
 

Skjervøy kommune 
Møtebok Kommunestyret 
 

 

Møtested: Dato: Tidspunkt: 
Kommunestyresalen 22.12.2008 10:15 – 19.10 
 
Møteleder Roy Waage 
Møtende 
medlemmer 

KP 
1. Roy Waage 
2. Elisabeth Larsen * 
3. Ørjan Albrigtsen ,perm 17.25 
4. Jon Ole Andreassen 
5. Peder A. Amundsen 
6. Geir Helgesen 
7. Kjell Arne Sørensen 
 
AP 
1. Einar Lauritzen 
2. Iris Veiseth * 
3. Hans Kr. Mikalsen 
 
 
KRF 
1.   Helge Andersen 
 

SP 
1.   Helge Guttormsen 
2.   Thor Nygaard 
 
H 
1.   Mona Jørgensen 
 
FRP 
1.   Jørn Cato Angell 
2.   Yngvar 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,h/s-sjef Lise Roman, tekn.sj. Yngve Volden 
k/u-sjef Torleif Nordfjærn, øk.sjef  Rune Stifjell og sekretær Frode 
Schultz 
   

Behandlede saker Sak nr./år   71/08   - 87/08          
Merknader til 
innkallingen og 
saksliste 

Til innkallingen:  Repr. Einar Lauritzen, AP beklaget at møtet er lagt så 
tett opp til jul og er utenom møteplan. Dette tok kommunestyret til 
orientering. 
Til sakslista: Ordføreren meldte følgende tillegg til den utsendte 
saksliste: Sak 77  Budsjett og økonomiplan –AMU`s innstilling, 
                Klagebehandlingen fra Fylkesmannen vedr. budsjett-     
                behandlingen i formannskapet. 
                Sak 81/08 Forslag til møteplan for 2009. 
Det ble meldt 4 tilleggssaker 84, 85, 86 og 87 som søkes inn på 
sakslisten. 
Rep. Mona Jørgensen fra H fremmet følgende forslag til sakslisten: 
Alle tilleggssaker utsettes til senere kommunestyremøte, da de ikke er 
kommet kommunestyremedlemmene i hende innen rimelig tid jfr. 
Kommunelovens §32. Ordføreren oppfordret kommunestyret  til å 
behandle samtlige tilleggssaker med henvisning til Kommunelovens § 
34 pkt l som ble sitert.  



Votering: 
15 stemte for realitetsbehandling av samtlige tilleggssaker 
  4 stemte mot. 
Det ble lagt frem forslag til to uttalelser som kommunestyret var enig 
om å komme tilbake til i slutten av møtet. 

Underskrift Roy Waage        Vidar Langeland           Elisabeth Larsen 
 
     

Ekspedisjons-
påtegning 

Faste medlemmer 
Partiene 
Etatene 
Presse: Nordlys, Framtid i Nord, NRK og Skjervøy Nærradio 
 
 

 
 
 



Saker til behandling: 
 
Utvalgs 
saksnr: 

Sakstittel 

PS 071/08 Kommunedelplan for skredsikring av fylkesveg 347 på Arnøy- 
Byggetrinn 2. Ny behandling 

PS 072/08 Søknad om forlenget inndekningstid for driftsunderskudd 2007 - 
barnehagemidler 

PS 073/08 Søknad om lokal  finansiering og lokaliteter fra  Skjervøy 
Nærmiljøsentral 

PS 074/08 SELSKAPSAVTALE FOR HALTI KVENKULTURSENTER 
IKS 

PS 075/08 Søknad om utvidelse av VTA plasser ved Skjervøy 
Arbeidssamvirke AS 

PS 076/08 Godtgjørelse til ordfører for 2009 

PS 077/08 Budsjett og økonomiplan 2009 -2012 

PS 078/08 Høringsuttalelse fra Skjervøy kommune til den nye sameretten 

PS 079/08 K-sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale pr. 01.01.2009 

PS 080/08 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Skjervøy kommune og 
NAV Troms. 

PS 081/08 Møteplan  2009 

PS 082/08 Referatsaker 

PS 083/08 Interpellasjoner 

PS 084/08 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I 
SKJERVØY KOMMUNE 2008 - 2011 

PS 085/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I KOMMUNEN 

PS 086/08 Godkjenning av opptak av lån - finansiering av kostnader -
ungdomsklubben 

PS 087/08 Framtidig fiskeindustristruktur i Skjervøy kommune 

 



 
 

PS 071/08 Kommunedelplan for skredsikring av fylkesveg 347 på 
Arnøy- Byggetrinn 2. Ny behandling 

 

Rådmannens  

innstilling: 
 

Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
l. Kommunestyret vedtar alt. 4, Lauksundskaret fergeleie – Haugen, som endelig 
   løsning for byggetrinn 2. 
 
