Moteprotokoll
Utvalg:
Skjervøy Formannskap
Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Møtested:
22.07.2009
Dato:
Tidspunkt: 10:15
Følgende faste medlemmer møtte:
Funksjon
Navn
Medlem
Ingrid Lønhaug
Medlem
Elisabeth Larsen
ørjan Albrigtsen
Medlem
Medlem
Thor Nygaard
Roy Waage
Ordører

Representerer
SKSV
SKKP
SKKP
SKSP
SKKP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Funksjon
Navn

Representerer

MEDL
MEDL

Mona Jørgensen
Jørn Cato Angell

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Jøm Cato Angell
Vidar Langeland
Mona Jørgensen
Arnulf Steffensen

SKH
SKFRP

Representerer
SKFRP
SKAP

Merknader til innkalling:
Ingen merknader til innkalling. Møtet lovlig satt.
Merknader til saksliste:
Rådmannen meldte tilleggsak om utredning av inntektssystemet for kommunene.
Ordfører ville avkiare et forhold vedr. Nergårdsaken.

Fra administrasjonen møtte:
Stilling
Navn
Lise Roman
Rune Stifjell
Yngve Volden

Rådmann
Økonomisjef
Teknisk sjef

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene vare at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt pa møtet.

aage

Elisabeth Larsen

Vidar Langeland

Saksliste
Sakstittel

Utv.saksnr

U.Off

Arkivsaksnr

Politisk sak
PS 56/09

Referatsaker

PS 57/09

Klage vedr. søknad om rammetillatelse for
redskapsiager og servicebygg

2009/4984

PS 58/09

Søknad om lån til bygging av slippvognSkjervøy Diesel A/S

2009/6371

PS 5 9/09

Utreding Inntektssystemet deltakelse i KSprosjekt

2009/6251

PS 60/09

Ordføreren orienterer

2009/4639

-

Politisk sak
PS 56/09 Referatsaker
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Behandling:

Det forelå ingen referatsaker.

Vedtak:

PS 57/09 Klage vedr. søknad om rammetillatelse for redskapsiager og servicebygg
Rådmannens innstilling

Planutvalget gjør slik vedtak:
1. Det finnes at det foreligger nødvendige vilkår for å behandle klagen (jfr. FVL § 33).
2. Planutvalget/underinstansen ser ikke at klagen er begrunnet på en slik måte, at påklaget
vedtak oppheves eller endres.
3. Saken sendes klageinstansen for klagebehandling (jfr. FVL § 33, fjerde ledd).
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-

22.07.2009

Behandling:

Med bakgrunn i at klager som er part i saken har reist spørsmål vedr. rep. Thor Nygaards
habilitet i denne sak tok ordføreren habilitetsspørsmålet opp innledningsvis.
Rep. Thor Nygaard fratrådte ved planutvalgets behandling av habilitetsspørsmålet.
Ordføreren foreslo:
Planutvalget registrerer at klager har reist spørsmål om representanten Thor Nygaards habilitet i
denne sak.
I henhold til FVL § 6, annet ledd erklæres Thor Nygaard inhabil.
Votering: Med 5 mot i stemme ble ordførerens forslag vedtatt.

Deretter startet realitetsbehandlingen av saken.
Ordføreren foreslo nytt pkt. i i innstillinga.
Nytt pkt. 1: Planutvalget konstaterer at vilkårene for å behandle klagen er oppfylt (jfr. FVL
33)

§

Forslag fra representanten Arnulf Steffensen AP:
Fordi gesims og takhøyde går vesentlig ut over reguleringsbestemmelsene må det foretas
Reguleringsendring før saken kan sluttbehandles. Ei reguleringsendring gjør at parter! naboer rar
bedre anledning til å orientere seg om hvordan de vil bli berørt.
Votering:
Forslag til nytt pkt. I i innstillinga enstemmig vedtatt.
Innstillingen fra rådmann med endringen av pkt. i ble deretter satt opp mot forslaget fra A.
Steffensen AP.
5 stemmer for innstillingen og i stemme for forslaget fra A. Steffensen AP.

