
Møteprotokoll

Utvalg: Skjervøy Formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus
Dato: 25.11.2013
Tidspunkt: 09:15 – møtet hevet kl 17:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Torgeir Johnsen ORDFØRER SKKP
Ingrid Lønhaug VARAORDFØRER SKSV
Kari-Ann Olaisen MEDL SKKP
Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP
Ørjan Albrigtsen MEDL SKKP
Einar Lauritzen MEDL SKAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mona Jørgensen MEDL SKH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Vidar Langeland Mona Jørgensen SKFRP

Merknader til innkallingen: 
- Møtestart kvart over ni er et uhøvelig tidspunkt (fra Vidar Langeland Frp) – tas opp 

under behandlingen av forslaget til møteplan 2014
Merknader til sakslista: 

- Vi starter med tema Solovki, Ingrid Lønhaug vil orientere om turen
- En ny sak er sendt ut, godkjenning av oppdatert selskapsavtale IKAT
- Ordføreren har mottatt en søknad om støtte til Seppalastatue som han vil drøfte med 

formannskapet
- Rådmannen vil orientere om status Prestegårdsjorda og Rasch-bygget. 
- Leif-Peder Jørgensen (SP) har levert to spørsmål til ordføreren, om Skjervøy sjømat og 

den videregående skolen (skolested Skjervøy)

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Cissel Samuelsen Rådmann
Arild Torbergsen Kultur- og undervisningssjef
Kjell-Ove Lehne Fungerende teknisk sjef
Tommy Hansen Helse- og omsorgssjef
Terje Trætten Vedlikeholdsleder
Magnar 
Solbakken

Formannskapssekretær



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 Kari-Ann Olaisen Vidar Langeland 



Tema: Solovki
Ingrid Lønhaug orienterte     

Drøftingssak: Statue i Seppalaparken
- Initiativtakerne oppfordres til å søke om tilskudd fra næringsutvalget

Drøftingssak: Rasch-bygget
- Rådmannen orienterte i saken

Status Prestegårdsjorda
Byggesaksbehandler Kjell-Ove Lehne orienterte i saken. 

Spørsmål fra Leif-Peder Jørgensen (SP) 
1. Skjervøy SP ber ordfører ta opp saken angående nedleggelse av videregående skole som 

egen sak i formannskapet. Jeg ber om at ordfører og rådmann orienterer om status i 
saken, og hvordan kommunen har tenkt å jobbe videre med saken.

Rådmannen og kultur- og undervisningssjefen svarte på vegne av ordføreren. 

Forslag fra Ørjan Albrigtsen (KP): 
Formannskapet ber ordfører, varaordfører, rådmann og kultur- og undervisningssjefen jobbe 
aktivt for å sikre videregående skoletilbud på Skjervøy. Gruppa får fullmakt til å forhandle med 
tanke på å sikre grunnkurs helsefag og tip (VG2 industrimekaniker).
Formannskapet holdes orientert om saken. 

Gruppa lager også en høringsuttalelse på vegne av formannskapet. 

Når det gjelder hvem som skal sitte i forprosjektet og arbeidsgruppa lages det en sak til 
kommunestyret i desember.

Forslaget enstemmig vedtatt. 

2. Skjervøy SP ber ordfører orientere formannskapet om status i Skjervøy Sjømat AS 

Ordføreren orienterte i saken (punktvis gjengitt)
- Skjervøy sjømat er slått konkurs
- Søsterselskapet Atlantic Seafood skiftet navn til Møre Seafood og har levert inn oppbud 

(konkurs). 
- Ordfører har kontakt med potensielle nye aktører, hvor noen vil komme på befaring i 

nærmeste fremtid. 
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108/13 Budsjett og økonomiplan 2014 - 2017

Rådmannens innstilling

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2014 og 
økonomiplan for 2014 - 2017:

1. Drift
1.1 Skattøret for 2014 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 2014.

1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas i henhold til budsjettskjema 1A og 1B

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 2. Terminer for 
utskriving blir slik:

Februar Eiendomsskatt for 1. Halvår
April Vann, kloakk mv for 1. Halvår
August Eiendomsskatt for 2. Halvår
Oktober 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 2014.

