Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Skjervøy Kommunestyre
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
17.12.2012
10:15 – møtet hevet kl 19:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Torgeir Johnsen
Ordfører
Ingrid Lønhaug
Varaordfører
Kurt Michalsen
MEDL
Kari-Ann Olaisen
MEDL
Kjell Arne Sørensen
MEDL
Peder Andre Amundsen
MEDL
Ørjan Albrigtsen
MEDL
Pål S. Mathiesen
MEDL
Dag Hugo Lorentzen
MEDL
Leif Peder Jørgensen
MEDL
Einar Lauritzen
MEDL
Irene Toresen
MEDL
Øystein Skallebø
MEDL
Mona Jørgensen
MEDL
Vidar Langeland
MEDL
Jørn Cato Angell
MEDL

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Ørjan Pedersen
MEDL
Geir Helgesen
MEDL
Roger Johansen
MEDL

Representerer
SKH
SKKP
SKKRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Aksel Jørgensen
Ørjan Pedersen
Vidar Brox-Antonsen
Geir Helgesen
Helge Andersen
Roger Johansen
Ann Kristin Tyldum
Torgeir Johnsen (inhabil i
sak 53)
Robert Hansen
Einar Lauritzen (inhabil i
sak 53)
Paul Stabell
Vidar Langeland (inhabil i
sak 53)

Representerer
SKH
SKKP
SKKRF
SKKP
SKAP
SKFRP

Merknader til innkallingen
- Mona Jørgensen (H) ber om å få tilsendt sakspapirene pr post
o Ørjan Albrigtsen (KP) svarte med å vise til kommunestyrets vedtak om ikke å
bruke penger på porto ifm innkalling
o Vidar Langeland (Frp) viste til en representant i Tromsø kommune som fikk
medhold av fylkesmannen i sitt krav om å få møtedokumenter på papir.
o Ordføreren svarte at Mona Jørgensen skal få sakspapirer tilsendt på papir.
Med merknader; møtet lovlig satt
Merknader til sakslista:
- Sak 53/12 er en personalsak og unntas offentlighet, men vedtaket tas med i protokollen
- spørsmål fra Vidar Langeland angående diverse gamle kommunestyresaker, levert før
møtet, vil bli besvart på slutten av møtet
- en ny referatsak, RS 20/12, protokoll fra ungdommens kommunestyremøte legges frem
på 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 personalkonsulent
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

Peder Andre Amundsen

Jørn Cato Angell

Spørsmål fra Vidar Langeland (Frp) (e-posten i sin helhet)
Hei,
vedlagt klage på ordfører og rådmanns forsøk på å være selvutnevnte sensurmyndigheter da man
ekskluderte Frp`s budsjettforslag fra behandling uten noen vettig begrunnelse i siste formannskapsmøte.
Vil samtidig melde spørsmål til kommunestyret mandag 17.12 som grenser mot klagesaken. Det politiske
flertall på Skjervøy har siden jeg kom inn i styre og stell i 2007 har gjort noen vedtak som har resultert i
større og mindre skandaler, og episoder hvor utfallet av beslutninger ikke alltid blir som man hadde
tenkt. I og for seg helt vanlig, og en del av hverdagen til de fleste av oss. Det som blir spesielt i Skjervøy
kommune er den mangel på ansvar for konsekvenser av beslutninger som flertallet viser. Der hvor de
fleste av oss lettere beskjemmet innrømmer at man ikke var helt heldig med resultatet og går videre,
bruker flertallet på Skjervøy tiden og ressursene til å bortforklare og forsøke å skjule sannheten for egne
innbyggere.
Det har den siste tiden i artikler i Nordlys vært belyst gamle synder som opposisjonen ved flere
anledninger har stilt spørsmålstegn til uten å få klare svar. Flertallet ønsker å fortrenge og
bortforklare, i stedet for å behandle resultatet, lære av eventuelle feil og gå videre.
Som svar på kritikken kommer rådmann og ordfører med offentlige utspill hvor man kan få inntrykk av at
det er de som skriver og snakker om feilene som er ansvarlig for at flertallet har utvist dårlig
dømmekraft og gjort vedtak som ikke virker gjennomtenkte.
Rådmannen sier til Skjervøy Nærradio at det må bli slutt på baksnakking av kommunen, og kritiserer
leverandørene til Nordlys for å fore dem med spekulative og negative saker.
Ordføreren skriver i sitt leserinnlegg i Nordlys "Hvordan skal vi klare å få mediene til å slutte å bruke
spalteplass på negativ omtale av den vakre kommunen vår? Hvordan stoppe de som forer mediene med
slikt negativ omtale?" Man kan få assosiasjoner til gamle dager med demokratitolkninger fra
østeuropeiske kommuniststater og latinamerikanske fasciststater dersom man lar tankene vandre....
Noen eksempler på hvor galt det kan gå med oppfølgings spørsmål til ordføreren:
I den såkalte barnehagesaken hvor kommunens vedtak om tilskudd ble opphevet av fylkesmannen flere
ganger fordi det ikke var i henhold til lovverket ble undertegnede sammen med øvrige som hadde uttalt
seg kritisk til kommunens behandling i formannskapsmøte anklaget av varaordføreren for å skade
omdømmet til Skjervøy kommune.
Ønsker flertallet ved ordføreren å undertrykke opposisjon og fjerne ytringsfriheten for å hindre
omdømmetap?
Rådmannen skylder i radiotalen forrige uke på konsulentene og understreker at administrasjonen var
imot miljøgateprosjektet, og politikerne ble lurt opp i stry av dårlige konsulenter. Alle innstillinger fra
rådmannen i saken er positive til å gå videre? Teknisk sjef sier til Nordlys: "Formannskap og
kommunestyre har nok besluttet å gå i gang med tiltaket på et svært usikkert grunnlag".
Hvem snakker usant? Mitt inntrykk fra sakspapirene vi fikk da flertallet for å prøve å berge prosjektet
valgte å tilleggsinvestere 500.000 i elektrokjele er at teknisk sjefs nøkterne analyse av beslutning tatt
på usikkert grunnlag er 100% korrekt.
Hvordan tolker ordføreren rådmannens stikk motsatte konklusjon?
I Årvikbruk skandalen har opposisjonen kritisert styret i Skjervøy Fiskeriutvikling for å bevilge og betale
ut 3,1 millioner uten noen som helst dokumentasjon på hva pengene var brukt til. I tillegg er det i

