Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
16.04.2012
10:15 – møtet hevet 18.40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ingrid Lønhaug
MEDL
Ørjan Albrigtsen (perm fra
MEDL
17.45, før sak 43 (inkl 46))
Einar Lauritzen
MEDL
Kari-Ann Olaisen (perm fra kl
MEDL
17.10, før sak 43 (inkl 46))
Leif Peder Jørgensen
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Vidar Langeland
Mona Jørgensen
Jørn Cato Angell (ifm sak 46)
Vidar Langeland (inhabil)
Kurt Michalsen (ifm sak 46)
Torgeir Johnsen (inhabil)

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKAP
SKKP
SKSP

Representerer
SKH

Representerer
SKFRP
Uavhengig
SKKP

Merknader til innkallingen: ingen - møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Sak 34/12 trekkes da tiltakshaver ikke ønsker den behandlet
- RS 9/12 (oppfølging av BØP) behandles først mens alle etatssjefer er tilstede
- Vidar Langeland er inhabil i sak 46/12, vara er innkalt. Av praktiske grunner tas denne
saken umiddelbart etter lunsj.
- Næringssaken behandles senest 1500 da næringskonsulenten skal være tilstede
- Ordføreren ber rådmann orientere om mulig ekstraordinære formannskaps- og
kommunestyremøter
- Det er innkommet spørsmål fra SP og Frp, de vil bli besvart på slutten av møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Terje Trætten
Teknisk sjef
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

Einar Lauritzen

Ingrid Lønhaug

Mulig ekstraordinære møter – orientering av rådmannen
Det virker å bli stor saksmengde, spesielt på kommende formannskapsmøter
 rådmannen anbefaler ekstraordinært formannskapsmøte i begynnelsen av juni og at
kommunestyret 13. juni vurderer om det er behov for nytt kommunestyremøte i august.
 Vedtak:
o Ekstraordinært formannskapsmøte fredag 8. juni
---------------------------------------------------Spørsmål fra Leif Peder Jørgensen (SP)
1. Hva er status i ”fergesaken” og hva har kommunen gjort forhold til ansvarlig myndighet og
rederi?
Ordføreren svarte:
Ordfører har tatt kontakt med Troms Fylkestrafikk, og beklaget dette, og har spurt hva vi
som kommune kan gjøre når slike problemer oppstår. Jeg fikk til svar at vi må utøve press /
klage til Fylket / Troms Fylkestrafikk når slikt oppstår. Jeg har skrevet i mail til Troms
Fylkestrafikk at vi ikke godtar dette, og har lagt ved klager fra næringsliv på Arnøya.
2. Hva er status i skredsikringen på Arnøy, ligger vi fortsatt ”i rute” i forhold til oppstart 2013?
Ordføreren svarte:
Status i Skredsikringssaken er at oppstart ligger inne i dagens fylkesvegplan i 2012/14.
Denne skal rulleres i 2013. Hva som da kan skje kan ingen forskuttere i dag. Imidlertid er en
rekke samferdselsprosjekt (også skredsikring) blitt dyrere. Dette kan i verste fall føre til
forskyvning.
Vil videre nevne at ”mulighetsstudie på Arnøy og Laukøyforbindelsen” tar opp og behandler
koblingen mellom fastlandsforbindelse og skredsikringen rundt singla. Dette ønsker Arnøy
og Laukøyforbindelsen AS og presentere for kommunestyret så snart som mulig.
--------------------------------------------Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp)
1. Vil ordføreren gjennomføre et ekstra kommunestyremøte i mai for å sikre en forsvarlig
demokratisk behandling av alle de tunge saker som pr dato må behandles på junimøte?
Ordføreren svarte:
Viser til behandling av dette i dagens møte.
2.

