Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
29.05.2012
08:30 – møtet hevet ca 1700.

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ingrid Lønhaug
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL

Representerer
SKKP
SKSV
SKSP
SKAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL

Representerer
SKKP
SKKP
SKH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Kjell Arne Sørensen
Ørjan Albrigtsen
Peder André Amundsen
Kari Ann Olaisen
Vidar Langeland
Mona Jørgensen

Representerer
SKKP
SKKP
SKFRP

Merknader til innkallingen: Ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Ingrid Lønhaug vil ta opp en uttalelse ifm finansiering av sykestuesengene
- Ordføreren vil ta opp en uttalelse angående Arnøyferga
- Teknisk etat vil orientere om en sak som skal behandles på neste formannskapsmøte,
grunnet saksbehandlers fravær neste møte, gjelder fritidsbolig Årviksand.
- Vidar Langeland har fremmet spørsmål til ordføreren angående midler fra Skjervøy
Fiskeriutvikling AS brukt på Industriparken – disse vil bli besvart på neste møte

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og sosialsjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Terje Trætten
Teknisk sjef
Rune Stifjell
Økonomisk sjef
Magnar
Formannskapssekretær
Solbakken
Frode Schultz
Personalkonsulent
Kjell-Ove Lehne
Plan- og byggesaksbehandler
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

Leif- Peder Jørgensen

Vidar Langeland

Forslag til uttalelse fra Ingrid Lønhaug (SV) angående finansiering av sykestuene i
samhandlingsreformen
- Vedtak: Skjervøy formannskap støtter uttalelsen og formannskapets medlemmer
oppfordres til å sende uttalelsen til sine kontakter.
Forslag til uttalelse fra ordfører Torgeir Johnsen (KP) angående Arnøy- Laukøyforbindelsen
- Vedtak: Skjervøy formannskap støtter uttalelsen og formannskapets medlemmer
oppfordres til å sende uttalelsen til sine kontakter.

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

49/12

Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2011

2011/165

50/12

Fastsetting av tilskudd til private barnehager for
2011

2011/165

51/12

Økonomirapport vår 2012 - Sentraladm

2012/2311

52/12

Økonomirapport våren 2012 - teknisk etat

2012/2313

53/12

Økonomirapport med budsjettreguleringer våren
2012 for kultur- og undervisningsetaten

2012/385

54/12

Økonomirapport med budsjettreguleringer for
helse- og sosialetaten våren 2012

2012/22

55/12

Balansering av budsjettendringer vår 2012

2011/4554

56/12

Økonomirapport investering vår 2012

2011/4554

57/12

Kontrollutvalgets årsrapport - politisk behandling

2012/136

58/12

Søknad om akvakulturanlegg for matfisk på ny
lokalitet - Skjervøy Vest

2012/753

Komplett søknadsdokument fås ved henvendelse
grethe.ihlang@skjervoy.kommune.no

59/12

Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Planog bygningsloven 2008

2012/1555

60/12

Revisjon av Renovasjonsforskrift:
Førstegangsbehandling

2012/765

61/12

Søknad om bygging av landbruksveg på Taskeby
- gnr/bnr 52/2, 52/7 og 52/7

2011/4534

62/12

Ørneveien 5: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan/ulovlig oppført grillstue gnr 69
bnr 750

2012/953

63/12

Fiskenes: Søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan
Fiskenes gnr 69 bnr 1.

2012/1212

64/12

Kirkegårdsveien 20. Klage på
formannskapsvedtak 6/12 gnr 69 bnr 236

2011/4330

65/12

Taskeby: klage på formannskapsvedtak 13/12

2011/3003

.ang avslag på dispensasjon for oppføring av
garasje gnr 52 bnr 26
66/12

Strategisk plan for etter- og videreutdanning av
lærere og skoleledere i grunnskolen

2012/904

67/12

Referatsaker

RS 10/12

Svar - søknad om støtte: Kvenidol

2012/137

RS 11/12

Svar - søknad om støtte til lydavis

2012/137

RS 12/12

Svar - søknad om tilskudd ADHD Norge

2012/137

RS 13/12

Svar - søknad om tilskudd til innkjøp av
sittebenker i Skibotn kapell

2012/137

RS 14/12

Svar - søknad om midler Marborg

2012/137

RS 15/12

Svar - søknad om støtte, Stopp en hel - N-Troms
Museum

2012/137

RS 16/12

Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2013

2012/137

RS 17/12

Svar - søknad om godkjenning etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler

2012/1252

RS 18/12

Severin Steffensensvei 42 Midlertidig
brukstillatelse gnr 69 bnr 805

2010/5645

RS 19/12

Strandveien 92 B midlertidig brukstillatelse

2011/3866

RS 20/12

Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv
av 1/44-del av eiendommene gnr. 3 bnr. 2, 5 og 6
i Skjervøy kommune

2012/949

RS 21/12

Søknad om støtte til utgivelse av kulturhistorisk
barnebok.

2012/137

RS 22/12

Øvre Ringveg 17 Ferdigattest gnr 69 bnr 1 fnr
593

2011/681

RS 23/12

Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv
av eiendommene gnr. 60 bnr. 7 og 54 i Skjervøy
kommune

2012/1602

RS 24/12

Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv
ideell halvpart av eiendommen gnr. 43 bnr. 4 i
Skjervøy kommune

2011/4944

RS 25/12

Søknad om oppføring av nettstasjon gnr 44 bnr 2
Uløybukt

2012/1646

RS 26/12

Kirkegårdsveien 16: Svar på søknad om tillatelse
til tiltak

2012/216

RS 27/12

Fjellveien 13 søknad om fasadeendring,
oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 1 fnr 486

2012/1914

RS 28/12

Verftsveien 28 søknad om oppføring av tilbygg
gnr 69 bnr 208.

2012/1967

68/12

Leieavtale mellom Skjervøy kommune og
Årviksand Montessoriforening, skolebygg i
Årviksand.

2012/2385

49/12 Godkjenning av regnskap og årsmelding for 2011
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Årsregnskap og årsmelding for 2011 godkjennes.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

50/12 Fastsetting av tilskudd til private barnehager for 2011
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
I tråd med forskrift om likeverdig behandling § 8 fastsettes endelige satser for tilskudd til private
barnehager for 2011 slik:
Små barn: kr 166.451,- med kapital og kr. 161.843,- uten kapital
Store barn: kr 84.693,- med kapital og kr. 80.085,- uten kapital
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

51/12 Økonomirapport vår 2012 - Sentraladm
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende innstilling: Formannskapet ber kommunestyret ta framlagte
økonomirapport til etterretning.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

52/12 Økonomirapport våren 2012 - teknisk etat
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Formannskapet tar fremlagte økonomirapport til etterretning og ber kommunestyret finne
dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (FRP):
- 100 000 kr til Skrotnisseprosjektet omprioriteres og brukes til å finansiere
sommerarbeidsplasser i regi av Skjervøy ASVO
Vedtak:
Votering:
Votering over forslaget fra Vidar Langeland:
- Forslaget falt med 2 mot 5 stemmer
Votering over rådmannens innstilling:
- Innstillingen enstemmig bifalt.

53/12 Økonomirapport med budsjettreguleringer våren 2012 for kultur- og
undervisningsetaten
Vedlegg:
Budsjettendring 2012 – Skjema 2
Formannskapet gjør flg vedtak:
1. Formannskapet tar framlagte økonomirapport til etterretning og ber om at
kommunestyret finner dekning av de behov som framkommer av skjema 2.
2. Satsen for matpenger i barnehagene økes med kr 100,- pr mnd.
3. Søknader om driftstilskudd til:
- 1. Sommeråpen barnehage på Skjervøy
- 2. Utvidet åpningstid SFO-Årviksand
- 3. Årviksand barnehage (privat)

-

4. Ørneveien Naturbarnehage (privat)
Søknad nr 1 innvilges med kr 52.ooo,- for å holde barnehagen åpen 2 uker i
sommerferien (uke 28 og 29).
Søknad nr 3 innvilges med kr 227.ooo,- i 2012 til økt tilskudd Årviksand barnehage.
(privat)
De andre søknadene avslås.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Angående forhandlingene med Ørneveien Naturbarnehage:
- Leif-Peder Jørgensen (SP) foreslo at rådmannen legger fram avtaleutkastet for et lukket
møte.
Vedtak:
Votering over lukking av møtet:
- forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.
Votering over rådmannens innstilling:
- Innstillingen enstemmig bifalt.