2. Kommunestyret ber Statens vegvesen innarbeide alt. 4 i sine handlingsplaner. 
 
3. Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4 som endelig løsning for 
    byggetrinn 2, som en del av kommunedelplanen for skredsikring av fylkesvei 
    347, Arnøy. 
 
4. Kommunestyret ber også om at en i det videre planarbeidet ser skredsikringens 
    byggetrinn 2 i sammenheng med undersjøisk forbindelse til Kågen. 
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 12.11.2008: 
 
Ordføreren foreslo tillegg til pkt.l: 
Alternativet må imidlertid også inneholde skredsikring mellom Oterelven og fergeleiet. 
  
Tillegg til pkt 3: 
Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4 med tillegget i pkt l som endelig 
løsning for byggetrinn 2  osv. 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 12.11.2008: 
 

Planutvalget innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
l. Kommunestyret vedtar alt. 4, Lauksundskaret fergeleie – Haugen, som endelig 
   løsning for byggetrinn 2. Alternativet må imidlertid også inneholde skredsikring 
   Oterelven og fergeleiet. 
 
2. Kommunestyret ber Statens vegvesen innarbeide alt. 4 i sine handlingsplaner. 
 

           3. Kommunestyret egengodkjenner planen med alt. 4. med tillegget i pkt l som  
   endelig løsning for byggetrinn 2, som en del av kommunedelplanen for skred- 
   sikring av fylkesveg 347, Arnøy. 
 
4. Kommunestyret ber også om at en i det videre planarbeidet ser skredsikringens 
    byggetrinn 2 i sammenheng med undersjøisk forbindelse til Kågen. 



 
 
. 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Presisering pkt l:…………”skredsikring mellom Oterelven og fergeleiet.” 
 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Innstillinga enstemmig bifalt med tillegg i pkt. 1. 
 
 

PS 072/08 Søknad om forlenget inndekningstid for driftsunderskudd 
2007 - barnehagemidler 

 

Rådmannens  

innstilling: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Underskuddet for 2007 som skyldes barnehagemidlene på 7.3 mill dekkes inn 
med 1 mill. pr. år fra 2009. 

 
2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen , som gi sin uttalelse, før saken 

oversendes departementet for godkjenning.  
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 08.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 08.12.2008: 
 
Innstillinga enst. bifalt 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Forslag fra FRP til nytt pkt. l: 
”Underskuddet for 2007 på 7,3 mill som skyldes feil bruk av barnehagemidlene dekkes inn 
med l mill pr. år fra 2009. 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Pkt. l enst. vedtatt som FRP`forslag. 



Pkt. 2 enst. vedtatt som innstillinga. 
 
 

PS 073/08 Søknad om lokal  finansiering og lokaliteter fra  Skjervøy 
Nærmiljøsentral 

 

Rådmannens  

innstilling: 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Søknaden fra Skjervøy Nærmiljøsentral avslås. 
Avslaget begrunnes i meget stram kommuneøkonomi. Tiltaket kan derfor ikke 
prioriteres. 

 
2. Søknaden fra Skjervøy Nærmiljøsentral tas opp til ny vurdering ved eventuell 

forbedring av kommuneøkonomien. 
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008: 
 
Forslag fra Mona Jørgensen, H: 
Saka utsettes til mandag 8.des. 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008: 
 
Utsettelsesforslaget enst. bifalt. 
 
 

Behandling i Formannskapet - 08.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 08.12.2008: 
 
Enst. som innstillinga. 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Fellesforslag fra samtlige partier: 
l. Skjervøy kommune mener en Nærmiljøsentral er et veldig flått engasjement bla. 
   for eldre mennesker og ønsker sentralen velkommen. 
 
2.Skjervøy kommune vil anbefale at søknaden fra Skjervøy Nærmiljøsentral utsettes 
   og vurderes på nytt senest ved økonomiplanbehandlingen i juni 2009. 
 
 



Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Fellesforslaget enst. vedtatt. 
 