Vedtak:
1. Planutvalget konstaterer at vilkårene for å behandle klagen er oppfylt (jfr. FVL § 33)
2. Planutvalget ser ikke at klagen er begrunnet på en slik måte, at påklaget vedtak oppheves
eller endres.
3. Saken sendes klageinstansen for klagebehandling (jfr. FVL § 33, fjerde ledd)

PS 58/09 Søknad om lån til bygging av slippvogn- Skjervøy Diesel A/S
Rådmannens innstilling
Næringsutvalget gjør følgende vedtak:
1. Skjervøy Diesel AJS innvilges et lan stort kr. 250.000,- til omstillingsprosjektet bygging
av ny slippvogn. Lånet dekkes fra utviklingsfondet. Lånet er et kortsiktig lån som skal i
sin helhet tilbakebetales innen utgangen av 2011.
2. Lånet utbetales ved dokumentasjon av tiltakets oppstart samt undertegnet låneavtale.
3. Vedtaket er gyldig i 3 rnrid.
4. Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.
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Behandling:

Thor Nygaard erklærte seg inhabil i saken.
Han fratrådte ved behandling av habilitetsspørsmålet.
Næringsutvalget finner ikke å kunne erklære Thor Nygaard inhabil i henhold til FVL
ledd.

§ 6, annet

Forslag framsatt av representanten V. Langeland FRP:
FRP forslår at saken utsettes og at bedriften bes om utfyllende dokumentasjon som må omfatte:

Godkjent årsregnskap 2008
Halvårsregnskap med balanse for 2009
Budsjett 2009
Likviditetsoversikt med plan for å bedre bedriftens likviditetssituasjon.
Beskrivelse av omsøkte tiltaks forbedringer av inntjening fra september 2009.
Utsettelsesforslag: Forkastet med 5 mot 2 stemmer.

Forslag fra ordfører:
Tillegg til pkt. 1 i innstillinga: “Skjervøy kommune skal ha pant i slippvogna inntil lånet er
tilbakebetalt”.

Vedtak:

Tillegg til pkt. I vedtatt enstemmig.
Rådmannens innstilling med tillegg til pkt. I vedtatt mot 2 stemmer.

FrP:
Protokolltilførsel sak 5 8/09
FRP er kritisk til manglende saksutredning og analyse av søknad og økonomisk oversikt fra
administrasjonens side.

Vedlagte tallmateriale fra søker gir følgende bilde av situasjonen pr. 30.04.09
Utestående fordringer:
Kortsiktig gjeld
Bankinnskudd
Underdekning likviditet

1.029.734
-2.513.781
-181.390
-1.665.437

Med en så vanskelig økonomisk situasjon er risikoen for å tape et næringslån så stor at det blir
uansvarlig å gi et næringslån på 250.000 uten mye bedre og mer detaljert informasjon om
økonomisk status og fremtidsutsikter med og uten gjennomføring av omsøkte tiltak.
PS 59/09 Utreding Inntektssystemet deltakelse i KS-prosjekt
-

Rådmannens innstilling
Formannskapet gjør slikt vedtak:
Skjervøy kommune er positiv til å delta i utredningen i regi av KS og bevilger kr 10.000,- til
prosjektet. Dekkes over formannskapets post.
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Behandling:

Vedtak:
Skjervøy kommune er positiv til å delta i utredningen i regi av KS og bevilger kr 10.000,- til
prosjektet. Dekkes over formannskapets post.

PS 60/09 Ordføreren orienterer
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Nergårdsaken:
Ordføreren henviste til kommunestyrets vedtak om at formannskapet skal forhandle frem
sluttavtalen med Nergård A/S.
Ordføreren ba formannskapet om aksept pa at ordfører og administrasjonen utarbeider et forslag
som deretter legges frem for formannskapet.
Formannskapet ga sin tilslutning til dette.

