Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
15.10.2012
10:15 – møtet hevet kl 1700

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

Representerer
SKKP
SKSV
SKKP
SKSP
SKAP

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

Representerer
SKKP
SKH

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Roger Johansen
Kari-Ann Olaisen
Vidar Langeland
Mona Jørgensen

Representerer
SKKRF
SKFRP

Merknader til innkallingen:
- det planlagte møtet med Lerøy utgår grunnet kommunikasjonssvikt.
- Med overnevnte merknad; møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Saksfremlegg sak 110/12, Balansering av økonomirapporter deles ut på dagens møte
- styreleder i Arnøy- Laukøyforbindelsen vil orientere om status for deres arbeid
- Rådmannen orienterer om status Kystens kompetansesenter
- Rådmannen vil ta opp en personalsak
- Det er kommet to spørsmål fra SP som ordføreren vil svare på
o Fiskerikontoret på Skjervøy
o Fergesambandet Storstein - Arnøy – Laukøy
- Ordføreren vil svare på to spørsmål sendt på mail fra Vidar Langeland (Frp)
- Varaordføreren vil orientere om behov for utskriftninger i intervjugruppa for tilsetting
av ny rådmann – blir egen sak i kommunestyret 29. oktober

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann

Yngve Volden
Lise Román
Rune Stifjell
Frode Schultz
Magnar
Solbakken
Kjell-Ove Lehne

Teknisk sjef
Helse- og omsorgssjef
Økonomisjef
Personalkonsulent
Formannskapssekretær
Byggesaksbehandler (ifm referatsakene)

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

Ørjan Albrigtsen

Vidar Langeland

Status Arnøy- Laukøyforbindelsen ved styreleder Roy Waage
- vil gå videre med å forberede anbud på seismikkundersøkelse av traseen Kågen-Arnøy
for å redusere usikkerhetsnivået på kostnadsestimatet. Et anbud antas å komme på rundt
en million kroner
- kostnad på ca 120 000, finansieres innen eksisterende rammer
- i arbeidet med reguleringsplan vil forbindelsen Arnøy – Laukøy prioriteres for å komme
en evt oppstart på skredsikring ved Singla i forkjøpet (bruk av tunellmasser)
Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.
Kystens kompetansesenter - Rådmannen orienterte om status
- Planlagt som K-sak i oktober, må utsettes til desembermøtet evt neste år da
fylkeskommunen signaliserer at de trenger mer tid
Orienteringssak: personalsak angående en kommunal virksomhet
- saken går for lukkede dører iht offentlighetsloven § 13 og forvaltningsloven § 13. 1
Forslag:
- rådmannen får fullmakt til å forhandle en sluttavtale med den ansatte med en ramme
oppad begrenset til 250 000 kr.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Komplettering av intervjugruppa ansettelse av ny rådmann
Kommunestyret nedsatte en intervjugruppe bestående av ordfører, varaordfører, Einar Lauritzen
og Cissel Samuelsen som ansattetillitsvalgt. Etter at søkerlisten foreligger er Torgeir Johnsen
(svigerbror til søker), Einar Lauritzen (nær venn med søker) inhabile og må erstattes.
Behandling:
Torgeir Johnsen, Einar Laurtizen og Vidar Langeland (søker på stillingen) enstemmig erklært
inhabile i saken og fratrådte.
Forslag:
Rådmannen gis myndighet til å innhente ekstern bistand i intervjuprosessen.
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp)
1. I formannskapet i juni ble det lagt frem søknad fra Skjervøy Nærradio om støtte på grunn av at de
må ha tekniker på overtid i forbindelse med overføringene fra kommunestyremøtene på
ettermiddags- og kveldstid. Det var min oppfatning at formannskapet var positiv til slik
utgiftsdekning, jeg er derfor en smule forundret over å høre at søknaden ikke er innvilget. Kan vi
ta det opp en gang til på mandag i tilfelle jeg har misforstått flertallet i denne saken?

Forslag fra Vidar Langeland (Frp)
Støtte til Skjervøy nærradio på 10 000 kr som omsøkt. Beløpet dekkes inn fra lønnsbufferen.
Vedtak:
Forslaget falt mot 1 stemme.

2. Skjervøy kommune har registrert utleggspant i Industiparken AS på 196.468.-. Hva gjelder beløpet
og hvor langt går kommunen for å drive inn utestående?