 

PS 074/08 SELSKAPSAVTALE FOR HALTI 
KVENKULTURSENTER IKS 

 

Rådmannens  

innstilling: 
 

Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret kan dessverre ikke gi sin tilslutning til vedlagte utkast til 
selskapsavtale for Halti Kvenkultursenter IKS. Dette begrunnes ut i fra 
kommunens økonomiske situasjon.  

 
2. Saken tas opp på nytt når de økonomiske rammebetingelsene tilsier det. 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Enst. som innstillinga. 
 
 

PS 075/08 Søknad om utvidelse av VTA plasser ved Skjervøy 
Arbeidssamvirke AS 

 

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. 
 

 
 

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. 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Fellesforslag fra samtlige partier: 
 
Skjervøy kommune ser positivt på søknaden fra Skjervøy ASVO om å utvide antall VTA- 
plasser fra 20 til 25. 
 
Kommunestyret ber Skjervøy ASVO holde  kommunestyret orientert om søknadsprosessen 
og utfallet av denne. 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Fellesforslaget enst. vedtatt. 
 
 

PS 076/08 Godtgjørelse til ordfører for 2009 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Kommunestyret tar stilling til godtgjøring til ordføreren for 2009. 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Forslag fra KP,KrF, SV og SP: 
 
Godtgjørelse til ordføreren settes til kr. 550.000,- for 2009. 
 
Forslag fra FRP og H: 
l. Skjervøy kommunestyre ønsker ikke å øke ordførergodtgjørelsen i 2009. 
2. Varaordfører mottar kun ordførergodtgjørelse i ordførerens fravær. 
 
Forslag fra AP: 
På grunn av dagens økonomiske situasjon ønsker Skjervøy kommunestyre å fryse 
ordførerens godtgjørelse på dagens nivå.. 
 
Votering;  Forslag fra KP,KRF,SP og SV:    12 stemmer 
                 Forslag fra H og FRP:                4   ” 
                 Forslag fra AP.       4   ” 
     
 
 



Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Godtgjørelse til ordføreren settes til kr. 550.000,- for 2009. 
 
 

PS 077/08 Budsjett og økonomiplan 2009 -2012 
 

Formannskapets 

innstilling: 
 
 
 

 
 

Behandling i Formannskapet - 01.12.2008: 
Stortingets avklaring om   ”Nord-Norge tilskuddet” på torsdag. Pga dette foreslår ordføreren 
at budsjettsaka behandles  den 8. des. i formannskapet  og at kommunestyre utsettes  til den 
22. des. 
 
 
Votering over utsettelsesforslaget: 
Enst. vedtatt 
 
 

Vedtak i Formannskapet - 01.12.2008: 
 
Utsettelsesforslaget enst. bifalt. 
 
 

Behandling i Formannskapet - 08.12.2008: 
Ordføreren tok opp ”budsjett- lekkasjen” fra arbeidsmøtet til pressa og beklaget dette. 
 
Forslag fra KP, SV, KRF OG SP: 
Formannskapet har merket seg at regjeringen har bebudet en krisepakke i januar/februar som 
også skal omfatte kommunal sektor 
Samtidig forventes det at Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett og 
kommuneproposisjon i mai måned vil endre kommunens rammevilkår for framtiden. 
 
På denne bakgrunn vil formannskapet i dag fremme innstilling på budsjett for 2009. 
Behandling av økonomiplan for perioden 2010 – 2013 gjennomføres i juni 2009. 
 
Votering: 5 stemte for forslaget, 2 stemte mot.    
 
Det ble fremmet en flertallsinnstilling (KP,SV,KRF og SP) og en mindretallsinnstilling 
fra Høyre. Egne vedlegg. 
 

Vedtak i Formannskapet - 08.12.2008: 
 
 
 



Flertallsinnstillinga fikk 6 stemmer. 
Mindretallsinnstillinga fikk l stemme. 
 
Protokolltilførsel fra FRP v/Jørn Cato Angell. 
Skjervøy FRP ønsker å komme med eget forslag til budsjett 2009 i møte 22.12.08. 
 
 
Dermed ble innstillingen som følger: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett for 2009: 
 
1. Drift 

1.1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.   
 
1.2. Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper i 2009. 

 
1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: (settes inn etter 

vedtak – før kommunestyret vises til de to forslagene) 
 
 
1.4. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1 og 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 

 
1.5. Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen. 

 
1.6. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av 

kommunestyrets budsjettvedtak  
 
 
 
 
2. Investering/finansiering  

2.1. Investeringer 
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: (tall etter vedtak – før 
kommunestyret se de to forslagene 
 
 
Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.  
 
