangstene i turistnæringa har effekt på fiskeressursene, og flere i
turistnæringa har prøvd å bagatellisere dette. Gjennom mange prosesser og regler om
begrensing i fangstene, ble det i 2006 vedtatt at en kunne ta med 15 kg fisk ut av landet, en
regel som gjelder fortsatt.
I markedet for turistfiske fins det både seriøse og useriøse aktører. Noen er flinke til å påpeke
regleverk og legger opp til opplevelsesbasert fiske, slik en har ment at det skal være. Andre
fisketurister tøyer regelverk og er ute etter egen profitt på salg av fisk.
Fisketurismen er igjen i hardt vær. Oppslag om at turistfiskere smugler opptil 1/2 tonn fisk om
gangen ut av landet, har ført til store avisoverskrifter med dårlig reklame for næringa. Det
verste er imidlertid at fiskefangstene kommer opp i et kvantum som er formidabelt og som kan
ha noe å si for fiskerne som har fiske som levebrød. Forsker Trude Borch sier i en artikkel i
forskning.no at det er et klart behov for videre regulering og forvaltningstiltak rettet mot
fisketurisme i Norge.
Ved årsskiftet kam det en ny havressurslov som skal inneholde detaljerte bestemmelser om
bl.a. turistfisket. Skjervøy SV har diskutert saken og ser denne saken er viktig for vårt
omdømme i regionen og for våre næringer. SV har gjort seg opp noen taker om innspill og
tiltak. Vi har bl.a. diskutert opprettelse av et lokalt kontrollsystem betalt av fiskerne sjøl ved

for eksempel kjøp av fiskekort. Vi kan tenke oss å være med i en større høring i kommunen
hvor vi får diskutert temaet grundig. SV spør derfor kommunestyret, slik at saken eventuelt
kan høres i forhold til flere.
1. Både fiske og turisme er næringer som er viktig for Skjervøy i vær nylig vedtatte
Næringsplan. Har ordføreren gjort seg opp noen tanker om hvordan Skjervøy
kommune skal kunne være med og påvirke på best mulig måte i denne saken?
I tilfelle hvordan?
2. Det hadde vært interessant å bli oppdatert i den nye havressursloven i forhold
til fisketurismen. Det forskes også på konsekvenser av turistfiske. Kunnskap om
næringer fører til større forståelse. Kan dette være et tema for et kommunestyre
eller et åpent møte i regi av for eksempel omstillingsprosjektet?

Ordføreren svarte på interpellasjonen og anbefaler de politiske parti åjobbe mot Troms
Fiskarfylking med innspill i saken. De politiske partiene kan fremme sine synspunkter
i saken til prosjektleder for omstilling innen 1. september.

Forslag fra ørjan Albrigtsen om nedsetting av et ad hoc utvalg:

Skjervøy kommune nedsetter et ad hoc utvalg bestående av:
-

-

-

Ingrid Lønhaug
Rolf Larsen
Håvard Albrigtsen

Rådmannen ivaretar sekretærfunksj onen.
Utvalget skal fa til ei bedre koordinering av fergerutene.

Forslaget enst. bifalt.

PS 20/09 Rullering budsj ett/økonomiplan 2009-2012
Rådmannens innstilling

Formannskapet drøfter saken i møte 27. mai og vurderer behovet for et arbeidsmøte før
innstillingen lages.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 17.06.2009
-

Behandling:
Arnulf Steffensen AP foreslo følgende til dagsorden til sak 20/09:
Skisseprosjekt/kostnadsoverslag kunstgressbane

Saken krever ei grundig behandling med hensyn til finansierings- og driftskostnader.
Den er ikke behandlet i kultur- og fritidsutvalget. Ei realisering av prosjektet har
konsekvenser for andre presserende kommunale oppgaver.
Før kommunestyret kan ta stilling til saken må det forelige ei økonomisk vurdering av
Prosjektet, og dernest ei behandling i de fore som skal behandle uttale seg i slike saker.
Saken avvises og utsettes.
-

Ordføreren foreslo at forslaget avvises.
Forslaget ble avvist mot 9 stemmer.