saksfremlegg til styret henvist til vedlagt renoveringsrapport, i ettertid viser det seg at det finnes ingen
renoveringsrapport. 3,1 millioner utbetalt uten noen som helst form for dokumentasjon. I håp om å finne
en rasjonell begrunnelse for søknad og utbetaling har opposisjonen bedt om innsyn i styreprotokoller,
det blir blankt avvist av ordfører og flertall.
Hvem er ansvarlig for feilinformasjon i saksframlegget til styret?
Kan ordføreren bekrefte at det finnes et styrevedtak i Årvikbruket Eiendom for søknad og bruk av 3,1
millioner kommunale kroner?
I lånesaken på 4,5 millioner til Skjervøy Sjømat har det fra starten vært henvist til at lånet var sikret med
pant i utstyr som lånet skulle finansiere. I høst har ordføreren informert kommunestyret om at det er
skrevet panteobligasjon mellom partene, men den er ikke tinglyst og har dermed ingen verdi. Skjervøy
kommune har gjennom styret i Skjervøy Fiskeriutvikling gitt et usikret lån på 4,5 millioner kroner fordi
noen glemte å sende obligasjonen til tinglysning.
Hvem er ansvarlig for denne alvorlige forsømmelsen?
Nå er innstilling fra administrasjonen og låneavtalen mellom Skjervøy Fiskeriutvikling og Industriparken
AS blitt offentlig. Begrunnelsen for lånet var den store betydning drift i Industriparken hadde for
fiskeflåten som leverte på Skjervøy. I låneavtalen er Industriparken AS forpliktet å opprettholde driften i
anlegget for å unngå mislighold av låneavtalen. Det vil si at Industriparken AS har misligholdt
låneavtalen siden Skjervøy Diesel gikk konkurs høsten 2010.
Hvorfor er ingen politiske organ informert om forholdene rundt produksjonsplikten i låneavtalen?
Vil ordføreren på noen måte bidra til å bringe alle merkelige avgjørelser og hemmelighetskremmeri i
de 100% kommunalt eide selskapene under demokratisk kontroll?
Hvordan tenker ordføreren å hindre opposisjonen i å kritisere posisjonens mindre vellykkede
prosjekter?
Er det flertallets og ordførerens ønske at flertallet skal vedta og bestemme hva opposisjonen skal få
lov å spørre om og foreslå?
Under kommunevignetten i avisas Nordlys i dag står det fra Skjervøy kommune at prosjket miljøgate er
avsluttet i henhold til intensjonen rapporterer Skjervøy kommune til Troms fylkeskommune? Hvordan er
det mulig? Forhåpentligvis et feilsistat. Ber uansett om at ordføreren setter opp evaluering og
gjennomgang av de etterhvert mer og mer mislykkede prosjektet i komunestyret slik at vi kan få en
redegjørelse for hva vi fikk for investeringene på over 2,5 millioner.
Hvordan bli ferdig med gamle synder? komme videre og få fokus på utvikling og vekst? Et gratis tips fra
undertegnede, legg kortene på bordet, konkluder hvor og hvorfor det gikk galt, gi makten tilbake til
kommunens folkevalgte organer og gå videre.
Vidar langeland
Kommunestyrerepresentant
Skjervøy Frp

Ordføreren svarte:
- Ordføreren vil svare kommunestyret skriftlig på denne henvendelsen og er åpen for en
debatt om temaet
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PS 53/12 Tilsetting av rådmann
Intervjugruppas innstilling:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Søker nr. 6 Cissel Samuelsen tilsettes som rådmann i Skjervøy kommune.
2. Hvis Samuelsen ikke tar imot stillingen gjør intervjugruppa en ny vurdering av de øvrige
søkerne.
3. Kommunestyret gir varaordfører Ingrid Lønhaug, Ørjan Albrigsten og Robert Hansen
fullmakt til å forhandle fram en arbeidsavtale med ny rådmann som skal godkjennes av
formannskapet.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Følgende erklært inhabile:
 Torgeir Johnsen (svigerbror til søker) fratrådte – Ann Kristin Tyldum tok sete i hans sted
 Einar Lauritzen (nær venn med søker) – fratrådte – Robert Hansen tok sete i hans sted
 Vidar Langeland (selv søker) – Paul Stabell tok sete i hans sted
Møtet lukkes ihht Off.l §13, jfr Fvl § 13 1. ledd (personalsak)
Leder av intervjugruppa, Ingrid Lønhaug orienterte i saken.
Utsettelsesforslag fra H, Frp og uavhengig representant ved Mona Jørgensen (H)
1. I utlysningen er de 3 første kvalifikasjonskrav høyere utdanning, ledererfaring fra
kompleks virksomhet og erfaring med kommunal økonomistyring. Da intervjugruppa
ikke har funnet noen kandidater som tilfredsstiller krav til relevant utdanning,
ledererfaring og erfaring med kommunal økonomistyring foreslås ansettelsessaken
utsatt.
2. Stillingen lyses ut på nytt.
3. Kommunestyret velger ikke ny intervjugruppe. Det leies inn et eksternt firma til å
vurdere søkere som innstiller to kandidater til administrasjonsutvalget.
Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- forslaget falt mot 4 stemmer
Votering – forslaget fra H, Frp og uavhengig representant mot innstillingen:
- innstillingen vedtatt mot 4 stemmer
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.11.2012
Behandling:
Protokolltilførsel fra Mona Jørgensen (H)

Skjervøy Høyre ber om at Skjervøy kommune kontakter fylkesmannen og får vurdert
habilitetsspørsmålene ifm med ansettelse av ny rådmann.
Spørsmålene som bes besvart er følgende:
1. Habilitetsvurdering mellom sittende ordfører og kandidat til rådmannsstillingen. Ordfører og foreslått
rådmann er i direkte svogerskap.
2. Habilitetsvurdering mellom kandidat til rådmannsstillingen og hennes søster på kommunekassa.

Vedtak:
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot en blank stemme.