2.2. Finansiering av investeringer 
 
Investeringene vedtas finansiert slik: Se forslagene 
 
 
Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen. 
 

Rådmannen er i finansforskriften gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning. 
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjettet for 
2009. 



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

 
2.3. 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 av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen 
kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene. 
 
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 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 i utgangspunktet avsettes til fond. 
 

 
 
KP – SV – SP – KRF OG FRP har i tillegg fremmet følgende tillegg: 
 
4. Kommunestyret har merket seg de behov kirkelig sektor har. Kommunestyret vil komme 

tilbake til dette under behandling av økonomiplanen i juni. 
 

5. Kommunestyret viser til tidligere vedtak om et forutsigbart avgiftsnivå på kommunale 
avgifter inklusiv eiendomsskatt. Kommunestyret ber formannskapet utarbeide en strategi 
for dette til junimøtet i kommunestyre. Kommunestyret vil på dette grunnlag vedta en 
egen avgiftsstrategi og i denne sammenheng vurdere nivået på eiendomskatt fra og med 
2009. 

 
 

6. Kommunestyret ber rådmannen planlegge åpning av kantina på rådhuset fra og med 
høsten 2009. Dette må sees i sammenheng med åpningen av det nye NAV kontoret. 
Saken behandles i økonomiplansaken. 
 

7. Kommunestyret har merket seg at mange savner det tidligere idrettsskoletilbudet. 
Kommunestyret ber rådmann og ordfører drøfte alternative driftsmodeller av et 
idrettsskoletilbud med idrettsmiljøet i Skjervøy. 

 
8. Det vises til det store behovet for oppussing og renovering av skolebygg i vår kommune 

og særlig behovet ved Skjervøy ungdomsskole. Kommunestyret ber formannskapet 
reorganisere dette arbeidet og fremme saken til junimøtet i kommunestyret. 

 
9. Kommunestyret ber driftsutvalget vurdere driften av havneforvaltningen. I denne 

forbindelse ber kommunestyret driftsutvalget vurdere opprettelse av egen havnefogd i 
kommunen.     

 



 
 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Forslag fra FrP: Helhetlig budsjett(eget vedlegg) med bl.a. disse hovedpunkter: 
 

� Kommunestyret ønsker å gjøre noe med eiendomsskatten og ønsker derfor at man 
kommer tilbake på møte i juni 2009 om hvordan man kan redusere eiendomsskatten i 
Skjervøy kommune videre nedover. 

� Renovering av Ungdomskolen skal igangsettes umiddelbart etter regjeringens 
klarsignal til kommunene vedr. ”Skolepakke”. 

� Man har merket seg at mange savner det tidligere idrettskoletilbudet. Kommunestyret 
ber rådmannen og ordfører å drøfte en alternativ driftsmodell av et idrettskoletilbud 
med idrettsmiljøet i Skjervøy.  

� Kommunestyret ber driftsutvalget vurdere driften av og fremtiden for 
havneterminalen. 

� Kommunestyret ber rådmannen og økonomisjefen om en utredning på hvordan 
selvkost på vann og kommunale avgifter beregnes, samt en ny strategiplan for et nytt 
avgiftssystem slik at man får et mer forutsigbart avgiftsnivå på kommunale avgifter. 

� Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en strategi på hvordan man kan 
rasjonalisere og effektivisere Teknisk etat, uteseksjonen. Blant annet se på bruk av 
anbud på deler av teknisk sitt virke. 

 
 
Kutt på utgiftssida i 2009: 
 
Redusert møtegodtgjørelse:      kr    140.000,- 
Redusert ordførergodtgjørelse:   kr      53.000,- 
Redusert varaordførergodtgjørelse:   kr      50.000,- 
Kutt Solovki 01.04.09:    kr      50.000,- 
Rammekutt menighetskontoret:   kr    180.000,- 
Ikke videreføre omstillingsprosjektet:  kr    210.000,- 
Redusere drifta på kulturhuset:   kr    200.000,- 
Kutt 0,5 årsverk biblioteket:    kr    150.000,- 
Kutt Fysak:      kr    110.000,- 
Kutt 1 årsverk vedlikeholdsleder:   kr    500.000,- 
Red. arealplanlegging:    kr      54.000,- 
Kutt 1 årsverk maler:     kr    150.000,- 
Redusert fondsavsetning:    kr    365.000,- 
Salg av bygg og bolig  (renter)                                 kr    500.000,- 
                                 