Økonomisjef Rune Stifjell svarte på vegne av ordføreren at lånene er innfridd men at
oppføringen ikke er slettet enda.
To saker fra Leif-Peder Jørgensen (SP)
Forslag til uttalelser fra formannskapet:
FISKERIKONTORET PÅ SKJERVØY
Skjervøy formannskap er kjent med at en av de ansatte hos Fiskeridirektoratets fiskerikontor på
Skjervøy har sluttet i jobben (permisjon 2 år), og at det er usikkert om den stillingen skal
bemannes fra Skjervøykontoret.
Her er et godt eksempel på offentlige arbeidsplasser som kan og bør være i distriktet. NordTroms er og blir en tung region på fiskeri og havbruk, og har også svært få statlige
arbeidsplasser i kommunen. Med dagens tekniske data- løsninger er det ingen grunn for at man
ikke kan sitte på Skjervøy som saksbehandler. Det er derfor viktig at denne stillingen også i
fremtiden knyttes til Skjervøy.
Skjervøy formannskap ber ordfører snarest mulig om å ta denne saken opp med
Fiskeridirektoratet og be dem om heller å styrke fiskerikontoret på Skjervøy enn og gradvis
legge den ned. Hvis ikke Fiskeridirektoratet vil gjøre det, ber vi ordfører om å løfte denne saken
politisk til Fiskeridepartementet.
Ordføreren svarte:
- ordføreren har tatt kontakt med regionsjefen i fiskeridirektoratet i Tromsø og møtte
forståelse for vårt synspunkt, men de argumenterer med at det kun gjelder for to år og
dermed er krevende kostnadsmessig å rekruttere og utdanne ny person i stilling for kort
tid.
- Ordføreren får fullmakt til sammen med Leif-Peder Jørgensen å lage et skriv som
utgangspunkt for videre arbeid med saken.
FERGEFORBINDELSEN TIL ARNØY OG LAUKØY
Formannskapet i Skjervøy konstaterer at reduserte fergeavganger som ble innført tidligere i år,
har gitt de utfordringene en fryktet på forhånd. Dette på grunn av mye positiv næringsutvikling.
Vi er kjent med opplysninger som tyder på at fylket i disse tider gjennomfører en anbudsprosess
for kjøp av tjenester på dette sambandet. Hvis våre opplysninger medfører riktighet reagerer vi
sterkt på at det ikke har vært dialog med kommunen i forbindelse med anbudsgrunnlaget.
Vi ber ordfører undersøke dette og orientere formannskapet om status i saken. Hvis
opplysningene stemmer ber vi at ordfører umiddelbart innkaller ad-hoc utvalget til å jobbe med
saken.
Vi ber samtidig om at ordfører jobber aktivt opp mot fylkesråd for å få det berammete møte som
vi er lovet med departementet, som konkret går på fergesambandet mot Arnøy og Laukøy.
Ordføreren svarte:
- ordfører tar saken videre med myndigheter og media

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

Arkivsaksnr

Tema

Informasjonsmøte Lerøy – ved Lerøys
prosessanlegg på Skjervøy

Kl 10:15

Utgår

103/12

Søknad om akvakultur for matfisk på lokalitet
30217 Storelva

2012/3422

104/12

Veiadresser i Skjervøy kommune

2012/3715

105/12

Oppnevning av foreslåtte deltakere i
dyrevernsnemnd 2013-16

2012/4048

106/12

Økonomirapportering sentraladministrasjonen

2012/4242

107/12

Økonomirapport høsten 2012 for teknisk etat

2012/3594

108/12

Økonomirapport med budsjettreguleringer høsten
2012 for Kultur- og undervisningsetaten

2012/385

109/12

Økonomirapport med budsjettreguleringer for
helse- og omsorgsetaten høsten 2012

2012/22

110/12

Balansering av økonomirapporter høsten 2012

2011/4554

111/12

Investeringsrapport høsten 2012

2011/4554

112/12

Referatsaker

RS 84/12

LArs Hallensvei 27: søknad om opføring av
tilbygg gnr 69 bnr 12 fnr 742.

2012/3781

RS 85/12

Mellomveien 6: søknad om oppføring av garasje
gnr 69 bnr 539

2012/3746

RS 86/12

Nordveien 12: søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan
Sentrum Nord samt søknad om ny innkjøring og
byggetillatelse gnr 69 bnr 294

2012/2850

RS 87/12

Søknad om oppføring av veranda og overbygd
inngangsparti samt dispensasjon fra PBL § 1-8
gnr 51 bnr 43

2012/3670

RS 88/12

SS.veien 34: søknad om oppføring av tilbygg
samt dispensasjon fra Tek 10 og
reguleringsbestemmelser i gjeldende
reguleringsplan gnr 69 bnr 288

2012/3665

RS 89/12

Søknad om nedgraving av vanntank gnr 67 bnr
15.

