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Skjervøy kommune
Møtebok Kommunestyret


Møtested:
Dato:
Tidspunkt:
Kommunestyresalen
24.09.2008
10:15 – 15.00

Møteleder
Roy Waage
Møtende medlemmer
KP
1.	Roy Waage
2.	Marita Friis *
3.	Ørjan Albrigtsen 
4.	Jon Ole Andreassen
5.	Peder A. Amundsen
6.	Geir Helgesen
7.	Arnt Hugo Sørensen *

AP
1.	May Britt Klevstad * perm. Fra 12.45
2.	Einar Lauritzen
3.	Arnulf Steffensen, perm fra 1505

KRF
1.   Helge Andersen

SP
1.   Helge Guttormsen
2.   Thor Nygaard, perm. Fra 13.55

H
1.   Mona Jørgensen

FRP
1.   Jørn Cato Angell
2.   Elin Einarsen
3.   Vidar Langeland

SV
1.	Ingrid Lønhaug
2.	Pål S. Mathiesen

Til stede
Antall: 
          19   av   19 medlemmer
Herav: 
          16 faste       3 vara
Andre møtende
Rådmann Reidar Mæland, Teknisk sjef Yngve Volden, Turid Tvenning, Frode Schultz

  
Behandlede saker
Sak nr./år   (f.o.m. – t.o.m.):
                      55/08 – 62/08
Merknader til protokollen

Underskrift


 Roy Waage    Jon Ole Andreassen     Mona Jørgensen
Ekspedisjons-påtegning
Faste medlemmer
Partiene
Etatene
Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio






Saker til behandling:

Utvalgs
saksnr:
Sakstittel
PS 055/08
Ordføreren orienterer
PS 056/08
Stortingsvalg og sametingsvalget 2009. Fastsetting av valgdag
PS 057/08
Reglement for folkevalgtes innsynsrett i Skjervøy kommune
PS 058/08
Søknad om utvidelse av VTA plasser ved Skjervøy Arbeidssamvirke AS
PS 059/08
Klage på vedtak av skjenkebestemmelser- Hotell Maritim
PS 060/08
Referatsaker
PS 061/08
Klage på vedtak  i Næringsutvalget -  Esther Stenehjemmet
PS 062/08
Interpellasjoner




PS 055/08	Ordføreren orienterer

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Ordførerens 
innstilling:



-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:

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

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:
Orientering om hurtigrutens framtid.
Ordføreren sa:	   Dette bør/ må Skjervøy kommune være må på da det gjelder framtida for 
RV 1.
Ordfører deltok på konferansen i Bodø.
Mente det er statens avsvar å gi Hurtigruten økonomiske betingelser på lik linje med drift av jernbanen. Det er på dette området store forskjeller. Hurtigruten mottar i dag 290 mill. Dette er lite for den største merkevaren i landet. Avtale mellom Hurtigruten og staten kan reforhandles i løpet av avtaleperioden ved større endringer i rammevilkårene. Oljepris, avgifter, endrede arbeidsgiverforhold etc. tilsier at avtalen bør reforhandles ferdig snarest.
Landsdelsutvalget har nedsatt et utvalg som skal arbeide med framtidsplanene for Hurtigruten. Hovedmeldingen fra samtlige deltagere fra nordnorske kommuner er at seilingsmønstret skal opprettholdes på nåværende nivå. For å oppnå dette må de enkelte anløpssteder være flinke til å legge til rette for både lokale passasjerer og turister som benytter Hurtigruten ved anløp og opplevelser på land.

Helge Guttormsen:  Det er viktig å redde hurtigruten, ikke Hurtigruten Group som driver med masse annet enn å drive båtene.

Arnulf Steffense: Reiste spørsmålet om Hurtigruten er samfunnsmessig lønnsom selv om selskapet går med underskudd. Forslag til uttalelse.

Thor Nygaard:  Vi må redde hurtigruta men må være villig til å se på nye konsepter/ endringer. Vi må se tilbake for å komme framtiden i møte.

Ingrid Lønhaug:  I denne sak skal ordfører ha ros for arbeidet. Det må ikke komme dit at vi skal diskutere hvilke anløp som kan/ skal sløyfes. Refset uttaleser i avisa Nordlys. 

Jørn C. Angell: Hurtigruten er veldig viktig for Skjervøy kommune og Nordnorge. Staten må inn med mer midler.

Ørjan Albrigtsen:  Dette er en viktig debatt og vi må ta tak i dette for å opprettholde Hurtigrutens seilingsmønster som nødvendig service for små og store samfunn langs kysten. 
Mona Jørgensen:  Dette er en kompleks sak og vi må passe oss for å opptre som generalforsamling, men vi trenger tilbudet. Vi må skape og annonser opplevelser for å få rundreisepassasjerer til å legge igjen penger i kommunen.