FRP fremmet et helhetlig budsjett og økonomiplanforslag 2009/2012 som i sin
helhet legges ved denne protokollen.

Forslag fra KP v/Roy Waage, SV v/Ingrid Lønhaug, SP v/Helge Guttormsen og KRF
v/Roger Johansen:

Forslag sak 20/09
Følgende endringer innarbeides og regulerer driftsbudsjettet for 2009:
• Inntekter aksjeutbytte økes med
kr 360.000,• Strømutgifter reduseres med
kr 150.000,• Skole styrkes med
kr 200.000,75.000,- innkjøp av nye lærebøker
75.000,- til IKT tiltak
50.000,- til skoleutvikling (planteprosjekt)
• Miljøgruppa—ryddetiltak
kr 120.000,• Klubbhusdrift klubber/bygdelag
kr 110.000,60.000,- Skjervøy 1K
15.000,-Årviksand
15.000,- Arnøyhamn
-

-

-

-

-

-

10.000,- Lauksietta
10.000,-Nikkeby...
• Renovering av gjerder/porter kirkegård kr 50.000,• Møter på formiddagstid i formannskap
og hovedutvalgene
kr 30.000,-

-

Følgende endringer innarbeides i og regulerer investeringsbudsjettet for 2009:
•
•
•
•

Tomterefhsjon
kr 60.000,Tilbakebetaling aksjekapital Sendemasta kr 70.000,Aksjetegning Halti Kvenkultursenter IKS kr 10.000,Avsetning til dispfond investering
kr 120.000,-

Nytt pkt. 6
Kommunestyret viser til vedtak i formannskapet i sak 80/06 og 94/08 samt planen
for idrett og friluftsliv, hvor arbeidet med å få etablert en ny kunstgressbane på
Skjervøy er behandlet.
Kommunestyret ber formannskapet og Kultur og Fritidsutvalget gjennomføre
arbeidet under følgende forutsetninger:
1. Forslag til planskisse for “Nye Skjervøy idrettspark” fra årsmøtet og
medlemsmøte i Skjervøy Idrettsråd må sluttbehandles av planutvalget.
2. Det søkes inngått en prosjektavtale mellom Skjervøy kommune og NFF ved
Troms fotballkrets som inneholder prosjekteringsbistand og bistand i
anbudsfasen.
3. Totalfinansieringen søkes løst gjennom bidrag fra Skjervøy kommune,
tippemidler og dugnad. Forskottering av tippemiddelandel fra leverandør
kan aksepteres.
4. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne
kostnadsoverslag og finansieringsplan. Den kommunale egenandelen skal
ikke overstige 1,5 millioner kroner. Dette lånefinansieres hvorav
lånekostnadene belastes disposisjonsfondet.

Nytt pkt. 7

Kommunestyret viser til det pågående arbeid med bygging av ny kai på Vorterøy
via en egen stiftelse. Før disse prosjektene settes i gang, skal skriftlig avtale med
leietaker være inngått. Formannskapet skal godkjenne endelig kostnadsoverslag og
finansieringspian. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gi stiftelsen
kommunal garanti.

Nytt pkt. 8
Kommunestyret er positiv til at ytterligere reduserte strømutgifter kan brukes nye
ENØK tiltak. Kommunestyret ber driftsutvalget planlegge slike tiltak.

Nytt pkt. 9
Kommunestyret viser til bemanningssituasjonen innenfor omsorgssektoren som
også er beskrevet i ulike rapporter og ved tilsyn.
Kommunestyret vil komme tilbake til disse behovene ved budsjettbehandlingen
høsten 2009.

Nytt pkt. 10
Kommunestyret ber oppvekst- og levekårsutvalget fremme en egen sak til
formannskap og kommunestyre som omhandler utvidelse av bamehagekapasiteten
på Skjervøy tettsted.
Nytt pkt. 11
Kommunestyret registrerer at regjeringen ut fra et rimelighetshensyn
likebehandler all kommunene i tiltakssonen når det gjelder
småkommunetilskuddet.
Skjervøy kommune forventer at kommunene i tiltakssonen fra og med 2010 skal
fa likebehandling i forhold til Nord- Norgestilskuddet.