2. Investering/finansiering

2.1 Investeringer med tilhørende finansiering vedtas i henhold til budsjettskjema 2A og 
2B

2.2 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.

2.3 Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser 
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.

2.4 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 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

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013 

Behandling:

Administrativ endring av rådmannens innstilling: 
Nytt punkt 1.9: Mål for enhetene vedtas i tråd med vedlegg 1. 

Med utgangspunkt i rådmannens innstilling ble det foreslått to endringsforslag: 
- Ørjan Albrigtsen (KP) la frem endringsforslag på vegne av KP, SV, SP og Krf.
- Vidar Langeland (Frp) la fram endringsforslag på vegne av Frp og Høyre. 

Forslagene legges frem i egne dokument som vedlegg til protokollen. 

Vedtak:

Votering over forslagene: 
- Rådmannens forslag støttet av 0 stemmer
- Forslaget fra KP, SV, SP og Krf støttet av 6 stemmer
- Forslaget fra Frp og Høyre støttet av 1 stemme. 



109/13 Møteplan 2014

Rådmannens innstilling

Rådmannen foreslår følgende møteplan: 

Januar Februar Mars April Mai Juni
Formannskap Tirs 4 Tirs 8 Tirs 20 Tirs 3, 

man 23
Kommunestyret Tirs 11 Tirs 6 Tirs 17
Brukerutvalg
AMU Tors 13 Tors 5
Kontrollutvalget
Regionrådet Tirs 28 Tirs 25 Tirs 29 Tirs 13 Tirs 24
KS

Juli August September Oktober November Desember
Formannskap Tirs 9 Tirs 14 Tirs 4, 25
Kommunestyret Ons 29 Tirs 16
Brukerutvalg
AMU Tors 25 Tors 27
Kontrollutvalget
Regionrådet Forsk.dag 22-27

Tirs 2
Tirs 28

KS

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013 

Behandling:

Forslag fra Einar Lauritzen (AP)
- Forslag: flytte formannskapsmøtene til mandager

Forslag fra SP, KP og SV ved Ørjan Albrigtsen (KP) 
- Formannskapet og kommunestyret starter kl 1015
- Formannskapsmøtene holdes på mandager og kommunestyret flyttes til onsdager

Einar Lauritzen (AP) slutter seg til flertallsgruppas forslag og trekker sitt forslag. 

Vedtak:

Forslaget enstemmig vedtatt

110/13 Søknad om konsesjon ved erverv av gnr 59, brn 4 i Skjervøy 
kommune

Rådmannens innstilling til vedtak:

Skjervøy kommune viser konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Norfrakt AS, 
Furuflaten, konsesjon for erverv av eiendommen gnr. 59 bnr. 4 i Skjervøy kommune 
som søkt. 



Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at eiendommen ikke har ressurser for selvstendig 
og lønnsom tradisjonell landbruksdrift.

I medhold av konsesjonsloven § 11 settes det vilkår om at reinbeite i utmarka ikke forhindres. 

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 

111/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013 

Behandling:

Ad RS 113/13, oppfølging BØP, punkt 3: 
- Ingrid Lønhaug velges som ny leder for klimaklubben.

Ad RS 114/13, Utestående fordringer i Skjervøy kommune
- Vidar Langeland (Frp) reiste spørsmålene i referatsakene som spørsmål til ordføreren

o Ordføreren vil besvare spørsmålene ifm neste formannskapsmøte i 2014. 

Vedtak:

Referatsakene anses referert og behandlet. 



RS 113/13 BØP-rapport nr 9 2012/4692

RS 114/13 Utestående fordringer i Skjervøy kommune 2012/4817

RS 115/13 Avtalene med Russland 2013/3845

RS 116/13 Krav om opprettholdelse av Skjervøy lensmannskontor 2013/3604

RS 117/13 Ny behandling - Malenaveien 8: Søknad om oppføring av tilbygg 
til garasje og bolig gnr 69 bnr 20 2013/3467

112/13 Godkjenning av oppdatert selskapsavtale IKAT

Rådmannens innstilling

Formannskapet gjør slikt vedtak: 
- Oppdatert selskapsavtale for IKAT IKS godkjennes

Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 25.11.2013 

Behandling:

Vedtak:

Innstillingen enstemmig bifalt. 