Skjervøy Frp har ventet på eierskapsdrøftinger, når formannskapet avholder sitt møte 16.
april vil det være 4 måneder og 3 formannskapsmøter siden ordføreren lovte
eierskapsdrøftinger i god tid før generalforsamling i Årvikbruket Eiendom AS. Har
ordføreren tenkt å bryte sitt løfte til kommunestyret? I henhold til møtekalender og

aksjelovens krav til generalforsamling må generalforsamling i de 100 % kommunale
aksjeselskaper avholdes i formannskapsmøte 29. mai. Vil ikke ordføreren holde sitt ord om
gjennomføring av eierskapsdrøftinger i god tid før generalforsamling som lovt til
kommunestyret 15/12-11, eller er det tenkt å ha et ekstraordinært formannskapsmøte for
generalforsamlinger?
Ordføreren svarte:
Ordføreren har i samarbeid med styret i Årvikbruket Eiendom AS avklart at
eierskapsdrøftinger og møte med Årvikbruket Eiendom as skal gjennomføres onsdag 25.
april kl 18.00. Styret i selskapet har hatt et ønske om å avholde generalforsamling samme
dag, det vi si umiddelbart etter eierskapsdrøftingene. Formalitetene rundt avvikling av
generalforsamling er nå klart og styret vil nå innkalle til generalforsamling den 25. april
etter eierskapsdrøftingene.
Ordfører mener at dette er i god tid før ordinær frist for generalforsamling, og mener det er
positivt at generalforsamling kan avholdes så tidlig som i april mnd sammen med
eierskapsdrøftinger.
3. I media har ordførerne utalt at forskuttering av Langbakken skal opp i formannskapet og
behandles i henhold til kommunelovens § 13. Det står ikke på sakskartet til møte 16. april og
skal vel dermed behandles av kommunestyret?
Ordføreren svarte:
Ordførerens uttalelse om å behandle forskuttering av kostnadene til reguleringsarbeid som
hastesak i formannskapet berodde på at ordføreren trodde Fylkesråden kunne godkjenne
dette og at det var et ønske om å få arbeidet raskt i gang. I ettertid har ordføreren fått vite
at det er Fylkestinget som skal godkjenne avtalen. Dermed kan et ekstraordinært
kommunestyre behandle denne saken før fylkestinget i juni måned.
4. I orienteringssaken om ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING VEDTAK BUDSJETT
OG ØKONOMIPLAN 2012 — 2015 står det i punkt 26) Kunstgressbane (I-8). Ansvar:
K/U. Lån godkjent av Fylkesmannen. SIK har sagt seg positiv til å påta seg ansvar for
grunnarbeid. Gjenstår å skrive kontrakt med SIK inkl dato for ferdigstilling av grunnarbeidet
og deretter konkurranse på levering av kunstgresset.
I kommunestyrets vedtak fra 16. juni 2011 står det i punkt 6:" Det inngås samarbeidsavtale
med SIK om grunnarbeidet i tråd med kravspesifikasjonen basert på skisseprosjektet."
Prosjektet er kommunalt og skal da selvfølgelig ferdigstilles i kommunal regi som vedtatt av
kommunestyret?, når ble samarbeidsavtale endret til å overlate ansvaret til? Hvem har
bestemt å overlate ansvaret for en del av det kommunale byggeprosjektet til SIK? Kan
ordføreren legge frem et oppdatert budsjett for prosjektet?
Økonomisjefen svarte på vegne av ordføreren (punktvis gjengitt):
- kunstgressbanen er og blir et kommunalt prosjekt, selv om deler av arbeidet utføres av
andre. Kommunen har uansett prosjektansvaret.
- SIK sitt bidrag er å betrakte som en gave som erstatter en del av beløpet kommunen
skulle låne, ref finansieringsplanen vedtatt av kommunestyret i desember

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 29/12

Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen

2011/4454

PS 30/12

Deling av eiendommen 53/1 i Simavågen

2011/3644

PS 31/12

Søknad om tildeling av tomt i Trollveien

2012/773

PS 32/12

Søknad om etablering av snøscooterløype fra den
bestående løype "Årviksand-Laksevann" ned til
Nordre Rekvik på Arnøya i Skjervøy kommune