Roy Waage:  Takket for en seriøs og god debatt. Oppsummerte og sa at den samfunnsmessige/ økonomiske betydningen for de små kystkommunen er enorm. En reduksjon i tilbudet vil få konsekvenser for andre brukere av infrastruktur i havnene. Refset avisa Nordlys sin holdning i forhold til små kommuners avhengighet av Hurtigruten. Det må til påvirkning mot staten for å oppnå noe.

Jon Ole Andreassen:  Vi må tenke på hva Hurtigruten betyr for oss.

Arnulf Steffensen, AP fremmet følgende uttalelse:
Fortsatt drift av hurtigruta.

Skjervøy kommunestyre ser med bekymring på resultatet av den økonomiske drift av hurtigruta og den debatt som er reist om fremtidig seilingsmønster og drift.

Med bakgrunn i dette vil kommunestyret få uttale:

Ved vurdering av hurtigrutas fremtidige drift må det være riktig å se ut over det regnskapsmessige resultat som foreligger – og i langt større grad vurdere de direkte og indirekte virkninger driften medfører anløpsstedene spesielt og ulike kystsamfunn generelt.

Det samfunnsregnskap som er utarbeidet på oppdrag for Landsdelsutvalget viser klart at:

	Hurtigrutas virksomhet er et sammensatt produkt som er avgjørende for transport av passasjerer og gods langs kysten

Hurtigruta har en klart definert og viktig beredskapsfunksjon
En vesentlig sysselsettingfunksjon for Nord-Norge
Er avgjørende for sysselsetting og virksomhet i de mindre havnene
En viktig nasjonal eksportartikkel i et stadig voksende turist- og reiselivsmarked
Er avgjørende for omsetning og sysselsetting i overnattings- og servicenæringa langs kysten

Skjervøy kommune vil kreve at selskapet og myndigheter legger avgjørende vekt på hurtigrutas samfunnsøkonomiske betydning i det videre arbeidet med omstilling i virksomheten.

Det må være riktig i langt større grad å foreta en vurdering av den samfunnsøkonomiske lønnsomhet, og ikke bare se isolert på de bedriftsøkonomiske resultater i arbeidet med vurdering av offentlige tilskudd for drift av hurtigruta.

Vedtak:  Uttalelsen ble enst. vedtatt.
-----------------------------------------------------
Arnulf Steffensen reiste spørsmål vedr. kommunens økonomiske situasjonen.
Ordfører svarte at det arbeides med; kutt i inneværende budsjett, nye inntekter og nye rutiner for raskere oppfølging av restanser. Nærmere orientering i neste kommunestyremøte.
Rådmannen orienterte om hva Årsmeldingen sier om dette og at dette er i ferd med å bli fulgt opp. Utestående fordringer er pt. halvert.


PS 056/08	Stortingsvalg og sametingsvalget 2009. Fastsetting av valgdag

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Rådmannens 
innstilling:
Valgdagene for stortingsvalget og sametingsvalget 2009 settes til søndag
13. september og mandag 14. september 2009.


-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:

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

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Innstillingen enst. bifalt.
-----------------------------------------------------

PS 057/08	Reglement for folkevalgtes innsynsrett i Skjervøy kommune

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Rådmannens 
innstilling:
Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til ”Reglement for folkevalgtes innsynsrett i Skjervøy kommune.”
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.


-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:

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

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Innstillingen enst. bifalt.
-----------------------------------------------------

PS 058/08	Søknad om utvidelse av VTA plasser ved Skjervøy Arbeidssamvirke AS

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Rådmannens 
innstilling:

Kommunestyret gjør følgende vedtak:

Kommunestyret godkjenner ikke en økning i antall VTA plasser fra 20 til 25 ved Skjervøy ASVO. Dette ut i fra den økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i.

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:
Ordføreren fremsatte følgende fellesforslag:

Saken utsettes til kommunestyremøtet i desember.
-----------------------------------------------------

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Utsettelsesforslaget enst. bifalt.
-----------------------------------------------------

PS 059/08	Klage på vedtak av skjenkebestemmelser- Hotell Maritim





-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Rådmannens 
innstilling:

Kommunestyret tar stilling til søknaden fra Hotell Maritim Skjervøy AS.

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:
Mona Jørgensen (H) erklærte seg inhabil.
Forslag fra KP, SV, AP, SP, KRF og FrP:

	Klagen fra Hotell Maritim Skjervøy AS v/ Aksel Jørgensen om at pkt. 2 i kommunestyrets vedtak i sak 38/08 tas til følge.

Klagen fra Hotell Maritim Skjervøy AS v/ Aksel Jørgensen om endring i skjenketidene avvises.
-----------------------------------------------------

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Fellesforslaget enst. bifalt.
-----------------------------------------------------

PS 060/08	Referatsaker
RS 032/08	Utskrift fra 3. styremøte i Nort Troms Regionråd
RS 033/08	FORSKOTERING AV GANG- OG SYKKELVEG LANGS RV 866 VÅGEN - HOLLENDERVIKA, SKJERVØY KOMMUNE
RS 034/08	Møteprotokoll fra kontrollutvalget
RS 035/08	Justering av garanti til Arnøy boligselskap AS
RS 036/08	Lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak i sak 33/08
RS 037/08	   Referat fra møte mellom kommunen og Hotell Marritim
RS 038/08	  Referat fra møte i Nord Troms Regionråd – 15.09.08

Referatene tas til etterretning.

