Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
29.10.2012
16:30 – møtet hevet kl 23.30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
ORDFØRER
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Kurt Michalsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen (permisjon kl MEDL
2255 før siste sak ang
rådmannslønn)
Peder Andre Amundsen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Ingrid Lønhaug
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Roger Johansen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Dag Hugo Lorentzen
MEDL
(permisjon fra kl 2125, før sak
51)
Einar Lauritzen
MEDL
Irene Toresen
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL
Ørjan Pedersen (permisjon fra
MEDL
kl 2125, før sak 51)
Vidar Langeland
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Mona Jørgensen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Aksel Jørgensen
Mona Jørgensen
Vidar Brox-Antonsen
Kjell Arne Sørensen

Representerer
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKKP
SKSV
SKSV
SKKRF
SKSP
SKSP
SKAP
SKAP
SKAP
SKH
SKFRP
Uavhengig

Representerer
SKH
SKKP

Representerer
SKH
SKKP

Merknader til innkallingen: ingen – møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- tema regionrådet tas først, så sak 50 fordi saksbehandleren skal innlede
- spørsmål fra FRP 26. august vil bli besvart av leder av forhandlingsutvalget
- to interpellasjoner fra Frp vil bli besvart i sak 52/12 Interpellasjoner
- spørsmål fra Frp angående Skjervøyfiskanlegget vil bli besvart på slutten av møtet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidar Mæland
Rådmann
Lise Román
Helse- og omsorgssjef
Yngve Volden
Teknisk sjef
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Rune Stifjell
Økonomisjef
Frode Schultz
Kontor og 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

Vidar Brox-Antonsen

Irene Toresen

Tema: Nord-Troms regionråd
- ordfører i Nordreisa orienterte om regionrådet,
- Lisbeth Holm orienterte om studiesenteret
- Lise Marie Pedersen Solbakken orienterte om regional ungdomssatsing (RUST)
- Silje Karlsen orienterte om prosjektet omdømmebygging i Nord-Troms
Ordførerens svarte følgende på spørsmålet fra Vidar Langeland om Skjervøyfiskanlegget:
- Kommunen har en leieavtale med Skjervøy sjømat på 200 000 kr i året, i tillegg betaler
leietaker forsikring, kommunale avgifter og forestår vedlikehold. Heller ikke i dette
tilfellet subsidierer kommunen enkeltaktører med millionbeløp
- Vi har en avtale med Skjervøy sjømat som går på å leie anlegget, og vi har en
salgsprosess i gang
- Ordføreren har vært i kontakt med Ove Godø og fått forklart at de tiltak som gjøres nå
fra bedriften sin side er nettopp med tanke på vintersesongen som kommer. De håper å
være klar til å kjøpe fisk igjen når torskefisket starter opp.
- Ordføreren har også vært i kontakt med råfisklaget som sier at en ordnign med
kjøpefartøy er et omfattende tiltak, men som også likevel blir vurdert.
Rådmannen svarte (punktvis gjengitt):
- Situasjonen for hvitfiskmarkedet er anstrengt og hele bransjen sliter. Kjøperne står ikke
akkurat i kø for fiskebruk
- Kommunen har hatt forhandlingsmøter om salg med Skjervøy sjømat, to møter i 2011 og
ett møte i 2012 samt pr brev og telefon. Den økonomiske situasjonen har til nå gjort det
vanskelig å komme videre i forhandlingene.
Redegjørelse om forhandlingsutvalgets arbeid ifm rådmannslønn – etter anmodning fra
Vidar Langeland den 26. august
- møtet lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31.1 og forvaltningsloven § 13,
personalsak.
- Ørjan Albrigtsen (leder av forhandlingsutvalget) orienterte kommunestyret

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

Tema

Nord-Troms regionråd

Kl 1630

PS 43/12

Balansering av økonomirapporter høsten 2012

2011/4554

PS 44/12

Investeringsrapport høsten 2012

2011/4554

PS 45/12

To-dagersvalg i 2013

2012/1670

PS 46/12

Skredsikring Arnøyhamn skole

2011/2292

PS 47/12

Habilitetsvurdering av intervjugruppa for
rådmannstilsetting

2012/2539

PS 48/12

Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn

2012/2034

PS 49/12

Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressursbruk og
kvalitet i eldreomsorgen