2012/3658

RS 90/12

Årviksand: søknad om oppføring av hytte gnr 64
bnr 153

2012/3555

RS 91/12

Alkevegen 1: Forhansvarsel om søknadsplikt,
pålegg og overtredelsesgebyr 69 bnr 797

2009/7458

RS 92/12

Alkeveien 1: Forhandsvarsel om opphør av
ansvarsrett gnr 69 bnr 797

2009/7458

RS 93/12

Strandveien 48: Søknad om fornyet
rammetillatelse gnr 70 bnr 1

2009/4879

RS 94/12

Søknad om endring av gitt tillatelse eller
godkjenning gnr 69 bnr 820

2012/1410

RS 95/12

Ørneveien 18: søknad om dispensasjon og
byggetillatelse for oppføring av garasje gnr 69
bnr 230

2012/3549

RS 96/12

Fylkesmannens klagebehandling: tillatelse til
tiltak Akkarvik

2010/1771

RS 97/12

Fylkesmannens klagebehandling - veganlegg
Nessør

2009/255

RS 98/12

Fylkesmannens klagebehandling - gjestehytte på
Nilseng

2011/3277

RS 99/12

Fylkesmannens klagebehandling Kirkegårdsveien 20

2011/4330

RS 100/12

Lauksletta. søknad om oppføring av garasje samt
dispensasjon fra reguleringsplanen i området gnr
66 bnr 91.

2011/4885

RS 101/12

Ratamajordet: Søknad om rammetillatelse gnr 69
bnr 816

2012/4123

RS 102/12

Ratamajordet: søknad om igangsettingstillatelse
gnr 69 bnr 816

2012/4123

RS 103/12

Søknad om utslippstillatelse gnr 69 bnr 771

2010/1726

RS 104/12

Industriveien 19: søknad om bruksendring gnr 69
bnr 771.

2010/1726

RS 105/12

Nordveien 48: søknad om bruksendring av kjeller
til bruk som utleieleilighet gnr 69 bnr 125.

2012/2735

RS 106/12

Fiskenes: søknad om igangsettelsestillatelse for
grunnarbeider innkludert fundamentering gnr 69
bnr 1.

2012/1212

RS 107/12

Eideveien 18: søknad om oppføring av garasje på
gnr 69 bnr 519

2012/3525

RS 108/12

Strandveien 86: søknad om oppføring av garasje
gnr 69 bnr 495

2012/2950

RS 109/12

Deling av eiendommen 53/2 på Lille Taskeby

2011/4198

RS 110/12

Administrasjonens oppfølging av BØP # 5

2011/4554

103/12 Søknad om akvakultur for matfisk på lokalitet 30217 Storelva
1

Søknad om akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret - 30217 Storelva

Teknisk sjefs innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Ut i fra saksopplysninger og vurderinger gjort i saken finner Skjervøy kommune å kunne
anbefale positiv behandling av søknaden om utvidelse av MTB fra 3100 tonn til 3590 tonn på
lokaliteten 30217 Storelva.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

104/12 Veiadresser i Skjervøy kommune
Rådmannens innstilling
Formannskapet gir rådmannen myndighet til å gå i gang med å utarbeide plan for tildeling av
veiadresser til resterende deler av kommunen.
De økonomiske ressurser til prosjektet søkes innarbeid i økonomiplanen for 2013 og 2014.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

105/12 Oppnevning av foreslåtte deltakere i dyrevernsnemnd 2013-16
Rådmannens innstilling
Formannskapet tar stilling til valgnemndas forslag.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Forslag fra Ørjan Albrigtsen – på vegne av valgnemnda:
Kandiater til faste plasser:
- Henrik Nygaard

-

Ellen Reiersen

Kandiater til varaer.
- Ulf Frantzen
- Line Eliassen
Vedtak:
Forslaget enstemmig vedtatt.

106/12 Økonomirapportering sentraladministrasjonen
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør følgende vedtak:
 Formannskapet tar framlagte økonomirapport til etterretning og ber om at
kommunestyret finner dekning for de behov som framkommer av skjema 2.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

107/12 Økonomirapport høsten 2012 for teknisk etat
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning av de
behov som fremkommer fra skjema 2.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

108/12 Økonomirapport med budsjettreguleringer høsten 2012 for Kultur- og
undervisningsetaten
Kultur- og undervisningssjefens innstilling
Formannskapet gjør flg vedtak:

Fremlagte økonomirapport tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning
for de behov som kommer frem i skjema 2.
15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

109/12 Økonomirapport med budsjettreguleringer for helse- og
omsorgsetaten høsten 2012
Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Økonomirapporten tas til etterretning og det bes om at kommunestyret finner dekning for de
behov som fremgår av skjema 2.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

110/12 Balansering av økonomirapporter høsten 2012
1

Budsjettregulering balansering høst 2012
Til kommunetyret kommer også
økonomirapportene fra etatene som
vedlegg

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Økonomirapportene for drift tas til etterretning. Budsjettreguleringer i tråd med skjema
datert 15.10.12 godkjennes.
2. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen i tråd med resultater av
lokale forhandlinger samt til menighetsrådet for dekning av årets lønnsoppgjør.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