Kutt på inntektssida: 
 
Reduksjon av eiendomsskatten med 1 promille:   kr 1.000.000,-  
 
Økning på utgiftssida i 2009: 
 
Ikke fjerne 10 %-ramme barnetrinnet  kr    362.000,- 
Ikke fjerne 5-timersramme ungdomstrinnet     kr    212.000,- 
Stilling miljøarbeider/aktivitør 50 %   kr    175.000,- 
4 nattevaktstilling (3 x 66,67 % stillinger)  kr    963.000,-    



 
 
 
Tillegg til innstillingen  fra KP, KrF, SV og SP:  
 
Innsparing Kultur- og fritidsutvalget tas ut av rammekutt og føres opp med kr. 60.000.- i 
utgifter under ansvar 1.1 Beløpet dekkes inn ved redusert fondsavsetning.  
 

Pkt. 10: Kommunestyret ber driftsutvalget lage en handlingsdel i ENØK-planen hvor 
det utarbeides tiltak for å redusere energiforbruket i Skjervøy kommune. 

 
Pkt. 11: Skjervøy kommune skal ha som mål å bli en miljøkommune og ber 
driftsutvalget vurdere tiltak. 

 
Pkt. 12: Kommunestyret ber rådmann og formannskapet vurdere en styrking av 
ressursene til planarbeid i kommunen. Dette legges frem for kommunestyret i 
forbindelse med behandlingen av økonomiplanen i juni 2009 

 
Pkt. 13: Kommunestyret viser til det pågående arbeid med bygging av industrikaier i 
Lauksund og i indre havn på Skjervøy. Før disse prosjektene settes i gang, skal 
skriftlig avtale med leietakerne være inngått. Formannskapet skal godkjenne endelig 
kostnadsoverslag og finansieringsplan med tilhørende leieavtaler.  

 
 
 
 
 
 
Forslag fra Høyre: Helhetlig budsjett (eget vedlegg) med bl.a. disse hovedpunkter:  
 
Kutt på utgiftssida i 2009 
 
Møter ettermiddag/kveld    kr.   75.000,- 
Avvikle omstillingsprosjekt    kr.  210.000.- 
Flyttegodtgjøring     kr.    25.000.- 
Rammekutt/ effektivisering menighetsråd  kr.  100.000.- 
Fast lønn ordfører, fryse til dagens nivå  kr.  123.000.- 
Redusert møtegodtgjørelse    kr.  140.000.- 
5 pers. i utvalg     kr.    50.000.- 
Avvikle Solovki     kr.    70.000.- 
Avslutte Ægir      kr.    25.000.- 
Kutt tilskudd til korps/årbok    kr.    16.000,- 
Omorganisering skoleadm.    Kr.  150.000,- 
Feilbudsj. Rus      kr.    30.000.- 
Nedleggelse vaskeri     kr.   500.000.- 
Reduksjon arealplanlegging    kr.     54.000.- 
Husleie FIG      kr.     80.000.- 
Vakanse maler     kr.   200.000.- 
Vedlikehold dekkes ved regj. Krisepakke  kr.   100.000.- 
Konkurranseutsette tekn. tjenester   kr.   250.000.- 
Vakanse vedlikeholdsleder    kr.   500.000.- 
 
Reduksjon inntekter. 
 



Fryse eiendomsskatten    kr. 2.100.000.-  
Red. arealplanlegging     kr.      10.000,- 
 
Økning utgifter: 
 
Frivillighetssentral     kr.     50.000.- 
Kunnskapsløftet     kr.    100.000.- 
SFO       kr.      75.000.- 
Idrettskolen      kr.    100.000.- 
Fysak       kr.    149.000.- 
Boligselskapet      kr.    250.000,- 
 
Økning inntekter: 
 
Idrettsskolen      kr.     32.000,- 
FYSAK      kr.     25.000,- 
Økt husleie      kr.    100.000,- 
Boligselskapet      kr. 1.330.000,- 
 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet: 
 
Skjervøy Arbeiderparti ser med bekymring på at Nord-Troms Kraftlag AS skal tappes for 
100 mill fra egenkapitalen. 
 
Vi foreslår derfor at ekstraordinært aksjeutbytte reduseres med 7 mill. I stedet settes ekstra 
overføringer fra staten på 7 mill i budsjettet for 2009 – 2012. (eller at drifta reduseres med 7 
mill pr. år). 
  
