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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Roy Lennart Waage
ORDFØRER
Elisabeth Larsen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL

Representerer
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP

Hans Kristian Mikalsen (Perm
2015, før sak 30)
Arnulf Steffensen

MEDL

SKAP

MEDL

SKAP

Pål S. Mathiesen
Ingrid Lønhaug

MEDL
MEDL

SKSV
SKSV

Jørn Cato Angell
Vidar Langeland
Helge Guttormsen (perm 2050,
før sak 34)
Thor Nygaard

MEDL
MEDL
MEDL

SKFRP
SKFRP
SKSP

MEDL

SKSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Jon Ole Andreassen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Elin Einarsen
MEDL
Helge Arnold Andersen
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Solveig Fagerheim
Einar Lauritzen
Elin Johannessen
Jon Ole Andressen
Tommy Nilsen
Ørjan Albrigtsen
Vegar Ballovarre
Mona Jørgensen
Yngvar Einarsen
Elin Einarsen
Merknader til innkalling: Ingen – møtet lovlig satt.

Representerer
SKKP
SKAP
SKH
SKKP
SKFRP
SKKRF

Representerer
SKAP
SKKP
SKKP
SKH
SKFRP

Merknader til sakslista:
Det ble delt ut to interpellasjoner som ble behandlet under sak 34.
Det ble delt ut rådmannens forslag til økonomiplan 2011-2014.
Etter sak 29 vil det bli gitt en orientering om forprosjekt for renovering av Skjervøy
ungdomsskole ved prosjektstyreleder Arild Torbergsen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Roman
Helse- og sosialsjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken

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

Roy Waage

Vegar Ballovarre

Elisabeth Larsen

Tema: Regional utvikling
Innledning ved fylkesordfører Terje Olsen
Innledningen berørte:
- fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør
- fylkeskommunens næringsrettede virkemidler
- fylkeskommunens prioriteter
- regionalt utviklingsprogram
- utfordringer

Saksliste
TEMA: Regional utvikling
Innledning v/Fylkesordfører Terje Olsen
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 28/10

Balansering av driftsbudsjett 2010

2009/8428

PS 29/10

Økonomirapport investeringer høsten 2010

2009/8428

PS 30/10

Nytt finansreglement

2010/5148

PS 31/10

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 fastsetting av valgdag

2010/2158

PS 32/10

Medlemstall i kommunstyret

2010/4972

PS 33/10

Høring - forslag til endring i kommuneloven
2015-19

2010/4932

PS 34/10

Interpellasjoner - 3. nov 2010

2010/2728

PS 35/10

Referatsaker

RS 23/10

Utskrift fra styremøte 22.6.2010

2009/1793

RS 24/10

Oppnevnelse av komité for utarbeidelse av
innspill i det framtidige kollektivtilbudet i Troms

2010/4002

PS 28/10 Balansering av driftsbudsjett 2010
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema
datert 20.10.10 godkjennes.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010
Behandling:
Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 29/10 Økonomirapport investeringer høsten 2010
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar omdisponeringer
i tråd med budsjettskjema datert 20.10.10.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtatt mot tre stemmer.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 21.10.2010
Behandling:
Vedtak:
Innstillinga enstemmig bifalt.

PS 30/10 Nytt finansreglement
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Finansreglement for Skjervøy kommune vedtas i tråd med utkast av 230810 og uttalelse fra
uavhengig instans.
Finansreglementet gis umiddelbar virkning.
Rådmannen bes innen utgangen av 1. kvartal 2011 utarbeide interne rutiner og få disse
kvalitetssikret. Når dette er gjort skal kommunestyret orienteres

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 31/10 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - fastsetting av valgdag
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Valgdagene for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 settes
til søndag 11. september og mandag 12. september 2011.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 32/10 Medlemstall i kommunstyret
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til antall representanter i kommende valgperiode.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Fellesforslag fra alle partiene:
”Skjervøy kommunestyre beholder dagens antall representanter som er 19 stykker.”
Vedtak:
Forslaget enstemmig bifalt.

PS 33/10 Høring - forslag til endring i kommuneloven 2015-19
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til saken.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Fellesforslag fra alle partiene:
-

-

Skjervøy kommunestyre støtter forslaget om å lovfeste krav om kvalifisert flertall for å
endre tallet på kommunestyrerepresentanter i en kommune.
Skjervøy kommunestyre støtter forslaget om å lovfeste at det i hver valgperiode skal
vedtas nytt delegasjonsreglement i kommunen, samt en tidsfrist for dette i forhold til
valgperioden.
Skjervøy kommunestyre støtter forslaget om å lovfeste at det som hovedregel skal være
politisk innstilling i saker som folkevalgte organ behandler, men med mulighet for
kommunestyre til å gjøre unntak fra dette.

Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 34/10 Interpellasjoner - 3. nov 2010

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Interpellasjon fra Skjervøy FrP:
Ordføreren er i avisa Nordlys sitert på at Skjervøy Fiskeriutvikling har gitt 2,5 millioner i lån til
Industriparken AS for at Industriparken AS skulle betale lån til sine eiere.
Hvilke låneforpliktelser som foreligger mellom 2 private aksjeselskaper er normalt ingen sak for
et kommunalt selskap.
• Hvilket motiv har styret i et kommunalt selskap som Skjervøy Fiskeriutvikling for å låne
ut store beløp til interne disposisjoner i private selskaper? Er jo et spørsmål i seg selv?

Lån til nedbetaling av gjeld mellom datter og morselskap som driver utleie av eiendom
er et brudd på vedtektene til Skjervøy Fiskeriutvikling, og utenfor det mandat og de
fullmakter styret i Skjervøy Fiskeriutvikling. Bruk av midlene utover det som står nevnt i
§2 i selskapets vedtekter skal godkjennes av formannskapet gjennom endrete
retningslinjer for selskapet noe som ikke er blitt gjort i denne saken.
Vi ønsker derfor å komme med et forslag til vedtak / innspill på denne interpellasjonen.
Slik saken er fremstilt av ordføreren i intervju med avisa Nordlys er det åpenbart at styret i
Skjervøy Fiskeriutvikling AS har gått utover sine fullmakter. Kommunestyret ønsker at
lånesaken til Industriparken AS fremmes som sak for kommunestyret med alle dokumenter
styret hadde tilgjengelig som vedlegg til sakspapirene. Er det noe ordføreren ønsker så var det
åpenhet rundt Nergård pengene noe vi forventer han gjør ved å ta opp denne saken i
kommunestyret.
Ordføreren svarte:
1. Viser til svar gitt i Kommunestyret den 10.06.10 angående interpellasjon om selskapets
virksomhet.
2. Ordføreren avviser at styret har handlet i strid med selskapets vedtekter.
3. Formannskapet som også er generalforsamling i Skjervøy Fiskeriutvikling A/S vil få en
grundig orientering om selskapets virksomhet og forvaltning.
Generalforsamlingen vurderer og bedømmer styrets virksomhet.

Interpellasjon fra Skjervøy SV
Interpellasjon ”Kulturskolen - utvikling av de kommunale kulturskolene som gode lokale
ressurssentre”.
I sakspapirene til kommunestyret ligger det ved et referat fra møtet i Nord Troms Regionråd
22.06.10. På s.4 har SV merket seg at det har vært et møte hvor en har diskutert kulturskolen
med den overskriften ”Kulturskolen – utvikling av de kommunale kulturskolene som gode
lokale ressurssentre”.
SV har tidligere engasjert seg i innholdet i kulturskolen, og har et ønske om å få til et mer
utvidet kulturtilbud. Vi ser at den kommunale økonomi ikke strekker til i forhold til utvidelser
av timetallet, men har et ønske om at kulturskolen skal gi et allsidig tilbud innenfor kultur. Vi
har bl.a ønsket et tilbud innenfor tegning og maling. I rådmannens forslag til økonomiplan er
også ressursen til leder av kulturskolen trukket inn.
SV ser ut fra møtereferatet at styret i Nord Troms Regionråd og rådmenn deltok på møtet. SV er
bekymret for kulturskolens ressurser og anledning til å utvikle seg videre. Diskusjonen om
kultuskolen som et lokalt ressurssenter, er en interessant diskusjon som vi burde sette på
dagsorden i Skjervøy også.
Spørsmål:
1. Kan ordfører referere kort hovedtrekk fra diskusjonen i dette møtet?

2. Hvordan kan vi organisere en slik diskusjon i Skjervøy innenfor politisk nivå og
administrativt nivå?

Ordføreren ba rådmannen svare på disse spørsmålene.
Rådmannen svarte:
1. Verken rådmann eller ordfører var tilstede på møtet i regionrådet 22.06.10. Rådmannen
var på rådmannsutvalget for Nord-Troms. Sekretariatsleder Fjellberg sier at veileder
utarbeidet av utdanningsdirektoratet, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen ble presentert.
Noe tema ble ikke drøftet.
2. Rådmann har foreslått at en halv stilling som kulturleder legges ned fra 01.01.2012.
Kulturskolen overtar denne tjenesten. Vi må komme tilbake til selve organiseringen.
Rådmannen foreslår at man i kommunestyret setter opp et tema i forhold til dette
tjenesteområdet i 2011.

PS 35/10 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 03.11.2010

Behandling:
Vedtak:
Referatene tatt til etterretning.

RS 23/10 Utskrift fra styremøte 22.6.2010
RS 24/10 Oppnevnelse av komité for utarbeidelse av innspill i det framtidige
kollektivtilbudet i Troms