PS 54/12 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 - 17.12.2012
Behandling:
Forslag fra Kp, SP, SV, AP og Krf ved Kurt Michalsen (KP)
- Kommunestyret opprettholder dagens struktur og utvider ikke med flere utvalg.
Forslag fra H, Frp og Jørn Cato Angell: Som valgnemndas innstilling:
Valgnemndas innstilling legges fram for kommunestyret:
- Valgnemnda foreslår at det opprettes driftsutvalg og levekårsutvalg
- Utvalgene skal ha myndighet til å fatte beslutninger i nærmere bestemte sakstyper samt
innstillingsrett til kommunestyre i saker som naturlig skal dit.
- Utvalgene skal bestå av 5 personer + vara, hvor et flertall bør komme fra
kommunestyrets faste medlemmer og vararepresentanter.
- Utvalgene skal velges slik at de kan fungere fra og med 1/1-13
- Rådmannen skal utarbeide forslag til reglement/delegasjonsreglement som skal legges
frem i kommunestyret før jul 2012
- I budsjett og økonomiplanen må utgifter som følge av opprettelse av utvalg
innarbeides/justeres.

Vedtak:
Votering: flertallsgrupperinga med AP mot forslaget fra H, Frp og uavhengig:
- flertallsgrupperinga med AP sitt forslag vedtatt mot 4 stemmer
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 55/12 Møteplan 2013
Rådmannens innstilling
Rådmannen foreslår følgende møteplan:
Januar
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet
KS
ROBEK

Ti 29
31
15-16

Juli
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

Februar
4
18
Ma 11
14-15

August

Mars
11
14
Ti 19

September
2

April
15
29
Ti 30
4, 10-11
24-25

Oktober
14
28

Mai

Juni
27

24
17
Ti 18

13, 22-26
4-5

November
4, 25

Desember
16
3

Ti 27

Forskn.dagene

23-28

Ti 29

KS
ROBEK

24

9-10

4
6

Saksopplysninger
Kommuneloven §, punkt 5 omhandler det som populært omtales som ”sommerfullmakt til
ordfører”:
5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til
å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
Vurdering
Rådmannen legger fortsatt opp til mandagsmøter for å ta hensyn til ukependling.
Rådmannen foreslår fortsatt møtestart kl 10:15.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret gir ordfører en ”sommerfullmakt” for å sørge for
smidig saksbehandling og god service for innbyggerne i juli og august. Dette er spesielt aktuelt
for byggesaksbehandling som har høysesong i barmarksperioden.
En slik fullmakt kan i så fall vedtas av kommunestyret i junimøtet.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 56/12 Budsjett og økonomiplan 2013-2016 - formannskapets innstilling
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2013 og
økonomiplan for 2013 - 2016:
1. Drift
1.1 Skattøret for 2013 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2013.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:
(Tall i 1000 kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre frie inntekter
Sum frie inntekter
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte
Inndekning av tidligere underskudd
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.
Fordelt til netto driftsrammer
Balanse

Årsbudsj.
2013
50 434
128 328
7 550
1 714
188 026
(14 375)
(324)
(173 306)
-

Økonomiplan
2014
2015
2016
50 434
50 434
50 434
125 103
123 791
122 117
7 550
7 550
7 550
1 514
1 460
920
184 601
183 235
181 021
(15 550)
(16 415)
(18 091)
711
(1 187)
666
(169 742) (165 613) (163 576)
-

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for
utskriving blir slik:
Februar
April
August
Oktober

Eiendomsskatt for 1. Halvår
Vann, kloakk mv for 1. Halvår
Eiendomsskatt for 2. Halvår
Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av
kommunestyrets budsjettvedtak
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20
millioner i 2013.
2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsj.
2013
6 800
5 000
11800

(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Startlån
Sum investeringsramme

2014
2 500
5 000
7500

Økonomiplan
2015
2 500
5 000
7500

2016
0
5 000
5000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.
2.2 Finansiering av investeringer
(Tall i 1000 kr)
Låneopptak
Tilskudd
Mvakomp
Bruk av fond/annet
Sum finansiering

2013
11 800
0
0
0
11 800

2014
7 500
0

2015
7 500

2016
5 000

0
7 500

0
7 500

0
5 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.
Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og
økonomiplan.
Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.
Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettreguleringer som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan videredelegere
denne myndigheten til etatssjefene innenfor etatssjefenes ansvarsområde. Etatssjefene
kan videredelegere sin myndighet til den enkelte virksomhetsleder.
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.
For investeringene gjelder fra 2013 anbefalingene i KRDs investeringsveileder fullt ut,
herunder rebudsjettering ved endret framdrift og fortløpende fremleggelse av
sluttregnskap etter hvert som investeringsprosjekter avsluttes. Ut over dette skal
rådmannen avlegge en samlet økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november.
Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og
investeringsprosjekter.
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på
oppbygging av buffer for framtida
4.

Kommunestyret ser det som svært viktig at vi får Finnmarks-vilkår for
sykestuekompensasjon fra 2014. Saken må fremmes for Helse Nord og helsedepartementet.

Ordfører og rådmann må følge opp dette mot regionrådet tidlig i 2013.Saksprotokoll i
Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Forslag fra Mona Jørgensen (H)
- Høyres forslag fra Formannskapsbehandlingen trekkes til fordel for fellesforslag fra Frp,
H og Jørn Cato Angell
Forslag fra KP, SV, SP og Krf ved Ørjan Albrigtsen:

Politisk behandling og vedtak:
Kommunestyret innstiller til slikt vedtak for årsbudsjett for 2013 og økonomiplan
for 2013 – 2116:
1-2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