54/12 Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og sosialetaten
våren 2012
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Formannskapet tar fremlagte økonomirapport til etterretning og ber om at kommunestyret finner
dekning for de behov som fremkommer av skjema 2.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

55/12 Balansering av budsjettendringer vår 2012
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema
datert 21.05.12 godkjennes.
2. Kommunestyret ser det som viktig at vi klarer å gjennomføre inndekningen av ROBEK i
år og ber rådmannen ha fokus på dette i høstrapporteringen. Etatene kan da ikke påregne
rammeøkninger ut over lønnsoppgjør og pensjon og må ha et sterkt fokus på
økonomistyringen resten av året.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

56/12 Økonomirapport investering vår 2012
Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller at formannskapet gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar
omdisponeringer i tråd med budsjettskjema datert 10.05.12
2. Kommunestyret vedtar økt opptak av Startlån med kr. 3.000.000,-, opptak av kr.
1.000.000,- til renseanlegg og 500.000,- til brannbil forutsatt Fylkesmannens
godkjenning
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

57/12 Kontrollutvalgets årsraport - politisk behandling
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport til orientering

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

58/12 Søknad om akvakulturanlegg for matfisk på ny lokalitet - Skjervøy
Vest
Rådmannens innstilling
Planutvalgets gjør slikt vedtak:
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken, finner Skjervøy kommune å kunne
anbefale positiv behandling av søknaden om ny oppdrettslokalitet på ”Vest Skjervøy”.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

59/12 Lokal forskrift: Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008
Rådmannens innstilling
Planutvalget gjør slikt vedtak:
1. Lokal forskrift om gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven 2008, finnes å være
slik at den kan fremmes for Kommunestyret for godkjenning.
2. Dersom kommunestyret godkjenner forksriften, skal administrasjonen sørge for snarlig
kunngjøring i Norsk Lovtiend.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Administrativ endring i innstillingen (ny tekst i kursiv):
- Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Forslag fra Einar Lauritzen (AP):
Privat reguleringsforslag:
- Dagens gebyr på 11 000 kr – i stedet for å øke direkte til 20 000 ønsker vi en gradvis
oppbygging av gebyret.
- 2012: økes til 15 000 kr

-

2013: økes til 20 000 kr

Fellesforslag:
Søknader om areal til oppdrettsanlegg, nyanlegg
- 25 000 kr
Søknad om areal til oppdrettsanlegg, endring av eksisterende anlegg:
- 15 000 kr
Søknad om areal til oppdrettsanlegg, nye arter:
- 8550 kr
Vedtak:
Votering:
Forslaget fra Einar Lauritzen (AP)
- enstemmig vedtatt
Fellesforslaget:
- enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling – med overstående endringer – enstemmig vedtatt.

60/12 Revisjon av Renovasjonsforskfift: Førstegangsbehandling
Rådmannens innstilling
Forslag til Lokal Renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,
Kåfjord, Storfjord og Lyngen sendes ut på høring
Høringsfristen settes til 4 uker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

61/12 Søknad om bygging av landbruksveg på Taskeby - gnr/bnr 52/2 , 52/7
og 52/7
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune gir Georg Jørgensen løyve til å opparbeide 500 meter landbruksveg fra
eksisterende skogsveg og ut til Seterneset. Vegen går over eiendommene gnr/bnr 52/7, 52/5 og
52/6. Traseen er vist på vedlagt kart. Vegen skal bygges som vegklasse 8 i henold til Normalene
for veger til landbruksformål, fastsatt av Landbruksdepartementet i 1997.
Det settes slike vilkår:
1. Dersom det i anleggsperioden framkommer gjenstander, levninger eller andre spor etter
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Kommunen, Sametinget
og Troms fylkeskommune.

2. Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gis melding
til kommunen når anlegget er ferdig bygget. Oversittes fristen for gjennomføring vil
godkjenning falle bort dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette.
Vedtaket har hjemmel i ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for
landbruksformål” og Naturmangfoldloven §§ 8-12.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

62/12 Ørneveien 5: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan/ulovlig
oppført grillstue gnr 69 bnr 750
Teknisk sjefs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 § 19.2 avslås søknaden om dispensasjon fra
reguleringsplan Hollendervika boligfelt for utvidelse av tillatt TU grad med 17m2 eller 2 % for
oppføring av grillstue/vinterhage på gnr 69 bnr 750.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 avslås byggetillatelsen om oppføring av
grillstue/vinterhage.
Avslaget begrunnes med at kommunen ikke kan se at intensjonen bak bestemmelsene og loven
er ivaretatt.
Formannskapet ber administrasjonen og effektuere gjennomføringen av ulovlig tiltak
Gnr 69 bnr 750: Forhandsvarsel om pålegg.
På bakgrunn av innkommet søknad m/bilder samt avslag på byggesaken av 29.05.2012 er
tiltaket i strid med plan- og bygningsloven § 20-2 og reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplan Hollendervika boligfelt § 2 punkt 2.12 TU graden skal ikke overstige 30 % av
brutto tomteareal.
Kommunen vil vurdere å gi Dem pålegg om riving av oppført bygg og da ihht plan- og
bygningsloven § 32-3
I plan- og bygningsloven § 32-3 står det:
Ved forhold i strid med bestemmelsene gitt i eller medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold,
opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeidet. Ved
utferdiges av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. Samtidig med utferdigelse av
pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis opplysninger om at
pålegg vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.

Dersom et eventuelt pålegg ikke blir oppfylt, kan kommunen utferdige forelegg etter plan- og
bygningsloven § 32-6. et slikt forelegg vil kunne få samme rettslig virkning som en rettskraftig
dom og fullbyrdes etter reglene i for dommer, jf. § 32-7
Sammen med et eventuelt vedtak om pålegg om retting kan kommunen gi tvangsmulkt etter planog bygningsloven § 32-5, jf. § 32-3, 3 ledd. Dette kan gjøres uten videre varsel.
Vi opplyser ellers om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. Planog bygningsloven § 32-9. Kommunen vil vurdere om det er grunnlag for å melde saken til
politiet.
Dette er et forhandsvarsel, og tiltakshaver hat jf fvl § 16 anledning til å gi sin uttalelse innen
01.07.201.2
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Forslag fra Vidar Langeland (FRP):
- Skjervøy Frp mener Skjervøy kommune bør fremstå som en ja-kommune med målsetning
at innbyggere og fritidseiere fra andre kommuner skal oppfatte kommunen som velvillig
og hjelpsom ved ønske om å gjennomføre tiltak og foreslår:
- Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan Hollendervika boligfelt for utvidelse av
tillatt TU-grad med 17 m2 eller 2 % for oppføring av grillstue/vinterhage på gnr 69, bnr
750 innvilges.
Vedtak:
Votering: innstillingen mot forslaget fra Vidar Langeland
- innstillingen vedtatt med 6 mot 1 stemme

63/12 Fiskenes: Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i
reguleringsplan Fiskenes gnr 69 bnr 1.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Skjervøy kommune rammetillatelse for
oppføring av renseanlegg med tilhørende funksjoner som garasje og arbeidsplass for
avløpspersonell på gnr 69 bnr 1 Fiskenes.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Barlindhaug Consult AS ansvarsrett i
kategorien SØK tiltaksklasse 2.
Igangsettingstillatelse kan ikke gis før arbeidstilsynet har gitt sitt samtykke til tiltaket jf, planog bygningsloven § 21-5.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Ymber AS byggetillatelse for oppføring av
nettstasjon på gnr 69 bnr 1 Fiskenes
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Skjervøy kommune og Ymber AS
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Fiskenes for:
 Takvinkel på 20- 27 grader til flatt tak (0 grader)
 Endring av plassering av nettstasjon som vist på kart
 For oppføring av garasjebygg i tilknytning til rensestasjonen

 Arbeidsplass for avløpspersonell tilknyttet Teknisk drift Skjervøy kommune med de
funksjoner som trengs for dette.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