Nytt pkt. 12
Avgiftsstrategi
Følgende endringer i gebyrer og avgifter vedtas for 2009:
Vannavgift (eks. mva)
• Forbruksgebyr pr.m
2
• Forbruksgebyr målere pr.m
3

2009
3,
3,s

NY SATS 2009
2,75
2,75

Kloakkavgift (eks. mva)

2009

NY SATS 2009

• Abonnementsgebyr, faktor 1

2300,-

1300,-

Havneavgifter
(eks. mva)
Alle 2008-satsene skal gjelde også i 2009
Reglement for reduserte gebyrer for eldre og uføre skal revideres høsten 2009 slik
at nytt reglement kan gjelde fra 2010. Her skal både vann, avløp og
renovasjonsavgift danne grunnlaget for reduserte gebyrer.
Det er ei klar målsetting for kommunestyret at eiendomsskatten skal reduseres fra
og med 2010

AP og H ved Arnulf Steffensen fremmet følgende tillegg til pkt 4 i fellesforslagets
pkt.6
og skal innarbeides i økonomiplanen.
Kommunestyret skal behandle anbudene fra kunstgressleverandører.
Det øvrige arbeidet søkes gjennomført i henhold til ovemevnte.
Forslag fra SV:
Tillegg til pkt. 9 i fellesforslaget;
Aktivitørstillinga på helsesenteret vurderes allerede ved budsj ettreguleringen i oktober.

Votering:
Formannskapets innstilling: 14 stemmer
FRP’ s helhetlige forslag: 2 stemmer

Innstillinga vedtatt mot 2 stemmer
Punktvis votering over SV, KRF, SP og KP forslag:
Første del frem til pkt 6 : Vedtatt mot 3 stemmer
Pkt 6: 14 stemmer mot 2
Tillegget fra Ap:og H: Vedtatt mot 2 stemmer
Pkt. 7: Enst. vedtatt
Pkt. 8: Enst. vedtatt

Pkt. 9: Enst. vedtatt.
+ Tillegget fra SV: Enst. vedtatt
Pkt. 10: Enst vedtatt
Pkt. 11: Enst. vedtatt
Pkt. 12: Enst. vedtatt

Vedtak:

Innstillinga med de endring som er gjort vedtatt mot 3 stemmer

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 02.06.2009
-

Behandling:
Forslag fra Ingrid Lønhaug SV, ørjan Albrigtsen KP og Thor Nygaard SP:
Pkt. 4
Det skal legges opp til en bred diskusjon om skolestruktur i Skjervøy kommune som
omfatter både tettsted og distrikt. Saken avsluttes og konkluderes i løpet av 2009.

Forslag fra KP vfRoy Waage, SV v/Ingrid Lønhaug og SP v/Thor Nygaard:
Nytt pkt 5:
Det vises til vedtaket i k-sak 77/08 om at det skal vedtas en egen og fremtidig avgiftsstrategi i
Skj ervøy kommune.
Det legges frem et forslag på dette i kommunestyret i junimøtet der følgende blir vurdert:
• reduksjon av avgiftene innenfor vann og avløp fra og med 2009 innenfor
selvkostprinsippet
• rullering av retningslinjene for reduksjon av alle utgiftene innenfor vann, avløp og
renovasjon for eldre og uføre
• vurdering av justering av øvrige avgifter og gebyrer
• nivået på eiendomsskatten

Votering over tallmatrisen: Enst.vedtatt,

Votering

-

-

pkt 4: Enst. vedtatt
“
5: Enst. vedtatt

Vedtak:
Innstillinga med tilleggene enst. vedtatt.
Protokolitilførsel fra FRP:
Skjervøy FRP ønsker å komme tilbake med et alternativ budsjett og økonomiplan
2009—2012 ijuni møtet.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap 27.05.2009
-

Behandling:
Rådmannen, økonomisjefen og etatssjefene orienterte.
Vedtak:
Saka utsettes til nytt ekstra møte 2. juni kl. 16.30.
Protokolitilførsel:
I forbindelse med sak
anmerke følgende:

—

rullering budsjett/økonomiplan 2009-20 12 vil Kystpartiets gruppe

1.