Som rådmannens innstilling
Tillegg til punkt 3
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet
av året, fortrinnsvis i juni og november. I tillegg skal formannskapet ha fortløpende
orientering dersom det skjer store avvik i etatene. Formannskapet kan gi nærmere
retningslinjer om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere
frekvens.
Som rådmannens innstilling.
Ungdomsklubben drives videre på frivillig basis (ungdomsråd, foreldre, andre) i 2013.
Det kalles sammen til et møte i januar.
Skjervøy kommune er medlem i Klimaklubben og har undertegnet en avtale med Grønn
Hverdag. Formannskapet setter ned et utvalg bestående av tre politikere som følger opp
avtalen og gir innspill til politisk behandling.
I Skjervøy kommune er det mangel på mindre boenheter for enslige og boliger for
bosetting av flyktninger. Kommunen ønsker gjennom blant annet omdømmeprosjektet å
satse på tilflytting og stabilisering av innbyggertallet i kommunen. Skjervøy kommune
skal gjennom sosial boligbyggingsplan legge fram forslag til ny boligsatsing.
Kommunestyret ønsker også at kommunen skal vurdere å bygge boliger på Lauksletta, i
Arnøyhamn og i Årviksand. Formannskapet setter ned et utvalg som legger fram forslag
til tiltak i tråd med kommunestyrets ønske i løpet av høsten 2013.
I Nord-Troms har kommunene innført ny felles innkjøpsordning. Kommunestyret ønsker
en evaluering av innkjøpsordningen i løpet av 2013.
1.jan. 2012 trådte en ny helselov i kraft. Den pålegger kommunene og fremme folkehelse
og retter seg mot alle forvaltningsområder og drives på tvers av sektorer. Kommunestyret
ønsker å få informasjon om loven og arbeidet knyttet til den opp som tema i
kommunestyret våren 2013.
Troms fylkeskommune har bevilget RUP - tilskudd på kr.750 000,- til Sandøraprosjektet.
Ordfører og rådmann intensiverer arbeidet med å få samarbeidspartnere / prosjekter som
kan føre til fortgang i dette prosjektet. Saken legges fram for formannskapet i løpet av
våren 2013.
Skjervøy kommune v/ ordfører og rådmann skal jobbe aktivt for å støtte Lerøy Auroras
planer om visningskonsesjon og satsing på havbruksturisme. Nord-Troms videregående
skole, skolested Skjervøy med sine samarbeidspartnere bør være en aktiv støttespiller i
dette prosjektet. Formannskapet orienteres fortløpende om saken.
Kommunestyret ber rådmannen orientere formannskapet om teknisk tilstand og
vedlikeholdsbehov ved bygg og anlegg som leies av Skjervøy sjømat, og hvordan
eventuelle kostnader skal finansieres.

13.
14.
15.
16.

Kommunestyret legger til grunn at gjenstående midler fra ”kunstgressprosjektet” skal
tilbakeføre midlene til lekeplasstiltaket i Seppolaparken. Eventuelle gjenstående midler
utover dette skal gå som bidrag til nye flomlys rundt den nye kunstgressbanen.
Kommunestyret ber rådmannen om å tilrettelegge for fag / undervisning i ungt
entreprenørskap i Skjervøy kommune.
Skjervøy kommune ber rådmann lage en driftsavtale for uttak av masser som tilhører
kommunen, og legge den frem for formannskapet.
Videre finansiering av friluftsgjengen.
Kommunestyret merker seg engasjementet med å forlenge driften av friluftsgjengen med
nåværende nivå, to dager pr uke. Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre med
å prøve å finne løsning på dette, og legge det frem til neste kommunestyremøte.

Punkter i økonomiplan 2013 – 2016.
Endringsforslag til innstillinga fra KP – SV – SP – KRF:
Justering tidligere forslag:
2

Pensjon ordfører

Beskrivelse: Pensjonsordningen for ordfører går fra opptjening på 16 år til
30 år som kommunalt ansatte. Vi innfører ordningen fra 1.1.2014 da den nye
pensjonsordningen trår i kraft.

Konsekvens: Ordfører får lengre opptjenings tid for pensjon
Økonomi:
innsparing 245. 000,- alle år fra 2014
4.
Endring av punkt 4, husleie
Beskrivelse:
Husleia settes ikke opp i 2013 som først vedtatt i formannskapet.
Konsekvens
Husleieøkning på kr.2,- pr.m2 blir gjeldende fra 2014. Fra 2015 reguleres husleia opp
med kr.1,- pr.m2.
Økonomi
Inntekter kr.0,- i 2013, kr.150 000,- i 2014 og kr 225 000,- fra 2015
Nye forslag:
8.
Beskrivelse:

Konsekvens:
Økonomi:
9.
Beskrivelse:

Konsekvens:
Økonomi:
10.
Beskrivelse:

Drift av ungdomsklubben
Ungdomsklubben er foreslått lagt ned fra 2012. Leie av lokaler er betalt fram til 2016.
Det er ikke satt av andre driftsmidler i forhold til å drive en ungdomsklubb i lokalene.
Ungdommens kommunestyre vil satse på ungdomsklubben. Kommunestyret setter av
nødvendige midler til drift av lokalene.
Ungdomsklubben legges ikke ned, men får nødvendige driftsmidler til å drive klubben
ved frivillig organisering. Foreldre og ungdom ansvarliggjøres.
Økt utgift kr.60 000,-.
Tilskudd til drift av SMISO.
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep har søkt om støtte fra Skjervøy kommune
på kr.5000,-. Tilbudet senteret har brukes av kommunene, men mange kommuner er
gratispassasjerer og støtter ikke tilbudet med penger. Skjervøy kommune vil være med
og ta ansvar for drifta av senteret.
Skjervøy kommune kan anbefale sine innbyggere å bruke dette tilbudet om nødvendig.
Økt utgift kr.5000,Aktivitetstilbud for eldre på Arnøya.
Kommunestyret vil støtte lag/foreninger eller private som ønsker å delta i aktivisering
av eldre på Arnøya.

Konsekvens:
Økonomi:

Tiltaket vil bidra til trivsel og bedre helse hos eldre som bor hjemme på Arnøya.
Kommunestyret setter av kr.25 000,-. Kommunestyret evaluerer høsten 2013

11.
Beskrivelse

Rekruttere familier til å bosette seg på Arnøya.
Gjennom samarbeid med bedriftene på Arnøya ønsker kommunen å få flere familier til
å etablere seg i distriktet i kommunen. Det vises blant annet til det som er gjort på øya
Lovund. Kommunen vil evaluere tiltaket høsten 2013 før tiltaket eventuelt videreføres.
Stimulere til bosetting i bygdene på Arnøya.
Kr.50 000,- settes av til formålet i 2013.