 
Det var enighet om å votere enkeltvis over alle budsjettinnstillinger. 
Arbeidepartiet trakk sitt forslag og ba om at det ble ført som en protokolltilførsel. 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 Høyres innstilling:   l stemme 
 FRP`s innstilling:     3 stemmer 
 Formannskapets innstilling:   12 stemmer. 

 
 
Følgende forslag fra KP, SV, SP og KrF ble vedtatt mot 4 stemmer: 
 
Innsparing kultur- og fritidsutvalget tas ut av rammekuttet og føres opp med kr 
60.000,- i utgifter under administrasjon 1.1.  Dekkes inn ved redusert fondsavsetning. 
 
Det ble stemt punktvis over forslagene til punkt 10 til og med punkt 13 fremmet fra 
KP, SV, SP og KrF som er nevnt ovenfor. Disse punktene ble enstemmig bifalt. 
 
Til slutt ble formannskapets flertallsinnstilling med ovennevnte endring og 
tillegg, vedtatt mot 4 stemmer.   

 
 
Protokolltilførsel fra AP: 



 
Skjervøy Arbeiderparti ser med bekymring på at Nord-Troms Kraftlag AS skal tappes for 
100 mill fra egenkapitalen. 
 
Vi foreslår derfor at ekstraordinært aksjeutbytte reduseres med 7 mill. I stedet settes ekstra 
overføringer fra staten på 7 mill i budsjettet for 2009 – 2012. (eller at drifta reduseres med 7 
mill pr. år). 
 
 
 

PS 078/08 Høringsuttalelse fra Skjervøy kommune til den nye 
sameretten 

 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Kommunestyret slutter seg til høringsuttalelsen fra Nord Troms Regionråd. 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillinga enstemmig bifalt. 
 
 

PS 079/08 K-sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale pr. 
01.01.2009 

 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Skjervøy kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2009 for K-Sekretariatet 
IKS. 
 
 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 



Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillinga enstemmig bifalt. 
 
 

PS 080/08 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Skjervøy 
kommune og NAV Troms. 

 

Rådmannens  

innstilling: 
Kommunestyret gjør følgende vedtak 
 

1. Kommunestyret godkjenner vedlagte samarbeidsavtale mellom Skjervøy 
kommune og NAV Troms. 

 
2. Rådmannen gis myndighet til å underskrive avtalen. 

 
 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillinga enstemmig vedtatt. 
 
 

PS 081/08 Møteplan  2009 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 
Formannskap       9     25     27     27  
Komm.styre     25         6     17 
Brukerutvalg     16     30      
Driftsutvalg     12     26       25  
Kult.og fritid     13     26      25  
Oppvekst og 
levekår 

    16     30      26  

Regionråd 
AMU  

    26-27 
 

 
     5 

    31      28 
        8 

     16 
 
 

       
 
 



Utvalg Juli August September Oktober November Desember 
Formannskap         2      21    11, 25  
Komm.styre       23       4     16 
Brukerutvalg         9       20   
Driftsutvalg       10       19   
Kult.og fritid       10       19   
Oppvekst og 
levekår 

        9       20   

Regionråd 
 
AMU 

        1 
 
    30 
 

      27   

 
Møtene er satt til kl. 16.30. 
 

 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Enst. 
 
 

PS 082/08 Referatsaker 

RS 039/08 Bispevisitasprogram, protokoll og visitasforedrag 

RS 040/08 Oppnevning av kommunal representant iarbeidsgruppen for 
FYSAK 

RS 041/08 Søknad om fritak for verv 

RS 042/08 Suppleringsvalg til Kontrollutvalget 

RS 043/08 Søknad om fritak for politiske verv pga. av flytting 

RS 044/08 Suppleringsvalg til kultur- og fritidsutvalget 

RS 045/08 Fritak for verv - Åshild Simonsen 

RS 046/08 Suppleringsvalg til Skatteutvalget 

RS 047/08 Suppleringsvalg til Forhandlingsutvalget for rådmannens lønn 

RS 048/08 Oppnevning av kommunal representant til styret i 
Drosjesentralen 



RS 049/08 Div. suppleringsvalg  - endring av varamannsrekka til 
kommunestyret 

RS 050/08 Samdrift av maskiner og utstyr - anleggsseksjonen og kirkelig 
sektor og konkurranseutsetting av enkeltoppgaver. 