PS 061/08	Klage på vedtak  i Næringsutvalget -  Esther Stenehjemmet

-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje
Rådmannens 
innstilling:
Næringsutvalget  innstiller at  kommunestyret gjøre slikt vedtak:

Klagen fra Esther Stenehjemmet avvises. Vedtaket i Næringsutvalg sak 09/08 opprettholdes.


-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Næringsutvalget - 24.09.2008:

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

Vedtak i Næringsutvalget - 24.09.2008:

Rådmannens innstilling enst. bifalt
-----------------------------------------------------

Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:

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

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Innstillingen enst. bifalt.
-----------------------------------------------------

PS 062/08	Interpellasjoner


1.  Einar Lauritzen AP;

Skjervøy ungdomsklubb er nok engang på flyttefot. Denne gang skal ungdomsklubben være nabo med baren og restauranten på hotellet, noe jeg synes er en dårlig kombinasjon. Mange foreldre vil kvie seg for å la sin barn delta på klubben når den leges til bøteriet. Jeg vil  anta en  del aktiviteter vil balle bort, og vil gjøre klubben mindre attraktiv. Et rusfritt miljø for ungdom er viktig å ta vare på. Derfor er mitt spørsmål til ordføreren på vegne av alle utålmodige  ungdommer på Skjervøy:

Hva er fremdriften på å få åpnet klubben i lokalene vi har hos Nordic Inter Maritim ?

Bør vi se oss om etter andre løsninger ?

Min personlige oppfatning er at vi har vært mer enn tålmodig med utleier. Det har vært tid nok for utleier å få orden på lokalene, slik at brannforskriftene er overholdt. Imøteser ordførerens svar med optimisme. Slik jeg ser det i dag er ikke kommunestyrets vedtak i denne saken fulgt. Og det må få konsekvenser hvis vi ikke snarest får åpnet klubben i Nordic Inter Maritim`s lokaler , eller andre passende lokaler.


2.  Jørn Cato Angell FRP

Årvikbruket Eiendom AS

 
Skjervøy FrP er meget bekymret over situasjonen når det gjelder likviteten til Årvikbruket Eiendom as. 
 
Skjervøy kommune kjøpte Årvikbruket for noen år siden for så å leie det ut til lokale i Årviksand samt 1 større fiskekjøper i Nord Troms hvor intensjonen var at bygda skulle overleve, og at selskapet Årvikbruket Eiendom as skulle leie det ut til selvkost prinsipp. Det har på spørsmål vært sagt at anlegget ville bli vurdert solgt.
 
Derfor vil jeg spørre ordføreren om følgende :
 
	Er det gjort forsøk på å få solgt Årvikbruket eiendom AS siste halvår?

 
	Selskapet har en negativ egenkapital, hvilke tiltak er vedtatt for å rette opp egenkapitalen?

 
	Selskapet har et negativt resultat på kr 82.000,- i 2007 og 133.000,- i 2006, hva var resultatet for første halvår 2008?

 
      4. Anlegget skulle leies ut til kostpris, foreligger det noen avtale med leietaker om
           innbetaling av påløpte underskudd ?   
 
 






-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje




-----------------------------------------------------innstilling skrives mellom striplet linje


Behandling i Kommunestyret - 24.09.2008:

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

Vedtak i Kommunestyret - 24.09.2008:

Ordførerens  
Svar
1.
Kommunestyret kjenner problemet gjennom flere behandlinger.
Problemet har vært om hele bygget eller kun ungdomsklubben skulle måtte brannsikres. I denne sak har alle skyldt på alle og derav har lite skjedd. Klubben ble stengt 07.05.2008 og utbetaling av husleie ble stoppet fra og med juni 2008.
Det har i saken versert misforståelser vedr. ansvarsforhold mellom konsulent,eier og utfører av tiltak.
Tiltakene som er påkrevet vil kunne utføres innen 4 uker. Det er foreløpig ikke aktuelt å se på andre løsninger. Det er leid midlertidige lokaler hos Hotell Maritim Skjervøy AS.

2.
Ordføreren har ved gjentatte anledninger besvart lignende spørsmål i både formannskap og kommunestyre.
Leietaker har opsjon på kjøp.
Det er ikke vedtatt salg av bruket med kjøper. 04.06.2008 ble det rapportert at situasjonen for selskapet er positiv.
Avskrivningstakten på eiendeler er høyere enn avdragstiden på lån, dette innebærer at det er uproblematisk å drive med underskudd i en periode.
Husleien dekker dagens utgifter og underskudd vil utjevnes over tid. Driften er i overensstemmelse med aksjeloven.
Ordfører oppfordrer til arbeidsro i denne sak da strukturen på oppkjøpersiden er i endring og det er bra selskapet er på trygge hender. 




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