Konsekvens
Økonomi
12.
Beskrivelse
Konsekvens:
Økonomi
13.
Beskrivelse
Konsekvens
Økonomi
14
Beskrivelse:
Konsekvens:
Økonomi:

Støtte til innkjøp av traktor til skøyteklubben.
Skøyteklubben har søkt om støtte til kjøp av ny traktor. Skøyteklubbens ledere legger
ned mange dugnadstimer pr. år, og den er en verdifull bidragsyter i forhold til å gi
allsidige tilbud som skøyter, sykkel og ishockey til innbyggerne våre.
Skøyteklubben kan vedlikeholde skøyteisen og holde banen åpen for innbyggerne.
Kr.50 000,- i støtte 2013.
Framskynding kutt rådhuset
Det iverksettes et prosjekt for å se på om det er mulig å få til en bedre samordning av
merkantile funksjoner og saksbehandling på rådhuset jf rådmannens punkt 32.
Stillingskuttet tas fra 1.07.2014.
Prosjektet gjennomføres et halvt år tidligere enn rådmannens forslag. Kan medføre
oppsigelser.
Inntjening kr.250 000,- i 2014
Justering mot fond
Endringenes nettovirkning justeres mot disposisjonsfond
Reduksjon av reserver i 2013 og økning av reserver fra 2014
Reduksjon med 575.000,- i 2013, og økning med 250.000,- i 2014 og 75.000,- i 2015 og
2016

BUD

INNTEKTER

2012

Driftsinntekter

Sentraladm/Politikk

1 809

(Ekskl. fondsbruk)

Kultur og undervisning

7 053

Helse og omsorg

15 312

Teknisk

16 333

Selvkost

12 674
198
280
251
461

Finans

Sum Driftsinntekter
UTGIFTER

2012

Driftsutgifter

Sentraladm/Politikk

26 368

(Ekskl. fondsavsetninger)

Kultur og undervisning

65 164

Helse og omsorg

90 137

Teknisk

44 254

Selvkost

9 153

Finans

Sum Driftsutgifter
Brutto driftsresultat

2 442
237
518
13 943

- renter og avdrag på lån før 01.01.2012
+ renteinntekter og
aksjeutbytte

-16 500
3 804

- renter og avdrag på nye lån/prosjekter

Netto driftsresultat
Endring i fond og reserver i
drift

1 247
-1 247

Driftsmidler til investeringer

Overskudd/underskudd

0

ØP
2013
2
623
6
082
16 913
16 683
12 169

ØP
2014
2
423
5
927
15 113
16 833
12 169

ØP
2015
2
369
6
082
15 113
16 908
13 069

ØP
2016

201 305

194 813

193 476

191 758

255 775

247 278

247 017

244 159

2013
27 055
63 331
95 575
44 473
9
232
1
500

2014
26 108
60 109
90 577
43 988
9
212
1
500

2015
25 873
58 731
90 187
43 218
9
212
1
500

2016
25 261
57 596
89 727
42 818

241 166

231 494

228 721

226 114

14 609
-15 898
1
804
280
235
235
0

15 784
-16 286
1
804

18 296
-16 482
1
804

18 045
-17 616

-1 069
234
234
0

-1 736
1 882

-2 278
-46

-1 882
0

------------------------------------------------------------------------------

Endringsforslag fra Frp, H og Jørn Cato Angell ved Vidar Langeland

1 829
6 082
14 513
16 908
13 069

9 212
1 500

1 804

46
0

Endringsforslag til rådmannens innstilling fra:

Høyre, Fremskrittspartiet og Jørn C Angell
Budsjett og økonomiplan 2013 - 2016
Tekst

2013

2014

2015

Administrasjon
Red møtegodtgjørelsen
Red varaordfører
Red ordførerpensjon
Opprette 2 utvalg
Rammekutt

80 000
150 000
245 000
-80 000
250 000

80 000
150 000
245 000
-80 000
500 000

80 000
150 000
245 000
-80 000
500 000

80 000
150 000
245 000
-80 000
500 000

Kultur og undervisning
Endre til folkehelsekoordinator/idrettskoleleder
Ikke legge ned ungdomsklubb
Frivillighetssentral
Rammetimer skolen
Økning materiell i skolen

-260 000
-75 000
-500 000
-100 000

-260 000
-75 000
-750 000
-100 000

-260 000
-75 000
-750 000
-100 000

-260 000
-75 000
-750 000
-100 000

260 000
750 000
250 000
-150 000
-100 000
100 000
50 000

520 000
1 500 000
500 000
-500 000
-100 000
200 000
50 000

520 000
1 500 000
500 000
-500 000
-100 000
200 000
50 000

520 000
1 500 000
500 000
-500 000
-100 000
200 000
50 000

-187 000
-600 000

-187 000
-1 200 000

-187 000
-1 200 000

-187 000
-1 200 000

83 000

493 000

493 000

493 000

Teknisk
Rammekutt
Rammekutt
Salg av bygg / bolig -Red drift Nto
Reduksjon i eiendomskatt
Økt vedlikehold gatelys
Privatisering vaskeriet 01.07.13
Gi bort grendehus
Helse og omsorg
Aktivitør 0,5 årsverk
Rammeøkning (4 nattevakten)
Sum
Overføres til fond
Akkumulert på frie fond

83 000
83 000

493 000
576 000

493 000
1 069 000

2016

493 000
1 562 000

Forslag fra KP, SV, Krf, SP og AP
Forslag om endringer i gebyrregulativet:
Justering av priser (side 44 i rådmannens forslag)
Ordinær kopiering A4, ny pris kl 5 pr ark mot dagens 3
Ordinær kopiering A3, ny pris kl 7 mot dagens 4.
Kopiering fra arkiv, kr 20 mot dagens 15.
Endring av sats for privat reguleringsforslag, endres til kr 10 000,- og ikke dagens forslag på kr
20 000,Husleie økes ikke i 2013.
Vedtak:
Votering over helhetsforslagene:
- rådmannens innstilling: 0 stemmer
- forslag fra KP, SV, SP, Krf og AP støttet med 15
- forslaget fra H, Frp og Jørn Cato Angell: 4 stemmer
Votering over forslaget på nye gebyrsatser:
- vedtatt mot 4 stemmer
Votering over kulepunktene (forslaget til flertallsgrupperinga og AP)
- tillegg til punkt 3:
o enstemmig vedtatt
- punkt 5:
o vedtatt mot 4 stemmer
- punkt 6:
o vedtatt mot 4 stemmer
- punkt 7:
o vedtatt mot 4 stemmer
- punkt 8:
o enstemmig vedtatt
- punkt 9:
o vedtatt mot 2 stemmer
- punkt 10:
o enstemmig vedtatt
- punkt 11:
o enstemmig vedtatt
- punkt 12:
o enstemmig vedtatt
- punkt 13:
o enstemmig vedtatt
- punkt 14:
o enstemmig vedtatt
- punkt 15:
o enstemmig vedtatt
- punkt 16:
o enstemmig vedtatt
Votering over flertallsgrupperinga og AP med kulepunkter:
- vedtatt mot 4 stemmer