64/12 Kirkegårdsveien 20. Klage på formannskapsvedtak 6/12 gnr 69 bnr 236
Teknisk sjefs innstilling
Ved gjenomgang av klagen har tiltakshaver endret søknaden og punkt 2 i formannskapsvedtaket
06/2012 bortfaller grunnet endret søknad. Klager anfører ikke nye momenter som tilsier at
formannskapsvedtaket 06/12 endres angående punktene 1 og 3.
På bakgrunn av ovenstående opprettholdes Formannskapsvedtak i sak 06/2012 m/saksfremlegg
bortsett fra punkt 2 som bortfaller grunnet endret søknad:
1. Iht. Pbl 08 § 19-2, annet ledd og vurderinger gjort nedenfor, avslås dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse 1.6, vedr garasjer etasjeantall. Det er vurdert at omsøkte
utforming tilsidesetter hensynet/intensjonen bak bestemmelsen. Omsøkte tiltak vil også
medføre ulemper for nabo, som ikke kan tillates.
2. Iht. reguleringsbestemmelse 1.15 og vurderinger gjort nedenfor, er det vurdert at
omsøkte tiltak ikke har en god form/utforming.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

65/12 Taskeby: klage på formannskapsvedtak 13/12 .ang avslag på
dispensasjon for oppføring av garasje gnr 52 bnr 26
Teknisk sjefs innstilling
Ved gjenomgang av klagen er det ikke funnet nye momenter til fordel for søker som tilsier en
endring av vedtaket.
Vedtaket i sak formannskapet 13/12 opprettholdes.
Iht. Pbl 08 § 19-2 avslås søknad om dispensasjon vedr. byggegrense. Dette med bakgrunn i at en
dispensasjon vil tilsidesette hensynet bak veglovens § 29 og byggteknisk forskrift §§ 8-5, 8-6 og
10-1.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Fellesforslag:
Ved gjennomgang av klagen har formannskapet vurdert saken på nytt. Vedtaket i planutvalgets
sak 13/12 omgjøres til:
1. Med hjemmel i veiloven gis tiltakshaver dispensasjon for oppføring av garasje i avstand
8 meter fra veimidte.
2. Med hjemmel i PBL § 20-2 gis tiltakshaver byggetillatelse som omsøkt.
3. Tiltakshaver må selv ha ansvaret for skader på bygging som forvoldes ved brøyting.
Vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

66/12 Strategisk plan for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i
grunnskolen
Rådmannens innstilling.
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Framlaget strategiske plan for etter- og videreutdanning av skoleledere i grunnskolen tas til
etterretning. Utgiftene søkes inn i økonomiplanen for 2012 - 15.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

67/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Referatsakene referert og behandlet.

RS 10/12 Svar - søknad om støtte: Kvenidol
RS 11/12 Svar - søknad om støtte til lydavis
RS 12/12 Svar - søknad om tilskudd ADHD Norge
RS 13/12 Svar - søknad om tilskudd til innkjøp av sittebenker i Skibotn
kapell
RS 14/12 Svar - søknad om midler Marborg
RS 15/12 Svar - søknad om støtte, Stopp en hel - N-Troms Museum
RS 16/12 Svar - søknad om tilskudd over budsjett i 2013
RS 17/12 Svar - søknad om godkjenning etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler
RS 18/12 Severin steffensensvei 42 Midlertidig brukstillatelse gnr 69 bnr 805
RS 19/12 Strandveien 92 B midlertidig brukstillatelse
RS 20/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av 1/44-del av
eiendommene gnr. 3 bnr. 2, 5 og 6 i Skjervøy kommune
RS 21/12 Søknad om støtte til utgivelse av kulturhistorisk barnebok.
RS 22/12 Øvre Ringveg 17 Ferdigattest gnr 69 bnr 1 fnr 593
RS 23/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av eiendommene
gnr. 60 bnr. 7 og 54 i Skjervøy kommune
RS 24/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv ideell halvpart av
eiendommen gnr. 43 bnr. 4 i Skjervøy kommune
RS 25/12 Søknad om oppføring av nettstasjon gnr 44 bnr 2 Uløybukt
RS 26/12 Kirkegårdsveien 16: Svar på søknad om tillatelse til tiltak
RS 27/12 Fjellveien 13 søknad om fasadeendring, oppføring av tilbygg gnr 69
bnr 1 fnr 486
RS 28/12 Verftsveien 28 søknad om oppføring av tilbygg gnr 69 bnr 208.
68/12 Leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand
Montessoriforening, skolebygg i Årviksand.
1

Leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening.

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Vedlagte leieavtale mellom Skjervøy kommune og Årviksand Montessoriforening godkjennes.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 29.05.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