2011/984

PS 33/12

Lillevika: Klage på vedtak om godkjenning av vei

2009/255

PS 35/12

Taskeby 52/10: Dispensasjon vedr. søknad om
flytebrygge

2012/1064

PS 36/12

Klage på Formannskapssak 9/12 ang gitt
dispensasjon med forbehold. Nilsengen 69/756

2011/3277

PS 37/12

Klage på formannskapssak 70/11 ang
dispensasjon for oppføring av fritidsbolig

2010/1771

PS 38/12

Søknad om tilleggsareal til Nedre Ringvei 13

2012/305

PS 39/12

Hamnes Gnr 67 Bnr 15: Spørsmål om Planformål

2011/782

PS 40/12

Uttalelse til høring - Ny E6 Langslett - Sørkjosen
og Massedeponi ved Langslett

2010/3706

PS 41/12

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Planog bygningsloven 2008

2012/1555

PS 42/12

Uttalelse fra Skjervøy kommune vedr
godkjenning etter privatskoleloven -Årviksand
skole - 996715035

2012/1252

PS 43/12

Organisering av barhehagetilbudet på Skjervøy

2012/126

PS 44/12

Søknad om tilskudd - anke på avslag

2012/137

PS 45/12

Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer /
meddommere

2012/1091

PS 46/12

Klage på administrativt vedtak - Boreal Offshore
AS

2011/1249

PS 47/12

Referatsaker

RS 4/12

Skjervøy SV krever likebehandling i tiltaksonen

2012/1521

RS 5/12

Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV samhandlingsreformen

2012/1521

RS 6/12

Barnehagesaken.

2012/1504

RS 7/12

Svar vedrørende ferdigstillelse av leilighet gnr 69
bnr 319

2009/7984

RS 8/12

Organisering av drifta i kulturhuset i 2012 - jmfr
pkt 9 i Rapportering nr 1 2012

2012/35

RS 9/12

Administrasjonens oppfølging av BØP # 2/12

2011/4554

PS 29/12 Deling av eiendommen 53/8 i Simavågen
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget viser til plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 og godkjenner fradeling av en
naust-tomt på 400 kvm fra eiendommen gnr 53/8 i Simavåg.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det ikke skal utføres nye tiltak på eiendommen og at
fradelingen ikke vil komme i konflikt med andre arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Einar Lauritzen ber om å få vurdert sin habilitet (søskenbarn og venn med tiltakshaver)
Vedtak:
Votering over habilitetsspørsmålet:
- Lauritzen erklært habil med 6 mot 1 stemme
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 30/12 Deling av eiendommen 53/1 i Simavågen
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slik vedtak:
Det gis dispensasjon i fra plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel til fradeling av
to fritidstomter fra eiendommen 53/1 i Simavågen som omsøkt.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket ikke vil komme i konflikt med andre arealinteresser.
Det settes vilkår for den tomta som skal inngå som tilleggsareal til 53/36. Etter fradelingen skal
eiendommen sammenføyes med eiendommen 53/36.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 31/12 Søknad om tildeling av tomt i Trollveien
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknaden avslås. Det gis ikke muligheter får kjøp av nevnte areal til boligformål.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at tiltaket vil komme i konflikt med andre
arealbruksinteresser.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP) på vegne av KP, SV og SP
Tillegg til rådmannens forslag:
- Evt andre søknader om å disponere hele dette området til boligformål besvares på samme
måte av administrasjonen hele denne valgperioden.
Forslag fra Vidar Langeland (FrP)
Skjervøy Frp mener Skjervøy kommune bør fremstå som en ja-kommune med målsetning
at innbyggere og fritidshuseiere fra andre kommuner skal oppfatte kommunen som
velvillig og hjelpsom ved ønske om å gjennomføre tiltak.
Søknad om tildeling av tomt innvilges. Søker må bekoste nødvendig omregulering av
området.