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.11.2012
Behandling:
Endringsforslag fra KP, SV, SP og Krf ved Ørjan Albrigtsen
1. Halvering av møtegodtgjøring
Beskrivelse: Kommunestyre og formannskapet, samt alle andre utvalg reduserer
møtegodtgjørelsen med 50 %.
Konsekvens: mindre godtgjørelse
Økonomi:
Konkretisering av rådmannens foreslåtte kutt på 100 000,- alle år
2. Pensjon ordfører
Beskrivelse: Pensjonsordningen for ordfører går fra opptjening på 16 år til
30 år som kommunalt ansatte
Konsekvens: Ordfører får lengre opptjenings tid for pensjon
Økonomi:
innsparing 245. 000,- alle år
3. Vara ordfører
Beskrivelse: Redusert godtgjørelse til vara ordfører
Økonomi:
innsparing 20.000,- hvert år.
4. Økt husleie kommunale boliger
Beskrivelse: Husleie kommunale boliger økes med kr. 2,- pr m2
Konsekvens: Husleie øker for de som leier kommunale boliger
Økonomi:
Økt inntekt 140.000,- i 2013 og 150.000,- resten av perioden.
5. Vaskeri
Beskrivelse: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighet for å
redusere utgifter/konkurranseutsette vaskeri
Konsekvens: Dersom det fortsatt blir kommunalt drevet vaskeri må vi redusere
med 50% stilling
Økonomi:
Innsparing 200.000,- fra 2014 og ut perioden.
6. Svømmehaller
Beskrivelse: I dag har bassengene åpent i 6 mnd. Vi reduserer åpningstiden med 1 mnd.
Konsekvens: Redusert åpningstid.
Økonomi:
Innsparing 60.000,- alle år
7. Ikke nedlegging av bassenget i Arnøyhamn
Beskrivelse: Bassenget i Arnøyhamn legges ikke ned fra 2015
Konsekvens: Tilbudet blir ikke endret
Økonomi:
Økt utgift med 75.000,- i 2015 og 150.000,- fra 2016
8. Justering mot fond
Beskrivelse: Økte innsparinger settes av til dispfond som styrking av økonomiske reserver
Konsekvens: Økning av reserver
Økonomi:
Forbedring med 465.000,- i 2013, 675.000,- i 2014, 600.000,- i 2015 og 525.000,i 2016

BUD

INNTEKTER

2012

Driftsinntekter

Sentraladm/Politikk

1 809

(Ekskl. fondsbruk)

Kultur og undervisning

7 053

Helse og omsorg

15 312

Teknisk

16 333

Selvkost

12 674
198
280
251
461

Finans

Sum Driftsinntekter
UTGIFTER

2012

Driftsutgifter

Sentraladm/Politikk

26 368

(Ekskl. fondsavsetninger)

Kultur og undervisning

65 164

Helse og omsorg

90 137

Teknisk

44 254

Selvkost

9 153

Finans

Sum Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
- renter og avdrag på lån før 01.01.2012
+ renteinntekter og aksjeutbytte

2 442
237
518
13 943
-16 500
3 804

- renter og avdrag på nye lån/prosjekter

Netto driftsresultat
Endring i fond og reserver i drift

1 247
-1 247

Driftsmidler til investeringer

Overskudd/underskudd

0

ØP
2013
2
623
6
082
16 913
16 823
12 169

ØP
2014
2
423
5
927
15 113
16 833
12 169

ØP
2015
2
369
6
082
15 113
16 833
13 069

ØP
2016

201 305

194 813

193 476

191 758

255 915

247 278

246 942

244 084

2013
26 780
63 221
95 525
44 473
9
232
1
500

2014
26 358
60 109
90 577
43 988
9
212
1
500

2015
25 873
58 731
90 187
43 218
9
212
1
500

2016
25 261
57 596
89 727
42 818

240 731

231 744

228 721

226 114

15 184
-15 898
1
804
280
810
810
0

15 534
-16 286
1
804

18 221
-16 482
1
804

17 970
-17 616

-1 069
-16

-1 736
1 807

-2 278
-121

16
0

-1 807
0

1 829
6 082
14 513
16 833
13 069

9 212
1 500

1 804

121
0

Endringsforslag fra Skjervøy Høyre ved Mona Jørgensen
1. Kutt varaordfører tidligere
Beskrivelse: Rådmannens forslag om kutt av varaordfører iverksettes høsten 2013
Konsekvens: Som rådmannens tiltak 12.
Økonomi:
Innsparing 50.000,- i 2013 og 100.000,- i 2014 og 2015.
2. Anbud KLP
Beskrivelse: Pensjon settes ut på anbud i 2013 med ønsket virkning fra 2014.
Konsekvens: Ordningen for de ansatte videreføres selv om det evt blir ny leverandør.
Økonomi:
Innsparing på 100.000,- fra 2014
3. Stillingskutt rådhuset
Beskrivelse: Rådmannens tiltak 32 iverksettes 1.7.2014.
Konsekvens: Som rådmannens tiltak 32, men større sannsynlighet for oppsigelse pga tidligere
iverksetting.
Økonomi:
Innsparing på 250.000,- i 2014
4. Ny pensjonsordning ordfører
Beskrivelse: Pensjonsordningen for ordfører går fra opptjening på 16 år til
30 år som kommunalt ansatte
Konsekvens: Ordfører får lengre opptjenings tid for pensjon
Økonomi:
innsparing 245. 000,- alle år
5. Vaskeri
Beskrivelse: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på mulighet for å
redusere utgifter/konkurranseutsette vaskeri
Konsekvens: Dersom det fortsatt blir kommunalt drevet vaskeri må vi redusere
med 50 % stilling
Økonomi:
innsparing 200.000,- fra 2014 og ut perioden.
6. Salg av boliger
Beskrivelse: Det settes ned en gruppe som skal se på mulighetene for salg av noen av de
kommunale boligene. Det legges inn en forventning om en effekt på 200.000,- fra
2014.
Konsekvens: Foreløpig uklart, dette må komiteen se på. Det vil bli kutt i vedlikehold og øvrig
drift pluss evt i vaktmestertjenesten.
Økonomi:
Innsparing på 200.000,- fra 2014
7. Skolebøker/læremateriell
Beskrivelse: Budsjettet til innkjøp av bøker og annet læremateriell styrkes.
Konsekvens: Styrking av budsjettet
Økonomi:
Økt utgift med 27.000,- i 2013, 200.000,- i 2014 og 2015 og 100.000,- i 2016
8. Ikke legge ned ungdomsklubben
Beskrivelse: Ungdomsklubben legges ikke ned fra 2013.
Konsekvens: Tilbudet opprettholdes
Økonomi:
Økt netto utgift 268.000,- alle år
9. Gjenopprette idrettsskolen
Beskrivelse: Idrettsskolen gjenopprettes med 50 % stilling fra 2014.

