Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
25.04.2012
18:00 – møtet hevet 21:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ingrid Lønhaug
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKSP
SKH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL

Representerer
SKKP
SKAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Roger Johansen
Ørjan Albrigtsen
Irene Toresen
Einar Lauritzen

Representerer
SKKRF
SKAP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista: ingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
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.

Torgeir Johnsen

Irene Toresen

Roger Johansen

Saksliste
Utv.saksnr
PS 48/12

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Eierskapsdrøfting

2011/1207

PS 48/12 Eierskapsdrøfting
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Formannskapet tar redegjørelsen til etterretning.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.04.2012
Behandling:
Spørsmål fra Leif Peder Jørgensen (SP)
Skjervøy SP merker at det er mange spørsmål som er blitt stilt angående driften av Årvikbruket
Eiendom AS (ÅE), og vi håper at disse kan bli avklart på møtet onsdag.SP sender over noen av
de spørsmålene som vi kommer til å stille, slik at styret kan forberede dem til møtet. Vi sender
dem til ordfører så kan du samle opp eventuelt andre spørsmål og sende dem over til styret.
1. Hvordan er teknisk tilstand på bruket inkl. kai og tak? Er det ting som bør utbedres, og
eventuelt hva vil det koste?
2. Er det pålegg fra offentlige myndigheter som ikke er utbedret?
3. Er det kjente mangler som vil bli påpekt ved eventuelt tilsyn fra myndigheter?
4. Er det gjennomført vernerunde, og er det eventuelle mangler som bør utbedres?
5. Når en søkte midler hos Skjervøy Fiskeriutvikling AS, hva skulle de benyttes til?
6. Kan styret redegjøre for hva som er gjort for de ca. 3,1 mil. og er alt arbeidet ferdigstilt?
7. Kan styret redegjøre hva leieavtalen innebærer og tydeliggjøre grensesnittet om
ansvarsforholdet mellom utleier og leietaker, helst legge den frem for eierne.
8. I balansen står det utestående fordringer på 431` hva er det?
9. Kan styret redegjøre hvorfor det er slik stor forskjell på balansen fra 2009-11?
10. Har leietaker betalt alle husleieavdrag i henhold til avtale?
11. Hvor mange styremøter har det vært og hvor mange saker har vært behandlet?
12. Hva er status med tanke på salgsprosessen, har det vært andre selskap som har vist
interesse for å kjøpe ÅE?

Svar fra styreleder / regnskapsfører:
1-4: Det er leietakers ansvar å dekke vedlikehold og sørge for at kai og bruk er i forskriftsmessig
stand. Vernerunder er også leietakers ansvar.
5-9: Besvart i utlevert kompendium.
10: Fem måneders husleieavdrag har driftsselskapet – etter søknad – fått utsettelse på i 2011.
Dette grunnet svikt i seisesongen etter at en større båt berørte grunnen i havna og gjorde at andre
båter også holdt seg unna. Havna trenger mudring.
11. Det har vært tre styremøter i 2011.
12. Salgsprosessen: Det var ikke andre interessenter enn leietaker. Prosessen ble lagt på is
høsten 2011.
Forslag på nytt styre i selskapet fra Torgeir Johnsen (KP):
- Styreleder: Kurt Michalsen (ny)
- Kolbein Simonsen gjenvelges
- Irene Toresen (ny)
Forslag fra Mona Jørgensen (H):
- Vidar Langeland (Frp) i stedet for Kurt Michalsen
Forslag på styrehonorar fra Torgeir Johnsen (KP)
- leder godgjøres med 25 000 kr pr år
- øvrige styremedlemmer godtgjøres med 10 000 kr pr år

Vedtak:
Rådmannens innstilling:
- enstemmig vedtatt
Forslag på nytt styre:
Forslaget fra fellesgrupperingen mot Mona Jørgensen sitt forslag:
- Forslaget fra fellesgrupperingen vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Forslag på styrehonorar:
- enstemmig vedtatt