Vedtak:
Votering: innstillingen mot Frp sitt forslag
- Innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme
Votering over tilleggsforslaget fra KP, SV og SP:
- enstemmig vedtatt

PS 32/12 Søknad om etablering av snøscooterløype fra den bestående løype
"Årviksand-Laksevann" ned til Nordre Rekvik på Arnøya i Skjervøy
kommune

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 33/12 Lillevika: Klage på vedtak om godkjenning av vei
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Forvaltningsloven § 33, tas ikke mottatte klage fra Fylkesmannen i Troms til følge.
2. Jf Forvaltningsloven § 33, sendes saken til klagebehandling hos klageinstans.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Forvaltningsloven § 33 annet ledd tas mottatte klage fra Fylkesmannen i Troms til
følge. Påklaget vedtak oppheves.
2. Følgende nytt vedtak fattes i saken:
 Iht PBL 08 § 19-2, annet ledd avslås søknad om godkjenning av vei. Dette med
bakgrunn i vurderinger gjort nedenfor, og at en dispensasjon vil tilsidesette
hensynet bak definisjonen LNF sone 1, kulturminnevern og vern av
kulturlandskapet.
 Hjemmelshaver skal fjerne vei, og tilbakeføre området så snart det lar seg gjøre
våren 2012.
3. Dette er et nytt vedtak i saken og kan påklages jf Forvaltningsloven § 28.
Vedtak:
Rådmannens innstilling mot forslaget fra Ingrid Lønhaug (SV):
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

PS 35/12 Taskeby 52/10: Dispensasjon vedr. søknad om flytebrygge
Teknisk sjefs innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Jf Pbl 08 § 19-2 og vurderinger gjort nedenfor, gis det dispensasjon for oppføring av
flytebrygge i LNF – sone 2.
2. Jf Pbl 08 § 19-2 og vurderinger gjort nedenfor, gis det dispensasjon fra Pbl 08 § 1-8, for
oppføring av flytebrygge innenfor 100 – metersbeltet langs sjø.
3. Jf. havne- og farvannsloven § 27 og vurderinger gjort nedenfor, gis det tillatelse til
gjennomføring av tiltaket. Jf samme lov § 29, stilles det vilkår for tillatelsen, disse er gitt
under punkt Vilkår jf havne- og farvannsloven i denne saksutredning.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 36/12 Klage på Formannskapssak 9/12 ang gitt dispensasjon med
forbehold. Nilsengen 69/756
Teknisk sjefs innstilling
Ved gjenomgang av klagebehandlingen er det ikke funnet nye momenter som tilsier en
omgjøring av vedtaket.
Vedtak i Formannskapssak 9/12 opprettholdes:
- Planutvalget innvilger søknad om dispensasjon for oppføring av byggetiltak i
LNF sone 1
- Iht PBL 08 § 28-1 settes som vilkår til dispensasjon at tiltakshaver fremlegger
en sakkyndig grunnrapport som viser at grunnen er sikker iht PBL 08 § 28-1 ihht
grunnforhold og vassdrag.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (Frp):
Dersom søker dokumenterer egenkunnskap over tid til eiendommen vil planutvalget
stryke punkt 2 når søker leverer en egenvurdering av eiendommens grunnforhold som
også inneholder en kort beskrivelse av søkers lokalkunnskap til Nilsengen 69/756.
Vedtak:
Votering: rådmannens innstilling mot forslaget fra Vidar Langeland (Frp)
- Innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme.