Under behandling av budsjett for 2009 k-sak 77/08 pkt. 5 vedtok Kommunestyret
følgende.
Kommunestyret viser til tidligere vedtak om et forutsigbart avgiftsnivå på
kommunale avgifter inklusiv eiendomsskatt. Kommunestyret ber formannskapet
utarbeide en strategi for dette til junimøtet i kommunestyret. Kommunestyret
vil på dette grunnlag vedta en egen avgiftsstrategi og i denne sammenheng
vurdere nivået på eiendomsskatt fra og med 2009.

2.

På denne bakgrunn vil Kystpartiets gruppe bidra til at overnevnte vedtak følges
Opp og vurderes under behandlingen av budsjett/økonomiplan 2009-20 12.

PS 21/09 Tema Edruskapspolitisk plan i Skjervøy kommune
Temaet var oppe i Oppvekst- og levekårsutvalget den 26.05.09 med slik behandling
og vedtak:

Varaordfører og leder av rusforum, Ingrid Lønhaug, orienterte om planforslaget som den
Rusforum har utarbeidet. Dette er en rullering av eksisterende plan. Den skal endelig vedtas av
kommunestyret nå i vår.
I tillegg til plandokumentet som ble lagt fram, kommer to vedlegg som vil bli tatt med i den
senere behandlingen av planen, reaksjoner ved overtredelser og nærmere regler for distrikt.
Det ble uttrykt ønsker fra Vidar Langeland om å få på bordet noen tall som kan fortelle om
hvor stort problemet med rus er i Skjervøy. Fra administrasjonen ble det svart at det er
vanskelig å fä fram tall om kan stor på.
Enstemmig vedtatt

Oppvekst og levekårsutvalget ber kommunestyret vedta den framlagte planen.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 17.06.2009
-

Behandling:

Ingrid Lønhaug SV, innledet om planen.
Ingrid Lønhaug SV foreslo.
Kommunestyret vedtar den framlagte Edruskapspolitiske plan.
Vedtak:

Forslaget fra Ingrid Lønhaug enst. bifalt.

PS 22/09 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller
16 eller 17 år i valgåret
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Ski ervøy kommune tar stilling til om kommunen skal søke KRD om å delta i forsøk med
stemmerett for i 6-åringer.

Saksprotokoll i Ski ervøy Kommunestyre 17.06.2009
-

Behandling:
Forslag fra SV v/Ingrid Lønhaug, KP v/ørjan Albrigtsen og FRI’ v/Jørn Cato Angell
fremmet av Peder Amundsen KP:

Skjervøy kommune søker Kommunal- og regionaldepartementet om å fa delta i
forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved
kommunestyrevalget 2011.
Kommunestyret ber rådmannen utforme og sende søknad til departementet innen
søknadsfristens utløp.
Vedtak:
Forslaget vedtatt 11 mot 8 stemmer.

PS 23/09 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre 17.06.2009
-

Behandling:
I tillegg ble skriv fra AP ang. kommunale utgifter til ressursskrevende brukere og
fritak fra politiske verv fra Gøril Hoti-Isaksen referert.

Vedtak:
Referatene tas til etterretning.

RS 12/09 Nasjonal transportplan 2010-2019 handlingsprogram 2010-2013 innspill til
fylkeskommunens uttalelse
RS 13/09 Utskrift fra møte i representantskapet
RS 14/09 Likestilling av kommunene i Nord Troms og finnmark
-

RS 15/09 Resultatrapport fra KS
RS 16/09 Utvidelse av pasientombudets arbeidsområde
RS 17/09 Vedr.RV 866 Langslett Skjervøy
-

RS 18/09 Anmodning om lovlighetskontroll av f.sak 116/08 og k.sak 87/08
RS 19/08 Anmodning om lovlighetskontroll av k. sak 08/09.