RS 051/08 Tilrettelegging for videregående utdanning i Nord Troms for 
Karlsøys skoleelever  

RS 052/08 VEDR. FINANSIERINGSBIDRAG FRA SKJERVØY 
KOMMUNE - RASSISKRING FV 347 DEL I 

RS 053/08 Kommunal krisepakke - spørsmål vedr kommunelovens kap 8 

RS 054/08 Arbeidsmarkedsutviklinga i Nord Troms pr. nov. 2008 

RS 055/08       Hovedutskrift fra møte i eldrerådet og kommunalt råd for 
                       funksjonshemmede den 10.des.2008. 
RS 056/08      Klage på saksbehandling i sak 119/08 i formannskapet den 
                      8.12.08 
 
Referatene tas til etterretning. 

PS 083/08 Interpellasjoner 
 

Rådmannens  

innstilling: 
 
 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
Interpellasjon fra Einar Lauritsen AP: 
 
Viser til kommunestyrets behandling i juni av alkoholpolitikken i Skjervøy for perioden 2008 
– 2011. I dette møte ble det vedtatt at det ikke skulle skjenkes øl eller vin lenger enn til kl. 
0200 på fredager og lørdager. Vi oppfattet det slik at dette gjaldt alle som fikk bevilling også 
de ambulerende bevillinger. 
Hvorfor gir rådmannen bevilling til kl 0300 til de som får ambulerende bevilling? 
 
 
 
 
Ordføreren bad rådmannen besvare interpellasjonen. 
 
Rådmannen besvarte interpellasjonen ved å redegjøre for utstedte bevillinger som er gitt 
innenfor de regler som gjelder i edruskapspolitisk plan. Ansvaret for overholdelse av 
skjenketiden er ikke tillagt rådmannen. 
 
 
 



 

PS 084/08 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR 
GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON I 
SKJERVØY KOMMUNE 2008 - 2011 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

innstilling: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kommunestyret viser til overordnet analyse for gjennomføring av forvaltnings-
revisjon i Skjervøy kommune 2009–2012. 

 
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2009–

2012: 
 
 
 

3. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden, jf. 
forskrift om kontrollutvalg § 10, 1. ledd. 
 
 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillingen enst. bifalt. 
 
 

PS 085/08 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL I KOMMUNEN 
 

Kontrollutvalgets  

innstilling: 
 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for Skjervøy kommune 2009 – 2012. 
 

 

Prioritering: Prosjektnavn: 
1 Arbeidsmiljø og sykefravær i skolen 
2 Tjenestetilbud og kvalitet innen pleie og omsorg 
3 Omdømmebygging 
4 Inntektsskapende virksomhet 
5 Rusomsorg/rusmiddeltjenesten 
  
  



 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillingen enst. bifalt. 
 
 

PS 086/08 Godkjenning av opptak av lån - finansiering av kostnader -
ungdomsklubben 

 

Rådmannens  

innstilling: 
 

1. Kommunestyret godkjenner avtalen mellom Skjervøy kommune og Nordic 
Intermaritim AS. 

 
2. Kommunestyret godkjenner at det gis et lån til Nordic Intermaritim AS som 

dekker kostnadene som beskrevet i saksframlegget. 
      Lånet betales tilbake med trekk husleien til ungdomsklubben. 

 
 
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillingen enst. vedtatt. 
 
 

PS 087/08 Framtidig fiskeindustristruktur i Skjervøy kommune 
 

Ordførerens innstilling: 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 
Skjervøy kommune har ovennevnte sak til behandling. 
 
Frem til saken er ferdig behandlet av kommunestyret  kan Skjervøy kommune 
akseptere at Nergård AS midlertidig konsentrerer sin produksjon på anlegget i 



Lauksundskaret, forutsatt at selskapet opprettholder mottaket på Skjervøy på samme 
nivå som for øvrig i 2008. 
 
Kommunen vil ikke kunne samtykke i at konsesjonsbetingelsene endres før saken er 
ferdig behandlet i kommunestyret, og da forutsatt at kommunestyret samtykker til slik 
endring. 
 
Ovennevnte er ment som en midlertidig løsning i påvente av endelig vedtak i 
kommunestyret. Ovennevnte innebærer intet frafall av rettigheter eller andre former 
for endringer i forhold til de forpliktelser Nergård AS og/ eller noen av dens 
datterselskaper har i forhold til kommune, industri- og konsesjonsforholdene i denne 
sak.  
 