2012/136

PS 50/12

Kommuneanalysen 2012 - presentasjon for
kommunestyret

2012/2374

PS 51/12

Ny utvalgsstruktur fra 2013

2010/4677

PS 52/12

Interpellasjoner

2012/502

PS 43/12 Balansering av økonomirapporter høsten 2012
1

Budsjettregulering balansering høst 2012

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 Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

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

PS 44/12 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 Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 15.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 45/12 To-dagersvalg i 2013
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
- Skjervøy kommune gjennomfører stortings- og sametingsvalget 2013 over to dager,
søndag 8. september i tillegg til mandag 9. september.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 46/12 Skredsikring Arnøyhamn skole
Rådmannens innstilling
Formannskapet ber kommunestyret vurdere følgende alternativer for det videre arbeidet:
Alt 1.
Utføre skredsikring etter forslag fra NGI.
Alt 2.
Bygge et nytt bygg for skolen og barnehagen
Alt 3.
Legge ned Arnøyhamn skolekrets.
Alt 4.
Benytte skolen på Lauksletta.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Forslag fra flertallsgruppa (Kp, SP, SV og Krf):
Kommunestyret mener at den beste og mest realistiske løsningen er at skolen brukes om i dag og
at elevene får undervisning i alternativt lokale når det er skredfare.
Før dette endelig avgjøres skal foreldre som har barn ved skolen orienteres og få mulighet til å
uttale seg til de ulike alternativene.
Vedtak:
Votering: forslaget mot innstillinga:
- Forslaget enstemmig vedtatt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 10.09.2012
Behandling:
Forslag fra flertallsgrupperingen til nytt punkt 5:
- skolen brukes som i dag, der elever får undervisning i alternativt hus i de perioder det er
skredfare
Vedtak:
Votering over tilleggsforslaget:

-

innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt

PS 47/12 Habilitetsvurdering av intervjugruppa for rådmannstilsetting
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til habilitet og oppnevner nye medlemmer til intervjugruppa.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Torgeir Johnsen (svigerbror til søker), Vidar Langeland (søker) og Einar Lauritzen (personlig
venn av søker – og onkel til søkerens kone) ba om å bli erklært inhabile.
Forslag fra Ingrid Lønhaug (SV)
- Ørjan Albrigtsen tiltrer intervjugruppa
Forslag fra Irene Toresen (AP)
- Robert Hansen tiltrer intervjugruppa
Rådmannen orienterte om at Sissel Moksnes erstatter Cissel Samuelsen (inhabil som søker) som
ansattes representant i intervjugruppa.
Vedtak:
Torgeir Johnsen, Vidar Langeland og Einar Lauritzen enstemmig erklært inhabile.
Forslagene på nye personer i intervjugruppa enstemmig vedtatt: Ørjan Albrigtsen (KP) og
Robert Hansen tiltrer intervjugruppa sammen med Sissel Moksnes.

PS 48/12 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy kommunestyre vedtar oppreisningsordning for personer som har vært utsatt for
overgrep eller omsorgssvikt under barnevernets omsorg i perioden før 01.01.1993.
2. Skjervøy kommune tilsluttes Tromsø kommunes oppreisningsordning, hvis sekretariat
og utvalg nå er innrettet på å behandle saker for alle Troms-kommuner som ønsker å
delta.
3. Vedtekter, tilsvarende Tromsø kommunes vedtekter for Oppreisningsordningen som er
vedlagt dette saksfremlegget, skal gjelde for ordningen.
4. Kostnadene til administrasjon av oppreisningsordningen søkes innarbeid i budsjett- og
økonomiplanen.