PS 37/12 Klage på formannskapssak 70/11 ang dispensasjon for oppføring av
fritidsbolig
Teknisk sjefs innstilling
Klagen er innkommet i rett tid.
Ved gjenomgang av klagebehandlingen er det ikke funnet nye momenter som tilsier en
omgjøring av vedtaket.
Vedtaket i Formannskapssak 70/11 opprettholdes.
1. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8,
om oppføring av fritidsbolig innenfor 100 – metersbeltet langs sjø.
2. Jf Pbl § 19-2, og vurderinger gjort nedenfor, avslås søknad om dispensasjon om
oppføring av fritidsbolig i LNF – sone 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (FRP)
Skjervøy Frp mener Skjervøy kommune bør fremstå som en ja-kommune med målsetning
om at innbyggere og fritidshuseiere fra andre kommuner skal oppfatte kommunen som
velvillig og hjelpsom ved ønske om å gjennomføre tiltak og foreslår:
Nødvendige dispensasjoner fra Plan- og bygningsloven innvilges.
Vedtak:
Votering: rådmannens innstilling mot forslaget fra Vidar Langeland
- innstillingen vedtatt med 5 mot 2 stemmer

PS 38/12 Søknad om tilleggsareal til Nedre Ringvei 13
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Søknaden avslås. Det gis ikke muligheter til å kjøpe deler av lekeplassen i Nedre Ringvei.
Det er ved avgjørelse lagt vekt på at det vil redusere arealbruken til barn og unge.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (FRP)
Skjervøy Frp mener Skjervøy kommune bør fremstå som en ja-kommune med målsetning
om at innbyggere og fritidshuseiere fra andre kommuner skal oppfatte kommunen som
velvillig og hjelpsom ved ønske om å gjennomføre tiltak og foreslår:
Søknaden om utvidelse av parkeringsplass innvilges.
Vedtak:
Votering: innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

PS 39/12 Hamnes Gnr 67 Bnr 15: Spørsmål om Planformål
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
Planutvalget stiller seg positiv til planformål og næringsutvikling på Hamnes, på Laukøy.
- Dette er betinget av at forholdet til kulturminner, og at dette kan medtas i planområdet,
blir avklart av forslagsstiller gjennom arbeidet med reguleringsplanen
- Kommunen ønsker ikke å ekspropriere arealet hvor kulturminnet er lokalisert, for at
reguleringsplanen skal være gjennomførbar.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen vedtatt mot 1 stemme.

PS 40/12 Uttalelse til høring - Ny E6 Langslett - Sørkjosen og Massedeponi
ved Langslett
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak/gir slik høringsuttalelse:
1. Ny E6 Langslett – Sørkjosen
- Skjervøy kommune har ingen merknader til planforslaget
2. Massedeponi og massetak ved Langslett
- Ser på massedeponi som fornuftig tilrettelegging for samfunnsøkonomisk bruk av
overskuddsmassene etter tunellprosjekt.
- Kan ikke gi vår tilsutning til reguleringsplanen, da det ikke fremkommer av
dokumentasjonen, at grunnforholdene/områdestabiliteten er tilstrekkelig utredet i
tråd med Pbl 08 § 4-3.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 41/12 Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven
2008
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
- Forslag til Lokal forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008,
sendes på høring i 1 måned.
- Relevante høringsparter er Fylkesmannen i Troms, som varsles direkte, samt innbyggere
i Skjervøy kommune, som varsles via Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider.
- Det besluttes av Planutvalget, etter høringsrunde, om forskriften kan fremmes for
Kommunestyret.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 42/12 Uttalelse fra Skjervøy kommune vedr godkjenning etter
privatskoleloven -Årviksand skole - 996715035
Kultur- og undersjefens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune støtter opprettelsen av 9. og 10. klassetrinn ved Årviksand skole fra og med
skoleåret 2013/14. Dette innebærer også godkjenning av en elevtallsutvidelse for inntil 20
elever.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 43/12 Organisering av barhehagetilbudet på Skjervøy
Rådmannens innstilling
1. Behovet for økt antall barnehageplasser løses ved utvidelse av antall plasser fra 50 til 60
i Ørneveien Naturbarnehage.
2. Rådmannen gis myndighet til å forhandle frem en kjøpsavtale/ kommunal overtagelse av
Ørneveien Naturbarnehage. Avtalen må godkjennes av kommunestyret.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 44/12 Søknad om tilskudd - anke på avslag
Rådmannens innstilling
Skjervøy formannskap avslår søknaden om støtte til SMISO på bakgrunn av kommunens
økonomiske situasjon.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)