Konsekvens: Tilbudet gjenopprettes
Økonomi:
Økt utgift med 300.000,- alle år fra 2014
10. Justering mot fond
Beskrivelse: Økte innsparinger settes av til dispfond som styrking av økonomiske reserver
Konsekvens: Økning av reserver
Økonomi:
Forbedring med 327.000,- i 2014, og 77.000,- fra 2015

BUD

INNTEKTER

2012

Driftsinntekter

Sentraladm/Politikk

1 809

(Ekskl. fondsbruk)

Kultur og undervisning

7 053

Helse og omsorg

15 312

Teknisk

16 333

Selvkost

12 674
198
280
251
461

Finans

Sum Driftsinntekter
UTGIFTER

2012

Driftsutgifter

Sentraladm/Politikk

26 368

(Ekskl. fondsavsetninger)

Kultur og undervisning

65 164

Helse og omsorg

90 137

Teknisk

44 254

Selvkost

9 153

Finans

Sum Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
- renter og avdrag på lån før 01.01.2012
+ renteinntekter og aksjeutbytte

2 442
237
518
13 943
-16 500
3 804

- renter og avdrag på nye lån/prosjekter

Netto driftsresultat
Endring i fond og reserver i drift

1 247
-1 247

Driftsmidler til investeringer

Overskudd/underskudd

0

ØP
2013
2
623
6
144
16 913
16 683
12 169

ØP
2014
2
423
5
989
15 113
16 683
12 169

ØP
2015
2
369
6
144
15 113
16 683
13 069

201 305

194 813

193 476

255 837

247 190

246 854

2013
26 750
63 578
95 525
44 533
9
232
1
500

2014
25 928
60 939
90 577
43 848
9
212
1
500

2015
25 693
59 561
90 187
43 003
9
212
1
500

241 118

232 004

229 156

14 719
-15 898
1
804
280
345
345
0

15 186
-16 286
1
804

17 698
-16 482
1
804

-1 069
-364

-1 736
1 284

364
0

-1 284
0

Forslag fra Skjervøy Frp – lagt frem av Mona Jørgensen – avvises da det ikke har med
konsekvensbeskrivelse.
Vedtak:
Votering over forslagene:
- Rådmannens forslag: 0 stemmer
- Kp, SV, SP og Krf støttet med 6 stemmer
- Høyres forslag støttet med 1 stemme

PS 57/12 Budsjettjustering investering desember 2012
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 05.12.12
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Forslag på nytt punkt 2 fra ordfører:
- Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettet vedrørende den pliktige overføringen av
momskompensasjon fra drift til investering
Vedtak:
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

PS 58/12 Revidering av retningslinjer for Startlån
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Nye retningslinjer for Startlån vedtas og gjøres gjeldende fra 1.1.2013.
2. De nye retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer vedtatt 29.01.2003
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Forslag på nytt punkt 1:
Følgende retningslinjer vedtas for startlån i Skjervøy kommune

Retningslinjer for startlån i Skjervøy kommune
1.

Virkeområde
Disse retningslinjene gjelder ved behandling av startlån i Skjervøy kommune med
virkning fra vedtaksdato.

2.

Formål
Sikre stabile boligforhold til husstander i etableringsfase og som trenger delvis eller full
finansiering.

3.

Målgruppe
Startlån skal fortrinnsvis tildeles vanskeligstilte på boligmarkedet og de som har
problemer med å skaffe nødvendige tilleggslån i ordinære kredittsituasjoner.
Startlån er behovsprøvd, søknadsgrunnlaget kan være:
 Førstegangs boligetablering
 Enslig forsørger
 Funksjonshemmede
 Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 Økonomisk vanskeligstilt
 Bostedløs
 Rusmiddelavhengig
 Psykisk helse
Boligen skal ved kjøp bli søkers hovedbosted, og skal ha en rimelig og nøktern standard i
forhold til prisnivået på stedet. For bosted i borettslag vil både kjøpesum og del av
fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen. Søkere som er eller har vært etablert, og
som eventuelt har bolig å selge eller kan skaffe midler på annet vis, kan normalt sett ikke
regne med å få startlån. Dette gjelder også søkere med høy inntekt som har mulighet til å
skaffe finansiering på annet vis.
Lån kan bare ytes til enkeltpersoner. Selskaper, stiftelser og lignende må søke direkte til
Husbanken i tråd med forskrift om startlån.
Lånesøker skal dokumentere at husstandens fremtidige inntekter og eventuelle stønader
er tilstrekkelige til å kunne betjene alle husstandens utgifter over lengre tid etter
låneopptak. Startlånet beregnes ut i fra søkers lånebehov, det vil si kjøpesum inkludert
avgifter med fratrekk for egenkapital. Søker skal så langt det er mulig, betale
omkostningene ved låneopptak selv. Startlånet er behovsprøvd i forhold til inntekt.
Hvis søker har medsøker, må dette være ektefelle/ samboer/ registrert partner. Om
medsøker allerede er etablert og den nye boligen ikke blir dens hovedbosted, må
medsøker være innen nærmeste familie.

4.