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 49/12 Forvaltningsrevisjonsrapport - Ressursbruk og kvalitet i
eldreomsorgen
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Ressursbruk og
kvalitet i eldreomsorgen.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingen som
er gitt i rapportens kapittel 7 som følger:
 Skjervøy kommune bør gjennomgå sin KOSTRA-rapportering knyttet til pleieog omsorgssektoren.
 Antallet eldre i Skjervøy kommer til å stige i løpet av de neste årene. Kommunen
bør derfor være bevisst på tjenestetilbudet sitt og ta hensyn til prognosene når de
planlegger den fremtidige driften av sektoren.
 Skjervøy kommune bør sikre at internkontrollsystemet ved Skjervøy sykestue og
sykehjem oppfyller alle kravene i forskrift om internkontroll i helse- og
sosialtjenesten § 4 og at dokumentasjonen på internkontrollsystemet til enhver tid
er oppdatert og tilgjengelig, jf. § 5 i nevnte forskrift.
 Skjervøy kommune bør se til at sykehjemmenes system av skriftlige prosedyrer
for sikring av brukernes grunnleggende behov, dekker alle områdene som angis i
forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3.87
 Skjervøy kommune bør følge opp områder som har fått en lav
gjennomsnittsskåre i revisjonens kartlegging av opplevd kvalitet, og se nærmere
på de forbedringspunktene som er blitt påpekt av en høy andel respondenter.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for
å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til
1.11.2012.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 50/12 Kommuneanalysen 2012 - presentasjon for kommunestyret
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommuneanalysen 2012 tas til etterretning.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Leder av tverrfaglig ressursgruppe, Eldbjørg Ringsby orienterte i saken.
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 51/12 Ny utvalgsstruktur fra 2013
Rådmannens innstilling
Rådmannen innstiller ikke til vedtak.
Valgnemndas innstilling legges fram for kommunestyret:
1. Valgnemnda foreslår at det opprettes driftsutvalg og levekårsutvalg
2. Utvalgene skal ha myndighet til å fatte beslutninger i nærmere bestemte sakstyper samt
innstillingsrett til kommunestyre i saker som naturlig skal dit.
3. Utvalgene skal bestå av 5 personer + vara, hvor et flertall bør komme fra
kommunestyrets faste medlemmer og vararepresentanter.
4. Utvalgene skal velges slik at de kan fungere fra og med 1/1-13
5. Rådmannen skal utarbeide forslag til reglement/delegasjonsreglement som skal legges
frem i kommunestyret før jul 2012
6. I budsjett og økonomiplanen må utgifter som følge av opprettelse av utvalg
innarbeides/justeres.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Forslag fra Einar Lauritzen (AP):
1. Kommunestyret opprettholder dagens struktur og utvider ikke med flere utvalg.
2. Møtegodtgjørelsen reduseres fra 1360 kr til 900 kr pr møte.
3. Kommunestyremøtene flyttes til dagtid og økes i antall til 6 pr år.
4. I budsjett og økonomiplan må utgifter som følge av endring i tidspunkt og antall
innarbeides og justeres.
Forslag fra SV, Krf, SP og Kp (ved Ingrid Lønhaug)
Kommunestyret gjør følgende vedtak:
Saken utsettes.
Utvalgsstruktur ønskes behandlet i forbindelse med økonomiplan for 2013-2016.
Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- utsettelsesforslaget vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

PS 52/12 Interpellasjoner
Rådmannens innstilling
Ordføreren besvarer interpellasjonene

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 29.10.2012
Behandling:
Ad interpellasjon om Årvikbruket:
Kurt Michalsen (styreleder i Årvikbruket Eiendom AS), Irene Toresen (styremedlem i
selskapet), Ørjan Albrigtsen (nær familie med eiere i driftsselskapet) – ba om å få sin habilitet
vurdert.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber kontrollutvalget granske hvilket organ i Skjervøy kommune som har gitt
styret i Årvikbruket Eiendom AS fullmakt til å investere i anlegget.
Ad interpellasjon om Årvikbruket:
Votering over inhabilitet:
- Kurt Michalsen og Irene Toresen enstemmig erklært inhabil og fratrådte
- Ørjan Albrigtsen enstemmig erklært habil
Ordføreren svarte (punktvis gjengitt):
- Styret har nødvendig fullmakt
- Eier kan avsette styret, det har ikke skjedd. Ved forrige generalforsamling ble styret
skiftet ut etter eget ønske
- avviste forslaget
- ordføreren har ikke sett protokollene til styret, og tror ikke andre i posisjonen har sett
disse, bortsett fra de som sitter i styret. Ordføreren vil ikke kreve tilgang til
styreprotokollene
Protokolltilførsel fra Vidar Langeland (Frp):
Skjervøy Frp konstaterer at det ikke har vært noen politisk behandling av investeringene på 3,85
millioner i 2009.
Ad interpellasjon om Skjervøyfiskanlegget
- interpellasjonen trekkes og saken behandles i stedet som spørsmål til ordføreren
Vedtak:
Interpellasjonen om Årvikbruket besvart og behandlet.
Interpellasjonen om Skjervøyfiskanlegget trukket.