111/12 Investeringsrapport høsten 2012
1

Budsjettregulering investering høst 2012

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret tar økonomirapport for investeringer til etterretning og vedtar
omdisponeringer i tråd med budsjettskjema datert 09.10.12
2. Kommunestyret gir sin tilslutning til forslagene om tilpasninger av rutiner i tråd med
investeringsveilederen fra KRD
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

112/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Ad RS 97/12 Veganlegg Nessør:
Ørjan Albrigtsen erklært inhabil (inhabil i tidligere saksbehandling) – fratrådte i saken.
Forslag til vedtak:
Administrasjonen bes fremme saken på nytt til våren når det er mulighet for formannskapet å
befare veganlegget.
Ad RS 103/12 utslippstillatelse
Vidar Langeland erklært inhabil (ansatt i selskapet) og fratrådte saken.

Ad RS 104/12 søknad om bruksendring:
Vidar Langeland erklært inhabil (ansatt i selskapet) og fratrådte saken.
Ad RS 105/12 Nordveien 48 – bruksendring kjeller til leilighet
Leif-Peder Jørgensen erklært inhabil (inhabil i tidligere saksbehandling) og fratrådte i saken.
Vedtak:
Ad RS 97/12: Forslaget enstemmig vedtatt:
Administrasjonen bes fremme saken på nytt til våren når det er mulighet for formannskapet å
befare veganlegget.
Øvrige referatsaker referert og behandlet.

RS 84/12 LArs Hallensvei 27: søknad om opføring av tilbygg gnr 69 bnr 12
fnr 742. 2012/3781
RS 85/12 Mellomveien 6: søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 539
2012/3746
RS 86/12 Nordveien 12: søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Sentrum Nord samt søknad om
ny innkjøring og byggetillatelse gnr 69 bnr 294 2012/2850
RS 87/12 Søknad om oppføring av veranda og overbygd inngangsparti samt
dispensasjon fra PBL § 1-8 gnr 51 bnr 43 2012/3670
RS 88/12 SS.veien 34: søknad om oppføring av tilbygg samt dispensasjon fra
Tek 10 og reguleringsbestemmelser i gjeldende reguleringsplan gnr 69 bnr
288 2012/3665
RS 89/12 Søknad om nedgraving av vanntank gnr 67 bnr 15. 2012/3658
RS 90/12 Årviksand: søknad om oppføring av hytte gnr 64 bnr 153 2012/3555
RS 91/12 Alkevegen 1: Forhansvarsel om søknadsplikt, pålegg og
overtredelsesgebyr 69 bnr 797 2009/7458
RS 92/12 Alkeveien 1: Forhandsvarsel om opphør av ansvarsrett gnr 69 bnr
797 2009/7458
RS 93/12 Strandveien 48: Søknad om fornyet rammetillatelse gnr 70 bnr 1
2009/4879
RS 94/12 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning gnr 69 bnr
820 2012/1410
RS 95/12 Ørneveien 18: søknad om dispensasjon og byggetillatelse for
oppføring av garasje gnr 69 bnr 230 2012/3549
RS 96/12 Fylkesmannens klagebehandling: tillatelse til tiltak Akkarvik
2010/1771
RS 97/12 Fylkesmannens klagebehandling - veganlegg Nessør 2009/255
RS 98/12 Fylkesmannens klagebehandling - gjestehytte på Nilseng 2011/3277
RS 99/12 Fylkesmannens klagebehandling - Kirkegårdsveien 20 2011/4330
RS 100/12 Lauksletta. søknad om oppføring av garasje samt dispensasjon fra
reguleringsplanen i området gnr 66 bnr 91. 2011/4885

RS 101/12 Ratamajordet: Søknad om rammetillatelse gnr 69 bnr 816
2012/4123
RS 102/12 Ratamajordet: søknad om igangsettingstillatelse gnr 69 bnr 816
2012/4123
RS 103/12 Søknad om utslippstillatelse gnr 69 bnr 771 2010/1726
RS 104/12 Industriveien 19: søknad om bruksendring gnr 69 bnr 771.
2010/1726
RS 105/12 Nordveien 48: søknad om bruksendring av kjeller til bruk som
utleieleilighet gnr 69 bnr 125. 2012/2735
RS 106/12 Fiskenes: søknad om igangsettelsestillatelse for grunnarbeider
innkludert fundamentering gnr 69 bnr 1. 2012/1212
RS 107/12 Eideveien 18: søknad om oppføring av garasje på gnr 69 bnr 519
2012/3525
RS 108/12 Strandveien 86: søknad om oppføring av garasje gnr 69 bnr 495
2012/2950
RS 109/12 Deling av eiendommen 53/2 på Lille Taskeby 2011/4198
RS 110/12 Administrasjonens oppfølging av BØP # 5 2011/4554

