Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
26.01.2012
16:30 – møtet hevet klokken 2100

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Kurt Michalsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Irene Toresen
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Ørjan Pedersen
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL

Representerer
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKSV
SKSV
SKSP
SKAP
SKAP
SKAP
SKH
Uavhengig

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL
Roger Johansen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Vidar Langeland
MEDL
Dag Hugo Lorentzen
MEDL

Representerer
SKH
SKKRF
SKKP
SKFRP
SKSP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Aksel Jørgensen
Mona Jørgensen
Helge Andersen
Roger Johansen
Vidar Brox-Antonsen
Peder Andre Amundsen
Kate Pedersen
Vidar Langeland
Rolf Larsen
Dag Hugo Lorentzen

Representerer
SKH
SKKRF
SKKP
SKFRP
SKSP

Merknader til innkallingen:
- Fra Einar Lauritzen (AP): Møtetidspunkter må være korrekt på alle sakspapirer. Sent
innkomne saker (interpellasjoner) må også sendes til representantene og ikke først ved
møtestart.

Merknaden tas til etterretning – møtet lovlig satt.
Merknader til sakslista:
- en ny referatsak 2/12 lagt til, Konstituering Skjervøy eldreråd

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Personalsjef
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.

Torgeir Johnsen

Øystein Skallebø

Vidar Brox-Antonsen

Tema: Sjumilssteget
Orientering ved sjumilsstegskoordinator Eldbjørg Ringsby

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/12

Supleringsvalg til forliksrådet

2011/676

PS 2/12

Madam Lyngs legat

2010/1249

PS 3/12

Strategisk utvikling av kommunen - hva skal
prioriteres

2011/3343

PS 4/12

Avtaler mellom Skjervøy kommune og UNN

2012/114

PS 5/12

Referatsaker

RS 1/12

HANDLINGSPLAN for FYSAK og folkehelse
2012

2012/38

RS 2/12

Konstituering Skjervøy eldreråd

2012/296

PS 6/12

Interpellasjoner

2012/502

PS 1/12 Supleringsvalg til forliksrådet
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar stilling til valgnemndas forslag til erstatter for Aksel Jørgensen.
2. Forliksrådet valgt i k-sak 42/11 – inkludert suppleringsvalg – gjelder for perioden
1.1.2013 til 31.12.2017.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Forslag fra valgnemnda ved Kurt Michalsen (KP):
- Norvald Karlsen (H)
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 2/12 Madam Lyngs legat
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Madam Lyngs legat avvikles og legatets midler overføres til følgende formål:
1. En halvpart overføres til Giæverfamiliens gravfond
- Giæverfamilien påtar seg ansvaret for framtidig stell av Madam Lyngs grav ved
Skjervøy kirke og øvrige graver knyttet til familien.
- Giæverfamilien forestår forgylling (el tilsv) av inskripsjonen på Madam Lyngs
gravsted slik at teksten kommer tydeligere fram.
2. Den andre halvparten overføres til Skjervøy menighetsråd på følgende betingelser:
- Midlene skal benyttes på tiltak knyttet til kirken, ikke drift
- Midlene skal komme barn og unge til gode
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Forslag fra SV, KP, SP og Krf ved Pål Mathiesen (SV):
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Madam Lyngs legat avvikles og legatets midler overføres til følgende formål:
1. Skjervøy menighetsråd får kr 150 000,- på følgende betingelser:
 Midlene skal benyttes på tiltak knyttet til kirken, ikke til drift
 Midlene skal komme barn og unge til gode.
2. Giæverfamiliens gravfond tildeles kr 16 000, Giæverfamilien påtar seg et ansvar for framtidig stell av Madam Lyngs grav ved
Skjervøy kirke.
Forslag fra Kurt Michalsen (KP)
- saken utsettes og behandles på nytt i komiteen.
Vedtak:
Utsettelsesforslaget vedtatt mot tre stemmer.

PS 3/12 Strategisk utvikling av kommunen - hva skal prioriteres
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
I arbeidet med kommunens planverk gjør kommunestyret følgende prioritering:
1.
2.
3.
4.

Kommuneplanens arealdel (Arealplan)
Kystsoneplanen – i den grad det er mulig bør denne sees i sammenheng med arealplanen
Kommuneplanens samfunnsdel
IKT-plan – strategi for digital utvikling

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Forslag til nytt punkt 5 fra Kystpartiet ved Ørjan Albrigtsen:

Kommunestyret ber formannskapet igangsette arbeid med rullering av strategisk næringsplan.
Vedtak:
Votering:
- Rådmannens innstilling: Innstillingen enstemmig bifalt.
- Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

PS 4/12 Avtaler mellom Skjervøy kommune og UNN
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune inngår overordnet samarbeidsavtale med vedlegg og tjenesteavtale 1,3,5 og
11 med UNN HF. Avtalene gjøres kjent for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 5/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.
RS 1/12 HANDLINGSPLAN for FYSAK og folkehelse 2012
RS 2/12 Konstituering Skjervøy eldreråd

PS 6/12 Interpellasjoner
Rådmannens innstilling
Ordføreren besvarer interpellasjonen.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012
Behandling:
1. Interpellasjon fra Kurt Michalsen (KP) angående Arnøy – Laukøyforbindelsen:
Spørsmål til ordføreren:
1. Hva er så langt gjort fra vår politiske ledelse for å få satt fokus på kravet om
fastlandsforbindelse til disse øyene?