Bruk av lån
Startlån kan ytes til følgende formål i tråd med Husbankens retningslinjer:
 Kjøp av bolig
 Kjøp og utbedring av bolig
 Oppføring av bolig
Startlån til refinansiering gis i utgangspunktet ikke. I tilfeller der andre instanser er
involvert i form av økonomisk veiledning, vil det være mulighet for å kunne få

refinansiering under forutsetning av tett oppfølging av økonomisk veileder sammen med
boligkontoret i Skjervøy kommune. Refinansiering er strengt behovsprøvd.
Startlånet skal primært være toppfinansiering ved boliganskaffelse. Størrelsen på lånet
vil bli vurdert ut i fra den enkelte søkers økonomi og andre långiveres lånetildelinger.
Toppfinansiering gjelder opp til 40 % av totalt lånebehov ved kjøp av bolig. Ved
oppføring av bolig kan startlån brukes til toppfinansiering med opp til 20 % av totalt
lånebehov ved kjøpet sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller annen
finansieringsinstitusjon.
Skjervøy kommune kan gi skriftlig forhåndsgodkjenning av startlån, søker må da finne en
egnet bolig med kjøpesum som er innenfor tildelt sum og avtalte forutsetninger.
Forhåndsgodkjenningen er tidsbegrenset og kan trekkes inn til fordeling til andre søkere
fra dato for tilsagn dersom midlene ennå ikke er benyttet, eller at investeringsfremdriften
ikke er gjort rede for.
5.

Rente- og avdragsvilkår
Lånetaker vil til enhver tid bli tilbudt gjeldende rente- og avdragsvilkår som gjelder
Husbankens utlån, med et rentepåslag på 0,25 % for dekning av kommunens
administrative kostnader.

6.

Utbetaling
Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret og det er tatt pant i bolig.
Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.
Dersom lånetaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer boligen på en slik
måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at lånet blir
tilbakebetalt straks, eller med kortere avdragstid.

7.

Klage
Startlån innvilges av et låneutvalg bestående av helse- og omsorgssjef, NAV-leder og
økonomisjef.
Vedtak fattet av låneutvalget kan påklages til Brukerutvalget av søkeren. Klagefristen er
3 uker fra søker har mottatt melding om vedtak.
Låneutvalget kan videredelegere sin myndighet i kurante saker.

8.

Endringer i betalingsplan
Saksbehandler kan innvilge avdragsfrihet, men ikke rentefritak, for inntil 5 år pr lån.
Dette er strengt behovsprøvd ut i fra søkers økonomiske situasjon.
Saksbehandler kan gjøre endringer i betalingsplanen etter behov så lenge opprinnelig
avtalt innløsningsdato ikke blir endret.

9.

Forhold til innkrevende bank
Saksbehandling av startlån gjøres av Skjervøy kommune. Det er utarbeidet en avtale
mellom Skjervøy kommune og vår låneforvalter Lindorff AS, som administrerer og
krever inn startlån fra låntakerne.

Vedtak:
Votering:
- punkt 1: Forslaget – med punkt 7 fra rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt.

-

Innstillingens punkt 2: enstemmig bifalt.

PS 59/12 Samarbeidsavtale mellom Skjervøy Idrettsråd og Skjervøy
kommune - Valg av representanter til samarbeidsmøter
Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret viser til samarbeidsavtalen mellom Skjervøy kommune og Skjervøy Idrettsråd.
Med henvisning til punktet ”Faste møtefora” i avtalen, velges Formannskapet til å være
samarbeidsorgan med Idrettsrådet. Idrettsrådet kalles inn til årlige møter med Formannskapet.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Vidar Langeland er nestleder i idrettsrådet og ba om å få sin habilitet vurdert
- enstemmig vurdert habil
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.11.2012
Behandling:
Endringsforslag fra flertallsgrupperingen ved Ørjan Albrigtsen
- setning to: ”Kommunestyret viser til samarbeidsavtalen… Skjervøy idrettsråd” fjernes.
Vedtak:
Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt.

PS 60/12 Revidering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 2012 - 15
Kultur- og undervisningssjefens innstilling:
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Vedlagte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas med de prioriteringer som
kommer frem.
Kommunens egenandel på kr 169.ooo,- i søknad nr 1; ordinære nyanlegg, søkes inndekt i
budsjettet for 2013.Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 26.11.2012
Behandling:
Fellesforslag:
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Vedlagte handlingsplan for utbygging av idrettsanlegg vedtas med de prioriteringer som
kommer frem.
Formannskapet finner ikke å kunne dekke egenandel på 169 000 til søknad nr 1.
Rådmannen bes føre en dialog med skøyteklubben.
Vedtak:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt.

PS 61/12 Søknad om kommunal garanti til kjøp av traktor
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 500.000,- til kjøp av traktor
som Skjervøy skøyte og sykkelklubb tar opp.
Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr. 500.000,- med tillegg av 10% ti en hver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle renter og omkostninger. Kommunens maksimale
garantiansvar kan ikke overstige kr. 550.000,-.
Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med tillegg
av inntil 2 år, jf garantiforskriften § 3.
Garantien gis under forutsetning av Fylkesmannens godkjenning.
Skjervøy skøyte og sykkelklubb må ved hvert årsskifte i garantiperioden sende oversikt over
restgjeld til kommunen.
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Vidar Langeland er regnskapsfører i skøyteklubben og ba om å få sin habilitet vurdert
- enstemmig vurdert habil
Utsettelsesforslag fra Kp, SV, SP, Krf og AP ved Ørjan Albrigtsen
- Saken utsettes til februar 2013 slik at Idrettsrådet kan bli hørt.
Vedtak:
Votering over utsettelsesforslaget:
- enstemmig vedtatt

PS 62/12 Opptak av Storfjord kommune i Nord-Troms plankontor
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Vedtak:
Innstillingen enstemmig bifalt.

PS 63/12 Referatsaker
Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 17.12.2012
Behandling:
Ad RS 20/12 Protokoll ungdommens kommunestyremøte
 Kommunestyret tar vedtak i politisk sak 12/2012 til etterretning og setter av kr 25 000 på
fond. Pengene brukes til drift av ungdomsklubben i 2013.
Vedtak:
Votering ad RS 20/12
- forslaget er enstemmig vedtatt
RS 16/12 Svar: Klage - begjæring om innsyn i styreprotokoller fra Årvikbruket Eiendom
AS
RS 17/12 Protokoll styremøte Nord-Troms regionråd 301012
RS 18/12 Kontrollrapport 2011 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy
kommune
RS 19/12 Svar - søknad om fritak fra verv som kommunestyrerepresentant
RS 20/12 Protokoll ungdommens kommunestyre desember 2012