 
 

Behandling i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
 
 

Vedtak i Kommunestyret - 22.12.2008: 
 
Innstillingen vedtatt mot 4 stemmer. 
 
 
 
 
 
UTTALELSER: 
 
1. Fra SV: 
 Fiskerirettigheter tilbake til kommunene. 
 
Lokalsamfunnene langs kysten har mistet råderetten over trålkonsesjonene sine. Slik trålernes 
leveringsplikt praktiseres i dag, risikerer en at det ikke leveres en fisk til det lokalsamfunnet 
fisken opprinnelig var tiltenkt. Da trålkonsesjonene ble delt ut, ga fiskere og fiskerisamfunn 
litt av sin andel av fellesressursen for at noen utsatte samfunn skulle være sikra råstoff. Det 
var aldri meninga at trålrederier skulle stikke av med gevinsten. Slik systemet er i dag, kan 
trålerne levere akkurat hvor de vil. 
 
Leveringsplikten fungerer ikke lenger etter hensikten, men myndighetene sanksjonerer ikke i 
forhold til brudd på leveringsplikten. Leveringsplikten er uthult og har ikke lenger reell 
samfunnsmessig funksjon. Trålkonsesjonene må kreves tilbakeført til kommunene, slik at 
fisken kommer de kystsamfunnene til gode som de var tiltenkt. 
 
I Skjervøy ser vi at antallet fiskere går ned, og at fiskebrukene får problemer med å skaffe 
nok råstoff til å drifte hele året. Skjervøy kommune krever at trålkonsesjonene kommer 
kystsamfunnet vårt til gode ved at trålkonsesjonene trekkes tilbake. Kvotene må fordeles på 
nytt. Kommunene må få råderett over trålkvotene, slik at de kan leie ut eller fordele kvotene 
til sine fiskere. Sannsynligheten for at fisken landes i Skjervøy vil da bli mye større, og 
muligheten for å opprettholde fiskebrukene våre blir sikret. 
 
Mange fiskerikommuner har problemer med å rekruttere unge til fiskeryrket. En 
fiskerikommune som har samfunnskvoter kan låne ut kvoter til ungdom som fisker med eget 



fartøy eller til båter som har lærlingplasser. Kommunen vil også få mulighet til å bygge opp 
viktig infrastruktur for fiskere ved å prioritere inntekten fra kvotene til fiskeritiltak. 
 
Skjervøy kommune krever å få ta del i den verdiskapning kvotene representerer ved at 
trålkvotene fordeles på rettmessige eiere.  
 
Saken oversendes Formannskap og Næringsutvalg for bearbeidelse. 
 
 
2. Fra SP, KP, Krf og SV ang. sak RS 051/08 
 Helgeruter for pendling mellom Karlsøy og Skjervøy/ Nordreisa. 
 
Ordførerne i Skjervøy og Karlsøy har i et brev november 2008 vist til at elever fra Karlsøy 
bør søke mot Skjervøy og Nordreisa v.g. skoler framfor Tromsø. Dagens rutetilbud mellom 
Karlsøy og Skjervøy gjør imidlertid at dette ikke er mulig å gjennomføre i praksis. Mange 
elever fra Karlsøy går og i Tromsø med høg frafallsprosent på v.g. skoler.. 
Skjervøy og Nordreisa v.g. skoler har i dag alle de utdanningstilbud som mange av elevene i 
kyst- og fiskerisamfunnet Karlsøy etterspør, nemlig innen helse og naturbruk. 
Skjervøy v.g. skole har når fått posisjon som eneste ”blå skole” i Troms med tilbud 
påbygging innen fagene kokk, fiskeri og fiske/fangst, noe som vil være gunstig for Karlsøy. 
Mellom Karlsøy, Skjervøy og fjordene innenfor, er ei rett linje over sjø med båt den korteste 
vei. Med mindre justeringer av dagens hurtigbåtruter mellom Tromsø og Nord-Troms er det 
mulig å få gode trafikale løsninger for pendeltrafikk inn fra Karlsøy og ut til Karlsøy i 
helgene. 
Skjervøy kommunestyre ber om at administrativ og politisk ledelse i Troms fylke treffer 
tiltak slik at det fra august 2009 på en god måte er mulig å pendle inn fra Karlsøy til Skjervøy 
på søndag og ut fra Skjervøy til Karlsøy på fredag kveld. 
 
Uttalelsen ble enst. vedtatt. Denne oversendes Fylkesrådet i Troms. 
 
 