2. Hvordan ser ordføreren for seg at vi må jobbe for å kunne få gjennomslag for prosjektet
hos de myndigheter som skal avgjøre om prosjektet skal prioriteres
3. Kan ordføreren tenke seg å sette utvikling i distriktsområdene av vår kommune på
dagsorden slik at vi sammen kan se på hvilke muligheter som kan finnes for å øke
folketallet og hvordan vi kan få dette til.
Ordføreren svarte:
Først vil jeg som ordfører slutte meg til den beskrivelse som representanten Kurt Michalsen gir
av det pågående arbeid rundt Arnøy og Laukøy-forbindelsen. En realisering av prosjektet vil
etter ordførerens mening være det viktigste samferdselsprosjektet i Skjervøys historie.
Likeså deler ordføreren bekymringen av den negative trenden utviklingen på Arnøya har hatt de
siste årene spesielt.
Til spørsmålene og ordføreres svar på disse:
1. Politisk ledelse i Skjervøy kommune har vært en aktiv del av arbeidet med Arnøyog Laukøyforbindelsen fra arbeidet startet aktivt opp i 2007. Tidligere ordfører og varaordfører har
fremmet prosjektet og kravet om fastlandsforbindelse til disse øyene i både regionalt og
fylkeskommunal organ. Dette har jeg som nyvalgt ordfører allerede fulgt opp blant annet i
møtet med fylkesråd for samferdsel Terje Olsen.
2. Når det gjelder det videre arbeid med prosjektet, vil presentasjon av mulighetsstudiet som
selskapet Arnøy og Laukøy forbindelsen AS har fått utarbeidet, være utgangspunktet for den
jobben som må gjøres for å få gjennomslag for prosjektet i de fylkeskommunale organ som
har myndighet til å prioritere dette.
Dette arbeidet må bli et lagspill der forhåpentligvis alle politiske grupperinger, næringsliv
og hele Skjervøy kommune stiller seg bak kravet og fremmer dette i alle fora som har
innvirkning på de som til slutt må vedta prosjektet – nemlig Troms Fylkesting.
I samarbeid med styret i Arnøy og Laukøy forbindelsen AS vil ordfører legge opp til en
presentasjon av mulighetsstudiet i kommunestyret og utarbeide et forslag for det videre
arbeid med å markedsføre og selge prosjektet inn.
3. Svaret på dette spørsmålet er et klart ja. Ordfører vil i samarbeid med formannskapet drøfte
en dagsorden for dette arbeidet. Ordføreren vil også gjerne besøke bygdelagene og på
denne måte styrke kontakten med de som kjenner mest hvor skoen trykker.

2. Interpellasjon om Årvikbruket eiendom AS fra Jørn Cato Angell (uavhengig)
Spørsmål til ordføreren:
1. Hvordan er statusen på salgsprosessen på Årvikbruket Eiendom AS pr i dag?
2. Formannskapet har i et tidligere møte behandlet denne saken som en hastesak og vedtatt
å stoppe salget, hvordan kan formannskapet overkjøre et kommunestyrevedtak som er
gjort?
3. Har ordførere tenkt å gjøre noe i denne saken slik at Skjervøy kommune kommer seg ut
av denne evige hengemyra noe som er en belastning for både Skjervøy Kommune og
innbyggerne i Skjervøy som har måtte betale dyrt og ikke minst at man har mistet 3,1
millioner fra Nergårdpengene.
Håper at ordføreren kan prøve å besvare disse spørsmålene så godt som han kan, for å
belyse saken godt nok for både innbyggere og representanter i kommunestyret.
Ordføreren svarte:

Generelt vil ordføreren først og fremst vise til det svar jeg ga i forrige kommunestyre på
spørsmål fra Frp`s Vidar Langeland. Så spørsmålene:
1. Her vil ordfører vise til formannskapssaks 116/2011, hvor det ble vedtatt følgende:
o Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning og avlyser salget av aksjene i
Årvikbruket eiendom as inntil videre.
o Driftsselskapets forkjøpsrett videreføres og de bes ta ny kontakt når den
finansielle situasjonen er bedret.
o Formannskapet ber ordføreren jobbe aktivt opp mot Kystverket for å få realisert
tiltakene i Årviksand havn så raskt som mulig.
2. Forutsetningen for salget av aksjene var knyttet til en tidsfrist, som kjøper skulle
forholde seg til med tanke på å skaffe seg finansiering. Dette klarte ikke kjøper og
derfor måtte salget avlyses.
3. Her må jeg igjen vise til vedtaket som er gjort i formannskaps sak 116/2011, der
Årvikbruket fortsatt har forkjøpsrett.
3. Interpellasjon om Skjervøyfiskanlegget fra Jørn Cato Angell (uavhengig)
Spørsmål til ordføreren:
1. Hvordan er statusen på salgsprosessen på anlegget pr i dag?
2. Og har ordføreren registrert at anlegget er i en meget dårlig befatning og at noe må
gjøres fort?
3. Og hvordan har ordføreren tenkt å komme seg ut av den økonomiske bomben som
ligger ned ved havet. Og ikke minst den store risikoen for miljøforurensning dette
kan medføre. Både ovenfor Lerøy og andre bedrifter i nærheten av anlegget.
Håper at ordføreren kan prøve å besvare disse spørsmålene så godt som han kan, for å
belyse saken godt nok for både innbyggere og representanter i kommunestyret.
Ordføreren svarte:
1. Forhandlingene pågår. Forhandlere fra kommunen er ordfører, Rådmann og
Økonomisjef etter fullmakt fra kommunestyret som ble gitt i K sak 28/2011.
2. Kommunen har god oversikt over tilstanden på anlegget.
3. No må vi ikke krisemaksimere beskrivelsen av anlegget, og forholde oss til den
prosessen som pågår med tanke på salg av anlegget. Når det gjelder gammelbrygga
så er også den med i forhandlingen som pågår med kjøper.

4. Interpellasjon om Fiskeriutviklingsfondet (Nergårdpengene) fra Jørn Cato Angell
(uavhengig).
Spørsmål til ordføreren:
1. Er det slik i dag at Nergård ikke skal levere fiske til anlegget på Skjervøy i det hele
tatt?
2. Har Nergård pengene bidratt til nyetablering på Skjervøy?
3. Har Nergårdpengene bidratt til rekruttering til nye fiskere til kystflåten i Skjervøy?
4. Hva har vi fått for arvesølvet som vi har solgt bort? Dette er noe å tenke på. Har
ordføreren noe tanker om dette?
Rådmannen svarte på vegne av ordføreren:
1. Det er helt feil at Skjervøy kommune har fått 15. millioner for at Nergårdtrålere
skulle få levere fisk andre steder i landet. Skjervøy kommune har aldri hatt
myndighet til å kreve dette. Som kjent hadde Nergård kun leveringsplikt på 1/6 av
konsesjonen til Skjervøyanlegget med industriforpliktelse. Etter forhandlinger om

konsesjonsbetingelser med departementet ble Nergård fritatt for
industriforpliktelsen. Men Nergård-tråler Kågtind er nå forpliktet til å tilby 6/6 av
konsesjonen til anleggene i Skjervøy kommune. Skjervøy kommune har aldri vært
noen part i forhold til konsesjonene. Partene har bestått av departementet og
Nergårdkonsernet. Det er opp til anleggene i Skjervøy kommune om de vil kjøpe
fisken som de to trålkonsesjoner fra Nergårdtråler Kågtind tilbyr.
2. Ja, det vil jeg si. Det var kritisk for Skjervøy når anlegget ikke tok i mot fisk og
fiskerne var meget bekymret. Etableringen av Skjervøy sjømat var derfor av stor
betydning. Dette er jo såkalt Nergård-midler brukt til.
3. Ja, det vil jeg si. Yngre fiskere har fått midler fra fondet fra kr 100-500 000 kroner.
Viser til protokoller som formannskapet har fått i forhold til tildeling av midler fra
Fiskeriutvikling AS – så den kan den enkelte selv vurdere hva det har bidratt til.
4. Skjervøy kommune har aldri hatt noe ”arvesølv” / konsesjoner å selge bort. Det
såkalte arvesølvet / konsesjoner er det departementet som eier og styrer. Men fisken
– som vel er det viktigste arvesølvet er sikret leveringsplikt fra Kågtind i mottaks- og
produksjonsanlegg i Skjervøy kommune etter leveringsplikt i tråd med gjeldende
forskrift. Nå 6/6, før 1/6.
Rådmannen vil presisere at Skjervøy kommune aldri har hatt noe eierforhold eller
noen styringsrett i forhold til konsesjoner/kvoter. Det har selvfølgelig til alle tider –
også i dag – vært et politisk mål å få båter / industrianlegg til Skjervøy kommune
med solide konsesjoner og kvoter.
Vedtak:
Interpellasjonene anses besvart og behandlet.