Skjervøy formannskap støtter søknaden fra SMISO om driftsstøtte. Beløpet på kr 5000
utbetales fra formannskapets post.
Vedtak:
Votering: forslaget mot rådmannens innstilling
- forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme

PS 45/12 Suppleringsoppnevning av lagrettemedlemmer / meddommere
Rådmannens innstilling
Formannskapet tar stilling til valgnemndas forslag, og innstiller til kommunestyret.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Valgnemndas forslag:
 Helge Guttormsen
 Rolf Johansen (ASVO - Nordveien)
 Ulla Laberg
 Bjørg Mikalsen (Nikkeby)
 Mona Jørgensen
 Rolf Johansen (Fjellveien)
Forslag fra Leif Peder Jørgensen (SP):
- Formannskapet delegerer fullmakt til valgnemnda ledet av Kurt Michalsen under
forutsetning av at navnene blir vedtatt førstkommende møte.
Vedtak:
Votering: valgnemndas forslag mot delegeringsforslaget
- delegeringsforslaget enstemmig vedtatt

PS 46/12 Klage på administrativt vedtak - Boreal Offshore AS
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
Klagen fra Boreal Offshore as tas ikke til følge.
Begrunnelse:
Administrasjonens beregning av del utbetaling på kr. 17.215,- er romslig i forhold til de
dokumenterte utgifter og vurderinger.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Vidar Langeland erklærte seg inhabil som ansatt i Boreal Offshore AS.

Torgeir Johnsen ber om å få sin habilitet vurdert (gift med svigersøster til klager)
Torgeir Johnsen enstemmig erklært inhabil og han og Vidar Langeland fratrådte.
Ingrid Lønhaug tiltrådte som ordfører, Jørn Cato Angell og Kurt Michalsen tiltrådte
formannskapet.
Forslag fra Jørn Cato Angell (Uavhengig)
1. Klagen fra Boreal Offshore AS tas til følge.
2. Etter en grundig vurdering velger formannskapet å opprettholde vedtaket fra
omstillingsstyret i sak 7-4/11 med å gi Boreal Offshore AS et tilskudd på kr 43 000 til
kompetanseheving fra omstillingsprosjektet.
Vedtak:
Votering: rådmannens innstilling mot forslaget fra Jørn Cato Angell
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

PS 47/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 16.04.2012
Behandling:
Referatssak 4-8 referert og behandlet
Ad RS 9/12, Administrasjonens oppfølging av budsjett og økonomiplanen:
Forslag på komiteer fra Ørjan Albrigtsen på vegne av KP, SV og SP:
Punkt 12 (veilys)
- Torgeir Johnsen (leder)
- Rolf Larsen
- Terje Trætten (teknisk sjef)
Punkt 15, rullering/omarbeiding av planer 2012:
- Komiteen skal bestå av rådmannen og etatssjefene i kommunen
Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) ang punkt 26, kunstgressbane
- Hva vil grunnarbeidet koste?
- Hva koster pad?
- Hva koster gresset levert og montert?
Forslag:
- Administrasjonen fremskaffer oppdatert budsjett for prosjektet og distribueres til
formannskapet.
Vedtak:
Ad RS 9/12:
Votering over komité-forslagene fra Ørjan Albrigtsten (KP)
- forslaget enstemmig vedtatt.
Votering over forslaget fra Vidar Langeland (FRP)

-

Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.

RS 4/12 Skjervøy SV krever likebehandling i tiltaksonen
RS 5/12 Årsmøteuttalelse fra Skjervøy SV - samhandlingsreformen
RS 6/12 Barnehagesaken.
RS 7/12 Svar vedrørende ferdigstillelse av leilighet gnr 69 bnr 319
RS 8/12 Organisering av drifta i kulturhuset i 2012 - jmfr pkt 9 i
Rapportering nr 1 2012
RS 9/12 Administrasjonens oppfølging av BØP # 2/12

